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 Od Redakcji

„Umiłowany Bóg uczyni wszystko tak, żeby było dobrze. Przyjdą inni 
i będą pamiętać o naszych cierpieniach – i będą dalej pracować”. Słowa te wy-
powiedział 3 września 1918 roku, na kilka dni przed swoją śmiercią, o. Franci-
szek Maria od Krzyża Jordan, założyciel salwatorianów i salwatorianek. Słowa 
te są wyrazem jego wielkiego zaufania do Boga. Wybrzmiewa w nich głębokie 
przekonanie o tym, że Bóg, który objawił mu, jak wielką wartość ma poznanie 
i umiłowanie Jezusa Chrystusa, będzie też błogosławił dziełom przez niego 
zainicjowanym; że nie zabraknie tych, którzy z wielkim zapałem apostolskim 
nieść będą dobrą nowinę o Zbawicielu świata. 

Te dwa krótkie zdania wypowiedziane przez o. Jordana na łożu śmierci 
stanowią także swego rodzaju testament pozostawiony jego duchowym dzie-
ciom. Odczytujemy w nim wezwanie do kultywowania wdzięcznej pamięci 
o naszym Założycielu i jego apostolskim zapale, który nie cofał się przed żad-
nymi cierpieniami. Pamięć ta skłania jednocześnie do działania – „i będą dalej 
pracować”. Pamięć ta wyraża się w kontynuowaniu dzieła zapoczątkowanego 
przez niego.

Bez pamięci o swojej przeszłości człowiek nie potrafi w pełni żyć swoją 
teraźniejszością, traci swoją tożsamość. Świadomi tej prawdy chcemy w roku, 
w którym przeżywamy setną rocznicę śmierci o. Jordana, ożywić tę naszą pa-
mięć i odnowić zapał apostolski. Jako redakcja salwatoriańskiego czasopisma 
naukowego liczymy, że ten właśnie numer „Studia Salvatoriana Polonica”, bę-
dzie wartościową pomocą na tej drodze. Jego zasadniczy temat brzmi bowiem: 
O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan i jego dziedzictwo. 

Najpierw chcemy przyjrzeć się osobie naszego Założyciela. Mając na 
względzie bogactwo źródeł dotyczących jego osoby, zapraszamy do zapo-
znania się z opracowaną przez ks. R. Słupka SDS bibliografią polskojęzycz-
nych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących o. Fran-
ciszka Marii od Krzyża Jordana. W następnym opracowaniu, autorstwa 
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ks. P. van Meijla  SDS, zostały przybliżone istotne wydarzenia z ostatnich 
trzech lat życia o. Jordana (1915-1918). „Maryjny portret” Założyciela przybliża 
czytelnikom ks. K. Wons SDS, a charyzmat o. Jordana w świetle pneumato-
logii liturgicznej ks. Sz.  Szepietow ski SDS. 

W części poświęconej dziedzictwu o. Jordana spoglądamy najpierw na 
ważne w naszej historii osoby, które podjęły się kontynuacji dzieła salwato-
riańskiego. Przybliżamy zatem dwie postacie, które osobiście znały Założyciela 
i współpracowały z nim w realizacji jego apostolskich zamierzeń. Są to ks. Otto 
Hopfenmüller i ks. Pankracy Pfeiffer. Dziedzictwo pierwszego pokolenia sal-
watoriańskiego zostało podjęte i rozwijane przez kolejnych synów duchowych 
o. Jordana. Spośród wielu z nich przedstawiamy kilku wybranych: prekursora 
duszpasterstwa rodzin – ks. Maurusa H. Starka, zakonodawcę i twórcę salwa-
toriańskiej metody misyjnej – ks. Czesława Małysiaka, wieloletniego trzeb-
nickiego duszpasterza – ks. Wawrzyńca Bochenka, wielkiego znawcę śląskiej 
i salwatoriańskiej historii – ks. Antoniego Kiełbasę oraz etyka, współpracow-
nika św. Jana Pawła II – ks. Tadeusza Stycznia.

Przybliżając dziedzictwo o. Jordana, pragniemy także przedstawić wybrane 
dzieła apostolskie, które stanowią owoc życia charyzmatem salwatoriańskim. 
Jest to między innymi Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej (ks. G. Jabłon-
ka SDS), salwatoriański apostolat Centrum Formacji Duchowej (ks. R. Ziaj-
ka SDS, ks. P. Ślęczka SDS) oraz apostolat akademicki im. ks. Franciszka 
Jordana w Tanzanii (ks. B. Witek SDS).

Oprócz tekstów mieszczących się w tym zasadniczym bloku tematycznym 
zamieszczamy też kilka innych oraz dwie recenzje. Na koniec przedstawiamy 
sprawozdania i omówienia, które w głównej mierze odnoszą się do życia i dzia-
łalności naszego domu formacyjnego w Bagnie. Treści te także można widzieć 
jako owoc kultywowania żywej pamięci o naszym Założycielu. 

Ufamy, że przybliżenie w tym numerze „Studiów” osoby o. Franciszka Ma-
rii od Krzyża Jordana i jego dziedzictwa stanie się w stulecie jego śmierci ważną 
inspiracją do pogłębiania żywej relacji z Założycielem oraz pomocą w realizacji 
charyzmatu salwatoriańskiego. Życzymy także, aby dla tych, którzy dotąd nie 
spotkali się z o. Jordanem i jego dziełem, ten jubileuszowy numer „Studiów” 
stał się wartościową lekturą, być może także zachęcającą do sięgnięcia po inne 
źródła przybliżające tę wyjątkową postać. 

Ks. Roman Słupek SDS
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 From the Editor

„Beloved God will do everything so that it is right. Others will come and 
will remember about our suffering – and they will be carrying on”. These 
words were spoken by Fr. Francis Mary of the Cross Jordan, the founder of 
Salvatorians and Salvatorian Sisters, on the 3rd of September 1918, a few days 
before his death. These words are an expression of his great trust in God. 
Strongly resounding in these words is a deeply held belief, that God, who re-
vealed to him the great value of getting to know and loving Jesus Christ, will 
also bless the work which he initiated; that there will always be those, who 
will carry the Good News about the Savior of the world with great apostolic 
enthusiasm.

Without the memory of their past, people are not able to live fully in 
their present and lose their identity. Aware of this truth, in the year of the 
hundredth anniversary of Fr. Jordan’s death commemoration, we wish to 
revive this memory and to renew the apostolic enthusiasm. As editors of the 
Salvatorian scientific journal we hope, that this issue of „Studia Salvatoriana 
Polonica”, will be a valuable help on this path, because its basic theme is: 
Fr. Francis Mary of the Cross Jordan and his legacy.

First, we want to focus on our Founder. Taking into consideration the 
richness of sources concerning him, we invite you to read the bibliography 
on Fr. Francis Mary of the Cross Jordan, elaborated by Rev. R. Słupek SDS. 
It consists of both Polish-language academic publications and of publications 
for the general public. Rev. P. van Meijl SDS in his study takes us deeper 
into the important events of the last three years of Fr. Jordan’s life (1915-1918). 
The reader is brought closer to the „Marian portrait” of the Founder by Rev. 
K. Wons SDS. Fr. Jordan’s charisma in the light of the liturgical pneumatology 
is presented by Rev. Sz. Szepietowski SDS.

In the part devoted to the legacy of Fr. Jordan we present the important 
people in our history, who undertook the continuation of the Salvatorian 
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work. At the beginning we focus on two figures who personally knew the 
Founder and cooperated with him in the realization of his apostolic aims. 
They are Rev. Otto Hopfenmüller and Rev. Pancratius Pfeiffer. The legacy 
of the first Salvatorian generation was taken on and developed by the next 
spiritual sons of Fr. Jordan. We present a few chosen ones out of many: the 
precursor of the spiritual care of families – Rev. Maurus H. Stark, the founder 
of the religious order and author of the Salvatorian missionary method – 
Rev. Czesław Małysiak, a  long-time priest in Trzebnica – Rev. Wawrzyniec 
Bochenek, a great expert on Silesian and Salvatorian history – Rev. Antoni 
Kiełbasa, as well as an ethicist and coworker of St. John Paul II – Rev. Tadeusz 
Styczeń.

Bringing Fr. Jordan’s legacy closer to our readers, we would also like to 
present the chosen apostolic works which constitute the fruit of living the sal-
vatorian charisma. This is, among others, St. Kamil’s Hospice in Bielsko-Biała 
(Rev. G. Jabłonka SDS), the salvatorian apostolate of the Spiritual Formation 
Centre (Rev. R. Ziajka SDS, Rev. P. Ślęczka SDS) and Rev. Francis Jordan’s 
academic apostolate in Tanzania (Rev. B. Witek SDS).

Apart from the texts located in this basic thematic block we are also pub-
lishing a few others and two reviews. At the end we are presenting reports and 
reviews which mainly refer to the life and activities of our formation house in 
Bagno. It is also possible to see these contents as the fruit of cultivating the 
vivid memory of our Founder.

In the present issue of „Studies” we are bringing closer to the reader both 
the person and the legacy of Fr. Francis Mary of the Cross Jordan. We hope 
that, in the year of the hundredth anniversary of his death, this presentation 
will become an important inspiration for deepening of the lifelong relation-
ship with the Founder and a help in the exercise of the salvatorian charisma. 
We also wish to those, who have not yet met Fr. Jordan and his work, that this 
jubilee issue of „Studies” becomes a valuable resource, which will hopefully 
encourage them to reach for other publications on this exceptional person.

Fr. Roman Słupek SDS



ARTYKUŁY
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Ks. Roman Słupek SDS

 Bibliografia polskojęzycznych publikacji 
naukowych i popularnonaukowych 
dotyczących o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana1

W ramach poszczególnych kategorii publikacji zastosowano klucz chro-
nologiczny. Bibliografia nie zawiera katechez, homilii czy nabożeństw zwią-
zanych z osobą założyciela salwatorianów i salwatorianek. Źródła dotyczące 
historii i teraźniejszości tych dwóch rodzin zakonnych zostały włączone do 
niniejszego zestawienia jedynie wtedy, gdy wyraźnie odnosiły się również do 
osoby o. Jordana. Zestawienie obejmuje materiały opublikowane do dnia 
31 lipca 2018 roku.

1. Książki
2. Opracowania zbiorowe
3. Artykuły

Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – adiunkt w Katedrze Teologii Fundamental-
nej i Religiologii na PWT we Wrocławiu, rektor oraz wykładowca teologii fundamentalnej  
i religiologii w WSD Salwatorianów w Bagnie; e-mail: rs1971@op.pl.

1 Zebrane źródła drukowane znajdują się w Bibliotece WSD w Bagnie, w Archiwum 
Prowincjalnym w Krakowie oraz w zasobach własnych autora opracowania. Niektóre z ar-
chiwalnych wydawnictw salwatoriańskich („Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. Organ 
Związku Współpracowników Salwatoriańskich”, „Drogowskaz”, „Dzwonek Rekolekcyj-
ny”, „Kalendarz Salwatora”) dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie Jagielloń-
skiej Biblioteki Cyfrowej (https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra). Wartościowym dopełnieniem 
zebranej tu bibliografii jest międzynarodowa Bibliografia Charyzmatu i Duchowości Sal-
watoriańskiej (https://www.sds.org/pl/pomoce/ijcc-pl/bibliography-pl).
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4. Prace dyplomowe
5. Materiały dźwiękowe z sesji Szkoła duchowości Ojca Jordana (CFD 

w Krakowie)

1. Książki

– Wilk K., Jan Chrzciciel Jordan (O. Franciszek Maria od Krzyża) nowoczesny 
Sługa Boży, Mikołów (b.r.w.), ss. 241 (mps).

– Sługa Boży O. Franciszek od Krzyża Jordan, Kraków 1944, ss. 8.
– Pfeiffer P., Myśli o życiu zakonnym, Zug 1951, ss. 544 (mps).
– Schweizer B., Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Świątobliwy zako-

nodawca naszych czasów, Kraków 1960, ss. 167 (mps).
– Pitlok A.J., Sługa Boży Ojciec Franciszek M. od Krzyża Jordan i egzorcyzm, 

t. 1, Verona 1983, ss. 52 (mps).
– Pitlok A.J., Sługa Boży Ojciec Franciszek M. od Krzyża Jordan i egzorcyzm, 

t. 2, Verona 1983, ss. 140 (mps). 
– Drozd J., Pod znakiem krzyża. Życie, działalność, duchowość Sługi Bożego 

O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Założyciela Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela Salwatorianów i Salwatorianek, Kraków 1991, ss. 307.

– Edwein T.R., Komentarz do „Dziennika duchowego” O. Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana, Kraków 1994, ss. 272.

– Kiełbasa A., Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założy-
ciel Salwatorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994, ss. 210.

– Piela M., Być salwatorianinem. Rekolekcje z o. Franciszkiem Jordanem, Kra-
ków 2006, ss. 193.

– Jones S., Ojciec Franciszek Jordan. Apostoł Boskiego Zbawiciela i założyciel 
salwatorianów, Roma 2007, ss. 31.

– Kiełbasa A., Po życiu błogosławionym błogosławione odejście. Trzy ważne daty 
w życiu ojca Jordana: 160. rocznica urodzin, 130. rocznica święceń kapłań-
skich, 90. rocznica śmierci, Trzebnica 2008, ss. 71.

– Horn S., Ojciec Jordan i kapłaństwo, Kraków 2010, ss. 20.
– Pronzato A., Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy, Kra-

ków 2010, ss. 71.
– Szyrszeń P., Między lękiem a ufnością, Kraków 2011, ss. 97.
– Pronzato A., Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który przejął ogień 

i rozpalił serca milionów, Kraków 2013, ss. 306.
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– Stanek M., Aktualność apostolskiego przesłania o. Franciszka Jordana (1848-
1918) w świetle wymagań stawianych współczesnej misjologii, Kraków 2013, 
ss. 328.

– Piela M., Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franci-
szek Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (1848-1918). Życie i dzieło, cz. 1: Od 
narodzin do utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848-1888), Kraków 
2014, ss. 631.

2. Opracowania zbiorowe

– Salwatorianie w pierwszym stuleciu swego istnienia 1881-1981, wyd. A. Kie-
bele, A. Kiełbasa, A. Münck, P. van Meijl, Rzym 1981, ss. 289.

– Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, red. K. Wons, 
Kraków 1995, ss. 252.

– Rozeznać zamysł Boga. Charyzmat Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana 
wobec wyzwań współczesnego świata, red. K. Wons, Kraków 1997, ss. 269.

– 150. rocznica urodzin Sługi Bożego Ojca Franciszka od Krzyża Jordana za-
łożyciela salwatorianów 1848-1918. Materiały duszpasterskie, red. K. Wons, 
P. Stawarz, Kraków 1998, ss. 134.

– Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Kluczowe elementy salwato-
riańskie. Charyzmat – misja – duchowość – tożsamość, Kraków 2004, ss. 108.

– Kluczowe elementy salwatoriańskie, cz. 6, https://www.sds.org/pl/pomoce/
ijcc-pl/kluczowe-elementy-salwatorianow-czesc-6 [dostęp: 18.12.2017].

