
STEFAN WYSZYŃSKI 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I Z WOLI STOLICY APOSTOLSKIEJ, 

ARCYBISKUP - METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI I WARSZAWSKI, 

PRYMAS POLSKI 

DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH SWOICH ARCHIDIECEZJI 

Umiłowani Synowie w kapłaństwie, Drogie Dzieci Boże, 

W uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia, dnia 16 listopada ubiegłego roku, polecił Ojciec święty Pius 

XII swemu Sekretarzowi Stanu przekazać mi swoją najwyższą wolę, bym objął rządy pasterskie nad 

osieroconymi stolicami arcybiskupimi w Gnieźnie i w Warszawie. 

I. HOŁD ZGASŁEMU PRYMASOWI 

Przedwczesna, a tak budująca i kapłańska śmierć prymasa Polski, śp. ks. kardynała Augusta Hlonda1 , 

pozbawiła nie tylko zaślubione sobie archidiecezje pasterza, ale i naród cały - widzialnego symbolu 

jedności religijnej. Zżyliśmy się już bowiem w naszych uczuciach narodowych z tym krzepiącym 

ducha faktem, że prymas Polski czuwa od grobu świętego Wojciecha, apostoła narodu, nad 

Chrystusowym dziedzictwem w ojczyźnie naszej. A chociaż przez śmierć pasterza nie słabnie w swej 

mocy więź nadprzyrodzona Kościoła, zespolonego w swej niewidzialnej Głowie, Najwyższym 

Pasterzu, Jezusie Chrystusie, to jednak wzrok owiec pilnie wypatruje ludzkiej postaci Papieża na 

Watykanie, a swego biskupa w diecezji, nadsłuchując głosu jego. 

Zwłaszcza gdy zabrakło nam tak wspaniałego wodza, jakim był kardynał prymas Hlond, niepokój 

ogarnął społeczeństwo katolickie. Ten syn śląskiej ziemi, wracającej po wiekach rozłąki do wspólnoty 

ojczystej, posłany do Gniezna przez Opatrzność2 , był krzepiony mocą jednego, świętego, 

katolickiego i apostolskiego Kościoła. Głos tego wielkiego syna odrodzonego narodu i 

niezwalczonego Kościoła napełnił cały okrąg ziemi. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiego żywota i 

potężnych czynów tej historycznej postaci, człowieka, który przysporzył chwały Kościołowi i 

rozgłosu Polsce. Gdy w dniach naszej żałoby świat cały chylił swe czoło przed wielkim synem 

Kościoła, wielbił w nim jego niezachwianą wiarę, niezłomne męstwo, miłość ofiarną, pracowitość 
niewyczerpaną i tyle cnót, którymi dobrze zasłużył się Najwyższemu Ojcu narodów - Bogu, i 

katolickiej ziemi polskiej. Składając dziś należny hołd czci i uwielbienia, pragniemy, by wielkie życie 

zmarłego Prymasa było dla nas wzorem i promieniem przewodnim w naszej drodze. 

II. ZE WSCHODNICH RUBIEŻY DO SERCA POLSKI 

Dziś, na nowym etapie wędrówki narodu naszego z Bogiem poprzez polskie ziemie, podobało się 
Duchowi Świętemu posłać wam, dzieci, na pasterza waszego syna nadbużańskich łąk i piaszczystych 

pól3 . Schylając pokornie i z ufnością głowę swoją przed tą mocną wolą Bożą, idę do Gniezna i do 

Warszawy z tą samą uległością i gotowością służenia wam Dobrą Nowiną, z jaką szło tym utartym 

szlakiem apostolskim tylu moich poprzedników. 

Wszak to już w XVI wieku z chełmskiej stolicy, z lubelskiej ziemi szedł przez włocławską bazylikę 
katedralną do Gniezna arcybiskup Mikołaj II Dzierzgowski herbu Jastrzębiec (zm. 1559); tą samą 
drogą podążał później arcybiskup Jakub II Uchański, herbu Radwan (zm. 1581); a za nim Jan VII 

Przerębski, herbu Nowina (zm. 1562), i Maciej II Łubieński, herbu Pomian (zm. 1652). Z lubelskiej 

stolicy biskupiej na warszawską przeniesiony został Wojciech Skarszewski (zm. 1827). Te wydeptane 

drogi apostolskie, wiodące z odległej męczeńskiej ziemi chełmskiej i z żyznej ziemi lubelskiej ku 

kolebce katolicyzmu, ku Gnieznu, świadczą o zwartej spoistości ojczystego drzewa, które pod 

wiekowymi konarami swymi skupia wszystkie dzieci swoje w świętej zgodzie, miłości i ufnej 

wymianie najlepszych usług. 



