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W historii chrześcijaństwa spotykamy wiele świadectw o człowieku, które 
na trwale wpisały się w religijną świadomość wiernych. W Ewangelii zna
mienna jest wypowiedź Jezusa o Natanaelu: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, 
w którym nie ma podstępu” (J 1, 47) czy Piłata o Jezusie: „Oto Człowiek” 
(J 19, 5). Szczególną wartość dla kształtowania pogłębionej duchowości 
chrześcijan stanowią również świadectwa życia sług Bożych zawarte w ak
tach procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Dla Polaków wyjątkowe 
znaczenie mają słowa papieża Jana Pawła II, jakie wypowiedział po swoim 
wyborze na Stolicę Piotrową pod adresem Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bo- 
jaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było 
Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej hero
icznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, któ
re związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.1

Analizując powyższe świadectwo o Prymasie, dochodzi się do przekona
nia, że tym, co pozwoliło mu w osiągnąć doskonałość kapłańską, było docho
wanie wierności Bogu. Cnota ta niezależnie bowiem od losów Kościoła, jakie 
przechodził w historii świata czy poszczególnych narodów, była i jest znakiem 
chrześcijańskiego życia. Wierność chrześcijan ewangelicznej prawdzie wynika 
z faktu, że Bóg będąc Bogiem wiernym (por. Wj 34, 6; 2Tym 2, 13), ocze
kuje od swoich wyznawców podobnej postawy.2 W Apokalipsie Bóg mówi 
przez Autora natchnionego do człowieka: „Bądź wiemy aż do śmierci, a dam 
ci wieniec życia” (Ap 2, 10). Wymóg wierności stawia Chrystus swoim 
uczniom. Wynika to z Jego wielu wypowiedzi: „Kto nie bierze swego krzy
ża, a idzie za M ną nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). „Kto przykłada rękę
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do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9, 62). 
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22). „Dobrze, sługo 
dobry i wiemy. [...] Wejdź do radości twego Pana” (Mt 25, 21).

Na podkreślenie zasługuje tu fakt, że o ile idea wierności Boga w Bi
blii łączona jest często z jego ojcowską dobrocią względem narodu wybra
nego, to błędem byłoby sądzić, iż aby naśladować Boga w życiu, wystarczy, 
jak popularnie się uważa, jedynie być dobrym. Pismo Święte podkreśla także 
potrzebę wierności (por. Prz 20, 6). Szczególną wiernością powinni odzna
czać się ci, którzy są szafarzami tajemnic Bożych. „A od szafarzy już tutaj 
się żąda, aby każdy z nich był wiemy” (IKor 4, 2). Niezwykłym szafarzem 
Bożych tajemnic był Stefan Kardynał Wyszyński. Wierność Bogu, jako cha
rakterystyczną cechę jego duchowości w świetle Zapisków więziennych, 
można przedstawić w następujących aspektach.

1. Akt oddania wyrazem wierności

Podobnie jak wiele osób religijnych, tak i Stefan Kardynał Wyszyński 
przedmiotem swojej wiary uczynił Boga. W czasie konsekracji biskupiej 
wyznał: „Pragnę [...] wszystkie dane mi od Boga siły duszy i ciała poświę
cić [...] chwale Bożej -  Soli Deo -  i zbawieniu powierzonych mi dusz, ufa
jąc Bożej pomocy i łasce”.3 Towarzysząca temu aktowi wiary świadomość, 
że wśród zmienności świata i znikomości czasów jedynie święty i niezmien
ny Bóg jest godzien ludzkiej miłości, czci i oddania, pozwalała kardynało
wi Wyszyńskiemu widzieć w możliwości służenia Opatrzności niczym 
niezasłużoną łaskę. Jako łaskę traktował też samą możliwość oddania sie
bie przez ręce Matki Bożej w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. „W tym 
widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosne
go dzieła”4 -  odnotował w Zapiskach więziennych. I zaraz po tej wypowie
dzi umieszcza Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej, w którym
m.in. pisze:

„Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewol
nik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, na
wet wartości dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych 
i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania 
mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodoba
nia, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą i dla Ciebie stać się niewolnikiem całko
witym Syna Twojego, któremu Ty, Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja 
Tobie oddałem się w niewolę.
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Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Po
średniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej -  Soli Deo!”5

Ten osobisty akt oddania jest wyrazem ufności do Boga, widocznej 
w całej postawie Prymasa wobec doświadczeń losu. Stanowiąc formę zawie
rzenia Stwórcy, jest pierwszym krokiem na drodze wierności, na którym dalsze 
będą się wspierać.6 Wola służenia Bogu jest w nim tak stanowcza, że nie 
potrzeba tu żadnych słów komentarza. Widać wyraźnie, iż kardynał Wyszyński 
niczego nie przedkłada ponad Jedynego Boga. Boga i Jego wolę stawia za
wsze i wszędzie na pierwszym miejscu. Co więcej, Bóg może całkowicie 
dysponować jego wolnością. Bo na czym ma polegać to oddanie się, jak nie 
na wyrzeczeniu się samego siebie, własnego „ja” na rzecz Tego, którego je
steśmy niewątpliwą własnością. Chodzi więc o całkowite oddanie elementów 
ładu przyrodzonego, jak duszy i ciała, umysłu, woli i serca, oraz elementów 
ładu nadprzyrodzonego, którym jesteśmy ogarnięci, ubogaceni i uświęcani. 
Tylko takie oddanie samego siebie, zdaniem Księdza Prymasa, stanowi isto
tę religii chrześcijańskiej, w której łaskach i promieniach żyjemy.7

Z aktu oddania, który duchowość Prymasa ustawia teocentrycznie, wy
nika również, iż pragnie on, aby w realizowaniu wierności wobec Boga 
wspierała go Maryja. Dlatego ucieka się pod Jej protekcję. Bo jak sądzi, nie 
może swojej przychylności odmówić Ta, która została dana mu za Matkę: 
„rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»” (J 19, 27). Biorąc Ją niejako w „ak
cie oddania” do siebie, staje się w ten sposób wierny poleceniu Zbawiciela. 
Tym ujawnia głęboki zmysł teologiczny. Oddając się w niewolę Tej, która 
uczestnicząc na Kalwarii w męce konania Syna Bożego, okazała się wierną 
do końca, chce wierności Bogu dochować na Jej wzór. A wzór jest idealny, 
ponieważ Maryja -  będąc wewnętrznie wolną: wolną od grzechu, od ego
izmu -  nie koncentruje się na sobie, lecz na Bogu i na tym, aby służyć 
w postawie pełnej miłości. Służyć tak, jak zamierzył Bóg: według Jego woli, 
według całej pełni tej woli, do końca. A zawsze jest to lepiej, niż zamierzył
by człowiek, gdyż tylko Bóg działa w sposób doskonały, obdarzając pełnią 
łaski. Dlatego rozumie, że Bóg ma prawo w swoich planach zbawienia po
służyć się nim podobnie jak Maryją z Nazaretu według odwiecznego zamysłu 
Mądrości. W takim wypadku jemu, uwięzionemu Prymasowi, wobec planów 
Bożych pozostaje uzbroić się w cierpliwość i pokorę. Aktualny stan ducha 
w relacjonowanej sytuacji oddaje następująco w Zapiskach więziennych: 
„Bóg działał sam: On wybierał, On posyłał. On wymagał. Widzę to w so
bie jasno. A widzenie tej prawdy jest mi dziś bardzo pomocne, by zrozumieć 
moją obecną sytuację. Bóg nieskończenie miłujący dzieła swoje, wszystko 
czyni według swej natury. We wszystkim więc, co człowieka w życiu spo
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tyka, trzeba dopatrzeć się śladów tej Bożej miłości. Wtedy wstępuje radość 
do duszy, która może całkowicie zaufać kierowniczej mądrości Bożej”.8