3. Artykuły

1912

– B. D., O. Franciszek od Krzyża Jordan założyciel i superyor generalny Towarz. 
Boskiego Zbawiciela (Salwatoryanów), „Posłaniec Salwatoryański” 1912 nr 
4, s. 52-53.

Ks. Roman Słupek SDS | Bibliografia polskojęzycznych publikacji…
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1917

– Generalny superyor O. Franciszek Marya od Krzyża Jordan i założone przez 
niego Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Posłaniec Salwatoryański” 1917 
(numer okolicznościowy), s. 3-6.

1933

– Marekowski T., Ks. Franciszek od Krzyża Jordan, „Drogowskaz” 1933 nr 7, 
s. 258-260; 1933 nr 8, s. 291-292; 1933 nr 9, s. 322-324; 1933 nr 10, s. 354-355; 
1933 nr 11, s. 386-388; 1933 nr 12, s. 415-417.

– Marekowski T., Ks. Franciszek od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela (Salwatorjanów), „Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. 
Organ Związku Współpracowników Salwatoriańskich” 1933 nr 2, s. 10-12; 
1933 nr 3, s. 19-20; 1933 nr 4, s. 26-28; 1933 nr 5, s. 34-35; 1933 nr 6, s. 42-44.

1934

– Marekowski T., Ks. Franciszek od Krzyża Jordan, „Drogowskaz” 1934 nr 1, 
s. 25-27; 1934 nr 2, s. 58-60; 1934 nr 3, s. 89-90; 1934 nr 4, s. 122-124; 1934 
nr 5, s. 154-156; 1934 nr 6, s. 188-189; 1934 nr 7, s. 219-221; 1934 nr 8, s. 252-
253; 1934 nr 10, s. 314-315; 1934 nr 12, s. 375-376.

– Matusik S., Ojciec Franciszek od Krzyża Jordan założyciel Zgromadzenia 
Księży Salwatorianów i  jego stosunek do Współpracowników Salwatoriań-
skich, „Salvator” 1934 nr 2, s. 11-12; 1934 nr 3, s. 21-22; 1934 nr 4, s. 29-31; 
1934 nr 5, s. 37-38.

1935

– Marekowski T., Ks. Franciszek od Krzyża Jordan, „Drogowskaz” 1935 nr 3, 
s. 63-65.

– P. S., Zakonodawca nowych czasów, „Salvator” 1935 nr 9, s. 114-116.

1936

– Fr. Wojciech, O. Jordan na tle swoich czasów, „Salvator” 1936 nr 9, s. 132-135.
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1938

– J. D., W dwudziestą rocznicę, „Salvator” 1938 nr 9, s. 197-199.

1948

– Drozd J., Ostatni rok życia o. Fr. Jordana, założyciela zgromadzenia XX. 
Salwatorianów (Z okazji 30-rocznicy zgonu 1918 – 8 IX – 1948), „Salwator” 
1948 nr 9, s. 184-186.

– J. D., W setną rocznicę, „Salwator” 1948 nr 6, s. 122-124.

1950

– Drozd J., U progu chwały. Ostatni rok życia Ojca Franciszka od Krzyża Jor-
dana, „Kalendarz Salwatora” 1950 (wyd. Gary, Indiana), s. 95-98.

1951

– G. D., W trzydziestą trzecią rocznicę, „Salwator” 1951 nr 9, s. 260-263.
– Niebiański F., Ojciec Franciszek Jordan Założyciel Zgromadzenia Ojców 

Salwatorianów 1881-1951, „Kalendarz Salwatora” 1951 (wyd. Gary, Indiana), 
s. 32-33.

1952

– Matusik S., Lata dziecięce Założyciela Zgromadzenia OO. Salwatorianów, 
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BIBLIOGRAPHY OF THE POLISH-LANGUAGE ACADEMIC 
PUBLICATIONS AND OF PUBLICATIONS FOR THE GENERAL PUBLIC 

CONCERNING FR. FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN

Summary

This bibliography contains the following categories of publications: books, col-
lective studies, articles, theses and audio materials from the session School of Father 
Jordan’s Spirituality (CFD in Cracow). Within the particular categories of publica-
tions a chronological key was applied. The bibliography doesn’t contain religious 
instruction lessons, homilies or the services associated with the person of the founder 
of Salvatorians and Salvatorian Sisters. The sources concerning the history and the 
present of these two religious families have been included in this study only if they 
clearly referred to the person of Fr. Jordan. Collected printed sources are available in 
the Library WSD in Bagno, in the Provincial Archive in Cracow and in the private 
collection of the author of this study.
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Fr. Peter van Meijl SDS

 Focusing on Some Events in the Last Three 
Years of Father Jordan (1915-1918)

Before telling the story of the most important dates of the very last year of 
Father Francis Mary of the Cross Jordan, let us throw new light on the resigna-
tion of Father Jordan, which took place at the third General Chapter in 1915.

I. Importance of Jordan’s Resignation in 1915 and the Problem of 
Information 

The word „resignation” is deeply etched into Jordan’s spiritual and apos-
tolic life. In 1882 he backed away from his so cherished title „apostolic” for 
his Society. In 1883 he backed away from his very treasured structure for the 
Apostolic Teaching Society. In 1885 he backed away from governing his first 
group of sisters. In 1893, once again, he backed away from the title „Catholic 
Teaching Society”. In 1901 he again backed away, in accordance with the Nor-
mae, from governing the Salvatorian Sisters and later on he had Father Pfeiffer 
above him as the delegate of the apostolic visitator for the Salvatorian Sisters. 
In 1902, a significant percentage of the First General Chapter wanted another 
Superior General. In 1908, at the Second General Chapter, only on the third 
ballot was Jordan re-elected as Superior General.

Now, in May 1915, he had to leave his dear Rome: the city of the popes 
and martyrs, the general headquarters of his Society, and his daily walk to 

Ks. dr Peter van Meijl SDS – wieloletni postulator procesu beatyfikacyjnego 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, autor licznych opracować dotyczących założyciela 
salwatorianów i salwatorianek oraz historii i duchowości salwatoriańskiej; e-mail: peter.
vanmeijl@salvatorianer.at.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 201834

Saint Peter’s. Only his spiritual life did not decline; it still grew in depth of 
surrender. After the unfortunate experiences of the Second General Chapter, 
should Jordan be proposed for reelection or should he resign?

Until now little was known about Jordan’s resignation. During the life of 
Father Jordan, we had only the circular letter of the chapter’s secretary to all 
the members of the Society and a short report in the „Salvatorianer Chronik” 
of 1916. Jordan himself never talked or wrote about his resignation. After his 
death, we had a small passage in the „Salvatorianer Chronik” of 1918 and then 
a short chapter in the Jordan biography of 1930, all written by Father Pfeiffer. 
This is all that is known in Salvatorian literature about Jordan’s resignation 
until the present day. In fact, it is not much, and all information depends 
upon one source, Father Pancratius Pfeiffer.

Therefore, other sources about what really happened and about the back-
ground of that important day and decision need to be surfaced and presented. 
The first one is the Circular Letter from the General Chapter to the Members 
of the Society (1915). The members of the Society were informed about the 
resignation of Father Jordan the day immediately after the resignation in the 
circular letter of the secretary of the General Chapter, Father Ogerius Bartsch, 
SDS, the provincial of the Latin-American Province1. In the minutes of the 
General Chapter (1915) we find the content and the order of the first two ses-
sions. The first session took place on Friday, October 8, 1915, at 8.00 am. After 
a letter of the former apostolic visitator Father Antonio Intreccialagli OCD 
was read, the Chapter was officially opened, and Jordan gave his famous dec-
laration: „Until now I did not recognize it as the will of God that I should 
resign from my office in the given circumstances and reality of the Society. 
However, because I know that people want or consider it to be better that 
I not be reelected, I do not stand for reelection”2. In the afternoon, the second 
session was opened at 3 p.m. After reading of the minutes of the first session, 

1 Father Ogerius Bartsch SDS, Circular Letter to the Salvatorian Houses, Fribourg, 
October 9, 1915, „Documenta et Studia Salvatoriana” t. XI, no. 225.

2 The recorded Latin text reads as follows: „Adhuc non intellexi Deum velle, ut his 
conditionibus et statu praesenti Societatis de munere meo decederem; verum cum sciam, 
desiderari vel melius haberi, ne iterum eligar, reelectionem meam renuntio”. (Acta III. 
Capituli Generalis, 1915, in Archivum Generale Salvatorianum (AGS), PG-07/03/01, 
coll 2, p. 3). We find the Latin declaration only in the minutes of the chapter, not in any 
other Salvatorian writing. No draft is kept in the archives. We do not know if Jordan pro-
nounced the original text in German or in Latin. Most probably in German. A German 
translation is in the Copia Publica of the Roman Information Process, document no. 33, 
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the election of a Superior General took place. In the first voting Father Pan-
cratius Pfeiffer received 14 votes, Father Jordan one and one vote was empty. 
Then the chairman of the Chapter, Father Clemens Gerum, OCD, read the 
next declaration: „The reverend Fathers Capitulars asked me to declare that 
they accept the renunciation of the Reverend Father from reelection. They 
are convinced that, considering the situation of his health, they can no longer 
impose the burden of government on the Reverend Founder. For that reason, 
they have given their vote to someone else”3. Of course, the Salvatorian com-
munity in Stalden also reported the important event of October 8, 1915 in 
their chronicle4.

The circular letter certainly narrated nothing about Jordan’s decision and 
its background. Father Pfeiffer, the Vicar General, wrote the report about the 
General Chapter in the first number of the „Salvatorianer Chronik” of 1916. 
Jordan was still alive then. The report about the Chapter is short and exact. 
However, it is amazing that nothing had been written about Jordan’s Resigna-
tion from the leadership of the Society. It is true that a picture of the Founder 
was on the cover page in a larger size than the other ones, but no word of spe-
cial thanks for Jordan. One is left to speculate. Maybe Pfeiffer did not want to 
focus attention on Jordan’s resignation. It is possible that he wanted to avoid 
negative reactions of benefactors and friends of the Society, whose public face 
was mainly shaped by Jordan. It was important, moreover, that the image of 
the Society under the difficult situation of the War remained unbroken and 
unabated. It is also possible that Jordan himself did not want that kind of 
publicity and public recognition, because he was still the Superior General!

In the special edition of the „Salvatorianer Chronik” dedicated to the death 
of Father Jordan in 1918, his successor Father Pancratius, once again came back 
to the General Chapter of 1915 and stated the following: „Before the Third 
General Chapter in Autumn, 1915, he [Father Jordan] consulted a priest of 
the Society, who was neither a member of the Generalate nor a delegate to the 
Chapter. Subsequently, he decided to renounce reelection as Superior General. 
In view of his health, the capitulars accepted his renunciation, as is known”5.

f. 60r-63v. As will be seen, that important decision of Father Jordan was most probably 
made within twenty-four hours.

3 See Acta III. Capituli Generalis, 1915, in AGS, PG-07/03/01, coll 2, p. 4-5.
4 Chronik des Marien-Kollegs in Freiburg (Schweiz), p. 310. 
5 „Salvatorianer Chronik” 1918 n. 2, p. 180-181 and translated into English in 

„Postulation Press. Information Service for Collaborators of Father Jordan’s Cause” July 
1998 n. 10, p. 24-25.
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After Jordan’s death, when he was writing his biography edited in 1930, 
Father Pfeiffer dedicated about a page of text with only four paragraphs to the 
resignation of the Founder. That exposition remains until today the official 
version of Jordan’s withdrawal. Here is his report: „The Chapter assembled in 
Freiburg on October 8, 1915. Sixteen capitulars were present; four could not 
come because of the war. Before the Chapter Jordan had taken counsel with 
a Father who did not take part in the Chapter as to whether he should accept 
an eventual reelection or whether he should already before the election decline 
the same. There were reasons for and against acceptance. For it was the fact 
that he was in reality the spiritual Father of the family and all the others had 
been received into the Society founded by him and were therefore his spiritual 
sons. Against it was the poor state of his health. His adviser, an older Father 
who was wont to weigh matters calmly, was of the opinion that in considera-
tion of his poor state of health he should decline a reelection: as a result of 
the war, the government of the Society was too hard for him. No doubt also 
others thought the same”6.

No more information at all about Jordan’s resignation came to light in 1935 
through the answers to the Pfeiffer’s questionnaire. Between 1915 and 1935 six 
members of the sixteen capitulars had already died: Jordan in 1918; Bernard 
Raaf in 1926; Benignus Dziadek in 1929; and Hilarius Gog, Patricius Mayer 
and Albert Hauser in 1933. Of the ten capitulars still living, five members – 
that is, half – answered the questionnaire: Fathers Ogerius Bartsch, Paulus 
Pabst, Clemens Sonntag, Magnus Wambacher and Tharsitius Wolff. The other 
former capitulars did not and/or could not answer. However, the inquiry did 
not result in any more precise information regarding Jordan’s resignation7.

Eight years later, in 1943, the diocesan process started for the introduc-
tion of the beatification process of Father Jordan. Eighteen official witnesses 

6 P. Pfeiffer, Father Francis Mary of the Cross Jordan. Founder and First Superior 
General of the Society of the Divine Savior, St. Nazianz, Wisconsin, First Edition, 1936, 
pp. 509-510; Second Edition, 1947, pp. 466-467.

7 All the responses in the questionnaire remained very faithful to the posed questions. 
Thus, Father Ogerius Bartsch said nothing about Jordan’s resignation. Archivum Postu-
lationis Salvatorianum (APS), Rome, in AGS, N 3.1.2.34. Neither did Father Magnus 
Wambacher (APS, N. 3.1.2.3). Father Clemens Sonntag, who was together with the 
Founder without interruption from 1896 until his death, also said nothing about Jor-
dan’s resignation (APS, N. 3.1.2.10). Father Paulus Pabst likewise wrote nothing about 
the resignation of Jordan (APS, N. 3.1.2.38). Father Tharsitius Wolff recorded no word 
about the resignation in his questionnaire answers (APS, N. 3.1.2.51).
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delivered new information and expressed opinion about Jordan’s resignation 
and the General Chapter of 1915. Their information, only partly included in 
the official Copia Publica, gives a more detailed and better picture about Jor-
dan and his attitude, a picture which, however, did not enter into the official 
Jordan biographies up to this point in SDS historical writings. What those 
members really said about the resignation of Father Jordan, the background 
and the reasons, has been published in my book of 2014 with the title Wenn 
das Gehen kommt, that is When the moment of going is arriving8.

II. Friday, October 8, 1915: That Famous Day in the Life of Father 
Jordan

So, let us now go back again to that Friday, October 8, 1915, on which Fa-
ther Jordan withdrew from the government of the Society as general superior; 
voluntarily, as one likes to say and write. Was it voluntary? I have the impres-
sion that at that time there was a kind of disconnect between all the members 
of the third General Chapter and Father Jordan. During two or three days 
various opinions existed in the Salvatorian community in Stalden (in the city 
of Fribourg, Switzerland) to make a good decision about the future of the SDS 
and the future life of Father Jordan as general superior. It is hard to imagine 
that the Founder, who was somewhat slow because of ill health, would decide 
overnight to renounce being superior general, especially when he had not 
expected the question to come up. He was simply overwhelmed. The members 
of the Chapter might have been so stunned by this sudden and spontaneous 
renunciation of Father Jordan that in the official reports and the correspond-
ence at that time not even one word of „thank-you” is to be found.