III. GNIEZNO I WARSZAWA 

Wymowne jest to związanie za dni naszych gnieźnieńskiej stolicy arcybiskupiej z warszawską. 
Dokonane z woli Ojca świętego w osobie odeszłego Prymasa Polski, w tej samej postaci przechodzi 

na nas4 . 

W chwili gdy z gruzów podnosi się stolica Polski - Warszawa, gdy ociera ze swego uznojonego czoła 

proch i pył kurzawy wojennej, gdy budzi się do nowego życia i śmiało kreśli swe nowe drogi 

rozwojowe, w takiej chwili Kościół - Matka ojczyzny naszej - każe pilnie spoglądać Warszawie ku 

kołysce duchowej kultury narodu, ku Gnieznu. W przededniu tysiąclecia swego chrześcijaństwa masz 

pamiętać, Stolico katolickiej Polski, gdzie się rodzisz, skąd twój szlachetny duch czerpie swe 

natchnienie i nieśmiertelne, ofiarne moce. Od kołyski męczeńskich narodzin świętego Wojciecha, 

apostoła Polski, głosiciela Ewangelii, który, jak Chrystus, umarł za lud, żeby nie cały naród zginął 
(zob. J 11,50). I miłosierny Bóg rozniecił tu znak ofiary i poświęcenia, płonący wiecznie krzew 

porywającej miłości, aby gorzał niezniszczalnie i rozświecał narodowi drogi w jego wędrówce przez 

polską ziemię do Bożego nieba. 

Wczuwała się Stolica Apostolska w te głębokie nurty dziejowe narodu i dlatego związała latorośl 
odradzającej się z gruzów Warszawy z krzewem winnym - Gnieznem, aby nowa Polska i nadal 

budowała z żywych i wybranych kamieni, "na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym 

kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus, na którym cała, dobrze zespojona budowa rośnie w 

Kościół święty w Panu, na którym też i wy budujecie się razem na mieszkanie Boże w Duchu" (Ef 

2,20-22). Wczuwał się w te głębokie intencje Stolicy świętej jej "Legat urodzony"5 , zgasły prymas 

Hlond, i dlatego serce swoje powierzył Gnieznu, gdzie serce całego narodu, a ciało zostawił 

Warszawie, gdzie rodzi się nowe życie. Ufał przecież, jak i my wszyscy, że "jeśli ziarno pszeniczne, 

upadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje; lecz jeśli obumrze, wielki owoc przynosi"kd (J 12,24). 

Tak wybornym ziarnem zasiana niwa Stolicy wyda niezawodnie owoc stokrotny! 

Ukochani bracia kapłani, drogie dzieci Boże, przybywam do was z uczuciem głębokiej pokory i 

wielkiej nieudolności w obliczu zachodzących przemian dziejowych. Ale też przychodzę do was z 

ogniem żywej wiary, z iskrą Bożej miłości, pełen zaufania do waszej w walce prześladowań 
doświadczonej wiary i zaszczytnie znanej karności katolickiej. 

IV. NA PROGU BAZYLIKI GNIEŹNIEŃSKIEJ 

W brązowe podwoje prastarej płodnej matki kościołów polskich, bazyliki gnieźnieńskiej, wchodzę z 

pokorą i z dumą! Świadom jestem nabrzmiałej powagi chwili, godności dziejowej tego świętego 

miejsca, w którym mówią wieki tchnące żywą wiarą minionych pokoleń narodu zaślubionego Bogu, 

ubogaconego pracą i krwią tylu apostołów, prymasów, biskupów i kapłanów, od krwawych śladów 

męczeńskich stóp Wojciechowych aż do dni naszych, które też wychwalają stopy niosących 

niezmordowanie Polsce Dobrą Nowinę: "O jak piękne nogi opowiadających pokój, opowiadających 

dobro" (Rz 10,15). Pragniemy, aby i nadal stąd "na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na kończyny 

okręgu ziemi słowa ich" (Ps 19,5). 

Tu przy odrzwiach brązowych tego polskiego "miasta mocy" ostrzyć będziemy miecze ducha naszej 

wiary świętej, śpiewając hymn nadziei: "Miastem mocy naszej Syjon, Zbawiciel będzie w nim 

położony jako mur i przedmurze. Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, strzegący 

prawdy. Stary błąd odszedł; zachowasz pokój, pokój, bośmy w Tobie nadzieję mieli... Panie, dasz nam 

pokój, bo wszystkie sprawy nasze zdziałałeś dla nas" (Iz 26,1-3.12). Tu przy grobie świętego 

Wojciecha zapalać będziemy ogniste wici, zwiastujące ziemi naszej "światłość na objawienie pogan i 

chwałę ludu Twego" (Łk 2,32). 

