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PRZYWÓDCY RELIGIJNI 

 

 

A. Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli nad Bugiem w 1901 (tysiąc 

dziewięćset pierwszym) roku. To Sługa Boży Kościoła Katolickiego, zwany 

Prymasem Tysiąclecia.  

Stefan Wyszyński był słabego zdrowia – nawet nie przystąpił do święceń 

kapłańskich razem z grupą, bo był w tym czasie w szpitalu. Przytaczał anegdotę 

na ten temat: „Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, 

powiedział do mnie: „Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba 

iść na cmentarz, a nie do święceń‖„. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 

swoich 23 (dwudziestych trzecich) urodzin we Włocławku. 

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam też napisał 

rozprawę doktorską „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły‖. Był 

naczelnym redaktorem „Ateneum Kapłańskiego‖, jednocześnie prowadząc 

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. 

W czasie II (drugiej) wojny światowej ukrywał się przed Gestapo w 

podlubelskiej wsi Stanisławka. Wziął udział w powstaniu warszawskim. Pod 

pseudonimem pracował jako kapelan Grupy AK Kampinos oraz w szpitalu 

powstańczym. 

W 1946 (tysiąc dziewięćset czterdziestym szóstym) roku został biskupem 

diecezjalnym diecezji lubelskiej i w latach 1947–1948 (tysiąc dziewięćset 

czterdzieści siedem – tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem) mieszkał w 

Lublinie i wykładał na KUL–u. 

W 1948 (tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym) roku został prymasem Polski. 

Z rąk papieża Piusa XII (dwunastego) otrzymał nominację kardynalską. 

Wziął udział w czterech konklawe. 

Był pierwszym duchownym, który zdecydował się na porozumienie z 

rządem komunistycznym w roku 1950 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym). 

Papieżowi Piusowi XII (dwunastemu), nie podobała się taka polityka polskiego 

prymasa, lecz uznał granice zachodnie Polski w zamian za gwarancje nauki 

religii w szkołach i dalsze funkcjonowanie KUL–u. 

W latach pięćdziesiątych istniała bardzo niepewna polityka władz polskich 

i represje w stosunku do Kościoła Katolickiego. Wyszyńskiego czterokrotnie 

umieszczano w miejscach odosobnienia, m.in. (między innymi) w Komańczy. 

Tam Wyszyński napisał treść Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 

podobnych do ślubów lwowskich Jana Kazimierza. W areszcie również napisał 

dziennik pt. (pod tytułem) „Zapiski więzienne‖, który wielokrotnie wznawiano 

w Polsce poza cenzurą. 

W 1956 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym) roku nastąpiło 

przesilenie polityczne i Wyszyńskiego zwolniono z aresztu. 
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W 1965 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym) roku był inicjatorem 

orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Apelował o pojednanie 

obydwu narodów: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie‖. 

Kardynał Wyszyński przeprowadził obchody milenijne Chrztu Polski, 

dlatego po jego śmierci nazwano go Prymasem Tysiąclecia. 

W czasie inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II (drugiego), w październiku 

1978 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego) roku, Wyszyński składał 

hołd nowemu papieżowi. Chciał ucałować pierścień papieża, a ten na znak 

szacunku dla Wyszyńskiego wstał z tronu, ucałował go w rękę i uścisnął. 

W czasie Sierpnia‘80 (osiemdziesiątego) roku, kardynał wzywał naród do 

rozwagi i sam pośredniczył w rozmowach między władzami komunistycznymi 

PRL a „Solidarnością‖. 

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w Warszawie 28 (dwudziestego ósmego) 

maja 1981 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego) roku. W dniu jego 

śmierci dotarła do Polski depesza z kondolencjami od Jana Pawła II (drugiego), 

który przechodził rekonwalescencję po zamachu na placu Świętego Piotra. 

Stefan Wyszyński został pochowany w katedrze św. (świętego) Jana w 

Warszawie. Pogrzeb Prymasa był wielką manifestacją patriotyczno-religijną. W 

czasie uroczystości biskup Modzelewski odczytał duchowy testament Prymasa, 

w którym Prymas wybaczał wszystkim, którzy go więzili i atakowali, zaś biskup 

Macharski odczytał wzruszający list od papieża Jana Pawła II (drugiego), w 

którym pisał, że gdyby nie choroba, to sam przyjechałby na pogrzeb Prymasa.  