All contemporary witnesses talk later on about the unique and exemplary 
position of Father Jordan at his resignation. But nobody thanked him for his 
35 years of service to the work he began. No word of recognition, no flowers, 
no abbraccio (hug), no champagne, no comfortable sitting together, no stand-
ing ovations, no photo break, no interviews with local papers, no certificate, 
no speeches, no singing, no tears, no press. Nothing. Really nothing at all. 
Also, Father Jordan said nothing: no short statement or official speech, no 

8 P. van Meijl, Wenn das Gehen kommt. Der Rücktritt von Pater Franziskus Maria vom 
Kreuze Jordan im Jahre 1915 im Lichte des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. im Jahre 
2013, The Best Kunstverlag, Wien 2014, 192 p., p. 22-28.
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circular letter to the whole SDS. Nothing. The only thing which remained to 
him: he might be called „General Superior” for the rest of his life, now only 
an honorary title.

How did Father Jordan handle this resignation and renunciation? How 
did the participants of the third General Chapter deal with it? Father Jordan 
disappears within a few hours from the official Salvatorian stage. However, was 
there a well-planned move against him? Should we imagine that individual 
confreres had pangs of conscience?

We do have the detailed report of an eye witness, Father Tharsitius Wolff, 
a delegate of the German Province and superior of the Salvatorian community 
in Stalden, written 50 years later, in which he shares his pangs of conscience. 
He declared in his clear voice on a tape: „It seems to me as if, nevertheless, 
many worldly and not only supernatural reasons played a role in it”9.

Father Tharsitius Wolff is the very last survivor of the participants of the 
Third General Chapter10, more than anyone else, able to look deeper into 
Jordan’s wide apostolic and sensitive religious soul. His answers in the official 
testimony in the Information Process of Paderborn in 1944 were rather short, 
except for the topic about Father Jordan’s resignation, which was treated more 
extensively11. Then, at the end of the fifties of the 20th century, Father Wolff 
started to reflect more and more on his Salvatorian past and especially his 
confident relationship with Father Jordan. Jordan’s words, spoken to him in 
that dramatic hour of decision-making, were indelibly registered in Wolff’s 
mind. Nearly 80 years old, he prepared his memoirs well, wrote them down, 
and spoke them clearly onto tape. Afterwards he sent the tape to the Salvato-

9 Father Tharsitius Wolff SDS: „Heute, nachdem ich ein langes Leben hinter mir 
habe und viel gesehen und erfahren habe, frage ich mich oft, ob es nicht besser gewesen 
wäre, ich hätte doch abgelehnt. Denn es will mir scheinen, als hätten doch auch viele 
weltliche und nicht allein übernatürliche Gründe dabei mitgespielt”, in: P. van Meijl, 
Wenn das Gehen kommt, p. 31. 

10 Father Tharsitius (Robert) Wolff was born on May 20, 1880 in Natingen, Diocese 
of Paderborn. He entered the Society on February 2, 1900, and made first profession on 
November 1, 1901, after his novitiate with Father Paulus Pabst. His studies in philosophy 
were made in Rome, his theology in Fribourg and on August 14, 1906 he was ordained 
priest in the cathedral of Paderborn. First, he became pro-rector of the scholastics in Fri-
bourg and on October 16, 1909, the superior of the house in Fribourg, Stalden. Father 
Wolff participated in the 1915 and 1933 General Chapters. He died in Bad Lippspringe 
as the senior member of the Society on March 2, 1970. 

11 Father Tharsitius Wolff, SDS, Information Process of Paderborn, 1944, in: Sum-
marium, § 1154-1157.
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rian archives in Rome, where it was transcribed. Father Wolff devoted a whole 
chapter to the resignation of Father Jordan12. It was not at all easy to speak 
about this Chapter, Father Wolff remarked; it really represented a burden of 
conscience for him. He himself had played a key role, not known at all to the 
Society, in the decision-making process of Father Jordan. This unique and 
precious testimony13 provides many fine points to understand more precisely 
the background of the Third General Chapter and the real reasons for Father 
Jordan’s resignation. The tape recording abounds with more information and 
illustration than all the testimonies known thus far. 

III. The Resignation of Father Jordan Showed a Heroic 
Greatness of Soul

Four days after the closing of the General Chapter, on October 22, 1915, 
after the return of the participants to their homeland, when silence returned to 
the community of Stalden and the storm had calmed, Father Jordan brought 
his new situation to prayer in his Spiritual Diary14. Jordan’s prayer was heard. 
In the last years of his earthly life, he once again felt drawn to do something 
exceptional for God’s honor and the preaching of the Gospel! His energy 
had not yet completely evaporated. Unbelievable, but true. In the sudden 
and unexpected act of resignation, Jordan showed a heroic greatness of soul. 
The resignation was one of the last great acts of suffering in the life of this 
frequently harassed man, this Francis Mary of the Cross Jordan. This humble, 
prayerful, trustful, exhausted man; this apostolic, dynamic and striving man 
continued in the following two years to reveal the real beauty of his soul. The 
correspondence with his spiritual sons and daughters, who had to face the 
war situation in their apostolates, was that of an elderly father, who remained 
interested, who encouraged, who prayed and suffered with them and for them.

12 Original title of the transcription: Drittes General Kapitel zu Freiburg, Schweiz am 
8.10.1915, p. 48ff.

13 Father Tharsitius Wolff, SDS, transcription of tape made by Father Theo Janssen, 
SDS, before 1970 in APS, I, 351.2, page 48-53. Original German text with commentary 
in: P. van Meijl, Wenn das Gehen kommt, p. 38-72. 

14 Spiritual Diary 1875-1918. New English Language Edition, Milwaukee 2011, pre-
pared by Fr. Daniel Pekarske SDS and edited by the USA Joint Committee on History 
and Charism, XVIII and 394 pp., p. 323 (IV,5).
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Now Jordan had left everything, taking up the heavy burden of the daily 
cross, following the suffering Lord, ready for the final encounter with the risen 
Lord. Father Tharsitius Wolff briefly summarizes that period with the follow-
ing trenchant words: „The time between 1915 and 1918, between resignation 
and death, is the most heroic period of his earthly life”15.

Let us now look at the sacramental life of Father Jordan in the year of his 
death: at the sacrament of anointing, at his last holy mass and at his confession 
and spiritual guidance.

IV. The Sacrament of Anointing on May 28, 1918

On May 28, 1918, Father Jordan suffered an especially severe attack, caus-
ing the community to fear heart failure. For this reason, on the advice of 
the doctor, he received the Sacrament of the Sick (in those days called the 
Last Sacrament). The House Chronicle of Fribourg noted: „Today Reverend 
Father received, according to his wishes, the anointing of the sick by Canon 
Schönenberger, our parish priest of Saint Maurice, in the presence of the 
whole community”16.

Canon Fridolin Schönenberger (1880-1968), who knew Father Jordan 
since he became parish priest in Saint Moritz (from September 24, 1911 until 
1951), recalled in the Information Process of Fribourg on January 26, 1944: 
„When I had the opportunity to meet him [Jordan], I observed that he was 
a very composed and supernatural person. I remember that he suffered from 
the approach of a storm, but he was always smiling and very good-hearted. 
I especially remember his illness. I gave him the last anointing. His anxious 
character prompted him to ask his confessor whether he was ill enough for 
the sacrament of the last anointing. He himself presented his hands for the 
anointing. Father Ansbert [Schilp, SDS], my assistant priest, thought to 
turn his hands over [palms up] like simple faithful. Father Jordan turned 
them back and said simply: sum sacerdos [I am a priest], with a feeling of 

15 Father Tharsitius Wolff, SDS, Letter to Father Michael Dürr, SDS, February 2, 
1966 „Die Zeit zwischen 1915 und 1918, zwischen Resignation und Tod ist wohl die 
heroischste Zeit seines Erdenwandels” (APS, I, 94.6).

16 Chronik des Marien-Kollegs in Freiburg (Schweiz), p. 318: „Heute empfing Ehrwür-
diger Vater auf seinen Wunsch vom Herrn Kanonikus Schönenberger, Pfarrer von Sankt 
Moritz hierselbst, die heilige Ölung im Beisein der ganzen Kommunität”. 
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deep piety. After the last anointing, he was taken to the hospital of Tafers”17. 
Eight years later, on another occasion, Father Schönenberger, who appre-
ciated Father Jordan „as a very amiable, pious, quiet and worthy priest”, 
recalled the same story about the anointing of Jordan’s hands as a „priestly 
attitude”18. 

V. Last Holy Mass on June 25, 1918

On Tuesday, June 25, Jordan celebrated Holy Mass for the last time; how-
ever, Holy Communion was brought to him daily after that. The house chron-
icle reports: „Reverend Father all the time becomes weaker and weaker. He 
cannot read Holy Mass anymore; people bring him Holy Communion every 
day. The physician Dr. Adulphus Treyer declared his illness incurable and he 
said we have to be prepared for everything. It could end very quickly but it 
could also last a long time”19.

Because of his anxiety, the prayer of the divine office was no less strenuous 
for him than the celebration of Holy Mass. Father Pancratius spoke with the 

17 Processus Informationis, Fribourg, January 26, 1944, testis 5, in original langu-
age : „J’ai connu le Père Jordan depuis que je suis curé de Saint Maurice (24 Septembre 
1911). Les Pères de son Institut étaient mes vicaires. J’ai constaté que c’était un homme 
très posé et très surnaturel, lorsque j’avais l’occasion de le rencontrer. Il me souvient qu’il 
souffrait de l’approche d’un orage; mais il était toujours souriant et très bienveillant. 
Je me souviens particulièrement de sa maladie. Je lui ai donné l’extrême onction. Son 
caractère craintif lui fit demander à son confesseur s’il était assez malade pour recevoir le 
sacrement de l’extrême onction. Il présenta lui-même les mains pour l’onction. Le Père 
Ansbert [Schilp], mon vicaire, crut devoir retourner ses mains comme pour les simples 
fidèles. Le Père Jordan les retourna en disant simplement sum sacerdos, avec un sentiment 
de profonde piété. Après l’extrême onction, il fut transporté à l’hôpital de Tavel” (original 
language in Summarium § 1585-1586).

18 Father Fridolin Schönenberger, Processus de non cultu, Fribourg, 1952: „come un 
sacerdote molto amabile, pio, tranquillo e degno” (p. 72 verso), „atteggiamento sacer-
dotale”. 

19 Chronik des Marien-Kollegs in Freiburg (Schweiz), p. 318. The Original text reads as 
follows: „Reverendissimus wird immer schwächer. Er kann die heilige Messe nicht mehr 
lesen; man bringt ihm täglich die heilige Kommunion. Der Arzt hat seine Krankheit 
als unheilbar erklärt und gesagt, man müsse auf alles gefasst sein, es könne sehr schnell 
endigen, könne aber auch noch lange Zeit dauern”.
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doctor who then forbade him to pray the office. „There was no other way by 
which the confreres could have quieted his conscience”20.

When the Superior General, Father Bonaventure Schweizer, did his visi-
tation journey to Switzerland in 1955, he also visited the former Salvatorian 
house in Stalden, in the center of the city of Fribourg. He shared his memories 
to the reader in this way: „Reflectively, I went through the rooms at Stalden 
which would have been familiar to the Reverend Founder from his three 
years living there. I recalled, as I stood in his room, my last meeting with 
him, shortly before he left this world, his last words to me and his blessing. 
Celebrating Mass in the College Chapel, thought of the last time the Founder 
said Mass there--- the last Mass of his life. And now, this memorable place, 
so bound up with the early history of the Society, especially because of the 
Founder’s residence there and the General Chapter held there in 1915, no 
longer belongs to us. It was hard to make the decision to give up this house 
and to offer it for sale. But we were compelled to set up a new student house. 
(…) May the spirit of the Reverend Father dwell in this new house to the 
benefit of the Swiss Province”21.

Now the life of Father Jordan entered a completely new period. The Sacra-
ment of the sick had been given; holy Mass and the office were not able to be 
said anymore. Now, more and more, he gave himself over to a total and final 
surrender into the hands of the Lord. Now he prepared himself for his great 
encounter with the Risen Lord, who could come any day. The Lord, however, 
waited six more weeks so that his servant Francis could give the last proof of 
his holiness in a stunning example of the apostolate of suffering and surrender, 
which now entered its final phase. 

VI. Confession and Spiritual Guidance

When Father Jordan arrived in the community of Fribourg in 1915 to pass 
his last years, he was also looking for a competent and friendly confessor, a re-
ligious who would know him and understand his spirit, while acknowledging 
his charism as a founder. In 1971 (when he was 79) and 1978 (when he was 86), 

20 Father Pancratius Pfeiffer in „Salvatorianer Chronik” 1918 n. 2, p. 181. English 
text in „Postulation Press. Information Service for Collaborators of Father Jordan’s Cause” 
July 1998 n. 10, p. 25. 

21 Father Bonaventura Schweizer in „Annales Societatis Divini Salvatoris” vol. 6, 
8.12.1955, n. 6, p. 278. Original English translation adapted.
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Father Theodor Bihler SDS (1892-1981) was asked to speak about his experi-
ences with Father Jordan in the community of Stalden22. He gave some insight 
about the prayer life and confession of Father Jordan in those days. Father 
Theodor Bihler, born in Eisenharz (Allgäu, Germany) on January 28, 1892, 
entered the Society in Lochau on April 10, 1910. When he met Jordan there in 
1911 as an eighteen-year-old, he was impressed by his „great reverence. Jordan’s 
quiet behavior and his goodness were apparent. But you could speak with 
him only for two or three minutes”23. In Stalden Frater Theodor had his room 
opposite Father Jordan’s room, so that he was able to watch the old, insecure, 
and infirm Jordan. He experienced how difficult the common prayer in choir 
had become, including prime and terce in the morning, sext and none before 
dinner, vespers at three o’clock, and compline in the evening. The small com-
munity was composed of only five persons. He died on December 19, 1981.

The eighty-six-years-old priest also shared in that interview with Father 
Kiebele in 1978, how Father Jordan suffered on Thursday morning, preparing 
for his weekly confession24. This sacrament was not always a spiritual release 
for him. „He must always have taken hold of a chair, hit it on the ground, and 
then threw it away while shouting: I do not want to sin, I do not want to sin, 
I do not want to sin, I do not want to sin”25. This anecdote of Father Theodor 
Bihler shows that Father Jordan did not banish his sinfulness to the edge but 
kept it in the middle of his consciousness.

Jordan’s ordinary confessor, Father Francis Haymoz, OFM, was a much-
visited confessor, known for „his goodness and gentleness, for his insight into 
human nature and for his inexhaustible patience” as the „Freiburger Nach-
richten” reported at his death26.

