
3 sierpnia - urodziny w Zuzeli
5 sierpnia - chrzest w Zuzeli

1901

1944
1 sierpnia – 2 października –    
pełnienie funkcji kapelana
Armii Krajowej okręgu Żoliborz–
Kampinos oraz kapelana szpitala
powstańczego w Laskach podczas
Powstania Warszawskiego

3 sierpnia – przyjęcie święceń
kapłańskich we Włocławku
5 sierpnia – odprawienie Mszy
Świętej prymicyjnej na Jasnej
Górze w dniu Matki Bożej
Śnieżnej

1924

4 marca – mianowanie przez 
Piusa XII biskupem lubelskim
12 maja – konsekracja na Jasnej
Górze na biskupa lubelskiego,
przyjęcie zawołania „Soli Deo”
(Samemu Bogu)

1946

31 października – śmierć matki
Julianny Wyszyńskiej

1910

28 października – mianowanie przez      
kard. Augusta Hlonda członkiem Rady
Społecznej przy Prymasie Polski

1937

18 marca – objęcie stanowiska
rektora seminarium we Włocławku,
pełnienie obowiązków proboszcza w
dwóch podmiejskich parafiach

1945

1948
12 listopada – nominowanie przez
Piusa XII na arcybiskupa
metropolitę gnieźnieńskiego i
warszawskiego, Prymasa Polski

kardynał
stefan

wyszyński
K A L E N D A R I U M
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2 kwietnia – pierwszy wyjazd
Prymasa do Rzymu z wizytą „ad
limina apostolorum”

1951

1955
7 sierpnia – odrzucenie
propozycji władz państwowych
zamieszkania w klasztorze 
w zamian za zrzeczenie się
wszystkich funkcji kościelnych
27 października – przewiezienie
ze śląskiego Prudnika do
Komańczy w Bieszczadach.

25 września – nocne
aresztowanie Prymasa Polski
12 października – przewiezienie
z pomorskiego Rywałdu do
Stoczka Klasztornego na Warmii

3 maja – inauguracja Wielkiej
Nowenny – dziewięcioletniego
przygotowania do obchodów
Milenium Chrztu Polski
18 maja – odebranie w Rzymie
kapelusza kardynalskiego

1957

12 stycznia – ogłoszenie na
konsystorzu w Rzymie nominacji
kardynalskiej dla Prymasa Polski.
(Władze państwowe nie zgadzają się
na jego wyjazd do Rzymu)
8 maja – skierowanie do
komunistycznych władz memoriału 
o sytuacji Kościoła w Polsce ze
słowami: „Rzeczy Bożych na
ołtarzach cesarza składać nie
wolno. Non possumus”

1953

6 października – przewiezienie 
z warmińskiego Stoczka Klasztornego
do Prudnika na Opolszczyźnie

1954

16 maja – napisanie tekstu
Jasnogórskich Ślubów Narodu, które
staną się punktem wyjścia dla
programu obchodów Milenium Chrztu
Polski i koncepcji Wielkiej Nowenny
Tysiąclecia
26 sierpnia – złożenie Jasnogórskich
Ślubów Narodu na Jasnej Górze.
(Podczas uroczystości uwięzionego
Prymasa symbolizuje pusty tron z
bukietem biało-czerwonych kwiatów)
26 października – zwolnienie 
z internowania i powrót do Warszawy

1956

14 kwietnia – podpisanie z
komunistycznym rządem
porozumienia, określającego
stosunki Kościoła katolickiego i
państwa polskiego

1950

2 lutego – ingres do archikatedry
gnieźnieńskiej – bazyliki
prymasowskiej
6 lutego – ingres do prokatedry
warszawskiej, którą był wówczas
kościół seminaryjny           
 pw. Wniebowzięcia NMP            
i św. Józefa.

1949
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19 lipca – skierowanie listu do 
I sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka, w którym Prymas wstawił
się za ofiarami represji po
robotniczych strajkach m.in.
w Radomiu i Ursusie

1976

1989
29 maja – rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

1 stycznia – zgłoszenie
kandydatury kard. Stefana
Wyszyńskiego do Pokojowej
Nagrody Nobla przez Światową
Unię Chrześcijańskich
Demokratów (IUMDC)
2 czerwca – koncelebracja 
z papieżem Janem Pawłem II Mszy
Świętej na placu Zwycięstwa     
w Warszawie

12 września - beatyfikacja
kardynała Stefana Wyszyńskiego

2021

1 stycznia – zgłoszenie kandydatury
kard. Stefana Wyszyńskiego do
Pokojowej Nagrody Nobla przez
Światową Unię Chrześcijańskich
Demokratów (IUMDC)
16 października – uczestnictwo 
w konklawe, które wybrało na
Stolicę Piotrową kard. Karola
Wojtyłę

1978

12 maja – odprawienie ostatniej 
w życiu Mszy Świętej
28 maja o godz. 4.40 – śmierć 
w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego
31 maja – pogrzeb Prymasa Polski  
 w Warszawie i złożenie trumny z
ciałem w Archikatedrze św. Jana

1981

13 stycznia – inauguracja cyklu
kazań świętokrzyskich 
w warszawskim kościele Świętego
Krzyża, poświęconych tematyce
społecznej

1974

18 listopada – ogłoszenie listu
biskupów polskich do biskupów
niemieckich ze słowami:
„Przebaczamy i prosimy          
 o przebaczenie”

1965

1979

3 maja – pośmiertne odznaczenie
Orderem Orła Białego

1994

29 listopada – zatwierdzenie
cudu za wstawiennictwem kard.
Wyszyńskiego przez konsylium
lekarskie Kongregacji 
ds. Świętych

2018
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