Konsekwencją takiego poziomu wiary i ducha może być tylko pogodna 
oraz ufna akceptacja swojego losu. Zdając się na Bożą sprawiedliwość, 
Ksiądz Prymas nie widzi niczego niestosownego w tym, że choć minęła 
wojna, on doświadcza podobnych cierpień jak wcześniej znane i bliskie mu 
osoby. W jego usposobieniu trudno dostrzec choćby cień sprzeciwu wobec 
woli Bożej. „Większość księży i biskupów -  pisze -  z którymi pracowałem, 
przeszła przez więzienia. Byłoby coś niedojrzałego w tym, gdybym ja nie 
zaznał więzienia. Dzieje się więc coś bardzo właściwego; nie mogę mieć żalu 
do nikogo”.9

Potwierdzeniem faktu, że jego stan ducha się nie zmienił i wyzbycia się 
jakiejkolwiek pretensjonalności są dalsze wyznania z Prudnika Śląskiego. 
Widzimy w nich stałą gotowość oddania się Bogu na dalsze więzienne do
świadczenia, bez żalu, smutku i zastrzeżeń. Pomimo fizycznych uciążliwości 
i duchowych katuszy, kardynał Wyszyński stara się usilnie, aby czystym ser
cem dochować wierności Bogu. Czas uwięzienia i szykan, z jakimi się spo
tykał ze strony władz państwowych, traktuje jako weryfikację osobistej ufności 
do Boga.10 Tę ufność wyraża m.in. przez to, iż wystrzega się myślenia o tym, 
co było, oraz o tym, co ewentualnie nastąpi, ponieważ to rzecz Boga. Swoje 
zadanie życia sprowadza do chwili obecnej. A ją stara się wykorzystać i prze
żyć na większą chwałę Boga.11 Bo Bóg, jego zdaniem, jest Bogiem tego, 
co wydaje się być niemożliwe. Dlatego wiary nie opiera na swoich własnych 
siłach ani na zorganizowanych siłach Kościoła, lecz na żywym Bogu i Jego 
miłości do człowieka, na Jego działaniu w historii i zbawczej woli. Z posta
wy kardynała Wyszyńskiego, pełnej ufności, wynika prawda, którą Carlo 
Carretto wyraził stwierdzeniem, że jutro jest lepsze od dzisiaj, gdyż logika 
Boga, miłość Boga, zmierza zawsze ku lepszemu, a nie ku gorszemu, ku 
życiu, a nie ku śmierci, ku szczęściu, a nie ku cierpieniu.12 W obliczu tak po
jętej rzeczywistości sprowadzanie przez ludzi istoty grzechu do nieposłuszeń
stwa, według Księdza Prymasa, jest nieporozumieniem. Jego zdaniem istota 
grzechu polega na dopuszczeniu wątpliwości. Ilekroć bowiem człowiek wątpi, 
czy Bóg jest Prawdą, Miłością, Dobrocią i Mądrością, wprowadza w relację 
z Bogiem pewien nieporządek, który rodząc nieufność, staje się przyczyną 
nieposłuszeństwa, a więc niewierności.13

Z toku rozważań wynika, że kardynał Wyszyński kierując się niezłomną 
nadzieją w swoim postępowaniu, zdaje sobie sprawę, iż dla wszystkich, któ
rzy nie mogą pogodzić się z jego uwięzieniem i natarczywie na modlitwie 
interweniują u Boga, on sam jest największą próbą. I właśnie w tej pró-
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bie okazuje się adwersarzem sprawy Bożej, co dokumentuje w Zapiskach: 
„Człowiek, który mocno wierzy, tak bardzo wszystkiego się spodziewa ry
chło od Boga, że każda zwłoka wywołuje niepokój. Nie jest to niewiara, 
ale «zaskoczenie» na punkcie konfliktu: «potęga -  dobroć Boża». Lękam 
się o ludzi, którzy bardzo wierzą w skuteczność modlitwy, by w razie 
zwłoki z odpowiedzią Bożą nie ustali. Wiem od początku, że «moja spra
wa» wymaga czasu i cierpliwości, że będzie trwała długo. Jest Bogu po
trzebna; jest nie tyle sprawą «moją», ile sprawą Kościoła. A takie sprawy 
trwają długo”.14

Dzięki więc heroicznej nadziei Ksiądz Prymas zachowuje równowagę 
ducha. Ta z kolei pozwala mu zachować zdrowy osąd rzeczy i mieć jasny 
punkt widzenia przyszłości, której Panem może być wyłącznie Bóg. I jak 
wynika z rozważań, kardynał Wyszyński innej ewentualności w ogóle nie 
dopuszcza, ponieważ najmniejsza choćby kontestacja tej prawdy byłaby prze
jawem niewierności.