22 See the interview of Father Alfred Schneble SDS (72/0901-04, lent 1971; APS, I, 
499) and the interview of Father Anton Kiebele SDS in Bad Wurzach, February 26, 1978 
(APS, F 29/86.1). See also the letter of Father Theodor Bihler to Father Robert Jedinger 
SDS, February 13, 1978 (APS, I, 353, which is a photocopy of N 3.1.2.56). 

23 See the interview of Father Anton Kiebele SDS with Father Theodor Bihler SDS, 
Bad Wurzach, February 26, 1978 (APS, F 29/86.1, p. 1).

24 See the interview of Father Anton Kiebele SDS, with Father Theodor Bihler SDS, 
Bad Wurzach, February 26, 1978 (APS, F 29/86.1, p. 6).

25 Interview of Father Theodor Bihler SDS with Father Anton Kiebele SDS, February 
26, 1978, in APS, F 29.86.1, p. 7. 

26 „Freiburger Nachrichten” July 5, 1920: „eine Güte und Sanftmut, seine Menschen-
kenntnis und seine unerschöpfliche Geduld tragen ihm die überaus reiche Ernte eines 
außerordentlichen Vertrauens großer Volkskreise ein”.
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Because of these qualities, Father Jordan found in him a competent spir-
itual counselor for his often-afflicted soul. It is known that Father Francis 
admired the intensive and heroic prayer life of Father Jordan, although he 
himself was not able to imitate this kind of devotion. Father Cajetan Osswald 
SDS, testified: „I also consider as heroic Father Jordan’s constant connec-
tion with the supernatural world and his intensive praying. I often enough 
said this, even before I knew that Father Francis OFM Conv, the confessor 
of the Servant of God in Fribourg in Switzerland, said the same: «If I would 
pray so much and so intensely like Father Jordan did, I would long be in the 
madhouse»”27.

VII. The Difficult Situation for Nursing Father Jordan in Stalden

Nursing Father Jordan got more difficult in the month of July, 1918, be-
cause of the situation in the Salvatorian house in Fribourg on Stalden Street, 
which lacked nursing personnel. In the House Chronicle of the community 
in Stalden it was written that, on August 16, it was unexpectedly informed 
by the German Consulate at Bern that Brother Alipius Hansknecht, the re-
placement nurse, was called to military service and was to leave on August 19. 
Father Pancratius went to Bern immediately to see if this could be changed. It 
was out of the question28. He stated afterwards: „Where could we find a male 
nurse in three days? No one was available because of the war. Then we tried 
everywhere to find a professional nurse, but in vain. Many were in military 
service. Furthermore, a contagious flu [the so called Spanish flu] had taken the 
last possibilities. So, we received only negative responses”29. From August 12, 
1918, until August 25, 1918, it was Father Victorinus Plieger SDS, who cared 
for Father Jordan in Stalden30. Hospitalization was urgent now (August 24, 
1918) – but where?

27 Father Cajetan Osswald SDS in Rogatorial Process of Father Jordan in Passau, 
Diocese of Passau, Session 56, February 11, 1944, ad question 45, f. 479. 

28 Chronik des Marien-Kollegs in Freiburg (Schweiz), p. 318-319.
29 Taken from the „Salvatorianer Chronik” 1918 n. 2, p. 181 and translated into 

English in „Postulation Press. Information Service for Collaborators of Father Jordan’s 
Cause” July 1998 n. 10, p. 26. 

30 See the report of Father Victorinus about Father Jordan in: „Salvatorianer Chro-
nik” 1918 n. 2, p. 182 and translated into English in „Postulation Press. Information 
Service for Collaborators of Father Jordan’s Cause” July 1998 n. 10, p. 26.
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The young Vincentian Sister Solana Fehr started her memories with this 
liberating sentence: „Suddenly, the telephone rang, asking us whether we still 
needed a place for the very ill Father General”31. Within the shortest time, 
a practical, immediate, and satisfying solution for Father Jordan was found. 
After the telephone call a discussion, after the discussion a visit, after the 
visit a solution! And so, on Monday, August 26, 1918, at a quarter to eight in 
the morning, Father Jordan entered the hospital to spend the last days of his 
earthly life. That specific moment was rather emotional. Father Pfeiffer sum-
marized this dramatic hour with the following story: „The car arrived already 
at 7:45. Fathers Macarius Dicks and Victorin Plieger got out, followed by our 
Venerable Father. He looked very tired and could walk only with great effort. 
When he saw the elderly people sitting on the benches in front of the house 
already at this early hour, he said: Now I am among the poor”32. There, after 
only two weeks in the hospital (August 26, to September 8, 1918), Father Jor-
dan died on Sunday, September 8, at 8:03 pm. 

VIII. Father Jordan Was the Heart and Soul and Center  
of His Foundation

At this point some concluding reflection about the last days and the holy 
death of Father Jordan seems appropriate.

The doctor had warned that Father Jordan could die any day and people 
were prepared for this. The last months and last days, however, became a long 
preparation and reflective pilgrimage for everyone who met Jordan. They all 
were touched by his holiness, by his way of bearing his sufferings, and by the 
way he abandoned his life into the hands of the living God. The main wit-
ness, Father Pfeiffer, first of all, experienced precisely in the dying process the 
unusual but complete holiness of this man – Jordan. Pfeiffer, who was best 
and longest prepared for this final moment, was terribly moved. He was now 

31 Report of Sister Solana Fehr, SDS, 1962: „Da erhielten wir ein Telefon, ob wir 
noch Platz hätten für den schwer kranken Hochwürden Herrn General. Mit vieler Freude 
wurde zugesagt, da wir vernahmen, dass in Freiburg alles überfüllt sei. Dazumal herrschte 
eine schlimme Gärung unter dem Volk in Folge des Krieges. Weshalb man keinen Deut-
schen aufnehmen wollte“ (APS, I, 62.1, p. 1).

32 „Salvatorianer Chronik” 1918 n. 2, p. 183 and translated into English in „Postu-
lation Press. Information Service for Collaborators of Father Jordan’s Cause” July 1998 
n. 10, p. 27.
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more than ever conscious that Father Jordan was the heart and soul and center 
of his foundation and that the Salvatorians have only Father Jordan to thank 
for it. Also touched were the few confreres, the nurses, the hospital doctor, 
the sisters, the local parish clergy, the clergy of the surrounding parishes, the 
bishop, the poor people of the home, and even the children. Even eighty 
years (1998) after Jordan’s death, a Sister of Saint Vincent in Tafers told me, 
how four years ago (1994) an old man walked by the house for the poor in 
Tafers looking at certain windows of the house. Then he told the sister how 
he remembered Father Jordan, standing in the window with a nurse, waving 
at him, when he was a young orphan. All those people were intuitively struck 
by the uniqueness of this man, by his holiness. The common reaction of the 
people was „Here is a real saint”.

The report of the last days of Father Jordan invites us to reflect on prepar-
ing for the surprise of God, for his purposes in each new historical situation. 
At the beginning of Jordan’s stay in the hospital of Tafers, Father Pfeiffer ex-
claimed with tears in his eyes: „Reverend Father, that things had to come to 
this!”. He was thinking of the Founder in a strange house, without his own 
Salvatorian confreres and personnel, etc. What seemed to be a final sad and 
catastrophic end to Father Jordan’s life turned out to be a blessing for all.

KILKA WYDARZEŃ Z OSTATNICH TRZECH LAT ŻYCIA OJCA 
JORDANA (1915-1918)

Streszczenie

Ostatnie trzy lata życia ojca Jordana były naznaczone procesem stopniowej rezy-
gnacji ze wszystkiego, co było Mu drogie. Chociaż musiał on dokonywać trudnych, 
osobistych ofiar podczas całego swojego życia, to jednak ostatnie lata były wyjątkowe. 
Po pierwsze, w 1915 roku podczas Trzeciej Kapituły Generalnej, ojciec Jordan pod-
jął decyzję, aby nie kandydować do reelekcji na przełożonego generalnego. To była 
trudna i emocjonalna decyzja ze względu na naciski ze strony ojców kapitulnych. Jej 
owocem była rezygnacja z zarządzania Towarzystwem. Ostatnie świadectwo księdza 
Tharsitiusa Wolffa rzuciło nowe światło na ten trudny moment, ukazując heroiczną 
wielkość duszy ojca Jordana. Po drugie, ostatnich kilka miesięcy spędzonych we 
Fryburgu, ze względu na Jego słabnący stan zdrowia, to czas stawania wobec faktu 
niemożliwości odmawiania modlitwy brewiarzowej oraz sprawowania Eucharystii. Po 
otrzymaniu sakramentu chorych 28 maja 1918 roku ojciec Jordan stawał się coraz słab-
szy, aż w końcu został zabrany do szpitala w Tafers 26 sierpnia 1918 roku. W drodze 
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do szpitala ojciec Jordan powiedział: „Teraz jestem pośród ubogich”. Był to niezwykle 
trafny komentarz do końcowej fazy procesu stopniowego oddawania swojego życia 
w ręce Zbawiciela.

Słowa kluczowe: 
Ojciec Franciszek Jordan, salwatorianie, Fryburg, Tafers.

Keywords: 
Father Francis Jordan, Salvatorians, Fribourg, Tafers.
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Ks. Krzysztof Wons SDS

 „Moja Matka…”. Szkic do maryjnego 
portretu o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana

I. Od chrystologii do mariologii

Maryja nigdy nie była i nie jest centralną postacią w chrześcijaństwie, 
a  jednak zawsze znajduje się w jego centrum1, ponieważ jest zawsze tam, 
gdzie jest Jezus. On jest Jej centrum. Powołanie i misja Maryi całe są utkane 
z zażyłej relacji z Jezusem. Ta relacja Ją stanowi i określa. Jest dla Niej central-
na. Ten fakt nam przypomina, że nie ma zdrowej mariologii bez pogłębionej 
chrystologii, nie ma pogłębionej maryjności bez pogłębionej relacji z Jezusem 
Chrystusem. Relacja z Nim jest sednem osobistego powołania chrześcijanina.

Herbert Alphonso SJ pisze o powołaniu osobistym: „Wszystkie powołania 
zawierają się w osobie Jezusa Chrystusa; Jego osobowość jest tak nieskończe-
nie bogata, że obejmuje wszystkie wezwania i powołania. Powołanie osobiste 
każdego z nas może być tylko powołaniem w Jezusie Chrystusie. Znaczy to, 
że w naszym powołaniu odzwierciedla się osobowość Jezusa Chrystusa, Jego 
oblicze, które jest niepowtarzalne dla każdego z nas (…). Trzeba tu wyraźnie 
powiedzieć, że powołanie osobiste nie jest jedynie abstrakcyjnym ideałem oso-
bistym, lecz osobą – niepowtarzalną osobą samego Jezusa Chrystusa. I dlatego 

Ks. dr Krzysztof Wons SDS – doktor teologii duchowości, wykładowca w WSD 
Salwatorianów w Bagnie, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, redaktor 
naczelny „Zeszytów Formacji Duchowej”; e-mail: krzysztof.wons@mailsds.org.

1 Por. V. Pasquetto, Maria e la storia della salvezza nella lettura dell’enciclica „Redemp-
toris Mater”, w: La spiritualità mariana della Chiesa alla luce dell’Enciclica „Redemptoris 
Mater”, Roma 1988, s. 9-25. 
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mogę naprawdę powiedzieć «mój Jezus», przemieniając w ten sposób całe moje 
życie chrześcijańskie w to, czego zawsze mnie uczono, ale nigdy nie ukazano 
w praktyce. Chodzi o ciągle rosnącą i pogłębiającą się więź miłości z Jezusem 
Chrystusem, która wpływałaby na moje posługi w społeczeństwie oraz obo-
wiązki mojego życia i świadectwa chrześcijańskiego”2.

II. „Tryptyk” w duchowości o. Jordana

Historia powołania o. Franciszka Marii od Krzyża cała jest utkana z Jor-
danowej, niepowtarzalnej relacji z Jezusem. Poznawanie Jezusa i więź z Nim 
wzajemnie się w jego życiu dynamizują. Mają swoje crescendo. Żywa relacja 
z Jezusem kształtowała jego maryjność. W Jordanie, w sposób jedynie jemu 
właściwy, odzwierciedla się oblicze i osobowość Jezusa Chrystusa Zbawiciela, 
tak iż może powiedzieć do Niego i o Nim: „mój Jezus”. Podobnie jest z jego 
maryjnością. W historii Jordana poznajemy „dzieje” jego osobistej, niepo-
wtarzalnej relacji z Maryją. Najwięcej dowiadujemy się o niej z Dziennika 
Duchowego, który prowadził przez 45 lat życia. Dokonał w nim 78 zapisków 
odnoszących się do osobistej relacji z Maryją. Są pełne żaru, miłości i dziecię-
cej ufności. Poznając jego życie „od wewnątrz”, dowiadujemy się, co znaczy 
Jordanowe: „moja Matka” (Dziennik Duchowy I/126)3.

Maryjność o. Jordana streszcza to, co widzimy, wchodząc dzisiaj do głów-
nej kaplicy Domu Macierzystego w Rzymie. Nie jest to wystrój z czasów 
o. Jordana ani kaplica z  jego czasów. Jest jednak dzisiaj świadectwem i od-
zwierciedleniem jego duchowości. Wchodząc do niej, można doznać zasko-
czenia. Uderza prostota wystroju.

Z lewej strony frontalnej ściany widzimy tabernakulum, w centrum nato-
miast dominuje duży krzyż, który jakby chciał zająć całą dużą ścianę. Ukrzy-
żowany Jezus zdaje się „wypełniać” kaplicę. Między tabernakulum i Ukrzy-
żowanym, tuż obok krzyża duża figura Matki Bożej Bolesnej4. Komentuje 

2 H. Alphonso, Powołanie osobiste. Ćwiczenia Duchowne instrumentem głębokiej 
przemiany człowieka, Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej, Gdynia 1993, s. 10-11.

3 Jan Chrzciciel Jordan Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848–1918), Dziennik 
Duchowy 1875-1918, tłum. J.F. Tarnówka, Kraków 2008 (cyt. dalej: DD).

4 Statua Matki Bożej Bolesnej pochodzi z Monachium i jest kopią figury słynącej ła-
skami i czczonej przez monachijczyków od ponad 300 lat. Została specjalnie sprowadzona 
do Domu Macierzystego w Rzymie jako dar dla Ojca Jordana od pewnej dobrodziejki 
niemieckiej. Można od razu się domyślić, że ów „maryjny prezent” przysłany z daleka nie 
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o. Tymoteusz Edwein: „Ojciec Jordan miał szczere nabożeństwo do Matki 
Bolesnej. Już w Campo Santo, którego kościół nosił tytuł Santa Maria della 
Pieta in Campo Santo, zapoznał się z tym kultem. W pierwszych latach istnie-
nia Towarzystwa podarowano mu statuę Matki Bolesnej. Statua miała wyso-
kość 1,4 metra i była wiernym odbiciem figury Matki Bolesnej, która od 1651 
była bardzo czczona na ołtarzu w szpitalnej kaplicy książęcej w Monachium. 
Ten kosztowny prezent otrzymał bardzo zaszczytne miejsce w kaplicy nasze-
go domu macierzystego. Ojciec Jordan często, przede wszystkim w swoich 
troskach i kłopotach założyciela, przychodził do tej statuy, aby się pomodlić 
do Matki Bolesnej. U Jej stóp upraszał sobie pomoc i duchowo umocniony, 
a   niejednokrotnie wprost cudownie wysłuchany wracał do siebie. W swo-
jej celi pod krzyżem miał również drewnianą figurkę Matki Bolesnej. Por. 
DD IV/34,41!”5.

