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Tak oto wolny świat dowiedział się o aresztowaniu i uprowadzeniu 

Prymasa Polski. Zapewne jedną z pierwszych osób, z którą papież w tej 

sprawie rozmawiał, był ówczesny wikariusz Rzymu kard. Clemente 
Micara. On też w imieniu papieża w specjalnej odezwie podpisanej 2 

października 1953 r. powiadomił mieszkańców Wiecznego Miasta o 

tym smutnym fakcie. 

Gdy nadeszła smutna wiadomość o aresztowaniu Kard. Stefana 

Wyszyńskiego, niezwłocznie o tym fakcie, powiadomiliśmy Jego 

Świątobliwość papieża Piusa XII, naszego biskupa, który wyraził 

życzenie ogłoszenia protestu, by poruszyć serca katolików rzymskich 

wobec gwałtu, jakiego dopuszczono się w stosunku do osoby Księcia 
Kościoła. 

Heroiczny naród polski został pozbawiony Pasterza, umiłowanego 

Ojca, który z wielką powagą i miłością wypełniał swoją misję w 

stosunku do wiernych Jemu powierzonych, który nie tracił ducha 
nadprzyrodzonego i postawy pokoju w swojej posłudze pasterskiej (…). 



Ambasador Patrizio Walshe wygłosił skierowane do 
Ojca Świętego Piusa XII przemówienie, dziękując za 

łaskę tej audiencji. Uwagę zgromadzonych skierował 
na bardzo bolesne wydarzenie w Kościele katolickim. 

Najwyższemu Pasterzowi w imieniu Korpusu 
Dyplomatycznego, wobec gwałtu, jakiego 

dopuszczono się w stosunku do osoby Jego Eminencji 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyraził słowa 

współczucia. Jednocześnie dodał,   że odpowiedzialni 
za te bolesne wydarzenia powinni się zreflektować i 
uznać, że jedynie słuszną drogą postępowania jest 

droga pokoju i i z racji godności osoby ludzkiej 
poszanowanie praw religijnych.  

 



Po tych słowach Ojciec Święty wygłosił przemówienie do zebranych dyplomatów. Oto 

jego pełny tekst: 

Panie Ambasadorze,  

Od chwili, gdy zaszły smutne wydarzenia, które spowodowały Pańskie wystąpienie, z wielu   

stron nadeszły i jeszcze po dziś dzień nadchodzą dowody solidarności, której pobudki co 

dopiero zebrał Pan i pokrótce wyjaśnił. Dlatego też z wielkim wzruszeniem przyjmujemy dziś 

Waszą Ekscelencję razem z Prześwietnym Korpusem Dyplomatycznym przy Nas 
akredytowanym, którego jest pan reprezentuje i dziękujemy za tę cenną pociechę, 

wyrażoną przy tej okazji. 

Udręki zadane Wielce Czcigodnemu Kardynałowi Wyszyńskiemu otwierają w Naszym 

sercu nową ranę, gdy patrzymy jak bolesną drogę, po której od wielu lat kroczy dzielny 
naród polski i po tylu innych przeszła w nowy etap. W ciągu dziejów, bogatych w sławne 

czyny i obfitujących w wiele faktów, naznaczonych wielkim heroizmem, naród polski miał 

nazbyt często okazję zadokumentować z jaką siłą przywiązany jest do wiary świętej, którą 

otrzymał prawie tysiąc lat temu. W chwili, gdy doszedł do swej świadomości narodowej od 
wiary tej nic nie mogło go oderwać. 

 





Doświadczenie wieków potwierdza niezbicie, że prawdziwe przekonania religijne i 
miłość ojczyzny zakotwiczają się najgłębiej w duszę ludzką, przenikają jej najczulsze 

struny i zaliczają się do jej najdroższych skarbów. Obydwa te uczucia zamiast 
przeciwstawiać czy krępować się wzajemnie wręcz przeciwnie czerpią ze 

wzajemnego wsparcia nadspodziewaną moc. Czyż nie odpowiadają one zresztą 
najbardziej istotnym i naturalnym wymogom ludzkim, zapewniając człowiekowi 

doskonalenie się i harmonijny wzrost tak indywidualny jak i zbiorowy w poszanowaniu 
legalnej władzy i prawa międzynarodowego? 

Z miłością swej Ojczyzny naród polski łączył zawsze niezłomną wierność dla Osoby 
Ojca Świętego i znajduje w niej niezłomną siłę do dzielnej obrony swego bytu. 

Wyraziliśmy to przedstawicielom Armii Polskiej, gdy w 1944 roku przybyli do Nas, by w 
imieniu swych rodaków złożyć uroczyście synowski hołd od Polski – „zawsze wiernej”. 

