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Urodzi³ siê 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanis³awa i Julianny z domu Karp. W dziewi¹tym roku ¿ycia traci
swoj¹ matkê. Naukê pocz¹tkowo rozpoczyna w Zuzeli, a nastêpnie chodzi do szko³y w
Andrzejewie. Wykszta³cenie œrednie zdobywa w Warszawie, potem w £om¿y i W³oc³awku. We W³oc³awku te¿ wstêpuje w 1920 r. do Seminarium Duchownego. 3 sierpnia
1924 roku otrzymuje œwiêcenia kap³añskie, a swoj¹ pierwsz¹ mszê œwiêt¹ odprawia w
kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze. Na polecenie swego Biskupa
podejmuje studia w zakresie prawa kanonicznego i nauk spo³eczno-ekonomicznych na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które koñczy w 1929 r. prac¹ doktorsk¹ zatytu³owan¹: "Prawa rodziny, Koœcio³a i pañstwa do szko³y". Podejmuj¹c pracê duszpastersk¹
wœród akademików - szczególnie w Stowarzyszeniu M³odzie¿y Akademickiej "Odrodzenie" oraz w "Bartniaku", spotyka ks. W³adys³awa Korni³owicza, który staje siê jego
duchowym ojcem. Kontakt ten zawa¿y³ na duchowoœci przysz³ego kardyna³a.
Po zakoñczeniu studiów w Lublinie ks. Wyszyñski odbywa roczn¹ podró¿ naukow¹ do Austrii, W³och, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem jego zainteresowañ s¹ problemy zwi¹zków zawodowych, organizacje katolickiej m³odzie¿y robotniczej, a przede wszystkim doktryny i ruchy spo³eczne. Po powrocie do kraju bierze
czynny udzia³ w Akcji Katolickiej oraz podejmuje pracê spo³eczno-oœwiatow¹ w Chrzeœcijañskich Zwi¹zkach Zawodowych. Anga¿uje siê w problematykê spo³eczn¹. W latach 1932-39 pe³ni funkcjê redaktora "Ateneum Kap³añskiego" i równoczeœnie przez
wiele lat publikuje swoje prace.
Po wybuchu wojny w 1939 r. na polecenie biskupa Kozala opuszcza W³oc³awek,
jest bowiem imiennie poszukiwany przez Gestapo. Przebywa najpierw we Wrociszewie, póŸniej na LubelszczyŸnie i w Laskach pod Warszaw¹, gdzie prowadzi konspiracyjn¹ akcjê oœwiatow¹ wœród m³odzie¿y.
W czasie Powstania Warszawskiego jest kapelanem Armii Krajowej Obwodu II
¯oliborz oraz rejonu Puszczy Kampinoskiej i szpitala powstañczego. Tutaj prze¿ywa
tragediê Stolicy.
Po wojnie wraca do W³oc³awka. Jako rektor organizuje Seminarium i sprawuje
jednoczeœnie funkcjê proboszcza w dwóch parafiach, z powodu braku ksiê¿y, wymordowanych przez Niemców.
4 marca 1946 r. zostaje mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, 12 listopada 1948 r. - arcybiskupem gnieŸnieñskim i wroc³awskim, Prymasem Polski. Broni siê
przed podjêciem owej s³u¿by, ale po przemyœleniach i modlitwach, zapatrzony w Pani¹
Jasnogórsk¹, powtarza za ni¹: "Fiat" - "niech siê tak stanie", tym samym przyjmuje na
siebie odpowiedzialnoœæ za ca³y Koœció³ w Polsce. W roku nastêpnym ks. Prymas udaje
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siê do Rzymu. Tam wrêcza Ojcu Œwiêtemu Piusowi XII symboliczne dary: garœæ ziemi
polskiej, w któr¹ wsi¹k³a krew dzieci podczas Powstania Warszawskiego, ró¿aniec z
chleba otrzymany od wiêŸniów i ryngraf Matki Bo¿ej, która go nigdy nie zawiod³a.