Rzeczywiście, jak potwierdzają naoczni świadkowie jego życia, często uda-
wał się do Matki stojącej pod krzyżem Syna i pozostawał przy Niej zatopiony 
w głębokiej modlitwie. O. S. Kraisser wspomina z lat kleryckich: „Widziałem 
go również często klęczącego, bez jakiegokolwiek oparcia, przed Matką Bożą 
Bolesną w bocznej kaplicy naszego domowego kościoła, kopią Matki Bożej 
Bolesnej ze szpitala książęcego w Monachium. My, studenci, zwykliśmy wów-
czas komentować: «Cóż za szczególną potrzebę musi mieć dziś nasz Przewie-
lebny Ojciec?»”6. Wspomina także o. P. Pfeiffer: „Był prawdziwym dzieckiem 
Maryi (…). Jego zaufanie do Maryi było ogromne. (…) Było to niejednokrot-
nie wzruszające, gdy widzieliśmy go klęczącego przed obrazem Matki Bożej 
Bolesnej w bocznej kaplicy domu macierzystego. Wyglądało to jak formalne 
zmaganie się z Matką Bożą, by uzyskać opiekę i pomoc”7.

Pobożność maryjna o. Jordana przenikała jego niezwykle wrażliwą, a jed-
nocześnie stanowczą i wymagającą osobowość. Nie zatrzymywała się na zmien-
nych doznaniach uczuciowych, lecz była mocno zakorzeniona w bezkompro-
misowym naśladowaniu Jej cnót.

był jakimś przypadkowym gestem dobroci, ale życzliwą odpowiedzią na znane wyjątkowe 
nabożeństwo Ojca Założyciela do Maryi, Matki Zbawiciela.

5 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego” O. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana, Kraków 1994, s. 227-228.

6 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który przejął ogień 
i rozpalił serca milionów, Kraków 2012, s. 264. 

7 Zachęty i upomnienia. Konferencje ascetyczne Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od 
krzyża Jordana, tłum. P. Stanoszek, Kraków 2000, s. 135.
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Jego uwagę skupiała szczególnie Maryja pod krzyżem. Kontemplując 
ukrzyżowanego Zbawiciela, kontemplował jednocześnie Jego Matkę: Ko-
bietę stanowczą i zdeterminowaną, która zbawiała razem z Jezusem, zjed-
noczona z Nim w cierpieniu krzyża. Swą wierną obecnością pod krzyżem 
pomogła Ojcu Jordanowi w zrozumieniu rzeczy najważniejszej: Jak realizować 
skutecznie misję zbawczą Jezusa. „Dzieła Boże rosną tylko w cieniu krzyża” 
(DD I/163).

Zażyłość z Maryją rodziła się z jego zażyłości z Jezusem. W Jezusie odkrył 
Zbawiciela, w Maryi Matkę Zbawiciela. Jezusa Zbawiciela często kontemplo-
wał na krzyżu, Maryję pod krzyżem. Kiedy składał śluby zakonne w bazylice 
św. Piotra, przyjął imię Franciszek Maria od Krzyża.

Wróćmy do „tryptyku” w kaplicy Domu Macierzystego w Rzymie. Wcho-
dzącym do niej przypomina trzy stacje, przy których kształtowało się du-
chowe i kapłańskie życie Jordana. W czasie poprzedzającym święcenia, jako 
owoc swoich rekolekcji, po raz pierwszy zapisuje w Dzienniku Duchowym trzy 
główne punkty swojej duchowości. Są jak trzy „pilastry” podtrzymujące jego 
dotychczasowe utrudzone, pełne duchowej walki życie, ale są także fundamen-
tem dla dalszego budowania:

„1. Najświętszy Sakrament.
2. Pięć ran naszego Pana Jezusa Chrystusa.
3. Najświętsza Dziewica Maryja, moja Matka” (DD I/126). 
„Pobożność eucharystyczna, cześć dla ukrzyżowanego Pana i miłość do 

Matki Zbawiciela będą odciskały się coraz bardziej na jego życiu jako Zało-
życiela i wpisywały się w pamięć jego duchowych synów i córek”8. W pięć-
dziesiątym siódmym roku życia zapisze w swoim dzienniku: „Najświętszy 
Sakrament – Krzyż – Matka! 24.9.1905” (DD II/92). Jakby chciał powiedzieć: 
„Nic się nie zmieniło”. Trzy „stacje” nadal kształtowały duchowe, kapłańskie, 
zakonne i apostolskie życie Założyciela. Po latach brzmią jak krótka duchowa 
autobiografia. Najświętszy Sakrament – Krzyż – Maryja – trzy najważniejsze 
stacje w życiu wewnętrznym Ojca Założyciela, przy których kształtował się 
i pogłębiał jego bogaty świat mistycznego zjednoczenia z Bogiem, ale także 
niezwykły apostolski zapał serca. Przy tych stacjach rodziła się i rozogniała jego 

8 J.F. Tarnówka, Z wprowadzenia do: Okres czwarty Święcenia diakonatu i ka-
płańskie, wyjazd do Rzymu od marca do października 1878 roku (Dziennik Duchowy 
I/110–145), w: Jan Chrzciciel Jordan Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848–1918), 
Dziennik Duchowy, s. 142.
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wiara i powołanie. Miał w sobie ogień. „Kto nie płonie, nie zapala” – zapisał 
sobie w dzienniku sentencję Grzegorza Wielkiego (DD I/186).

Trzy stacje wyznaczały mu także drogę życia: Przy krzyżu często podejmo-
wał ważne decyzje i jednocześnie przy nim powierzał je Maryi. Czynił to wiele 
razy w swoim życiu, a w sposób szczególny w dwóch doniosłych dla siebie mo-
mentach. W Niedzielę Pasyjną 1880 roku w Jerozolimie ofiarował i zawierzył 
Bogu pierwociny dojrzewającego dzieła salwatoriańskiego. Uczynił to w spo-
sób wymowny: położył szkic konstytucji przyszłego zgromadzenia na Grobie 
Świętym, a także na znajdującym się tuż obok ołtarzu Matki Bożej Bolesnej 
i na miejscu, gdzie stał Krzyż Święty. Zapisał w Dzienniku: „Ta księga leżała 
na Grobie naszego Pana Jezusa Chrystusa na Górze Kalwaryjskiej, na ołtarzu 
błogosławionej Dziewicy i Matki Bolesnej Maryi, a także w miejscu, gdzie stał 
Krzyż Święty i gdzie umarł Odkupiciel świata” (I/155*)9. W trzy lata później, 
znowu w Niedzielę Męki Pańskiej, składał wieczyste śluby zakonne i przybrał 
nowe imię Franciszek Maria od Krzyża. Przed Najświętszym Sakramentem 
pisał pierwszą regułę. Było to w Einsiedeln, w Szwajcarii, w sanktuarium ma-
ryjnym, w kościele zakonu benedyktynów, gdzie znajduje się cudowna figurka 
Czarnej Madonny.

III. Co najbardziej cechowało więź o. Jordana z Maryją?

Kochał Maryję i czcił pod wieloma Jej tytułami. Była dla niego Dziewi-
cą Niepokalaną, Królową Apostołów, Wspomożycielką, Pośredniczką Łask, 
a w każdym z tych imion pozostawała najpierw Matką.

Wrażliwość na macierzyńskie uczucia kształtowała się w nim i pogłębiała 
od dziecka. Był mocno związany ze swoją mamą. To dziecięce związanie prze-
jął od niej samej. Matka o. Jordana, Notburga Peter, pochodziła z wielodziet-
nej rodziny. Siedmioro z jej ośmiorga rodzeństwa zmarło krótko po urodzeniu. 
Gdy miała trzy lata, zmarła jej mama. Nietrudno się domyślać, że jej osobista 
historia uczyniła ją szczególnie wrażliwą na punkcie troski o życie własnych 
dzieci. Ponadto po wypadku i inwalidztwie męża to ona przejęła ciężar utrzy-
mania i wychowywania dwóch synów: Jana i Edwarda. Jak bardzo była prze-
jęta podupadającym na zdrowiu Jankiem wspomina jego brat Edward: „Cały 
dzień spędzał w Waldshut, gdzie brał udział w lekcjach”. W końcu jego słabe 

9 Już w Jerozolimie Jordan poczynił szkic podstawowych założeń zamierzonego dzieła. 
Położył go na grobie Chrystusa razem ze swoim Dziennikiem Duchowym.
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zdrowie zaczęło dawać o sobie znać. „Dużo się uczył, niewiele jadł i spał, tak 
że jego matka obawiała się, że nie będzie w stanie tego wszystkiego znieść”10. 
Droga do kapłaństwa stawała się coraz mniej realna między innymi ze względu 
na coraz słabsze zdrowie. Mama wyrażała swój stanowczy sprzeciw. Rozmowy 
z Notburgą, która nie wiązała zbytnich nadziei z jego zainteresowaniem na-
uką, stawały się w tej kwestii coraz ostrzejsze. Trudno się nie domyślać, że Jan 
dostrzegał i przeżywał zatroskanie mamy. Miał w niej psychiczne i duchowe 
oparcie. Ich relacje stawały się bardziej zażyłe. Kiedy potem już jako ksiądz 
przebywał w Rzymie, daleko od domu, pisał w liście do swojego brata: „Ser-
decznie pozdrowienia dla Was wszystkich, szczególnie dla drogiej Matki”11. 

Siostra Urszula Musick SDS dzieli się wymowną obserwacją: „Znamy 
tylko trzy zdarzenia, gdy o. Jordan płakał: Pierwszy raz w czasie podroży na 
Wschód na widok Jerozolimy. Następnie (opowiada), że przy spisywaniu re-
guły apostolatu w Einsiedeln był wzruszony do łez, a potem po śmierci swej 
matki, gdy razem z bratem odwiedzili jej grób”12. Wspominamy o relacji Jor-
dana z matką, ponieważ niewątpliwie miała także wpływ na kształtowanie się 
jego dziecięcej relacji z Maryją.

Maryja była dla o. Jordana najpierw Matką. Był z nią silnie związany i miał 
w niej szczególnie oparcie. Kiedy ją witał, pozdrawiał albo o coś prosił, czynił 
to z ujmującym wdziękiem dziecka. Taki był w relacji do swojej mamy Not-
burgi i taki był wobec Maryi: zachowywał się jak dziecko, które spontanicznie, 
z miłością i radością reaguje na widok swej mamy. Słowo „Matko” w jego 
ustach kryło ładunek czułej miłości; ujawniała się wrażliwość jego serca. Miał 
do Niej ogromny szacunek, potrafił wołać do Niej jak dziecko, a jednocześnie 
„wykłócać się” z Nią o spełnienie jego prośby. Taką relację z Maryją Matką 
zachował od młodości po jesień swego życia.

Zawarł z Nią synowskie przymierze, które z biegiem lat coraz bardziej 
dojrzewało i umacniało się. Wymowny jest w tym względzie pewien sen. Mu-
siał mieć dla o. Jordana szczególne znaczenie, skoro nie omieszkał opisać go 
w swoim Dzienniku: „Gdy we śnie byłem prześladowany bez powodu przez 
wielu ludzi i uciekałem, wtedy ukazała mi się Maryja z Dzieciątkiem Jezus na 

10 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 20.
11 U. Musick, Studium nad duchowością maryjną ojca Jordana w świetle jego „Dzienni-

ka Duchowego”, w: Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Sługi Bożego Ojca Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”. Międzynarodowe Sym-
pozjum Duchowości zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, 
Bagno, 5-8 grudnia 1994, red. K. Wons, Kraków 1995, s. 197.

12 Tamże, s. 197-198.
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ręku, we wspaniałym blasku, spojrzała na mnie najpierw przyjaźnie, potem 
z serdecznym uśmiechem, tak że upadłem na kolana, gotów pozwolić, by to 
prześladowanie spadło na mnie. Innym razem miałem przekroczyć wielką 
przepaść i wiodła nad nią, wydaje mi się, tylko jedna belka. Zostałem wówczas 
przeniesiony ponad przepaścią przez niewidoczną, duchową istotę, której nie 
widziałem, ale ją czułem. Gdy potem dotarłem szczęśliwie na drugą stronę 
przepaści, ta istota mnie opuściła (…). Powyższe stało się na początku mo-
ich studiów, ostatnie przed tym” (DD I/121). T. Edwein komentuje: „Jordan 
utrwalił tutaj sen, do którego przywiązywał prorocze znaczenie dla swojego 
osobistego życia: Maryja z Dzieciątkiem będzie przy nim we wszystkich przy-
szłych prześladowaniach”13. Kiedy dokładnie miał miejsce sen? Tego nie wie-
my. O. Edein przypuszcza: „Jordan rozumiał przez «studia» chyba swoje studia 
w uniwersytecie we Fryburgu”14. Jordan pisze, że „na początku studiów”, to by 
oznaczało, że w roku 1875. Jordan miał wtedy 27 lat.

Przed wstąpieniem do seminarium namalował obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Być może miało to jakiś bezpośredni związek z opisanym wyżej 
przeżyciem. Tego jednak nie wiemy. Możemy natomiast stwierdzić, że nama-
lowany obraz uzewnętrznia jego wewnętrzny świat myśli i uczuć, w których 
żywa była ikona Maryi Matki. Zjednoczenie z Jezusem i Jego Matką już 
w młodości wprowadzało go w stan wewnętrznego szczęścia: „Co za szczęście! 
Żyć w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją” (DD I/56). Z roku 1877, a więc z cza-
sów formacji seminaryjnej zachowała się praca egzaminacyjna Jordana z kaza-
nia. Jest zatytułowana: Dlaczego czcimy Maryję? Oto jej mały fragment, który 
tchnie serdecznym związkiem młodego „kaznodziei”, czciciela Matki Bożej: 
„Idźcie, przemierzajcie różne kraje kręgu Ziemi. Figura lub kaplica ku czci 
Matko Bożej zaraz wam powie: «Wędrowcze, jesteś na katolickiej ziemi» (…) 
Maryja jest Pocieszycielką strapionych. Żadne cierpienie, które muszą znosić 
jej dzieci, nie jest przed Nią ukryte; Ona wie i może je uśmierzać i oddalać”15.

Na parę miesięcy przed swoimi święceniami kapłańskimi utrwalił w swo-
im Dzienniku intymne zwierzenie – przypomnienie: „Nigdy nie zapominaj 
o tym, by mieć dziecięcą pobożność do Maryi i zawsze ją pielęgnować! Niech 
Ona będzie we wszystkim twoją Obrończynią. O Maryjo, przyjmij mnie, 
Twego niegodnego sługę, na zawsze!” (miał wtedy 30 lat!) (DD I/120). Uważał 

13 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego”, s. 86.
14 Tamże.
15 Cyt. za: U. Musick, Studium nad duchowością maryjną, s. 202.
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się za Jej własność. Pokładał w Niej nadzieję, Należał całkowicie do Niej. Tak 
było zawsze. Poruszająca jest lektura późniejszych stronic Dziennika.

