
60. lat temu, w moim rodzinnym mieście, w Chojnicach, 29 października 1961 roku gościł

Prymas Tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Chojniczanie po raz drugi gościli

prymasa Wyszyńskiego, pierwszy raz był w Chojnicach przed internowaniem, wiosną 1953 roku.  

W  1961  roku  brał  udział  w  uroczystym  zakończeniu  peregrynacji  obrazu  Matki  Boskiej

Częstochowskiej w chojnickich parafiach. To wielkie i niezwykle ważne wydarzenie zgromadziło

tysiące mieszkańców Chojnic i okolic na uroczystościach w chojnickiej farze. 

Po latach od tego wydarzenia, w dniu 12 września w Chojnicach nadano nazwę rondu, które

od ponad miesiąca nosi nazwę Ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo się cieszę,  

że radni Rady Miasta Chojnice w ten sposób uhonorowali osobę i pamięć beatyfikowanego.

Kardynał  Stefan Wyszyński,  wyniesiony na  ołtarze 12 września  2021 roku,  to  niezwykle

ważna  postać  dla  polskiego  Kościoła  i  Narodu.  Przeprowadził  polski  Kościół  przez  mroki

komunizmu,  sam  doświadczając  trzyletniego  internowania  (1953-1956)  przez  czerwony  reżim.

Kardynał  Wyszyński  był  niezłomną  postacią,  zahartowaną  przez  niemiecką  okupację  oraz  lata

komunizmu w Polsce, otoczony ogromnym szacunkiem i oddaniem przez wiernych. 

Św. Jan Paweł  II  w 1978 roku powiedział  do kardynała  Wyszyńskiego:  "Nie byłoby na Stolicy

Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem  

i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła... ". 

„Jeżeli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu”

jakże  aktualne  są  dzisiaj  te  słowa  Prymasa  Tysiąclecia,  błogosławionego  kardynała  Stefana

Wyszyńskiego. Niestety każdego dnia widzimy jak prorocze były to słowa! Siły wrogie Polsce  

i  Polakom  realizują  scenariusz  walki  z  Kościołem,  który  przez  wieki  stanowił  o  sile  Polski;

kształtował kolejne pokolenia patriotów pod zaborami i w czasie okupacji niemieckiej oraz 50. lat

komunizmu w Polsce. Był oazą tradycji, konserwatyzmu ale przede wszystkim wiary ojców. Dzięki

posłudze tysięcy bezimiennych kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych Polska przetrwała czasy,

które miały unicestwić Naród.

Dzisiaj,  w dniu 60.  rocznicy wizyty Prymasa Tysiąclecia w Chojnicach, błogosławionego

kardynała Stefana Wyszyńskiego z tego miejsca oddaję hołd Jego życiu i myśli. Niech Jego ogromna

wiara,  pokora  i  patriotyzm  będą  wzorem  dla  kolejnych  pokoleń  duchownych  i  ludzi  wiary.

Błogosławiony  kardynale  Stefanie  Wyszyński,  módl  się  za  nami,  za  Polskę,  za  Naród  Polski,  

za naszą Ojczyznę, żebyśmy nie zboczyli z drogi, na której jest Bóg, Honor, Ojczyzna!


