Książę Niezłomny
Kardynał Adam Stefan Sapieha
(1867-1951)










1867 – urodził się w Krasiczynie
1878 – rodzinna audiencja u Leona XIII
1886 – ukończył gimnazjum we Lwowie
i zdał egzaminy
na Wydział Historyczno-Prawny UJ;
rozpoczął jednak studia prawnicze
na Uniwersytecie Wiedeńskim.
1890 – studia teologiczne w Insbrucku
1892 – ukończył studia prawnicze w
Wiedniu i wstąpił do seminarium
duchownego we Lwowie
1893 – święcenia kapłańskie
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1894 – wikariusz
w Jazłowcu k. Buczacza
1895 – studia prawnicze w Rzymie
1896 – uzyskał doktorat
obojga praw
1897 – wicedyrektor
seminarium we Lwowie
1902 – wikariusz parafii
św. Mikołaja we Lwowie
1906 – papież Pius X mianuje go
cameriere segreto partecipante della
Sua Santita
1911 – papież Pius X
udzielił mu konsekracji biskupiej
1912 – ingres
w katedrze wawelskiej
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1914 – wybuch I wojny światowej
1914 XII 25 – odezwa bp. Sapiehy
do narodów świata o pomoc dla ofiar
wojny
1915 – uzyskał u cesarza pomoc
dla uchodźców
1915 – założył
Książęco-Biskupi Komitet (KBK)
1916 – po manifeście dwóch cesarzy
Msza św. na Wawelu
z udziałem Piłsudskiego
1916 – odwiedził umierającego
brata Alberta
1918 – uroczyste nabożeństwo z okazji
odzyskania niepodległości
1919 – I zjazd biskupów w Gnieźnie
1920 – Benedykt XV nadał mu godność
asystenta tronu papieskiego
i tytuł hrabiego rzymskiego
1920 – konflikt z nuncjuszem
Achillesem Rattim
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1922 – wybrany do Senatu
z listy Chrześcijańskiego
Związku Jedności Narodowej
1923 – składa mandat senatora
1924 – zakłada
Ratunkowy Komitet Biskupi
1925 – godność arcybiskupa metropolity
1927 – pochówek szczątków Słowackiego
1927 – spotkanie
z prezydentem Ignacym Mościckimi
i marszałkiem Józefem Piłsudskim
1931 – Komitet Pomocy Głodnym
1934 – zjazd Akcji Katolickiej w Krakowie
1935 – pogrzeb marszałka Piłsudskiego
1937 – Kongres Eucharystyczny w Manili
na Filipinach
1937 – przeniesienie trumny Piłsudskiego
1939 – rezygnuje z funkcji kościelnych;
Pius XII:
„Zanosi się na wojnę. Będziesz potrzebny.”
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1939 – powołuje Komitety Ratunkowe
1939 – eksmisja z budynku
seminarium
1940 – interweniuje u Hansa Franka
w sprawie aresztowanych
profesorów UJ
1940 – interweniuje u Hitlera w
sprawie skazanych w Radomiu
1942 – interweniuje u kard. Bertrama
1942 - interweniuje u Hansa Franka
w sprawie stosowania
odpowiedzialności zbiorowej
1944 – spotkanie z Hansem
Frankiem
1945 – Roosevelt i Churchill
proponują Sapiehę do Rady
Prezydenckiej w Tymczasowym
Rządzie Jedności Narodowej
1945 – akceptuje deklarację
ideową WiN
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1946 – został kardynałem
1946 – interweniuje
u Bolesława Bieruta w sprawie
uczestników rozruchów w Krakowie
1946 – celebruje Mszę św.
na Jasnej Górze
podczas ofiarowania narodu polskiego
Niepokalanemu Sercu Maryi
1946 – święcenia kapłańskie
Karola Wojtyły
1948 – memoriał do Bieruta
w sprawie likwidacji szkół katolickich
1949 – doktorat honoris causa KUL
1950 – list do Bieruta przeciw likwidacji
szpitala bonifratrów
1950 – telegram do Bieruta przeciw
likwidacji Caritasu
1951 – śmierć i pogrzeb na Wawelu
Lektura: J. Ośko, Książę. Rzecz o kardynale
Adamie Stefanie Sapieże, Ząbki 2009.
Zdjęcia: Wikipedia, ipn.gov.pl.
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Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże
często spotykamy się z gwałtownem narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem
innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom
– jak powiadają – ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami
ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów ślepej wiary
i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość,
że służymy Chrystusowi-Królowi winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się
nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić
nasze postępowanie. „Królestwo Boże gwałt cierpi” – powiedział Pan Jezus,
przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.
Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom
nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego
praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie
to królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia
pojedynczych osób, rodzin i państw.
Adam Stefan
Arcybiskup Krakowski
„Dzwon Niedzielny”, Kraków, 28 października 1934 r.
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