
40 rocznica śmierci Prymasa Stefana Kardynała  

Wyszyńskiego 
28 maja 2021r. mija 40 lat od śmierci naszego Patrona-Sługi Bożego Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Przypomnijmy krótko tę Wielką Postać. 

 

 

 

Życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Dzieciństwo i młodość 

Urodził się 3 sierpnia 1901 w Zuzeli nad Bugiem. W 1910 rodzina przeniosła się 

do Andrzejewa, gdzie zmarła matka. W latach 1912-1915 był uczniem 

Gimnazjum Górskiego w Warszawie, potem gimnazjum męskiego im. Piotra 

Skargi w Łomży. W latach 1917-1920 uczył się w liceum włocławskim. W 

latach 1920-1924 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we 

Włocławku. 



Prezbiterat 

Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924. W latach 1925-1929 był 

studentem Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. W 1931 był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Przedczu, 

pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego "Ateneum 

Kapłańskie". Po wybuchu II wojny światowej z polecenia bpa Michała Kozala 

ukrywał się przed gestapo we wsi Stanisławka w województwie lubelskim. W 

okresie powstania warszawskiego pod pseudonimem "Radwan III" był 

kapelanem Grupy AK Kampinos, działającej m.in. w Laskach, oraz szpitala 

powstańczego. 

Biskupstwo 

Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie reorganizował seminarium 

duchowne i pełnił obowiązki rektora. W 1946 został mianowany biskupem 

diecezjalnym lubelskim.  

Arcybiskupstwo i prymasostwo 

W 1948 został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i 

warszawskim oraz prymasem Polski. 12 stycznia 1953 na konsystorzu w 

Rzymie został nominowany przez papieża Piusa XII kardynałem. 14 kwietnia 

1950 w imieniu Episkopatu Polski podpisał porozumienie z władzami 

komunistycznymi.  

Represje 

We wczesnych latach 50., w okresie napięć między państwem a Kościołem 

został aresztowany 25 września 1953. Przebywał w następujących miejscach 

odosobnienia: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik, Komańcza . 

 



Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 

16 maja 1956 napisał tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem 

królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę.  

Normalizacja stosunków z władzami komunistycznymi 

W latach 1957-1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. W 

czasie polskiego sierpnia 1980 w trosce o pokój i dobro narodu ustawicznie 

wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W latach 1980-1981 pośredniczył w 

rozmowach między władzami PRL a "Solidarnością". 

Choroba i śmierć 

W połowie marca 1981 ujawniła się w jego organizmie choroba nowotworowa. 

22 maja 1981 ostatni raz wystąpił publicznie. Zmarł sześć dni później, w 

czwartek 28 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

Uroczystości pogrzebowe 

Pogrzeb prymasa, nazywany także królewskim, zgromadził w stolicy tysiące 

ludzi, zarówno wierzących jak i niewierzących. Uroczystości pogrzebowe 

odbyły się 31 maja.  

Proces beatyfikacyjny 

29 maja 1989 z inicjatywy papieża Jana Pawła II rozpoczął się proces 

beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego momentu przysługuje 

mu tytuł Sługi Bożego. 



 

"Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani 

reformatorem. Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i 

biskupem dusz waszych, jestem Apostołem Jezusa Chrystusa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0T6a57d7pM 

 