2. Wierność krzyżowi

Z Dekretu o posłudze i życiu kapłanów wynika, że kapłan nie mógłby 
być sługą Chrystusa, gdyby nie był świadkiem innego życia niż ziemskie 
(por. DK, 3). Przyjmując zatem drogę powołania, prezbiter zawierza swo
je życie Chrystusowi, co wiąże się z dyspozycyjnością wobec powołania, 
aż do złożenia ofiary z siebie. Od Zbawiciela kapłan uczy się też ukocha
nia cierpienia i przyjmowania ze spokojem codziennego krzyża. Wychowany 
w seminarium włocławskim w atmosferze poświęcenia i męczeństwa,15 
śmierć dla sprawy Bożej kardynał Wyszyński poczytywał sobie za wielki 
zaszczyt.16 Stąd w stosunku do swojej sytuacji uważał, iż „Dawać świa
dectwo Chrystusowi w okowach -  jest takim samym obowiązkiem jak na 
ambonie”.17 Dla człowieka wiary każde cierpienie ma bowiem swój głę
boki sens, który powoli odsłania się w miarę upływu czasu i doświadcza
nego bólu. Bo im bardziej człowiek pozwoli, aby Bóg posługiwał się nim 
jako narzędziem w swoich planach, z tym większą zadumą zaczyna patrzeć 
na historię swojego życia. Odnosi się to szczególnie do kapłana, którego 
cierpienie ma zawsze Boży sens, ponieważ jest on znakiem dla społecz
ności ludzkiej.18 Co więcej, dojrzałe odczytanie samej istoty kapłaństwa 
sakramentalnego pozwala przyjąć prawdę, że kapłan jako alter Christus żyje 
świadomością, iż tego, czego zażądał Bóg od Najwyższego Kapłana, ma 
prawo wymagać i od jego sług dla dobra ludzi. Stąd pójście za Chrystu
sem nie oznacza dla Księdza Prymasa dezercji w połowie drogi, lecz jest
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równoznaczne z osiągnięciem chwały męczeństwa. Takie usposobienie jego 
ducha przemawia z Zapisków więziennych. „Wypadnie nam przyjąć -  pi
sze -  na siebie winy powierzonego nam ludu, wypadnie go osłonić, wy
padnie ofiarować za lud wszystko -  nawet własne życie. Takie jest prawo 
dziedziczenia kapłaństwa Chrystusa, któremu Bóg nie przebaczył. Nie mo
żemy wymagać od siebie więcej względów od Ojca, niż miał ich dla wła
snego Syna”.19 Ta wypowiedź pokazuje, że duchowość Kardynała przenika 
radykalizm ewangeliczny, będący owocem czystej i bezinteresownej odpo
wiedzi na Bożą miłość objawioną na krzyżu.

Męczennikiem jednak, jak czytamy w dokumentach Soboru Watykańskie
go II, nie można stać się wbrew woli Bożej. „Męczeństwo, przez które uczeń 
upodabnia się do Mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawie
nia świata i naśladuje go w przelaniu krwi, uważał Kościół za dar szczegól
ny i najwyższą próbę miłości. A jeśli dane jest to nielicznym, wszyscy jednak 
winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzy
ża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje” (KK, 42). 
Nawiązując do Ojców Kościoła, trzeba powiedzieć, że nie tylko przez rozla
nie krwi dajemy Bogu dowód żywej wiary, ale ponosząc ofiary i przeżywa
jąc trudności na drodze przepowiadania, wypełniając rzetelnie i z oddaniem 
obowiązki swego stanu, przeciwstawiając się grzechowi, aby całkowicie od
dać się Bogu, doświadczamy swoistego męczeństwa.20