12 stycznia 1953 r. zostaje mianowany kardyna³em. W tym czasie wzmaga siê w
kraju przeœladowanie Koœcio³a, ograniczenie jego wolnoœci, podstawowych praw do
bytu i pracy. Nastêpuj¹ aresztowania biskupów i ksiê¿y. W³adze pañstwowe chc¹ uzale¿niæ od siebie duchowieñstwo oraz decydowaæ o obsadzaniu stanowisk koœcielnych.
Kardyna³ Prymas nieustêpliwie broni Koœcio³a i 8 maja 1953 r. w imieniu Episkopatu
kieruje do Rz¹du memoria³ "non possumus" - "nie mo¿emy". W nocy z 25 na 26 wrzeœnia 1953 roku zostaje aresztowany. Przebywa kolejno w Rywa³dzie, Stoczku, Prudniku
i Komañczy. S¹ to lata ofiary, cierpienia i odosobnienia. Jest to tak¿e czas, kiedy z
modlitwy i medytacji powstaj¹ dzie³a, jak np.: "List do moich kap³anów" , "Zapiski
wiêzienne" - a przede wszystkim "Œluby Narodu" i program "Wielkiej Nowenny" przed
Tysi¹cleciem Chrztu Polski.
Uwolniony 26 paŸdziernika 1956 r., wœród radoœci ca³ego Koœcio³a wraca do Warszawy, gdzie na nowo podejmuje obowi¹zki pasterskie, inicjuje ruch odnowy duchowej
spo³eczeñstwa polskiego. Jego osoba staje siê symbolem umi³owania wolnoœci, sprawiedliwoœci oraz czci dla cz³owieka. W sierpniu 1956 doprowadzi³ do Jasnogórskich
Œlubów Narodu.
Ogromnym rozdzia³em w ¿yciu Prymasa Polski jest czynny udzia³ w pracach Soboru Watykañskiego II, najpierw w przygotowaniach, a potem w obradach wszystkich
czterech Sesji. Wobec narastaj¹cych konfliktów spo³ecznych Prymas zdecydowanie
wystêpuje w obronie podstawowych praw cz³owieka i narodu. Rok 1968 przynosi wypadki marcowe, walkê m³odzie¿y akademickiej o prawo do prawdy i wolnoœci osobistej. W jednym ze swoich przemówieñ z tego okresu wo³a: "Nie wolno biæ! Chrzeœcijanin nigdy na nikogo rêki nie podnosi, bo w ka¿dym widzi godnoœæ dzieciêcia Bo¿ego.
Najmilsi, przezwyciê¿ajcie nienawiœæ mi³oœci¹."
D¹¿y do u³o¿enia kontaktów miêdzy narodem polskim a niemieckim. Podró¿ do
Niemiec w 1978 roku staje siê znakiem chrzeœcijañskiego przebaczenia oraz pragnienia jednoœci i pokoju.
Mówi: "Europa musi dostrzec ponownie, ¿e jest ona
nowym Betlejem - dla œwiata, dla ludów i narodów, z
którego wywodzi siê na œwiat Król i Ksi¹¿ê Pokoju. Nie
mo¿e byæ ci¹gle fabryk¹ amunicji, miêdzynarodowym
targowiskiem i dostawc¹ broni, nie mo¿e nadal byæ poligonem dla doœwiadczeñ wojennych, czy te¿ miejscem
samoudrêki ludów i narodów."
Organizowa³ ¿ycie religijne i wspó³tworzy³ nowe
diecezje na Ziemiach Zachodnich. Odegra³ wa¿n¹ rolê
w wyborze na tron papieski kardyna³a Karola Wojty³y.
Umar³ 28 maja 1981 roku w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Zosta³ pochowany w Archikatedrze œw. Jana w Warszawie. 20 maja 1989 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp rozpocz¹³ jego beatyfikacjê.
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