Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 79. posiedzeniu Senatu
w dniu 28 maja 2019 r.
W swoim oświadczeniu senatorskim chciałbym przypomnieć postać kardynała Stefana Wyszyńskiego w
trzydziestą ósmą rocznicę Jego śmierci, która przypada na dzień dzisiejszy, czyli 28 maja 2019 r.
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk
bpa Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał
doktorat na podstawie rozprawy „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas powstania warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do
Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. Jeszcze w 1945 r. został
jego rektorem, a także redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r. z rąk prymasa
Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). 2 lata później, po śmierci kardynała
Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski. 14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa
polskiego Kościoła, zawarł porozumienie z władzami PRL. Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 r.
prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie
Królewskim (do 12 października 1953 r.), Stoczku Warmińskim (do 6 października 1954 r.), Prudniku Śląskim (do 26 października 1955 r.) oraz Komańczy (do 28 października 1956 r.). Podczas pobytu prymasa w
Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów
lwowskich Jana Kazimierza z czasów potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów
przybyłych na Jasną Górę. Po odzyskaniu wolności prymas w latach 1957–1966 prowadził Wielką Nowennę,
która miała przygotować naród na obchody tysiąclecia chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r.
aktem oddania narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wyszyński był też
jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą
reakcją władz komunistycznych. Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r. W uznaniu zasług Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego może nastąpić pod koniec 2019 r.
Jan Paweł II wspomina prymasa w swoim testamencie słowami: „Kiedy w dniu 16 października 1978 r.
konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie:
«Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie». Wypowiedział je zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to
zwycięstwo przez Maryję» – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia”.
Antoni Szymański