Przez lata swojej posługi prymas Wyszyński przeprowadził z sukcesem 

polski Kościół przez lata komunizmu. W uznaniu zasług kardynała 

Wyszyńskiego papież Jan Paweł II (drugi) 29 (dwudziestego dziewiątego) maja 

1989 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego) roku rozpoczął proces 

beatyfikacyjny i od tego dnia Wyszyńskiemu przysługuje tytuł Sługi Bożego. 

Jan Paweł II (drugi) tak wspomina kardynała Wyszyńskiego w swoim 

testamencie: „Kiedy w dniu 16 (szesnastego) października 1978 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątego ósmego) roku konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II 

(drugiego), Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział do mnie: 

„Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie‖. 

Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, 

co wówczas usłyszałem. 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‖. 

Stefan Wyszyński w swoich wypowiedziach mówił: 

„Wiara jest koroną godności człowieka.‖; 

„Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie samych siebie.‖; 

„Gdy mam Boga, mam wszystko. Warto wszystko oddać, aby Boga 

zachować.‖; 

„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe 

i liche są łatwe!‖; 
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„Im świat będzie dalej od Boga, tym bardziej będzie Boga spragniony. Im 

więcej będzie nasycony dobrobytem, tym bardziej będzie głodny Boga‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Po II (drugiej) wojnie światowej mieszkał w Lublinie i wykładał na KUL–u.   

2. Wziął udział w trzech konklawe.   

3. Jest autorem „Zapisków więziennych‖.   

4. W 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku został prymasem 

Polski. 

  

5. Zmarł w Krakowie i jest pochowany na Wawelu.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę uporządkować chronologicznie wydarzenia z życia 

kardynała Wyszyńskiego. 

1. Pośredniczył w rozmowach między władzami komunistycznymi PRL a 

„Solidarnością‖. 

2. Został prymasem Polski. 
3. Otrzymał nominację kardynalską. 
4. Przyjął święcenia kapłańskie. 
5. Napisał „Zapiski więzienne‖. 
6. Złożył hołd nowo wybranemu papieżowi. 
7. Rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 
8. Ukrywał się przed Gestapo. 

 

B. Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy wiesz, kim jest papież i jak jest wybierany? 

 czy wiesz, kto jest obecnie papieżem? 

 

Jan Paweł II (drugi), właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się w 1920 

(tysiąc dziewięćset dwudziestym) roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. 

W dzieciństwie przyszłego papieża nazywano Lolek. Był chłopcem 

utalentowanym i wysportowanym. Studia rozpoczął na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestym ósmym) roku. Wybrał 

studia polonistyczne, które przerwał wybuch II (drugiej) wojny światowej. W 

czasie wojny wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny i wystawił swoje 

pierwsze przedstawienie, lecz już w 1941 (tysiąc dziewięćset czterdziestym 

pierwszym) roku postanowił studiować teologię i wstąpił do seminarium 

duchownego w Krakowie. Doktorat obronił w Rzymie. 

Pracował głównie w Krakowie, najchętniej z młodzieżą. Poświęcał jej dużo 

czasu, organizował wycieczki, spływy kajakowe, wspinaczki. Został biskupem i 

na jego biskupstwo przypadły obrady II (drugiego) soboru watykańskiego, w 

których aktywnie uczestniczył. W 1953 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym 

trzecim) roku została przyjęta jego praca habilitacyjna na Uniwersytecie 
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Jagiellońskim. Wkrótce potem rozpoczął wykłady na KUL-u jako szef Katedry 

Etyki, którą kierował przez prawie 25 (dwadzieścia pięć) lat. 

16 (szesnastego) października 1978 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 

ósmego) roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II (drugi). 

Nominacja Polaka była szokująca, gdyż przez ostatnich ponad 450 (czterysta 

pięćdziesiąt) lat urząd ten sprawowali wyłącznie Włosi. Oto jak opisał papieża 

Czesław Miłosz: „Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o 

jakim śniła, z piastowskiego szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego w 

skrzeczącą rzeczywistość polityki‖. 

Jan Paweł II (drugi) był poliglotą, z Bazyliki Świętego Piotra przemawiał 

m.in. (między innymi) po polsku, czesku, ukraińsku, węgiersku. Był jednym z 

najczęściej podróżujących przywódców światowych i przy tym jednym z 

najbardziej wpływowych. Odwiedził około 130 (stu trzydziestu) krajów świata. 