V. W DRZWIACH KATEDRY WARSZAWSKIEJ 

Ze czcią wielką i z religijnym namaszczeniem stawiam swe stopy na warszawskim bruku, po którym  



biegałem ongiś w mundurze szkolnym ucznia Gimnazjum Świętego Wojciecha6 , na bruku omytym 

krwią ofiarną najlepszych, bohaterskich dzieci tego wspaniałego miasta wszelkich możliwości. Od 

chwili Powstania nie mogę rozstać się z myślą, że po Warszawie chodzić trzeba z wielką czcią, z mocą 
i wiarą, z sercem ogniem oczyszczonym, z miłością bratnią. Czyż mogę oprzeć się tym uczuciom, ja, 

dziecko polskiej ziemi, jeśli nie oparł się im sam Namiestnik Chrystusowy, Ojciec święty Pius XII, 

który na wieść o tragicznej doli powstańczej Warszawy wygłosił najwspanialsza jej pochwałę, pięć lat 

temu, dnia 15 listopada 1944 roku. Gdy Stolica obficie broczyła krwią, polska kolonia rzymska, 

zebrana na Watykanie, usłyszała dziwne słowa: 

"Warszawa! Miasto opromienione aureolą wytwornej kultury - głosił Papież - której pociągającemu 

czarowi ulegali nawet cudzoziemcy. Warszawa, przemieniona dla swych własnych synów w ognistą 
kaźń, której palące więzy odczuli nie tylko ci, co walczyli, ale gdzie także niewiasty i nieletnie dzieci, 

odosobnione i odcięte od świata; przeżyły niewysłowione męczarnie fizyczne i moralne! 

Kaźń ognista? Nie! Powiedzmy raczej tygiel, w którym oczyszcza się i uszlachetnia złoto najwyższej 

próby. I jakkolwiek głęboko odczuwamy litość na widok tego ogromu cierpienia, to jeszcze głębsze 

ogarnia nas uczucie podziwu, które każe nisko pochylić czoło przed męstwem bojowników i ofiar. Te 

ofiary i ci bojownicy wykazali światu, do jakich wyżyn wznieść się potrafi bohaterstwo, zrodzone i 

podtrzymywane przez owo tak szlachetne poczucie honoru człowieka i przez silne przekonanie wiary 

chrześcijańskiej". 

Tym uczuciom Głowy chrześcijaństwa dla Warszawy odpowiadają moje uczucia jako dziecka 

bohaterskiej Stolicy narodu i jako jej pasterza. I dlatego swój arcypasterski ingres chcę zatrzymać w 

skupieniu ducha przed całopalnym stosem ofiarnym z ciał synów i córek bohaterskiej Stolicy. Czyż 
mogę wątpić, że w oczach Pańskich nie jest zmarnowana choćby jedna łza, choćby najdrobniejsza 

kropelka tryskająca z rozdartych serc z kurzem krwi bratniej? Nie umiem w to zwątpić! Wiem, że 

Bóg, który strzeże każdego włosa z głowy ludzkiej, najmniejszej kosteczki ciała człowieczego, 

wszystko ogarnął sercem swoim, że przyjął jako przecenną w obliczu swoim śmierć świętych swoich 

(zob. Ps 116,15). Głos krwi tych, co umarli za prawa ojczyste, głos krwi męczeńskiej, jest 

testamentem dla żywych, do których nieustannie woła: "Ja zaś, jako i bracia moi, duszę i ciało moje 

daję za prawa ojczyste" (2 Mch 7,37). 

Wsłuchani dziś w te wstrząsające głosy pulsujących krwią wylaną sił ducha ojczystego, na 

uświęconym fundamencie pragniemy budować miasto światłości, miasto mocy, miasto pokoju, które 

jak było przedziwne w bohaterstwie, tak też będzie porywające i w odrodzeńczej pracy. Krew wylana 

zobowiązuje wszystkich mieszkańców Stolicy do wierności uświęconym prawom ojczyzny, do obrony 

jej godności narodowej, oblicza chrześcijańskiego, ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności! W tym 

duchu będziemy ostrzyć myśli, wytężać wolę, hartować ramiona, by rozum, wola, serce i dłonie, 

uświęcone Bożą miłością, krzepły nam w trwały zrąb domu ojczystego. 

Te myśli, rodzące się na progu Warszawy, budzące w nas uczucie głębokiej czci i pokory, zespalają 
się w nas z innym uczuciem. 

