
KALENDARIUM   ŻYCIA  PRYMASA  TYSIĄCLECIA         
KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO 

3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem przychodzi na świat Stefan jako 
drugie dziecko organisty Stanisława Wyszyńskiego i Julianny.  

5 sierpnia otrzymuje chrzest św. 

1915 roku w czasie trwających walk podczas I wojny światowej  Stefan 
uczęszcza do gimnazjum męskiego w Łomży. 

1918 rokuStefan wstępuje do niższego seminarium duchownego  we 
Włocławku. 

Maj 1920 roku Stefan po zdaniu matury we Włocławku wstępuje do Wyższego 
Seminarium Duchownego. 

3 sierpnia 1924 rokuStefan otrzymuje święcenia duchowne. 5 sierpnia  
odprawia  Mszę świętą prymicyjną w kaplicy Matki Boskiej  Częstochowskiej 
na Jasnej Górze. 

W latach 1925-1929Stefan podejmuje studia na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego. 

1929 rok ks. dr Wyszyński   dzięki stypendium naukowemu wyjeżdża za 
granicę. 

W latach 1929-1930w celach naukowych odwiedza Austrię, Włochy, Holandię, 
Francję, Niemcy, Belgię. 

W roku 1930 Stefan zostaje wikariuszem katedry włocławskiej i wykładowcą 
w Seminarium Duchownym we Włocławku. 

W latach 1932- 1939redaktor naczelny AteneumKapłańskiego, promotor 
sprawiedliwości i obrońca węzła małżeńskiego, staje na czele Sodalicji 
Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej. 

Wrzesień 1939po wybuchu wojny zajmuje się organizowaniem nauki 
w Seminarium Duchownym we Włocławku. 

Październik 1939wyjeżdża z miasta i unika w ten sposób aresztowania przez 
gestapo. 



W latach 1939-1940  zajmuje  się pracami poświęconymi katolickiej nauce 
społecznej. 

W latach 1940- 1941obejmuje opieką duchową przesiedlone dzieci i siostry 
z Zakładu dla  Niewidomych w Laskach. Wyjeżdża do Zakopanego w celu 
poratowania zdrowia i zostaje aresztowany. 

Lata 1941-1942 nadal zajmuje się opieką nad  niewidomymi dziećmi 
i uczestniczy w tajnym nauczaniu. 

W latach 1942-1944 kapelan Zakładu dla Niewidomych w Laskach. 

W roku 1944 kapelan szpitala powstańczego w Laskach. 

W 1945 roku powrót do Włocławka gdzie zostaje  rektorem Seminarium 
Duchownego. 

15 sierpnia 1945 roku otrzymuje nominację na kanonika kapituły katedralnej 
we Włocławku. 

4 marca 1946 Pius XII mianuje Wyszyńskiego biskupem lubelskim 

12 maja 1946 roku otrzymuje sakrę biskupią z rąk ks. kardynała Augusta 
Hlonda przyjmując zawołanie „SoliDeo”(Samemu Bogu). 

12 listopada 1948 Pius XII mianuje Wyszyńskiego prymasem Polski. 

14 kwietnia 1950 podpisanie ugodowego porozumienia między Episkopatem 
a rządem komunistycznym. 

1951 rok  dwukrotna rozmowa z Piusem XII na temat sytuacji polskiego 
Kościoła pod komunistycznymi rządami.  

1952 rok Prymas wystosował list do B.Bieruta  w obronie zakładów 
opiekuńczych, rozmowy na celu powstrzymania prześladowań Kościoła, 
wyniesienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego do godności kardynalskiej, 

1953 roknasila się fala represji przeciw Kościołowi i religii, wystosowanie listu 
do władz komunistycznych „Non possumus”(Nie możemy) ;nie możemy iść na 
żadne ustępstwa. Tego samego roku władze aresztowały prymasa i wywiozły do 
Rywałdu. Później przewieziono go do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego. 

8 grudnia 1953roku Prymas dokonał osobistego oddania się Matce 
Najświętszej. 



W 1955 roku osadzenie Wyszyńskiego w Komańczy. 

W 1956 rokuprzygotowanie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, odbycie 
Jasnogórskich Ślubów  Narodów. Nieobecnego Prymasa symbolizował pusty 
tron z bukietem białych lilii. Tego samego roku nastąpiło uwolnienie prymasa 
po 3 miesiącach niewoli i przywrócenie wszystkich funkcji. 