Pewnego dnia, czytamy w Dzienniku, był jakby w duchowym uniesieniu, 
kontemplował Maryję i wzywał Ją przeróżnymi tytułami; napisał, że jego bied-
ne słowa dalekie są od tego, co chciałoby wypowiedzieć rozpalone uczuciem 
serce: „O Maryjo! O Dziewico! O Matko Boga! O Królowo Nieba! O Święta! 
O Niepokalana! O Matko moja i Królowo! O moja Wspomożycielko! Nie 
wiem, jak mam cię wystarczająco chwalić. Z trudem potrafię wyrazić to, co 
czuję” (DD I/196). To był rok 1888. Miał wtedy 40 lat i był w czasie inten-
sywnej aktywności założycielskiej. Podobne świadectwa żywej relacji z Matką 
znajdziemy w wielu miejscach Dziennika. Nie tylko nie słabną na intensyw-
ności, ale wydaje się, że ich natężenie rośnie, im bardziej o. Jordan zbliża się do 
końca swoich dni. Postawy dziecka wobec Boga Ojca i Maryi nigdy nie utracił. 
Przybywało mu lat, a w sercu pozostawał tak samo dzieckiem. Oto świadectwa 
dziecięcej relacji z Matką z ostatnich kilkunastu lat życia o. Jordana.

Kiedy się je czyta, ma się wrażenie, że „słyszy się” jego przeżycia. Wołanie 
do Maryi zamieniało się w eksplozję uczuć, którymi usiłował wypowiedzieć 
swoje ufne oddanie, jakim Ją darzył. Swoją relację do Niej kojarzył z uczu-
ciem do Ojca: „Mój Ojciec – moja Matka! [napisał] 24.11.1905” (DD II/94). 
O. Edwein opatrzył ten zapis komentarzem: „Ojciec Jordan zapisuje oba we-
zwania na tym samym poziomie, zdając sobie sprawę z ich «teologicznej hie-
rarchii». A mianowicie potrzebował Matki Boga na drodze do Boga Ojca”16. 
Kiedy zwracał się do Boga Ojca, On jakby odsyłał go do Niej: „O mój Boże 
i Panie, Wszechmogący Ojcze! Pomóż mi ze względu na zasługi Jezusa! O Mat-
ko Boża, wstawiaj się za mną!” (DD II/94). To był rok 1905. Miał wtedy 57 lat. 
W dwa lata później pojawia się kolejny zapis pełen żaru: „O Maryjo, Matko 
Boża i moja Matko, moja Opiekunko, moja Nadziejo! O Matko, jestem Twój. 
30.11.1907 (DD II/110). „Tu – zauważa o. Edwein – Ojciec Jordan zwrócił się 
ze swoim słowem «tuus sum» do swojej Matki niebieskiej (jak to uczynił Jan 
Paweł II w swoim herbie papieskim)17. W Matce widzi swoją orędowniczkę 
u Boga Ojca. Śmiało się zwraca do Niej w Jego obecności. Najpierw wyznaje 
Ojcu powołując się na Syna: „Tylko Ty jesteś Panem, tylko Tyś Najwyższy, 
tylko Tyś Wszechmocny, w Twoje ręce składam wszystkie moje tęsknoty. 
Wysłuchaj ich przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego”. 
A zaraz potem zwraca się do Niej: „A Ty, Matko moja, wstawiaj się za mną!” 

16 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego”, s. 205.
17 Tamże, s. 210.
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(DD II/114). Był to rok 1908. Pod koniec życia jego dziecięce zwracanie do 
Maryi Matki się nie zmienia. Od „kolan” Ojca biegnie do „kolan” Matki: 
„ Panie, Boże wszechmogący, najlepszy Ojcze! Przez zasługi naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, ukaż mi drogę, abym wszystkich prowa-
dził do Ciebie i ich uratował z Twoją łaską! Pomóż mi potężnym ramieniem, 
nie zwlekaj! A Ty, Maryjo, Matko Boga, przez zasługi naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, Syna Boga Żywego, pomóż mi i ochroń mnie! Nie zwlekaj!” (DD 
IV/32). Było to na dwa lata przed śmiercią. Zapis pochodzi z 1916 roku. Na 
dziesięć miesięcy przed śmiercią, 13 listopada 1917 roku, zapisze: „Oto jestem, 
Panie! Ty wiesz wszystko. Przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa, po-
móż mi! Od Ciebie oczekuję wszystkiego, w Tobie pokładam nadzieję, Tobie 
ufam. O Maryjo, Matko Boża, pomóż!” (IV/38). Jak zawsze od Ojca „biegł” 
do Jezusa, od Jezusa do Matki.

Maryja uczyła go, jak przeżywać bezradność. Nie wstydził się przyznać 
do swej bezradności, wprost przeciwnie, chlubił się nią. Pomagała mu w tym 
serdeczna więź z Matką. Czuł się przy Niej bezpieczny i odważny w działa-
niu. Powierzał się Jej bez przerwy. W momentach przełomowych i wielkich 
i w tych najmniejszych, w drobiazgach.

Zachowywał się wobec Niej naprawdę jak dziecko, które z wszystkim przy-
chodzi do swej mamy. Kiedy odkrył, że jest wolą Bożą, aby założył nowe dzieło 
apostolskie, postanowił: „Połóż, z pomocą Bożą i z orędownictwem świętej 
Panny Maryi, tak szybko jak to możliwe fundamenty Towarzystwa Katolic-
kiego! Nie ociągaj się dłużej niż trzeba!” (DD I/141). Zapis ten uczynił w dniu 
20 lipca 1878 roku, a więc na dzień przed swoimi święceniami kapłańskimi.

Odnosił się do Niej w sposób bezpośredni, szczery i spontaniczny. Bardzo 
mu przypadły do serca słowa czcigodnego Pompilia Pirottiego, kierownika 
dusz, człowieka niezwykle maryjnego: „Spierajcie się z Bogiem, przeszkadzaj-
cie Mu, naprzykrzajcie się Mu i czyńcie tak samo z ukochaną Mamą Maryją, 
ponieważ podoba się Im i cieszą się z waszego natręctwa (św. Pompilio Pirot-
ti)” (DD I/183). Zapisał je w roku 1885.

Jak maleńkie dziecko naprzykrzał się swojej Mamie i „wykorzystując” Jej 
uroczysty dzień Wniebowzięcia, zwracał Jej uwagę na siebie, powtarzając upo-
rczywie swą prośbę: „O Matko, Królowo nieba, pomóż mi, pomóż mi, pomóż 
mi! Zobacz, oto jestem tutaj. Składam wszystkie moje sprawy u Twoich stop. 
Dzisiaj jest Twój dzień radości! (15.8.1911)” (DD III/18).

Święta maryjne są szczególnym rozdziałem w jego nabożeństwie do Matki 
Bożej. Pamiętał o nich z wyjątkową miłością. Czynił to w sposób naturalny. 
Po prostu żył Jej obecnością jak dziecko, które nie potrafi nie myśleć o swojej 
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mamie. Przykładem tego jest modlitwa, którą w święto Matki Bożej Bolesnej, 
15 września 1907 roku, pozostawił w swoim Dzienniku: „Matko niebiańska, 
dziś są Twoje imieniny!” (II/107). Dni maryjne miały w jego życiu znaczenie 
szczególne. Traktował je jako dni szczególnych przywilejów i łask. W święta 
Matki Bożej często przynosił Jej swe wielkie sprawy, zmartwienia, plany. Jakże 
wymowna jest jego krótka modlitwa do Maryi w Dzień Ofiarowania Pańskie-
go: „O Maryjo, pomóż mi w dniu Twego święta” (DD II/69).

Innym razem, w liturgicznym dniu święta Jej urodzin 8 września napisał: 
„Potężna, najukochańsza Matko, dzisiaj jest dzień Twoich urodzin. Wysłuchaj 
mnie! Spójrz na drogocenną krew Twojego umiłowanego Syna!” (DD III/19-
20). To był rok 1911. W siedem lat później Matka Boża wysłucha jego prośby 
raz na zawsze i zabierze go do siebie. Będzie rodził się dla nieba w dzień Jej 
urodzin. Nie przerwał tej praktyki niemal do końca swych dni. Na dwa lata 
przed śmiercią o. Jordana znajdujemy podobny zapis, tym razem w wigilię 
Matki Bożej Zielnej, 14 sierpnia 1916 roku: „O Matko Boga, jutro jest Twoje 
święto, pomóż mi ze względu na Jezusa” (DD IV/29).

Doświadczał namacalnie, jak Maryja odpowiadała na jego prośby. Właśnie 
w Jej Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1881 r., o. Jordan dojrze-
wa ostatecznie do decyzji założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W tę 
samą uroczystość, w siedem lat później, w 1888 roku rodzi się do życia gałąź 
żeńska: Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela. Maryja wiele razy w swoje 
święta dawała o. Jordanowi szczególne znaki swej dobroci lub znaczyła jego 
życie wielkimi wydarzeniami. Dostrzegał to z całą bystrością i wdzięcznością 
swego serca. W święto 15 sierpnia 1911 roku zanotował radosną nowinę: „Dzi-
siaj, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, dostałem wiadomość, że siostry 
otrzymały pierwszą aprobatę papieską Stolicy Świętej” (DD III/18).

Przywołajmy inny fakt. Jego początek był bardzo przykry, a zakończenie 
cudowne. Historia wydarzyła się około 1899 roku. Opowiada o niej o. G. Bür-
ger. „Pewnego bliżej nieokreślonego dnia w bramie Domu Macierzystego staje 
ten co zawsze dostawca mięsa dla wspólnoty. Wpada we wściekłość, wrzeszczy, 
nie szczędząc najbardziej grubiańskich wyzwisk i obelg. Z rachunkiem w ręku 
domaga się natychmiastowego uregulowania zaległych należności. Jest nie 
do zniesienia. Nie przyjmuje żadnych przeprosin, nie chce słyszeć o żadnym 
odłożeniu na później, w przypadku niespełnienia żądań grozi masakrą. Ojciec 
Jordan w swoim pokoju słyszy te gorączkowe wrzaski, schodzi na furtę, chwyta 
w lot, o co chodzi, i ze spokojną pewnością odpowiada krzyczącemu wierzy-
cielowi: «Niech pan wróci jeszcze dziś o czwartej po południu, a otrzyma pan 
należne pieniądze». Tamten odchodzi, potrząsając głową, niezbyt przekonany, 
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a Założyciel zwraca się od razu do prokuratora, który jest też ekonomem 
domu. Ten z wyraźnym zakłopotaniem załamuje ręce i oświadcza, że kasa 
jest rozpaczliwie pusta. Ale o. Jordan wie, do kogo się zwrócić. Udaje się do 
kościoła i zdecydowanie zmierza w kierunku bocznej kaplicy Matki Bożej Bo-
lesnej. Nie wiemy, jak długo pozostał tam na modlitwie, ale z pewnością kilka 
godzin. Po południu listonosz dzwoni do drzwi i wręcza kopertę zawierającą 
kilka tysięcy marek, dzięki którym rzeźnik, punktualnie o godzinie czwartej, 
zostaje spłacony. Podobnych epizodów, swoistych «kwiatków», można by 
opowiedzieć wiele”18.

IV. Z różańcem jak z mamą za rękę

Ojciec Jordan miał swoje ulubione sposoby rozmawiania z Maryją. Nade 
wszystko praktykował codzienny różaniec. Kochał tę modlitwę. Nie rozstawał 
się z różańcem nigdy. Był dla niego jak ręka matki, która prowadzi i strzeże. 
Gdy mieszkał w Rzymie, w swoim macierzystym domu, codziennie chodził 
do bazyliki św. Piotra na adorację. Ci, którzy żyli z nim na co dzień, mówili, 
że po drodze zawsze odmawiał różaniec. Codziennie odmawiał go w kaplicy 
przed Jej figurą, na spacerze. Opowiada o. Pfeiffer, że Założyciel często miał 
w ręku koronkę, nieustannie modląc się na niej. Nieraz dla skuteczniejsze-
go i głębszego praktykowania modlitwy różańcowej łączył ją z  jakąś formą 
postu czy pokuty. W Dzienniku zanotował sobie kiedyś świetlany przykład 
św. Karola Boromeusza, który „codziennie odmawiał różaniec na kolanach, 
również brewiarz o Chwalebnej Dziewicy, a w przededniu Jej świąt pościł 
o chlebie i wodzie” (DD I/127). O. Jordan był apostołem różańca. Nawoływał 
gorąco do jego odmawiania. Osobiście go wręczał młodym kandydatom do 
zgromadzenia rozpoczynającym nowicjat. W jednej z konferencji poświęconej 
Maryi powiedział do współbraci: „Chciałbym wam dzisiaj położyć na sercu 
jedną sprawę: odmawianie Różańca. Jest ono przepisane przez nasze reguły. 
Dlatego zadbajcie o to, żeby odmawiać Różaniec, nawet jeżeli nie jesteście 
już zobowiązani do jego wspólnego odmawiania, gdy jesteście sami na waszej 
placówce misyjnej. Obyście go jednak regularnie odmawiali! Ja uważam tę 
modlitwę za tak wiele znaczącą i chciałbym powiedzieć: Po niej można poznać, 
czy ktoś idzie naprzód czy się cofa. Różaniec jest sprawą bardzo ważną. Co do 
tego nie może być wątpliwości (…). Odmawiajcie Różaniec, szczególnie za 

18 A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 290-291.
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Towarzystwo i wzbudzajcie codziennie dobrą intencję, ową Intentio Societatis! 
Odmawiajcie go również w swoich osobistych intencjach, w których powin-
niśmy się modlić”19. 

V. „Listy błagalne” do Matki

Miał swój własny, niespotykany sposób zwracania się do Maryi. Otóż 
w pokoju, na biurku, które było częstym miejscem jego pracy i podejmowania 
ważnych decyzji, stała figurka (52 cm) Matki Bożej z Lourdes.

Ilekroć zasiadał do biurka miał zawsze przed oczyma oblicze Niepoka-
lanej. Pracował w Jej obecności. Pracował, można powiedzieć, razem z Nią. 
Było w tej współpracy coś niezwykłego. W chwilach szczególnie ciężkich lub 
wręcz krytycznych, nieraz w takich, kiedy tylko nadprzyrodzona interwencja 
mogła pomóc, wypisywał w paru słowach swoją troskę na karteczce i wkładał 
ją w złożone gipsowe ręce figury Maryi lub pod jej cokolik.

Współbracia, którzy odwiedzali Ojca Założyciela w jego pokoju, widzieli 
że „jego Maryja na biurku” ciągle ukrywa w swych dłoniach jakiś Jordanowy 
„list z prośbą”. Kiedy prośba została wysłuchana, zabierał karteczkę, ale na jej 
miejsce prawie natychmiast pojawiała się nowa.