Takie przekonanie spotykamy również u Księdza Prymasa, który nie 
wykluczając możliwości fizycznego męczeństwa w swoim wypadku, uwa
żał jednak -  co powtarzał duchowieństwu przy każdej sposobności oraz 
przedłożył Ojcu Świętemu i mons. Tardini w Rzymie -  iż Kościół w Pol
sce zbyt wiele oddał już krwi w niemieckich obozach koncentracyjnych 
w czasie II wojny światowej, aby nierozważnie szafować krwią pozostałych 
kapłanów. Wyjaśniał, że Bóg prowadzi Kościół nie tylko drogą nadzwyczajną 
-  męczeństwa, lecz także zwyczajną -  pracy apostolskiej. Był zdania, iż 
Kościołowi w Polsce po wojnie potrzebne jest świadectwo męczeństwa pra
cy, a nie krwi.21

Takie rozumienie sprawy Bożej nie oznaczało jednak dla kardynała Wy
szyńskiego kompromisu -  mimo zawartego pierwszego porozumienia Ko
ścioła katolickiego z rządem komunistycznym -  za wszelką cenę. A już na 
pewno nie za cenę zdrady kapłańskiego sumienia, które zawsze liczyło się 
z Bogiem. W sytuacji konfrontacji sił z nową władzą w kraju reprezentu
jącą system totalitarny, Ksiądz Prymas był świadomy wielkiej odpowiedzial
ności za zbawienie nie tylko własnej duszy, lecz także wszystkich 
poddanych jego pasterskiej pieczy. Rozumiał, że aby dać świadectwo wier
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ności Chrystusowi wzgardzonemu i ukrzyżowanemu, nie może być żądny 
wywyższeń, szukać wygód czy zabiegać w układach o laski możnych tego 
świata. Tajemnica krzyża, którą nieustannie kontemplował,22 przemienia
jąc jego wnętrze, była źródłem siły moralnej w sytuacji, gdy trzeba było 
mieć odwagę uchodzić w otoczeniu za człowieka „przestarzałych poglądów” 
i nie skapitulować, ale przeciwstawić się ówczesnemu „duchowi czasu”. 
Kierując się więc mądrością krzyża, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas 
Polski „wybrał” uwięzienie dopiero wówczas, gdy nie było już innego 
godnego wyjścia.23

3. Wierność Kościołowi

Definiując Kościół, nie można pominąć jego samoświadomości teolo
gicznej.24 A więc prawdy, że stanowi on „misterium”, rzeczywistość bosko- 
ludzką, w której dokonuje się zbawienie człowieka. Jego więzią zaś, zdaniem 
kardynała Wyszyńskiego, nie jest ustrój prawny, ale przede wszystkim ustrój 
miłości nadprzyrodzonej. Miłości, która będąc źródłem łaski uświęcającej, 
daje człowiekowi udział w życiu wiecznym, czyli Bożym. Mimo że Kościół 
posiada właściwości społeczne odpowiadające wymaganiom życia ziemskie
go, to czerpiąc nadprzyrodzoną moc z Chrystusa, przydaje nadprzyrodzone
go wzrostu wszystkim wiernym. W związku z tym chrześcijanin nie może 
działać inaczej na rzecz Kościoła, jak tylko czerpać zeń łaskę Bożą i przy
czyniać się swoim życiem do jego duchowego wzrostu. Dlatego wierność 
Kościołowi, zaznacza Ksiądz Prymas, okazuje się przez wierność łasce sta
nu, do jakiego zostało się powołanym w Kościele.25

Kardynał Wyszyński rozumie, że w jego wypadku chodzi o dochowanie 
wierności łasce stanu płynącej z sakramentu kapłaństwa. Przejawem tej wier
ności jest przede wszystkim miłość pasterska. Nie chodzi tu jednak o miłość 
byle jaką, ale o miłość, która -  jak mówi Chrystus -  pozwala kapłanowi 
naprawdę być dobrym pasterzem. I gdy idzie o dobro duchowe owczarni, gdy 
niebezpieczeństwo zagraża zbawieniu trzody, potrafi przyjąć śmierć dla do
bra owczarni. O tym właśnie mówi Chrystus: „Dobry pasterz daje życie 
swoje za swoje owce” (J 10, 11 ).26

