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SOLI DEO  -- SAMEMU BOGU
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2020-05-12

Stefan Wyszyński w wieku szkolnym.
Z mamą Julianną
Z tatą Stanisławem.
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Tablica rodowodowa[4][8]

Prapradziadkowie

Kazimierz 

Wyszyński

(1779–12.04.1831)

Wiktoria 

Kozłowska

(?–?)

Piotr Ciubak 

(Czubak)

(1800–31.05.1840)

Agnieszka Cyran

(1797–31.01.1860)

Stanisław Powierża

(1801–15.03.1868)

Barbara Wojciechowska 

(Kujawa)

(~1809–4.10.1876)

Jan Dybkowski

(~1791–4.07.1856)

Marianna 

Kuczynska

(~1775–

17.01.1857)

Stefan Karp

(~1767–

13.06.1837)

Rozalia Pióro

(?–?)

Józef Kulesza

(?–?)

Marianna 

Bromska

(?–?)

Marcin Giziewicz

(?–?)

Agnieszka 

Jaworska

(1806–1874)

Piotr Piekarski

(1791–2.05.1868)

Salomea Owsianka

(1791–23.05.1857) 

Pradziadkowie

Wojciech Wyszyński

(10.04.1822–1897)

Marianna Ciubak

(1820–?)

Józef Powierża

(1828–1884)

Marianna Dybkowska

(1827–1883)

Gabriel Karp

(17.03.1811–1887)

Franciszka Kulesza

(1811–25.01.1881)

Stanisław Giziewicz

(?–?)

Katarzyna Piekarska

(1826–1886) 

Dziadkowie

Piotr Wyszyński

(8.05.1851–?)

Katarzyna Powierza

(1854–1940)

Adam Karp

(4.08.1850–?)

Aniela Giziewicz

(1853–1888) 

Rodzice

Stanisław Wyszyński

(1.04.1876–15.02.1970)

Julianna Karp

(27.09.1877–31.10.1910) 

kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski

(3.08.1901–28.05.1981) 

Tablica przodków

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski#cite_note-G-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski#cite_note-METR1-11
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Urodził się 3 sierpnia 1901 o godzinie 3:00 w Zuzeli nad Bugiem na Ziemi nurskiej

(pogranicze Mazowsza i Podlasia) jako drugie dziecko wielodzietnej rodziny rolników: 

Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny z d. Karp. 

Tego samego dnia został ochrzczony w parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli z rąk proboszcza ks. 

Antoniego Lipowskiego. W religijnej atmosferze domu rodzinnego uformował i pogłębił swoją wiarę, 

szczególnie kultu maryjnego, co było powodem wyboru przyszłej drogi życia konsekrowanego. 

W 1910 rodzina przeniosła się do Andrzejewa, gdzie uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej z rosyjskim językiem 

nauczania (Polska była wówczas pod zaborami). Tutaj popadł w konflikt z nauczycielem, za nieposłuszeństwo jego metodzie 

wychowawczej, co było powodem wyrzucenia ze szkoły. Umierająca matka w 1910 dała mu do zrozumienia, że jej wolą i 

matczyną intuicją jest by został kapłanem. Powiedziała mu wówczas w tajemniczych słowach: 

Stefan - ubieraj się... Ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj.

W kościele św. Bartłomieja w Andrzejewie przystąpił w maju 1911 do pierwszej komunii świętej. W latach 1912–1915 był 

uczniem gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. W 1913 przyjął sakrament bierzmowania w parafii Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie z rąk bp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. 

Z powodu wojny w latach 1915–1917 uczęszczał do Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży. W latach 

1917–1920 uczył się w liceum włocławskim im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1920–1924 był klerykiem

Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia subdiakonatu przyjął 15 marca 1924 z rąk bp. Stanisława 

Zdzitowieckiego, a święcenia diakonatu 5 kwietnia tegoż roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zuzela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_nurska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podlasie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Przemienienia_Pa%C5%84skiego_w_Zuzeli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proboszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_maryjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie_konsekrowane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejewo_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Bart%C5%82omieja_w_Andrzejewie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_komunia_%C5%9Bwi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Andrzejewie
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Tadeusza_Ko%C5%9Bciuszki_w_%C5%81om%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleryk_(student)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_we_W%C5%82oc%C5%82awku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Subdiakon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Zdzitowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diakon
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Kleryk Stefan Wyszyński

Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 (w dniu swoich 23. urodzin), 

które zostały przełożone z 29 czerwca z powodu jego choroby płuc, w 

kaplicy Matki Bożej we włocławskiej bazylice katedralnej z rąk biskupa 

Wojciecha Owczarka. Mszę prymicyjną odprawił 5 sierpnia w kaplicy Matki 

Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Następnie po odbytej kuracji, w 

październiku 1924 został wikariuszem we włocławskiej parafii katedralnej

oraz m.in. redaktorem dziennika diecezjalnego „Słowo Kujawskie” (1924–

1925). 