Powtórzyliśmy to w Naszym liście z dnia 1 września 1951 roku skierowanym do 
Episkopatu i narodu polskiego i wspominamy z głębokim wzruszeniem spotkanie, dziś 

naznaczone bólem i trwogą, gdy Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski zapewniał 
Nas o niezachwianej stałości Narodu Polskiego w tradycji, wiążącej go ze Stolicą 

Apostolską.  

Nie należy się dziwić, że ten, który postawił sobie za zadanie zachowanie 
nienaruszalnych wartości swego narodu stał się główną ofiarą tych, co myślą, że 

uderzając w pasterza zadadzą decydujący i ostateczny kres nieugiętemu oporowi.  

 



Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy Wasz protest 
przeciw gwałtowi godzącemu nie tylko w prawo 
jednego człowieka, ale w prawo całego narodu, 

usiłującemu wykorzenić z jego świadomości życiodajne 
przekonania. Któż nie czułby się dotknięty tym 

zamachem na godność ludzką? Narody przez Was 
reprezentowane starają się strzec nieprzedawnionych 

praw, które jedynie umożliwiają życie społeczne godne 
tego miana. Jesteśmy przekonani, że ich postawa 
moralna podtrzyma i doda otuchy tym, co znoszą 

mężnie ciężkie zamachy na wolność religijną i 
polityczną i że znajdą w nich nowy i potężny bodziec 

do wytrwania. 
 



 

Wielkość obecnego zła nie powinna nikomu odebrać 
ufności w lepszą przyszłość. Prawda i sprawiedliwość 
nie są pustymi słowami. Mają one w sobie moc Boga  

Wszechmogącego, który jest ich gwarantem i 
obrońcą i który już teraz wlewa w serca swych dzieci, 

wbrew pozorom, pewność w ostateczny tryumf 
pokoju we wzajemnym poszanowaniu narodów i w 

wspaniałomyślnej jedności ludzi dobrej woli. 

Niech Bóg Wszechmogący dozwoli Wam i Waszym 
narodom ujrzeć świt tego dnia, tak bardzo przez 

wszystkich wyczekiwanego, za który wielu nie waha 
się ofiarować dziś swych cierpień i swego życia.  

         

                                                            L’Osservatore Romano z 20 XI 1953, s. 1 

 



 

 

Na znak solidarności z uwięzionym Prymasem Wyszyńskim 

do Stolicy Apostolskiej spontanicznie napływały listy 

protestacyjne z całego świata. Sprzeciw wobec brutalnej 

napaści na Prymasa Polski wyrażali zarówno kardynałowie 

i biskupi Kościoła powszechnego, jak i dyplomaci; 

przedstawiciele organizacji społecznych, świeckich i 

kościelnych. Wobec znacznej liczby listów protestacyjnych 

Pius XII podjął decyzję, aby publikować je na bieżąco w 

L’Osservatore Romano. Wzmianki o protestach ukazywały 

się niemal każdego dnia. Od 27 września do 5 grudnia 

1953 odnotowano 3187 takich protestów.  











Oficjalny dziennik Stolicy Apostolskiej 

„L’Osservatore Romano” od dnia 

 3 października 1953 r., rozpoczął 

publikowanie tekstów protestów wielu 

znaczących osób i grup społecznych 

przeciw aresztowaniu Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 

Polski.  



Na szczególną uwagę zasługuje wielka 

manifestacja Akcji Katolickiej w Rzymie   

19 listopada 1953 w obronie heroicznych 

wyznawców wiary. Przewodniczył jej 

wikariusz miasta, kardynał Clemente Micra. 

Oto jej opis podany przez „L’Osservatore 

Romano” z 23-24 października 1953 r.:  







W godzinach rannych w Teatro Adriano 

zgromadziła się wielka rzesza katolików 

świeckich, którzy manifestowali na rzecz 

Kościoła Milczenia. Znaczną część 

zgromadzenia stanowili członkowie Akcji 

Katolickiej.  Godzinę wcześniej na Piazza 

Cavour zainstalowano głośniki, gdzie 

zebrała się wielka rzesza ludzi 

oczekujących na przemówienie 

Naczelnego Przewodniczącego Akcji 

Katolickiej prof. Luigi Gedda 



Wewnątrz teatru na scenie rzucał się w oczy 
wielki krucyfiks, obok gałązka cierniowa i napis: 

ZJEDNOCZENI Z KARD. WYSZYŃSKIM I WSZYSTKIMI, 
KTÓRZY PRZEBYWAJĄ W WIĘZIENIACH ZNANYMI I 

NIEZNANYMI, KTÓRZY CIERPIĄ ZA WOLNOŚĆ I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ.  