Realizując tę zasadę, Prymas -  jako więzień -  pisze: „Kariera w Koście
le wymaga gotowości, by pójść z Chrystusem i na krzyż i do więzienia”.27 
Z jego zapisków duchowych wynika, że miał świadomość wielkich zobowią
zań i wielkiej odpowiedzialności, jakie wiążą się z przyjętym darem kapłań
stwa. Miłość do Kościoła kazała mu stać na straży wiary, aby jego 
członkowie -  na skutek podjętej przez państwo ateizacji społeczeństwa -  nie
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stracili religijnej orientacji życia. Dochowując wierności Kościołowi, prze
ciwstawił się zaplanowanemu bezbożnictwu. Jako dobry pasterz nie mógł 
przystać na wyzucie człowieka z tego, co stanowi istotę jego bytu i jako 
życie wieczne jest pierwszorzędnym i zarazem ostatecznym celem. Właśnie 
w perspektywie tego celu kardynał Wyszyński ustawiał zawsze swoje życie 
i byt Kościoła.

Pobyt w więzieniu, choć go krępował, to jednak nie przeszkadzał mu 
całkowicie czynić zadość obowiązkom pasterskim. Rozumiejąc, że świata 
ducha nie są w stanie ograniczyć kraty więzienia, Ksiądz Prymas sercem 
i myślą był nieustannie z Kościołem, za który był odpowiedzialny. Nie mo
gąc bezpośrednio przepowiadać słowa Bożego i sprawować sakramentów, 
służył Kościołowi modlitwą i cierpieniem.28 I tak w Wielki Czwartek, 
w szczególny sposób zjednoczony z duchowieństwem i wiernymi, pragnął, 
aby tajemnica Wieczernika mocą miłości ogarnęła wszystkich uczniów 
Chrystusa.29

Miłość pasterska do Kościoła czyniła Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
zdolnym służyć Kościołowi nie wyidealizowanemu, ale takiemu, jakim 
w rzeczywistości jest. Kościołowi tryumfującemu i prześladowanemu, skła
dającemu się z grzeszników i świętych.30 Bo Kościół, jak zaznaczał, wy
maga od swoich wiernych miłości dzieła, któremu służy.31 Dochowując 
bowiem wierności Kościołowi, nie można nie utożsamiać się z misją, któ
rą głosi. Stąd zdolność miłowania nieprzyjaciół, w wypadku Księdza Pry
masa,32 nie tylko czyniła go prawdziwym uczniem Chrystusa, ale będąc 
darem Bożym,33 stanowiła siłę moralną jego świadectwa wiary w Polsce 
i wobec całego świata.

*  *  *

Dla chrześcijanina dojrzałego w wierze wierność Bogu jest czymś na
turalnym i oczywistym. Taki wniosek nasuwa się w wyniku refleksji nad 
duchowością Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Autor Zapisków więziennych 
ceniąc własne człowieczeństwo i świadom swoich zadań, umiał docenić 
znaczenie cnoty wierności w ludzkim życiu, bez której niemożliwa byłaby 
żadna uczciwa postać miłości i przyjaźni. Wierność Bogu pozwoliła mu 
osiągnąć dojrzałość ludzką, czyniąc go jednocześnie znakiem duchowej 
potęgi Kościoła oraz duchowego związku Polski z chrześcijańską Europą. 
Co więcej, świadectwo wiary kardynała Wyszyńskiego pokazuje, że o ile 
ateizm -  będąc sprzeciwem wobec Boga, odrzuceniem Go i spieraniem się 
z Nim -  zamyka człowieka w sobie, gdyż negacja nie jest postępem, o tyle 
wiara oparta na wierności Bogu otwiera człowieka na rozwój i pozwala 
przekroczyć bariery wynikające z ludzkiej natury.
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