Był pierwszym papieżem, który nosił zegarek na ręku i który czytał bez 

okularów. Był człowiekiem, który miał wielki dystans do siebie i poczucie 

humoru. Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny na pytanie dziennikarza o 

zdrowie odpowiedział: „A jakoś człapię‖. 

 
Podczas powitania w Monachium spytał licznie obecne dzieci, czy dano im 

wolne w szkole. Na odpowiedź twierdzącą zareagował: „To znaczy, że papież 

powinien częściej tu przyjeżdżać‖. 
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Kochał dzieci, a one kochały jego. Był człowiekiem bardzo ciepłym i 

ludzkim. Podczas spotkania z rodziną Jimmy‘ego Cartera, pięcioletnia 

prezydencka wnuczka, mając problemy z wygłoszeniem powitania, powtarzała 

w kółko: „Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość‖. Papież, chcąc wybawić 

dziewczynkę z kłopotów, przytulił ją i powiedział: „Mów mi wujaszku‖. 

13 (trzynastego) maja 1981 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego 

pierwszego) roku na placu Świętego Piotra został postrzelony przez tureckiego 

zamachowca. Fakt, iż udało mu się przeżyć, skwitował słowami: „Jedna ręka 

strzelała, a inna kierowała kulę‖. 

Po zamachu papież rzekł: „Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze 

mu przebaczam‖. 

Kiedy do dziennikarza Andre Frossarda, prywatnie przyjaciela Jana Pawła 

II (drugiego), przyszedł pewien człowiek z informacją, że wie, kto był 

zleceniodawcą zamachu, Frossard szybko odpowiedział: „Niech Pan tylko tego 

nie mówi Ojcu Świętemu! Jeszcze każe nam się za nich modlić!‖. W 1999 

(tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku papież wystąpił z 

prośbą o ułaskawienie zamachowca. 

Jan Paweł II (drugi) przyczynił się do upadku systemu komunistycznego w 

państwach bloku wschodniego.  

Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, a obchody roku milenijnego 

upłynęły pod znakiem dialogu z wyznawcami różnych religii. 

Jan Paweł II (drugi) zmarł 2 (drugiego) kwietnia 2005 (dwa tysiące 

piątego) roku, a jego ciało spoczęło w Bazylice Świętego Piotra. 

Papież został kawalerem Orderu Orła Białego i świętym Kościoła Katolickiego. 

Wszyscy Polacy pamiętają Jana Pawła II (drugiego) z następujących 

wypowiedzi: 

„A po maturze chodziliśmy na kremówki.‖; 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.‖; 

„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.‖; 

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.‖; 

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, 

która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do 

miłości szczególnej.‖; 

„Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.‖ 
 

Ćwiczenie 1. Proszę wyobrazić sobie idealnego papieża albo patriarchę. 

Jakimi cechami się charakteryzuje? Proszę porównać swój model z papieżem 

bądź obecnym patriarchą Cerkwi Prawosławnej. 
 

Ćwiczenie 2. Proszę podać istotne różnice między Kościołem Katolickim a 

Cerkwią Prawosławną. 
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Ćwiczenie 3. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).   

 
 P N 

1. Urodził się w Wadowicach.   

2. W 1978 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym ósmym) roku został wybrany na 

papieża. 

  

3. W czasie swego pontyfikatu odwiedził blisko 180 (sto osiemdziesiąt) krajów na 

świecie. 

  

4. Miał ogromny wpływ na upadek systemu komunistycznego w Europie.   

5. Prowadził dialog z wyznawcami różnych religii.   

6. Mawiał: „A po maturze chodziliśmy na pączki‖.   
 

Ćwiczenie 4. Proszę połączyć wyrażenia z ich definicjami. 

1. młodzież  a. wędrówka do miejsca kultu 

2. wyznawca  b. objąć, uściskać 

3. upadek   c. Ojciec Święty, głowa Kościoła Katolickiego 

4. wybuch  d. człowiek znający wiele języków 

5. polonistyka  e. koniec, kres, klęska, krach 

6. papież   f. początek, eksplozja 

7. poliglota  g. nastolatki, młodzi ludzie 

8. pielgrzymka  h. zwolennik, czciciel, wierny 

9. przytulić  i. filologia polska 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 jak zwano Stefana Wyszyńskiego? 

 kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego? 

 w jakich latach Karol Wojtyła był papieżem? 

 czym zasłynął Jan Paweł II (drugi)? 