Za stołem prezydialnym zasiadł kard Micara, a 
wokół dostojni członkowie: kardynałowie  Traglia, 
Cunial, biskup Gawlina i prof. Gedda, asystenci i 
przewodniczący głównych grup Akcji Katolickiej. 

Wśród znacznych gości byli m. innymi: 
ambasador polski przy Stolicy Apostolskiej Papèe, 

i syndyk Rzymu.  
 



Prof. Gedda rozpoczął przemówienie wiele razy przerywane 
gromkimi oklaskami. Zaznaczył, że dwa tysiące lat wcześniej 
chrześcijanie stworzyli wspólnotę ludzi  wolnych, którzy mają 

poczucie braterstwa, ponieważ są synami tego samego Ojca. 
Wspólnota ta nazywa się Kościołem Jezusa Chrystusa i 

przyrównana jest do organizmu ludzkiego, jak pouczał św. 
Paweł, gdy jeden członek cierpi, całe ciało odczuwa ból (1 Kor, 

12, 26). 

 

Tak my katolicy całego świata, gdy jeden męczennik upada, 
każdy chrześcijanin jest zamoczony krwią, którą czci, ponieważ 
dotyka Chrystusa. I dlatego z tych racji lud rzymski wyraża swoją 
dumną solidarność z narodem polskim, z którym ma poczucie 

więzi religijnej i wolności. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że 
w Polsce jest 96 procent katolików, którzy inspirowali rozwój sztuki 

i kultury, wydali licznych świętych (…). 

 



Prof. Gedda odniósł się do kard. Wyszyńskiego, który nie 
mógł przyjąć kapelusza kardynalskiego i własnego tytułu [do 
bazyliki] w Rzymie, dlatego stał się symbolem zniewolenia: . 
Kapelusz kardynalski jest znakiem męczeństwa, czego kard. 
Wyszyński już dał dowód. Stał się znakiem wyznania wiary i 

męczeństwa Narodu Polskiego. Była to ostatnia stacja Drogi 
Krzyżowej. Pierwszą była Ukraina, potem Litwa, Estonia, 
Albania, Jugosławia ze sławnym męczennikiem kard. 

Stepniacem; Czechosłowacja, gdzie został aresztowany 
arcybiskup Pragi Beran; Węgry z kard. Mindszentym, Rumunia, 

Bułgaria, Chiny, Korea i Niemcy Wschodnie. Czternasta 
stacja to męczeństwo katolickiej Polski. Prawdziwe jest to 
nowa Kalwaria, gdzie Kościół cierpi pod ciężkim jarzmem 

reżimu komunistycznego. Jest to historia, która się powtarza w 
ciągu wieków. To, że Kościół pielęgnuje prawo Boskie i broni 

wolności sumienia , to „bestia” stara się go zniszczyć. 

 



 

Wszyscy męczennicy każdego narodu zniewolonego komunizmem, 
kardynałowie, biskupi, kapłani i wierni w tym momencie zasługują 

na naszą wdzięczność.  

Wierzę – powiedział prof. Gedda, – że przykład Mindszentego, 
Stepinaca, Wyszyńskiego i Berana powinien być konkretnym i 

przemawiającym przykładem. (…) 

 Ponieważ nasze spotkanie odbywa się w kilka dni od chwili, gdy 
najwyższy Pasterz przyjął ambasadorów 40 państw, którzy złożyli 

wyrazy współczucia z racji uwięzienia kard. Wyszyńskiego, również 
my w imieniu wszystkich Rzymian chcemy uczestniczyć, chociaż 

duchowo, tak jak ambasadorowie w imieniu narodów. Czujemy, że 
komuniści wtrącając trzech kardynałów, setki biskupów do 

więzienia, chcą uwięzić Papieża. Chcemy im powiedzieć, że nie 
tylko cierpienie, że katolicy nie śpią jak apostołowie w Getsemani, 
ze nadejdzie dzień wolności dla narodów słowiańskich i łacińskich. 
Mamy pewność, bowiem za kilka dni zostanie otwarty rok maryjny. 

Powiew wiary, nadziei i miłości powieje w dzień Niepokalanego 
Poczęcia NMP z bazyliki Matki Bożej Większej popłynie do klasztoru 

w Częstochowie. 