Katedra Włocławska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_%C5%9Bwi%C4%99ce%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_katedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_we_W%C5%82oc%C5%82awku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Owczarek_(biskup)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymicja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Matki_Boskiej_Cz%C4%99stochowskiej_na_Jasnej_G%C3%B3rze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_katedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_we_W%C5%82oc%C5%82awku
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owo_Kujawskie
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Po zakończeniu wojny wrócił 

do Włocławka, gdzie 

organizował Wyższe 

Seminarium Duchowne i 19 

marca 1945 został jego 

rektorem. Będąc rektorem, 

profesorem i ojcem 

duchownym kleryków, był 

również wikariuszem w parafii 

św. Jana Chrzciciela w 

Lubrańcu i proboszczem

parafii św. Wojciecha Biskupa 

i Męczennika w Kłobii i 

parafii Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w 

Zgłowiączce. 15 sierpnia 1945 

został kanonikiem kapituły 

katedralnej we Włocławku. 

4 marca 1946 został prekonizowany -

uroczyście ogłoszonym- przez papieża 

Piusa XII biskupem diecezjalnym

diecezji lubelskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_we_W%C5%82oc%C5%82awku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kierownictwo_duchowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleryk_(student)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Lubra%C5%84cu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proboszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Wojciecha_Biskupa_i_M%C4%99czennika_w_K%C5%82obii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Zg%C5%82owi%C4%85czce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prekonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup_diecezjalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_lubelska
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Święcenia biskupie otrzymał 12 maja z rąk kard. Augusta 

Hlonda, prymasa Polski na Jasnej Górze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakra
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Hlond
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
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W archiwum prymasowskim w 

Warszawie znajduje się ostatnia wola 

będącego u schyłku życia prymasa 

Polski Augusta Hlonda, 

podyktowana osobistemu 

sekretarzowi ks. Antoniemu 

Baraniakowi, w której prosi listem 

do papieża Piusa XII o mianowanie 

swoim następcą biskupa lubelskiego 

Stefana Wyszyńskiego. 

12 listopada 1948 papież Pius XII na 

konsystorzu w Rzymie mianował 

arcybiskupem metropolitą 

gnieźnieńskim i warszawskim, a tym 

samym prymasem Polski, bp. 

Stefana Wyszyńskiego.

Bulla nominacyjna została podpisana 

przez papieża 16 listopada.

Ingres w Gnieźnie odbył się 2 lutego 

1949. Ingres natomiast w Warszawie

miał miejsce 6 lutego 1949. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Hlond
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Baraniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsystorz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_gnie%C5%BAnie%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_warszawscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymas_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ingres
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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W latach 1953–1956 kardynał Wyszyński był internowany.

Mały salon papieski w Domu Arcybiskupów Warszawskich, w którym 
25 września 1953 Stefan Wyszyński został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy UB.
Z rzeczy osobistych zabrał ze sobą tylko różaniec i brewiarz.

Był przetrzymywany w katolickich klasztorach z siostrą zakonną 
Marią Leonią Graczyk i księdzem Stanisławem Skorodeckim

Rywałd Królewski koło Grudziądza 
–klasztor kapucynów, których 
usunięto z budynku. Pierwsze 
miejsce odosobnienia Kardynała 
Wyszyńskiego. 25.09-1510.1953r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ma%C5%82y_salon_papieski_Pa%C5%82ac_Borch%C3%B3w_Dom_Arcybiskup%C3%B3w_Warszawskich.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Borch%C3%B3w_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brewiarz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Leonia_Graczyk&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Skorodecki
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Kolejne miejsca internowania w następnych latach: 
Stoczek Warmiński. 12.10.1953- 06.10.1954r.

