Kalendarium życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(materiał konkursowy)
1. 3 sierpnia 1901
We wsi Zuzela na ziemi nurskiej, na pograniczu Podlasia i
Mazowsza urodził się Stefan Wyszyński, jako drugie dziecko Stanisława i Julianny z
Karpiów Wyszyńskich.
2. 1910 Stanisław Wyszyński, pracujący jako organista, przeniósł się do Andrzejewa.
Jego syn Stefan opuścił szkołę z rosyjskim językiem nauczania w wyniku konfliktu z
nauczycielem.
3. 31 października 1910 Zmarła 33-letnia matka Stefana Wyszyńskiego po urodzeniu córki Zofii,
która także zmarła po miesiącu.
4. 1913 Stefan otrzymuje sakrament bierzmowania od biskupa Juliana
Nowowiejskiego.
5. 1912 - 1915 Stefan uczęszcza do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w
Warszawie, które kończy w 1917 r. w Łomży
6. 1917 - 1920 Stefan Wyszyński uczy się w Liceum im. Piusa X (Seminarium Niższe)
we Włocławku.
7. 1920 Stefan Wyszyński przechodzi do Seminarium Wyższego we Włocławku.
8. 3 sierpnia 1924
Stefan Wyszyński zostaje wyświęcony na kapłana przez biskupa
Wojciecha Owczarka.
9. 5 sierpnia 1924
Prymicyjna Msza św. ks. Stefana Wyszyńskiego przed
cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.
10. 1924 - 1925 Rok pracy w diecezji w charakterze wikarego przy katedrze
włocławskiej, prefekta kursów wieczorowych dla dorosłych i redaktora dziennika
diecezjalnego Słowo Kujawskie.
11. 1925 - 1929 Dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale
Prawa Kanonicznego oraz studia nad katolicką nauką społeczną i ekonomią.
12. czerwiec 1929 Ks. Stefan Wyszyński doktoryzuje się z prawa kanonicznego,
obroniwszy pracę pt. Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
13. 1 sierpnia 1944 - październik 1944 Ks. Wyszyński jest kapelanem okręgu
Wojskowego Żoliborz w czasie Powstania Warszawskiego, pozostając kapelanem w
Laskach, gdzie zaimprowizowano szpital wojskowy.
14. 4 marca 1946 Pius XII mianuje ks. prof. Wyszyńskiego biskupem lubelskim.
15. sierpień 1948 Biskup Wyszyński poddaje się operacji wyrostka robaczkowego.
16. 22 października 1948 Śmierć Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda.
17. 12 listopada 1948
Pius XII mianuje biskupa lubelskiego ks. Wyszyńskiego
arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym Prymasem
Polski.
18. 2 lutego 1949 Ingres ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, do
katedry gnieźnieńskiej.
19. 14 kwietnia 1950r. Po wielomiesięcznych rokowaniach Komisji Mieszanej,
nadzorowanych osobiście przez Prymasa Polski, następuje podpisanie pierwszego w
dziejach porozumienia między Episkopatem katolickim i rządem komunistycznym.
20. 29 listopada 1952
Radiostacje całego świata ogłaszają wiadomość o wyniesieniu
przez Piusa XII do godności kardynalskiej Prymasa Polski
21. 9 lutego 1953 Władze państwowe wydają dekret o obsadzaniu stanowisk
duchownych, będący interwencją w jurysdykcję Kościoła.

22. 8 maja 1953 Uchwalenie na Konferencji Episkopatu w Krakowie słynnego listu do
rządu, który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus, a którego autorem i
wnioskodawcą był Prymas Polski. List ten był też później jedną z przyczyn
aresztowania kardynała Wyszyńskiego
23. 25 września 1953
W późnych godzinach nocnych został aresztowany i uwięziony
Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i
warszawski.
24. 26 września 1953
Kardynała Wyszyńskiego przywieziono w nocy samochodem do
pierwszego miejsca uwięzienia - do Rywałdu.
25. 12 października 1953 Wieczorem przewieziono Prymasa Polski do nowego miejsca
uwięzienia - do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego.
26. 6 października 1954 Prymas Polski zostaje przewieziony samolotem do trzeciego
miejsca uwięzienia w Prudniku Śląskim. Ponownie zwraca się listownie do rządu,
m.in. w czasie choroby swego ojca, ale listy te pozostają bez odpowiedzi. Prymas
postanawia nie kierować więcej żadnych pism do władz.
27. 27 października 1955 Rząd wydaje zarządzenie, mocą którego Ksiądz Prymas zostaje
przeniesiony do czwartego miejsca uwięzienia w Komańczy, co oznacza złagodzenie
warunków izolacji, ale władze podtrzymują decyzję z 24 września 1953 zakazującą
kardynałowi Wyszyńskiemu pełnienia jego funkcji kościelnych.
28. 16 maja 1956 Ksiądz Prymas pisze w Komańczy tekst Ślubów Jasnogórskich,
będących programem moralnego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski.
29. 28 października 1956 Po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu
przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd Prymas Polski wraca
na prośbę władz do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.