W  1957 roku inauguracja Wielkiej Nowenny i wznowienie represji wobec 
Kościoła . Zapowiedź peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

W 1958 roku rozmowy z  I sekretarzem KC PZPR W. Gomułką i premierem 
J. Cyrankiewiczem nie przyniosły żadnych efektów tylko wzmogły represje 
przeciwko Kościołowi: religię usunięto ze szkół, zajmowano budynki będące 
własnością Kościoła oraz zapowiedź ataków reżimu na program prymasa 
S.Wyszyńskiego. W tym samym roku Prymas uczestniczył w konklawe ,które 
dokonało wyboru papieża Jana XXIII. 

W 1960 roku walki uliczne w Nowej Hucie w  związku z usunięciem krzyża 
z miejsca, w którym wcześniej zezwolono na budowę kościoła, milicja użyła 
broni palnej. 

W 1963 roku  uczestniczenie w konklawe, które dokonało wyboru Pawła VI na 
Ojca Świętego. 

1964 rok ogłoszony przez Papieża rokiem Maryi Matki Kościoła. 

1965 rok biskupi wystosowali list do biskupów niemieckich „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie” co wzmogło ataki na Kościół; prymas nie bierze 
udziału w wyborach do sejmu PRL( w ramach protestu na ataki na Kościół) . 

1966 rok w ramach szykan na Kościół nie wpuszczono do Polski Papieża Pawła 
VI ,który miał przybyć na uroczystości milenijne na Jasnej Górze. 
W Częstochowie prymas dokonał  „ Aktu całkowitego Oddania Polski 
w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w ojczyźnie i świecie”. 
Komuniści aresztowali wędrujący obraz MB Częstochowskiej, który do 1972 
roku zastąpiły puste ramy. 

W 1967 roku władze nie wydały prymasowi paszportu i nie mógł wziąć udziału 
w obradach Synodu Biskupów.  

W 1968 roku prymas staje w obronie bitej młodzieży domagającej się wolności. 



W 1970 rokuwygłoszenie uspokajających kazań aby powstrzymać rozlew krwi 
w czasie robotniczych protestów na Wybrzeżu. 

W 1971 roku  „Akt oddania Maryi, Matce Kościoła całej rodziny 
ludzkiej”,uczestnictwo w rzymskich obchodach beatyfikacyjnych Maksymiliana 
Marii Kolbego. 

W 1972 rokuustanowienie przez papieża nowych diecezji co normalizowało 
sytuację administracyjną Kościoła, udanie się prymasa do Rzymu 
i podziękowanie za ustanowienie kanonicznej administracji na Ziemiach 
Zachodnich. 

W 1973 rokuListEpiskopatu  do Sejmu PRL w obronie prawa rodziców do 
wychowania dzieci w związku z nowym „socjalistycznym” systemem 
oświatowym  państwa. 

W 1974 roku wygłoszenie cyklu kazań poświęconych tematyce społecznej, 
w których domagał się poszanowania praw odebranych przez komunistów 
narodowi polskiemu. 

W 1975roku  upomnienie się na Jasnej Górze o prawa Kościoła i pogarszające 
się warunki życia, Rada Główna Episkopatu wystosowała „Pro memoria” 
w sprawie zapowiadanych zmian w konstytucji PRL. 

W 1976 roku ogłoszenie przez prymasa programu przygotowań   Narodu do 
jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. 

W 1977 roku spotkanie z Edwardem Gierkiem i ostrzeżenie przed grożącą 
Polsce katastrofą społeczną. 

W 1978 roku  uczestniczenie w konklawe, które wybrało Ojca Świętego Jana 
Pawła I i później tego samego roku w październiku Jana Pawła II . 

W 1979 roku przywitanie Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny, 
nazwanie „barbarzyństwem, dla którego brak słów oburzenia” próbę 
odgrodzenia Jasnej Góry od miasta pasem szybkiego ruchu. 

W 1980 roku podczas kazań prymas wezwał do „dojrzałości narodowej 
i obywatelskiej” i skrytykował  „propagowaną ateizację”. 

Lata 1980 1981 wspieranie moralne i duchowe  ruchu „Solidarność”. 



W roku 1980  przyjęcie przedstawicieli NSZZ Solidarność z Lechem Wałęsą na 
czele, przedstawiciele Episkopatu uczestniczą w uroczystościach na Wybrzeżu 
w związku z 10 rocznicą grudniowej masakry robotników z 1970 roku. 

W 1981 roku poparcie „Solidarności” i rolników, ogłoszenie komunikatu 
o chorobie Prymasa i wezwanie do  modlitwy w Jego intencji, dotarcie 
wiadomości o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II ,przyjęcie sakramentu 
chorych, wygłoszenie ostatniego przemówienia do Rady Głównej Episkopatu 
Polski , odbycie ostatniej rozmowy telefonicznej z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II, 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia prymas Stefan 
Wyszyński odszedł do Pana. 

29 maja 1989 roku rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego  Sługi Bożego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego . 

 

 

  

 


