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Za zasługi w krzewieniu polskości i postaw patriotycznych wśród 
polskiej emigracji na świecie oraz za sprawowaną nad nią duszpaster-
ską opiekę, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył w maju br. arcybi-
skupa Szczepana Wesołego Orderem Orła Białego1.

Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 roku w Katowicach, 
jako syn Franciszka, powstańca śląskiego i Elżbiety z domu Kuś. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Katowicach kontynuował naukę w miejsco-
wym gimnazjum. Wybuch II wojny światowej zmusił go do przerwania 
nauki i podjęcia pracy zawodowej, żeby pomóc rodzinie, która znalazła się 
w trudnej sytuacji materialnej. Przez ponad rok pracował jako uczeń kupiecki 
w Sosnowcu, a następnie jako praktykant w hurtowni żelaza w Katowicach. 
W październiku 1943 został wcielony do armii niemieckiej i skierowany 
na front zachodni do Cannes we Francji. Po dziesięciomiesięcznej przy-
musowej służbie udało mu się zbiec do armii amerykańskiej, a następnie 
do II Korpusu Polskiego we Włoszech, gdzie otrzymał przydział do oddziału

1 Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym polskim orderem w dawnej 
i obecnej Rzeczypospolitej. Ustanowiony został w pierwszych dniach listopada 
1705 roku, przez króla Augusta II. Na przestrzeni kilku stuleci przechodził on 
różne historyczne przemiany, m.in. w Polsce Ludowej ustawa orderowa z 1960, 
uchwalona przez Sejm PRL pominęła Order Orła Białego. Order nie został 
de facto zlikwidowany, ale też ofi cjalnie nie istniał. Dopiero w 1992, wraz z nową 
ustawą orderową Order Orła Białego stał się najwyższym odznaczeniem Rzeczy-
pospolitej i w myśl ustawy „nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywil-
ne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku 
Rzeczypospolitej Polskiej”.



290

Michał Judycki

łączności. Po zakończeniu działań wojennych ukończył kursy maturalne 
II Korpusu w Alesano. 

Po demobilizacji osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako 
robotnik w stalowni, a później w przędzalni, udzielając się jednocześnie 
społecznie w polskiej Akcji Katolickiej i Sodalicji Mariańskiej. Organi-
zował zjazdy, spotkania i różne imprezy o charakterze religijnym i towa-
rzyskim w Ośrodku Polskim w Halifaksie i Yorku. W 1951 został przyjęty 
do kolegium prowadzonego przez ojców jezuitów w Osterley pod Londy-
nem, a w następnym roku rozpoczął studia seminaryjne w Papieskim Kole-
gium Polskim w Rzymie, które odbywały się na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim. Ukończył je licencjatem z teologii w 1957 roku. 

Po święceniach kapłańskich, które przyjął 28 października 1956 roku 
w Rzymie, z rąk Valerio kardynała Valeri, przez dwanaście miesięcy był 
do dyspozycji arcybiskupa Józefa Gawliny, pracując początkowo przy wy-
dawnictwach, a następnie jako duszpasterz Polaków we Włoszech. W 1959, 
na polecenie ordynariusza podjął studia podyplomowe z teologii pastoral-
nej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, które zakończył doktoratem. 
Uczęszczał również na kursy specjalistyczne w Papieskiej Akademii Alfon-
sianum i na uniwersytecie Pro Deo. 

W latach 1961−1965, jako kierownik sekcji słowiańskiej biura prasowego 
Soboru Watykańskiego II redagował komunikaty prasowe dla dziennikarzy 
z Europy Wschodniej. Po zakończeniu Soboru został skierowany do Central-
nego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji, gdzie m.in. organizował obchody 
Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski. W 1967 podjął się organizacji letnich 
kursów dla młodzieży emigracyjnej z Europy, które pod nazwą „Loreto” 
prowadził przez 25 lat. 

W dniu 25 grudnia 1968 roku papież Paweł VI wyniósł go do godno-
ści biskupiej (stolica tytularna: Dragonara) i ustanowił sufraganem gnieź-
nieńskim z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii. Sakrę biskupią przyjął 
w Warszawie 7 lutego 1969 roku z rąk prymasa Polski Stefana kardynała 
Wyszyńskiego. Przez pierwsze lata spełniał swoje zadania przy boku bi-
skupa, a następnie kardynała Władysława Rubina, a po objęciu przez niego 
stanowiska prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, od 1980 pro-
wadził przez wiele lat duszpasterstwo Polonii. Równocześnie był rektorem 
kościoła polskiego pw. św. Stanisława w Rzymie, przy którym od czasów 
arcybiskupa Józefa Gawliny mieści się centrala duszpasterstwa emigracji. 
W latach 1967−2000 kierował redakcją wydawanego w Rzymie „Duszpa-
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sterza Polskiego Zagranicą”. W ramach prac Episkopatu Polski został sekre-
tarzem Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz członkiem Komisji 
Maryjnej i Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. Ponadto wszedł 
w skład Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych..

W dniu 7 lutego 1994 roku papież Jan Paweł II wyniósł go do godności 
arcybiskupiej.

Arcybiskup Szczepan Wesoły odbył wiele podróży duszpasterskich 
odwiedzając katolickie ośrodki polonijne na całym świecie. Jest autorem 
licznych artykułów i opracowań naukowych, m.in. w „Zeszytach Histo-
rycznych” (Paryż), „Duszpasterzu Polskim Zagranicą” (Rzym) i pracach 
zbiorowych, ma w swoim dorobku także publikacje książkowe: W służbie 
emigracji. Wybór listów pasterskich, kazań, przemówień, artykułów (Lon-
dyn 1994), Łączy nas kultura chrześcijańska (Londyn 1996), Aby wiara nie 
była daremna (Katowice 2000). W 1996 został honorowym obywatelem Ka-
towic. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II (1996) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015).

Od 2003 był biskupem seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej, rezydują-
cym stale w Rzymie.

Arcybiskup Szczepan Wesoły, niestrudzony opiekun i duszpasterz Polo-
nii, gorący patriota i wielki syn górnośląskiej ziemi zmarł 28 sierpnia 2018 
roku w Rzymie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 września 2018 roku 
w archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach.
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