30. 8 grudnia 1956 Ogłoszenie przez przedstawicieli rządu i Episkopatu tzw. "małego
porozumienia", naprawiającego część krzywd wyrządzonych Kościołowi i
dopuszczającego do pracy wszystkich biskupów, także na Ziemiach Zachodnich.
31. grudzień 1965 List biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierający słowa
"przebaczamy i prosimy o przebaczenie", wywołuje burzliwą reakcję władz.
32. styczeń 1974 Pierwszy cykl słynnych Kazań Świętokrzyskich Prymasa wygłoszonych
w obliczu zarysowującego się kryzysu w Polsce.
33. styczeń 1975 Drugi cykl Kazań Świętokrzyskich.
34. styczeń 1976 Trzeci cykl Kazań Świętokrzyskich. (Matka - Syn - Rodzina, Rodzina Naród - Społeczeństwo, Naród - Kościół - Państwo)
35. 22 lutego 1977
Kardynał Wyszyński poddaje się operacji woreczka żółciowego.
36. 6 stycznia 1978
Słynne kazanie Prymasa Polski w katedrze warszawskiej, w
którym sformułowane zostały główne postulaty Kościoła wobec państwa.
37. 23 października - 10 listopada 1980 Prymas Polski przebywał w Rzymie
przeprowadzając ważne rozmowy z Ojcem świętym Janem Pawłem II.
38. 6 lutego 1981 Prymas Polski przyjął przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z Lechem
Wałęsą.
39. 15 kwietnia 1981
Ogłoszono komunikat sekretariatu Prymasa Polski o chorobie
przewodu pokarmowego kardynała Wyszyńskiego, wzywając do modłów w Jego
intencji.
40. 28 maja 1981 W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 4.40 odszedł do
Boga Stefan Kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski,
Prymas Polski i przewodniczący Konferencji Episkopatu. Komunikat lekarski głosił,
że przyczyną zgonu "był rozsiany proces nowotworowy jamy brzusznej o wybitnej
złośliwości i szybkim postępie".
41. 31 maja 1981 w Warszawie odbył się uroczysty pogrzeb Kardynała Prymasa.
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25 września 1953 W późnych godzinach nocnych został aresztowany i uwięziony
Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i
warszawski.
26 września 1953 Kardynała Wyszyńskiego przywieziono w nocy samochodem do
pierwszego miejsca uwięzienia - do Rywałdu.
12 października 1953 Wieczorem przewieziono Prymasa Polski do nowego miejsca
uwięzienia - do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego.
8 grudnia 1953 Uwięziony Prymas dokonuje aktu duchowego oddania się Matce
Bożej i pełnego zawierzenia Jej swego losu. W akcie tym była zgoda na każdy los
wyznaczony przez Boga.
2 lipca 1954 Prymas Polski w poczuciu odpowiedzialności za Kościół kieruje z
miejsca uwięzienia w Stoczku memoriał do rządu, rekapitulujący wszystkie wysiłki
Episkopatu dla osiągnięcia porozumienia z rządem.
6 sierpnia 1954 Znakiem zmniejszającej się izolacji jest częściowe udostępnienie
Kardynałowi prasy.
6 października 1954 Prymas Polski zostaje przewieziony samolotem do trzeciego
miejsca uwięzienia w Prudniku Śląskim. Ponownie zwraca się listownie do rządu,
m.in. w czasie choroby swego ojca, ale listy te pozostają bez odpowiedzi. Prymas
postanawia nie kierować więcej żadnych pism do władz.
koniec 1954 Władze dopuszczają do badań klinicznych w szpitalu MBP zapadającego
na zdrowiu Kardynała.
7 sierpnia 1955 Kardynał Wyszyński odrzuca propozycję władz zamieszkania w
izolacji klasztornej za cenę zrzeczenia się swych funkcji kościelnych.
27 października 1955 Rząd wydaje zarządzenie, mocą którego Ksiądz Prymas zostaje
przeniesiony do czwartego miejsca uwięzienia w Komańczy, co oznacza złagodzenie
warunków izolacji, ale władze podtrzymują decyzję z 24 września 1953 zakazującą
kardynałowi Wyszyńskiemu pełnienia jego funkcji kościelnych.
2 listopada 1955 Pierwsze odwiedziny u Prymasa Polski biskupów Klepacza i
Choromańskiego, w czasie których kardynał Wyszyński dowiaduje się o wszystkim,
co nastąpiło po jego aresztowaniu.
16 maja 1956 Ksiądz Prymas pisze w Komańczy tekst ślubów Jasnogórskich,
będących programem moralnego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski.
sierpień 1956 Nadal uwięziony w Komańczy Prymas Polski opracowuje koncepcję
Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, będącej następnym po ślubach Jasnogórskich
elementem przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski.
26 sierpnia 1956 Pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu
biskup Klepacz składa w Częstochowie zredagowane przez Prymasa Polski
Jasnogórskie śluby Narodu.
28 października 1956 Po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu
przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd Prymas Polski wraca
na prośbę władz do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.