Był nieustępliwy w powierzaniu Jej swoich próśb. Czynił to aż do skutku. 
Jeden ze współbraci zwierzył się, że wchodząc do pokoju o. Jordana, spostrze-
gał, że Niepokalana trzymała w swoich złożonych dłoniach pokaźną porcję 
karteczek.

Różne były intencje zapisywane na bilecikach powierzanych Maryi. Do-
tyczyły osób, rozwoju dzieła apostolskiego, osobistych udręk duchowych, 
problemów finansowych zgromadzenia. Przedstawiał i powierzał Jej wszystko. 
Przetrwało do dziś około 120 karteczek20.

Oto niektóre z zapisanych na nich próśb: „Matko, Twoim jestem, ratuj 
mnie”, „Polska”, „Nowicjat 1909”, „Assam. O Matko Boża!”, „Maryjo, Kró-
lowo Nieba, Matko Boga, strzeż nas nieustannie”, „O Maryjo, Matko Boża 
i nasza”, „O Matko, Ty wiesz wszystko”, „Wyratuj nas z biedy, o Matko”, 
„Ataki, Maryjo, Matko”, „Potrzeba pieniędzy...”.

Praktyka „karteczek” zostawianych Maryi nie była jakąś mechaniczną 
zewnętrzną dewocją. Zostawiając Jej swoje intencje, powierzał Jej z ufnością 

19 Zachęty i upomnienia, s. 138-139.
20 Por. U. Musick, Studium nad duchowością maryjną, s. 201.
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całego siebie. Karteczki ukrywane w Jej dłoniach świadczyły o tym, że składał 
siebie w Jej ręce. Niektóre sprawy zapisane na kartkach dla Maryi pozostawiał 
jej również wtedy, gdy udawał się w podróż.

W 1915 roku musiał opuścić Rzym z powodu wojny. Było to dla niego 
najboleśniejsze rozstanie, jakie przyszło mu przeżyć w jesieni życia. Być może 
przeczuwał wtedy w głębi serca, że już nigdy nie wróci do Domu Macierzyste-
go. Udał się do Szwajcarii. Jak zawsze, swoje prośby na karteczkach pozostawił 
w dłoniach Maryi a wraz z nimi inne ważne sprawy, projekty rozwoju zgroma-
dzenia, które złożył na biurku u stóp Niepokalanej.

Wiemy o tym z listu, który napisał do Rzymu. Prosi w nim odpowiedzial-
nego za Dom Macierzysty współbrata, aby przysłał mu materiały, które – jak 
dokładnie wyjaśnia – zostawił na stoliku u stóp Najświętszej Maryi... i od razu 
dodaje: „Uważaj jednak, aby nie pospadały karteczki, które są w dłoniach 
Madonny”.

Dostrzegał wszędzie ślady Jej obecności. Modlił się do Niej i reagował na 
bieżąco aktami strzelistymi. Wyrażał to nieraz na zewnątrz. Zwracał uwagę na 
to, aby figura Niepokalanej była zawsze ozdobiona świeżymi kwiatami.

Jego miłość do Niej się dynamizowała, rosła. Trwał w Jej obecności. „Szu-
kał” Jej obecności, miał swoje przeczucie i przekonanie, że obecność przy 
umiłowanej osobie kształtuje i rozpala miłość. „Kiedy się z nim rozmawiało 
w jego pokoju – wyznał jeden z ojców – można było zauważyć, że w czasie 
rozmowy nagle kierował swoje spojrzenie na statuetkę Niepokalanej albo 
odmawiał jakąś krótką modlitwę”. W tym wszystkim pozostawał bardzo na-
turalny i skromny.

Lubił odwiedzać Ją w kościołach rzymskich poświęconych Jej czci. Kiedy 
przechodził koło figury Niepokalanej, zatrzymywał się na krótką modlitwę 
lub przechodził w skupieniu, czyniąc ukłon pełen czci i szacunku. Mawiał do 
swoich współbraci: „Kto wzrasta w miłości do Matki Bożej, ten wzrasta we 
wszelkim dobru”21. 

VI. Apostoł nabożeństwa do Matki Bożej

Pragnął cały świat pozyskać dla Boga i Jego Matki. Oto jego dewiza ży-
ciowa. Możemy ją przeczytać w jego Dzienniku Duchowym: „Dopóki Bóg nie 
będzie wysławiany wszędzie, nie możesz ani chwili spocząć. Dopóki Królowa 

21 A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 264.
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Nieba i Ziemi nie będzie wysławiana wszędzie, nie możesz ani chwili spo-
cząć. Żadna ofiara, żaden krzyż, żadne cierpienie, żadne opuszczenie, żadna 
zgryzota, żaden atak, niech nic, z Łaską Bożą, nie będzie dla ciebie za ciężkie” 
(DD II/1).

Uczył więzi z Maryją jakby od progu klasztoru. Jeden z naszych współbraci 
salwatorianów po długich latach życia zakonnego ciągle pamiętał i wspominał, 
jak go przywitał o. Jordan w progu domu zakonnego, kiedy ten jako kandydat 
wstępował do Zgromadzenia. Powiedział, że pierwsze pytanie, jakie usłyszał 
od o. Jordana, było: „Czy ma pan nabożeństwo do Matki Bożej? Niech pan 
będzie wielkim czcicielem Maryi”.

Prawie wszystkie kolegia zakonne, które zakładał, otrzymywały imię Maryi 
(Collegium Marianum). Przez długi czas nosił się z zamiarem założenia jeszcze 
jednego zgromadzenia zakonnego, które – poświęcone Maryi – rozsławiałoby 
Jej imię w świecie.

Kiedy zbliżały się święta lub miesiąc maryjny, wówczas starał się w spo-
sób szczególny przygotować na nie siebie i swoich współbraci: „Rozpoczyna-
my wkrótce miesiąc maj i dlatego chciałbym wam znowu przypomnieć nasz 
obowiązek, byśmy Matkę Bożą czcili w sposób szczególny... Oprócz tego dla 
naszego Towarzystwa dochodzi jeszcze specjalny cel, przez który jesteśmy zo-
bowiązani do popierania w wyjątkowy sposób czci do Matki Bożej”22.

Na czym według o. Jordana polega owa wyjątkowa cześć do Matki Naj-
świętszej? Pośród wielu cech, które powinny kształtować autentyczną maryj-
ność, wskazuje między innymi następujące:

1. Starać się rozwijać w sobie cześć i miłość do Matki Bożej przez wspólne 
i prywatne nabożeństwa maryjne, proponowane i polecane przez Kościół, 
zwłaszcza w święta i miesiące Jej poświęcone.

2. Praktykować soboty maryjne i doskonały akt pełnego zawierzenia Jej 
swego życia.

3. Rozmyślać nad tajemnicami Jej życia.
4. Zerwać radykalnie z życiem grzesznym, przykładając gruntownie „sie-

kierę” do korzenia istniejących wad.
5. Starać się zdobyć czystość serca i trwać w niej nieustępliwie.
6. Ćwiczyć się w cnotach, które upodabniają do Matki Najświętszej. 

Zwłaszcza w miesiącu poświęconym Maryi ofiarować Jej wysiłek nad wypra-
cowaniem w sobie jakiejś konkretnie obranej cnoty.

22 Zachęty i upomnienia, s. 135.
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7. W modlitwie wspólnej i prywatnej do Maryi czuć się odpowiedzialnym 
za innych, prosząc o ich uświęcenie, o pomoc zewnętrzną i wewnętrzną.

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi nie było celem samym w sobie. Było 
dla o. Jordana jedną z najbardziej skutecznych dróg do zrealizowania pragnie-
nia swego życia: aby wszyscy poznali i pokochali Boga Ojca i Tego, którego 
posłał, Jezusa Chrystusa. Z ufnością dziecka zawierzył je Maryi, Tej którą 
spotkał pod krzyżem Zbawiciela, Tej która była i  jest najbardziej obecna 
w zbawianiu świata razem z Chrystusem. Maryja jak kochająca Matka odpo-
wiedziała na Jordanowe zawierzenie z całą miłością swego matczynego serca. 
Uczestniczyła w jego pragnieniu życia i jego miłości.

* * *
Ojciec Jordan zmarł w święto Jej urodzin 8 września 1918 roku. Czytamy 

w kronice o. Pfeiffera: „O piątej rano powiedziałem mu: «Dziś jest święto 
Narodzin Maryi Panny. Teraz idę odprawić Mszę świętą i będę szczególnie 
pamiętał o Wielebnym Ojcu». Odpowiedział słabym «tak»”23. „Tak” o. Jorda-
na zabrzmiało jak „fiat” wypowiedziane na łożu śmierci, w dniu urodzin jego 
Matki. Nie tylko Ją czcił, ale do końca życia się do Niej upodabniał.

„MY MOTHER…”, A SKETCH FOR MARIAN PORTRAIT OF FATHER 
FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN

Summary

Father Francis Mary of the Cross Jordan was a great worshipper of Mother of 
God. His Spiritual Diary has become a particular witness of this bond. It contains 
a lot of notes referring to his personal relationship with Mary. Familiarity with Mary 
stemmed from his familiarity with Jesus. In Jesus he discovered the Savior and in 
Mary – the Savior’s Mother. He often contemplated Jesus the Savior on the cross and 
Mary – under the cross.

Father Francis brought numerous requests to Mary. He put slips of paper with 
intentions which were important to him, in the hands of the statue of Mary, standing 
on his desk. He cultivated Mary’s honor in the liturgy with great devotion. When 
Mary’s feasts or month drew near, he made a particular effort to prepare himself and 
his confreres for the celebrations. He died on the 8th of September, 1918, on the feast 
of Mary’s birthday, which was a meaningful sign of his bond with Mary.

23 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 164.
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Ks. Szymon Szepietowski SDS

 Charyzmat o. Jordana w świetle 
pneumatologii liturgicznej 

Duch Święty dany od Ojca przez Syna Bożego, tworzący nieustannie żywą 
i życiodajną wspólnotę Kościoła prowadzi dzieło Jezusa Chrystusa na świecie 
i dopełnia wszelkiego uświęcenia1. Owo prowadzenie i dopełnianie przez Du-
cha Świętego stanowią o objawianiu się Jego tożsamości w misji przekonywa-
nia świata o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości (por. J 16,9). Świadectwem 
takiego właśnie objawienia jest też bogactwo charyzmatów, które ukazuje się 
w wielorakich działaniach Kościoła. Do charyzmatów tych należy niewątpli-
wie charyzmat życia zakonnego. Soborowy Dekret o przystosowanej odnowie 
życia zakonnego stwierdza, że charyzmat ten przyjęty jako dar przez poszcze-
gólnych założycieli instytutów zakonnych zgodnie z ich duchem i zamiarem, 
a także zdrową tradycją „stanowi dziedziczną własność każdego instytutu”2. 
Tym samym powinnością instytutów zakonnych jest takie uczestnictwo w ży-
ciu Kościoła, aby zgodnie z własnym charakterem przyswajały sobie zamiary 
i przedsięwzięcia eklezjalnej wspólnoty; także te dotyczące liturgii3.

Ks. dr Szymon Szepietowski SDS – doktor liturgiki, wykładowca w WSD Salwa-
torianów w Bagnie; e-mail: szepiet@sds.pl.

1 IV Modlitwa Eucharystyczna, w: Mszał dla diecezji polskich, wyd. 1, Poznań 1986.
2 DZ 2 a.
3 Pełne brzmienie odnośnego tekstu jest następujące: „Wszystkie instytuty powinny 

uczestniczyć w życiu Kościoła oraz przyswajać sobie, zgodnie z własnym charakterem, 
jego zamiary i przedsięwzięcia odnoszące się do takich dziedzin, jak: biblistyka, liturgi-
ka, dogmatyka, duszpasterstwo, działalność ekumeniczna, misyjna i społeczna, a także 
w miarę sił je popierać”. Cytuję za: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 
Poznań 2012, s. 265.
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Nie sposób więc w tym kontekście nie mówić o  liturgii, która będąc 
wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa4, jawi się jako ekle-
zjotwórcze i pneumatyczne zarazem wielkie, uświęcające dopełnienie dzieła 
Zbawiciela na drogach czasu, aż po nadejście Dnia Pańskiego. W związku 
z tym refleksję podejmowaną w niniejszym artykule tworzyć będą trzy części. 
Pierwsza ukazująca perspektywę pneumatologiczną, zawierająca teologiczny 
opis zasadniczych danych dotyczących zarówno daru Ducha Świętego, jak 
i charyzmatów w perspektywie misterium paschalnego i jego skutków. W dru-
giej części uwaga zostanie skupiona na pneumatycznym wymiarze liturgii ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnienia-kategorii „aktualizacji”. W trzeciej 
części artykułu zostanie zaproponowana interpretacja charyzmatu o. Jordana 
w oparciu o reprezentatywne dane teologiczne tegoż charyzmatu oraz wnioski 
wynikające z wcześniejszych rozważań.

I. Perspektywa pneumatologiczna

Ocena autentyczności daru łaski Ducha Świętego, którym jest charyzmat5 
dany poszczególnym osobom czy grupom osób, a poprzez nie wspólnocie Ko-
ścioła w celu jego budowania, wyrażającym się m.in. w aktach jego jednocze-
nia, wzrostu, wymiany darów, ewangelizacji, udzielenia właściwej odpowiedzi 
na znaki czasu6, jest czynnością rozeznawania; zmierza ona do tego, aby zgod-
nie z zamierzeniem Bożym Kościół mógł przyjąć charyzmat z dziękczynieniem 
i ku pociesze7.

Nieodzownym elementem tej czynności jest poszukiwanie odpowiedniej 
perspektywy teologicznej dla wykazania eklezjotwórczej i trwale aktualizują-
cej się w działaniu Ducha Świętego życiodajnej mocy uzdalniającej osoby czy 
wspólnoty do głębokiego wyrażania niezmierzonej tajemnicy Chrystusa (por. 
Ef 3,14-19). Zadanie to powierzone jest w pierwszym rzędzie biskupom i ich 
najbliższym współpracownikom. W duchu sensus fidei obejmuje też w spo-
sób odpowiedni do zadań i posług pozostałych wiernych tworzących jeden 
Lud Boży.

4 Por. KL 7.
5 Por. Carismi, w: Dizionario di teologia Biblica, red. X.L. Dufour, wyd. 5, Genova–

Milano 1976, kol. 144-145.
6 Por. P. Sawa, Charyzmaty w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, „Śląskie 

Studia Historyczno-Teologiczne” 2009 nr 2, s. 157-161.
7 Por. KK 12.



67

Przyjąwszy, że to właśnie w liturgii jako czynności w najwyższym stopniu 
świętej i skutecznej8 dokonuje się wyrażanie misterium Christi w mocy Ducha 
Świętego, należy uznać, iż będąc działaniem Ducha Świętego, posiada liturgia 
charakter charyzmatyczny; to w liturgii oddawana jest cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie (por. J 4,23-24). W konsekwencji umożliwia to spoglądanie na nią 
jako locus theologicus dla refleksji w obszarze pneumatologii. Stąd też uzasad-
nione jest określenie proponowanej interpretacji mianem pneumatologiczno-
-liturgicznej.