 



Po przemówieniu prof. Getta zabrał głos kard. Mikara, 
podziękował mówcy za wspaniale słowa i mieszkańcom Rzymu za 

wspaniale wyznanie wiary i solidarność z tym, którzy walczą i 
cierpią w obronie godności ludzkiej i swoich najświętszych praw:  

 

Nasza myśl w tym momencie biegnie do wszystkich wspaniałych 
narodów, które ciepią i są gnębione. (…) Do wszystkich kapłanów, 

zakonników, biskupów i dwóch kardynałów, pozbawionych 
wolności, przebywających w ciężkich więzieniach, jak to wynika z 

przemówienia Papieża do korpusu dyplomatycznego, szykany 
wyrządzone kard. Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski. Te cierpienia 

wyryły w sercu Ojca świętego nową ranę. (….)  Wy Rzymianie, który 
jesteście bliscy Ojcu świętemu, jako synowie jego umiłowanej 
diecezji - zakończył wikariusz Rzymu – chciejcie zacisnąć dziś 

ściślejszą więź z Papieżem. Módlcie się za papieża, aby Pan skrócił 
te bolesne doświadczenia Kościoła. (…) 

 



 

Manifestacja została zakończona 

odśpiewaniem wyznania wiary na 

stojąco przez tak liczne i wspaniałe 

zgromadzenie, któremu kard. Micara 

udzielił apostolskiego 

błogosławieństwa. 



Aresztowanie przez polskich komunistów Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego odbiło się także głośnym 

echem w innych krajach katolickiego Zachodu. 

Miedzy innymi kardynał Bernard William Grifin, 

arcybiskup Wesminsteru w dniu 4 października 1953 

r. w kościele Naszej Pani w Muswell Hill w Londynie 

wygłosił znamienne kazanie z okazji 25-lecia 

odprawienia Mszy św. w tej świątyni. Miedzy innymi 

zapowiedział, że papież Pius XII ogłosił rok maryjny z 

okazji 100-lecia ogłoszenia dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu NMP. Nawiązał też w nim 

do sytuacji panującej w Polsce i uwięzieniu Stefana 

Kard. Wyszyńskiego. W mocnych słowach 

zaznaczył:  



W imieniu katolików Wielkiej Brytanii ogłaszamy uroczysty 

protest przeciw aresztowaniu Prymasa Polski. Jesteśmy pełni 

uznania dla jego odwagi odporności przeciw szatańskim 

atakom na Kościół, pełni szacunku dla jego cierpliwej 

postawy wobec ustawicznej prowokacji i odrzucamy zarzuty, 

że Kardynał działał przeciw interesom państwa. „Ofiarujemy 

narodowi Polskiemu szacunek i zapewnienie o naszej 

modlitwie w okresie prześladowań. Przemawiamy mocno nie 

po to, by prowokować nowe ataki przeciw nim, ale z obawy, 

ze nasze milczenie byłoby usprawiedliwieniem ich 

postepowania. (…) Naród polski, podobnie jak nasz kraj 

odznacza się wielki nabożeństwem do Matki Bożej. Podczas 

zbliżającego się roku maryjnego prośmy, aby nasza Pani 

pocieszyła i dała siłę prześladowanym katolikom Kościoła 

milczenia. L;Osservatore Romano 1953, nr 273, s. 2.  



Serię tych protestów w dzienniku watykańskim otwiera komunikat kardynała 
Clemente Micara, wikariusza Rzymu. 

 

W imieniu Dziekana Kolegium Kardynalskiego składam 
waszej świątobliwości wyrazy współczucia z racji brutalnego i 
niesłychanego ataku na członka Senatu Kościoła Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Gniezna i Warszawy. 
Wyrażamy najwyższy protest z racji pogwałcenia 

elementarnych praw ludzkich i boskich. Członkowie 
Kolegium Kardynalskiego zanoszą modlitwy za waszą 

Świątobliwość, aby Bóg miłosierny umocnił Go w tym wielkim 
bólu. Oby Bóg jak najszybciej przywrócił wolność naszemu 

Współbratu i umocnił miejscowy Kościół tak bardzo 
doświadczony.  

                                                    Kardynał Clemente Micara  

                                 w zastępstwie Dziekan Kolegium Kardynalskiego 

 



Waszej Świątobliwości w imieniu duchowieństwa i 

wiernych diecezji Kolenia wyrażam najgłębsze wyrazy 

współczucia z racji uwięzienia Jego Em. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Protestujemy przeciw 

niesprawiedliwości wyrządzonej Kościołowi i cierpimy 

razem z Kościołem prześladowanym.  Modlimy się, 

aby Bóg udzielił łaski i siły Biskupom, kapłanom i 

wiernym w tym doświadczeniu. 

 

Kolonia 1 października 1953. 

Kard. Joseph Frings, arcybiskup Kolonii 

 