VI. NASZE POSŁANNICTWO 

Choć ze czcią i z pokorą w sercu, idę do was, dzieci, z męstwem chrześcijańskim i z podniesionym 

czołem. Nie przychodzę jako nieprzyjazny człowiek, ale jako zwiastun Dobrej Nowiny! Przychodzę 
przepowiadać wam Chrystusa Ukrzyżowanego, który przez własną krew wszedł do świątnicy i własną 
krew wydał okupem za wielu. Idę, by zwiastować wam Ojca waszego, który jest w niebie, by 

opowiadać wam dziwy Boże, by głosić wam miłość, pokój i dobro, by wszczepiać w dusze wasze 

nowe życie łaski Bożej, by serca otuchą krzepić, by wołać: "Sursum corda!" "Wzmocnijcie ręce 

opadłe - a kolana omdlałe pokrzepcie! Rzeczcie bojaźliwym: «Wzmocnijcie się, a nie bójcie się»" (Iz 

35,3-4). 



Czyż mam jeszcze obowiązek przedstawiać się wam? Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, 
nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem 

i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, 

pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych Bożych myśli, ze zbawczej woli Ojca, dzielącego się 
radośnie szczęściem swoim z człowiekiem. Zadaniem moim jest: chrzcić, bierzmować, konsekrować, 
święcić, ofiarować, nauczać i sądzić (Pontyfikał Rzymski). Niosę wam Lumen Christi - światło 

Chrystusowe, i wołam do wszystkich - do was, kapłani, i do was, domownicy wiary: pomóżcie mi 

wdźwignąć w dom nasz pochodnię Bożą i umieścić na wysokim miejscu, aby świeciła wszystkim, 

którzy są w domu, aby rozświeciła mroki i zakątki umysłów i serc, aby naród, który jeszcze w 

ciemności siedzi, ujrzał światłość wielką. Z każdym z was, dzieci moje, pragnę wołać: Światła! 

Więcej światła! Więcej Bożego światła! W jego promieniach dostrzeżemy, żeśmy przecież dziećmi 

Bożymi, żeśmy braćmi i siostrami, żeśmy wspólnotą rodzinną, domową, ojczystą, żeśmy zrośnięci 

sercami, zwarci dłońmi w trudzie codziennej pracy. Panuje między nami więź jedności 

nadprzyrodzonej, którą przypomina i wam, i mnie pierścień biskupi, ten znak wiary, i głos sumienia, 

nakazujący strzec oblubienicy Bożej - Kościoła świętego - bez skażenia (Pontyfikał Rzymski). 

Pozostańcie więc ze mną, umiłowani bracia kapłani, i wy, dzieci Boże, w związce pokoju! 

VII. POZDROWIENIE PASTERSKIE 

Gdy dziś wchodzę w dom gnieźnieńskiej i warszawskiej rodziny Bożej, pozdrawiam was słowy 

Nauczyciela mojego: Pokój wam! 

Bądźcie więc pozdrowieni w imię Pańskie! Bądźcie pozdrowieni, wy, kapłani wszystkich stopni 

hierarchicznych obydwu archidiecezji, którzy wyrośliście wraz z nami z jednego pnia - 

Chrystusowego kapłaństwa! Podajcie mi swe serca i swe ramiona! Społem pójdziemy jako sługi Boże 

- płomienie ogniste - ku świętej Polsce, ku Bożemu Królestwu prawdy i życia, świętości i łaski, 

sprawiedliwości, miłości i pokoju! 

Bądźcie pozdrowione, dzieci Boże, pieczy mej i odpowiedzialności pasterskiej powierzone: ty - 

słabości serca mojego - dziatwo radosna, i ty - nadziejo przyszłych dni - młodzieży promienista, i ty - 

glebo urodzajna - matko kołyski, i ty - ojcze niwy polnej, pługa i sierpa, fabryki, warsztatu i młota, 

katedry szkolnej, pióra i książki. 

Wstępując na tron prymasowski w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej, upadam wraz z wami, 

dziatwo Boża, przed Nosicielką Światłości Świata z pokorną prośbą: Bogarodzico Dziewico, Bogiem 

sławiona Maryjo, tarczo obronna wpośród walk o Królestwo Syna Twego, Jasnogórska Królowo 

Polski, Pani Miłosierdzia, Chełmska Szafarko Twego Serca Niepokalanego, Królowo Różańca 

świętego - prowadź i wspieraj! 

Wchodząc w rozwarte ramiona dźwigających się murów katedry Świętego Jana Chrzciciela, której 

przyświecają niebiosa otwarte7 , wznosimy oczy duszy naszej aż do tronu Bożego, gdzie Chrystus 

króluje po prawicy Ojca. Oby spełniło się w pracy naszej najgorętsze pragnienie Janowe: Chrystus ma 

rość, a ja się umniejszać (zob. J 3,30). 

Uklęknijcie przed Jezusem Chrystusem, Pasterzem i Biskupem dusz waszych drogie dzieci, a ja mocą 
Ducha Świętego udzielę wam na wspólną naszą drogę Boga swego pasterskiego błogosławieństwa: W 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Dan w Lublinie, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 1949 r. 
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