Prudnik Las
06.10.1954 -
27.10.1955

Komańcza
27.10.1955-
27.10.1956
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W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować wiernych do obchodów 

Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. Wyszyński zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w 

odwiedzanych parafiach – wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. 

Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. 
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Jako głowa Kościoła Katolickiego w Polsce przewodniczył rozmową dwustronnym – kościół –władze państwowe.
Zwoływał Synody Diecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej.
Pośredniczył w trudnych rozmowach Watykanu z władzami Polski, przyczynił się do powrotu na Ziemie Odzyskane 
biskupów polskich. 
Brał udział w rozmowach - władze państwowe a wolny związek zawodowy „Solidarność”
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Był świadkiem czterech konklawe, poznał 4 papieży: Jana XXIII, Pawła VI, 
Jana Pawła I oraz Jana Pawła II.
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Cytaty  i myśli Kardynała Wyszyńskiego.
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Warto przeczytać:
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Stefan Wyszyński (1901-1981)

Trudno drugiego tak mądrego dziecka szukać,

Od najmłodszych lat zajmowała go nauka.

Od rodziców odebrał katolickie wykształcenie.

Działał w stowarzyszeniu „Odrodzenie”.

Aktywny społecznie. Uczył, że w życiu dobre jest nie 

wszystko.

Upodobał sobie robotników towarzystwo.

Nauczał, czym jest patriotyzm, wiara i nadzieja.

Z zapałem opowiadał im o wielkich ideach.

Gdy wybuchła wojna, to właśnie za to

Poszukiwało go ciągle wredne Gestapo.

Pracował do śmierci, był niedoścignionym wzorem.

Na pracę, naukę i walkę zawsze znał odpowiednią porę.

Prymasem Tysiąclecia został obwołany,

Orłem Białym słusznie – choć pośmiertnie –

uhonorowany.
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marzec 1981

Początek śmiertelnej choroby.

16 maja 1981
W swojej rezydencji przy ulicy Miodowej w Warszawie przyjął, w formie uroczystej, Sakrament Chorych.

„Przyjdą nowe czasy, wymagają one nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie… Wszystko 

zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili … Jestem 

całkowicie uległy woli Ojca. Was przepraszam za nieudolność mej służby. Moja droga była zawsze drogą 

Wielkiego Piątku na przestrzeni trzydziestu pięciu lat służby w biskupstwie. Jestem za nią Bogu bardzo 

wdzięczny.”

13 maja 1981
Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji ( …) skierowali wraz ze mną ku Matce 

Chrystusowej o zdrowie i siły dla Ojca Świętego.

Ojciec Święty! Nie potrzebuję mówić o naszych do niego uczuciach i o tej dziwnej po prostu synchronizacji 

naszego życia, zwłaszcza w ostatnich latach, aż do tego momentu. Ta synchronizacja mnie osobiście zobowiązuje 

mocno wobec Ojca Świętego i ja to zobowiązanie przyjmuję świadomie, z pełnym zrozumieniem i uległością.”
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22 maja 1981
Wypowiedział ostatnie przemówienie do Rady Głównej 

Episkopatu.

„O sobie nic nie mówię, bo wiem, że Matka Boża może zrobić 

wszystko, ale ja jestem Jej niewolnikiem i zawierzyłem Jej 

na wszystkie strony. Żadnych próśb w mojej intencji 

nie zanoszę do Matki Najświętszej, bo wiem, że to Jej sprawa 

i sprawa fantastycznej wiary i heroicznej modlitwy, która idzie 

przez wasze serca i powierzonego wam ludu. Waszą żywą wiarę 

zawsze podziwiałem i waszą gorliwość apostolską, 

której nie zawsze mogłem sprostać. Same uczucia 

wdzięczności. Do nikogo – najmniejszego żalu. Na nikim –

najmniejszego zawodu, wszystkim pozostawiam moje serce, 

które nie zabiera ze sobą żadnego zastrzeżenia w stosunku 

do żadnego z biskupów, do kapłanów i ludu Bożego. Wszystkie 

nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona.”

28 maja 1981
W Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego, 

o godzinie 4.40 zmarł Stefan 

kardynał Wyszyński, Prymas 

Polski.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kaplica_mauzoleum_Stefana_Wyszy%C5%84skiego_04.JPG
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Niestety pandemia COVID-19 
zmieniła plany beatyfikacji, która 
została odłożona na czas po 
pandemii.