Chcąc właściwie posłużyć się powyższą perspektywą interpretacyjną, trzeba 
przyjąć odpowiednie kryterium, dzięki któremu jaśniej ukaże się zasadność 
i dynamika spojrzenia pneumatologiczno-liturgicznego na zagadnienie cha-
ryzmatu. Kryterium tym jest określenie relacji pomiędzy charyzmatem i  li-
turgią. Staje się to możliwe dzięki ukazaniu odpowiednich danych biblijnych 
traktujących o konstytutywności tej relacji stanowiących zarazem jej charak-
terystykę. Na bazie tej charakterystyki będzie można przejść do dalszej części 
traktującej o związkach charyzmatu z liturgią.

Źródłami ukonstytuowania się nierozłącznej więzi pomiędzy charyzmatem 
i  liturgią są słowa i czyny Jezusa Chrystusa dotyczące zapowiedzi-obietnicy 
Ducha Świętego, które swą realizację otrzymały w Passze Syna Bożego i w wy-
darzeniu Pięćdziesiątnicy. Na związek charyzmatu i liturgii rzuca też światło 
nauczanie św. Pawła o charyzmatach.

Zapowiedzi-obietnice posłania Ducha Świętego, obecne w Ewangelii we-
dług św. Jana, zajmują centralne miejsce w pneumatologii tego ewangelisty 
i stanowią punkty odniesienia dla rozumienia dynamiki objawienia się Jezusa 
Chrystusa wobec świata poprzez działalność apostołów. Moment uroczystej 
zapowiedzi posłania Parakleta wpisuje się w ciąg wcześniejszych zapowie-
dzi, w których Pan Jezus obiecuje tym, którzy w Niego uwierzą, obecność 
Ducha Świętego jako źródła wody żywej (por. J 7,37-39). Swoją kontynu-
ację zapowiedzi te znajdują w misterium paschalnym, w którym Syn Boży 
przekazuje swego Ducha Ojcu (por. J 19,28-30), Jego serce zostaje przebite 
(J 19,31-37), i w którym dokonuje się przekazanie apostołom Ducha Świętego 
czyniącego ich właściwymi depozytariuszami władzy odpuszczania grzechów 
(por. J 20,22-23).

Kiedy spogląda się na teologiczny charakter powyższych tekstów biblij-
nych, uwagę zwraca fakt dwóch zasadniczych procesów: zapowiedzi-obietnicy 
oraz przekazania-otrzymywania Ducha Świętego. Obydwa procesy są ściśle 

8 Por. KL 7.
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złączone i wzajemnie się warunkują. Pierwszy z nich wykazuje przede wszyst-
kim dane dotyczące tożsamości Syna Bożego w Jego relacji do Ojca i uczniów, 
drugi zaś charakteryzuje się wskazaniem roli i skutków obecności Ducha 
Świętego we wspólnocie uczniów, a później Kościoła. Co więcej, kontekst 
tych dynamizmów jest szczególny; jest to bowiem kontekst liturgiczny, który 
warunkuje właściwe rozumienie słów Chrystusa oraz ich interpretacji przez 
autora czwartej ewangelii9.

W powyższym liturgicznym kontekście, na pierwszy plan wysuwa się 
znaczenie nowości, którą objawia Jezus Chrystus. Nowością dla słuchaczy Je-
zusa jest tu przede wszystkim ontyczna jedność z Ojcem, do którego zmierza 
Syn (por. J 5,19-47; 6,43-47). Ci, którzy uwierzą w Syna i w to, czego naucza, 
tj. co objawia o Ojcu, będą mogli uczestniczyć w relacji Ojciec – Syn dzię-
ki darowi  Ducha Świętego. Zapowiedź takiego właśnie udziału zawiera się 
w obietnicy Ducha Świętego w J 7,37-39; pada ona w kontekście żydowskiego 
Święta Namiotów (hebr. sukkoth)10. Słowa Jezusa o Duchu Świętym padają 
w najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, tj. dniu, w którym odbywał 
się tzw. obrzęd wody. W siódmym dniu tego święta kapłani czerpali wodę ze 
źródła Siloe, a następnie siedmiokrotnie obchodzili ołtarz całopalenia znajdu-
jący się w wewnętrznym dziedzińcu świątyni. Procesji tej towarzyszył lud nio-
sący mirt, gałązki wierzby i palmy oraz cytryny – owoce żniw; okrążywszy oł-
tarz, kapłan stojący na podwyższeniu wylewał wodę przez srebrny lejek11. Jezus 
nawiązuje do tego obrzędu i stwierdza, że On jest źródłem wody żywej, która 

9 Por. A. Dalbesio, Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześci-
jańskim, Kraków 2001, s. 50. 

10 Święto przypadające na jesień, upamiętniające zamieszkiwanie Izraelitów w szała-
sach i namiotach, a także związane z wyrażeniem wdzięczności Bogu za dokonane żniwa; 
święto trwało osiem dni. W obrzędowość święta wpisana była symbolika dotycząca różne-
go rodzaju drzew i krzewów (palma, drzewa liściaste, wierzba rosnąca nad potokami czy 
strumieniami), cytryny oraz wody. Jeśli chodzi o znaczenie wody: w ostatnim dniu święta 
Izrael wyrażał wdzięczność Bogu za Jego opiekę i prosił Jahwe o potrzebny deszcz, wodę, 
która podtrzymuje życie człowieka. Modlitwa o potrzebny deszcz odbywała się przed 
otwartą Arką zawierającą zwoje z zapisanym Prawem; w błaganiu o deszcz, o wodę po-
woływano się na wierność patriarchów względem Jahwe. To właśnie intencja dziękczyn-
no-błagalna modlitwy wobec Jahwe, dawcy życia, towarzyszyła obrzędowi wody i została 
podjęta przez Jezusa w Jego wypowiedzi o strumieniach wody żywej. Por. S. Sidhu, Ho-
lidays and Rituals of Jews and Christians, Bloomington 2013, s. 21-23; H. R. Greenstein, 
Judaism: An Eternal Covenant, Eugene 2006, s. 50-52.

11 Zob. Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, 
Warszawa 2001, s. 1143.
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zgodnie z zapowiedzią Pisma wypłynie z jego wnętrza. Janowa interpretacja 
tej obietnicy odnosi moment jej spełnienia do uwielbienia Jezusa, a zatem do 
misterium Jego Paschy. Śledząc reakcje słuchaczy na te słowa Chrystusa, moż-
na dojść do wniosku, że istotnie akceptacja tej obietnicy pozwala odkryć Jego 
tożsamość (prorok, Mesjasz); i przeciwnie, odrzucenie jej skutkuje negacją 
tożsamości i posłannictwa Jezusa Chrystusa (por. J 7,40-44).

W kontekście opisanego wyżej obchodu liturgicznego zwracają uwagę sło-
wa o otrzymywaniu, przyjmowaniu przez wierzących Ducha Świętego. Tym, 
co warunkuje przekaz daru Ducha Świętego, jest uwielbienie Jezusa Chrystu-
sa, którego dokonuje Ojciec, otaczając Syna chwałą (por. J 17,1-5). Tak zatem 
zapowiedź ta wprowadza pewną perspektywę, w jakiej można odczytywać 
związek charyzmatu i liturgii. Jest to perspektywa przekazywania daru Ducha 
Świętego i otrzymywania go przez uczniów. Dynamika przekazu-otrzymy-
wania konstytuuje w pewnym sensie miejsce narodzin związku charyzmatu 
i liturgii, jego podmiotowość.

Przekazywanie Ducha Świętego związane jest z godziną uwielbienia Jezu-
sa Chrystusa. To właśnie w tej godzinie zostaje ukazana i objawiona światu 
tożsamość Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który przyszedł od Ojca, aby 
dokonać dzieła odkupienia. Musi zatem dokonać się przekazanie Ducha Ojcu, 
aby dopełniła się Pascha Syna. Tożsamościowy wymiar Paschy Chrystusa jest 
oparty o dynamizm traditio12. Dar Ducha Świętego rozumiany jako obec-
ność Parakleta darzącego łaską jest istotowo i  jakościowo zapodmiotowiony 
w owym przekazywaniu wszystkiego Ojcu dokonanym w misterium pas-
chalnym i ze względu na nie. Wobec tego można mówić o tym, że związek 
charyzmatu i liturgii w perspektywie traditio jawi się jako wynikający z natury 
tajemnicy paschalnej. Związek ten jest nierozerwalny. Podstawę i celowość 
owego przekazywania odsłania zapowiedź-obietnica Parakleta.

Zapowiedzi-obietnice Parakleta (J 14,16.26; 15,26; 16,6) wskazują na obec-
ność Jezusa Chrystusa i sposób objawiania się Jego tożsamości. Osoba Ducha 
Świętego dokonywać będzie objawienia w taki sposób, aby obecność złączone-
go doskonale z Ojcem Syna Bożego była wyraźnie dostrzegalna, przyjęta i stała 
się zasadniczą treścią nauczania i świadectwa uczniów (prawda, umocnienie 
darem pokoju, przekonywanie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości). Wobec 

12 Wyrażenie łac. tradito (przekaz) rozumiem jako proces przekazywania, czynność 
przekazywania oraz w sensie równoważnym jako żywą spuściznę, która została przekaza-
na. Por. E. G. Farrugia, G. O`Collins, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem 
angielsko-polskim, Kraków 2002, s. 199.
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wyraźnie zarysowanej perspektywy przyjścia Parakleta, w zapowiedziach wysu-
wa się na pierwszy plan wymiar obecności i tożsamości Syna Bożego, co uwi-
dacznia związek zapowiedzi-obietnicy z przekazywaniem-otrzymywaniem13.

Wyraźnie widać, że w kontekście misterium paschalnego znaczenia nabiera 
zagadnienie takiego przyjęcia daru Ducha Świętego przez uczniów, które ma 
przyczyniać się do głębokiego przeżywania i rozpoznawania tożsamości Syna 
Bożego. Chodzi o takie przekazanie daru Ducha Świętego, które w istocie jest 
przekazaniem tożsamości, jakkolwiek nie w porządku ontycznym, ale w po-
rządku genetycznego uczestnictwa. Jest to właśnie możliwe dzięki obecności 
Ducha Świętego. Obecność tę należy rozumieć jako ciągłą i nieprzerwaną 
(por. J 14,16). Wypowiedź Jezusa koncentruje się na tym, co konstytuuje 
fakt obecności: istnienie, przebywanie i życie. Przekazanie Ducha wiąże się 
z tworzeniem wspólnoty na wzór Ojca i Syna jako wspólnoty życia. Tylko 
w takiej wspólnocie możliwa jest autentyczna traditio obecności i tożsamości. 
W ten sposób w procesie przekazywania Ducha Świętego ujawnia się charak-
ter trynitarny znaczący tym samym życie komunii uczniów. Życie w takiej 
komunii skutkuje nieustannym przekazem życia na wzór życia Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. W ten sposób życie uczniów będzie wykazywać zasadniczą 
odmienność i opozycję wobec życia świata, który nie uczestniczy w procesie 
przekazu daru Ducha i nie może żyć życiem Bożym. Można więc mówić tutaj 
o swoistym, pneumatycznym, trynitarno-komunijnym lex vivendi wspólnoty 
uczniów.

W analizowanej zapowiedzi Parakleta ujawnia się kolejny element kon-
stytuujący związek liturgii z charyzmatem, którym jest rzeczywistość obec-
ności i tożsamości Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Nie sposób rozumieć 
„godziny uwielbienia Chrystusa”, tj. misterium paschalnego, bez całkowitego 
przekonania o Jego obecności i tożsamości. W tym sensie celem przekazania 
daru Ducha Świętego jest nie tyle historyzujące upowszechnianie pamięci, ile 
anamneza – zbawcze uobecnianie dzieła i działania Syna Bożego. Poznanie, 
o którym mówi Chrystus (J 14,20), stanie się zasadniczym skutkiem rozezna-
wania Jego obecności i dzieła (por. 1J 2,22-23; 3,16; 4,2-3). Tak zatem zapo-
wiedź-obietnica Parakleta ujawnia związek charyzmatu i liturgii w ten sposób, 
że o ile liturgia jest wykonywaniem czynności kapłańskiej Jezusa Chrystu-
sa, o tyle charyzmat pozostaje z nią w służebnej relacji: uzdalnia obdarowa-
nych nim uczniów do uczestnictwa w życiu Ojca i Syna poprzez nieustanną 

13 Ze względu na obszerność zagadnienia w artykule zostaje poddana analizie zapo-
wiedź-obietnica z J 14,15-20. 
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anamnezę, będącą gwarancją rozpoznania i przyjęcia obecności i autentycz-
nej tożsamości Chrystusa Pana, uwielbionego arcykapłana dóbr przyszłych 
(por. Hbr 9,11).

Opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich wydarzenie Pięćdzie-
siątnicy zawiera wizję teologiczną, w której dar Ducha Świętego jest istotowo 
związany z misterium paschalnym. W pierwszym wystąpieniu św. Piotra, 
wyjaśniającym słuchaczom sens zesłania Ducha Świętego, pojawiają się sło-
wa wskazujące na jedność Zmartwychwstałego z Ojcem i Duchem Świętym 
(por. Dz 2,32-33) oraz na konieczność przyjęcia daru Ducha Świętego (por. 
Dz 2,38). Przepowiadanie koncentruje się na dziele zbawienia, jakiego dokonał 
Chrystus, oraz na skutkach tego dzieła i konsekwencjach z nich wynikających 
dla życia słuchaczy. Dar Ducha Świętego, który otrzymali apostołowie, może 
być teraz przekazany. Przyjęcie tego daru jest w istocie całkowicie zależne 
od nawrócenia zmierzającego do chrztu. Tym samym dar Ducha Świętego 
przekazywany jest nie tylko w kontekście dzieła zbawienia, ale jest całkowicie 
w tym dziele obecny. Darem tym jest właśnie życie Jezusa Chrystusa, które-
go „wskrzesił Bóg” (Dz 2,32). Charyzmat jest więc darem zaświadczającym 
o paschalnej, trynitarnej i soterycznej tożsamości inaugurującego swoją misję 
Kościoła. W tym kontekście charyzmat – dar łaski Ducha Świętego jawi się 
jako integralna rzeczywistość każdej liturgii oraz jako zasadniczy element sa-
kramentalnej natury Kościoła.

Mówiąc o charyzmacie, nie sposób nie odwołać się do rozumienia tego 
zagadnienia przez św. Pawła. Apostoł Narodów poświęca temu zagadnieniu 
uwagę14, wpisując zarazem odnośne rozważania w szeroki kontekst swojej 
pneumatologii skupionej wokół tematów takich, jak m.in. relacja Ducha 
Świętego do Kościoła jako Ciała Chrystusa, zasadnicze skutki działania Ducha 
Świętego w życiu przyjmujących Ewangelię (wolność wobec Prawa i niewoli 
grzechu, miłość), relacja Ducha Świętego do Chrystusa15. Rozważania na 
temat charyzmatu św. Paweł podejmuje też ze względu na określoną sytuację 
wspólnot, które przyjąwszy Ewangelię, zaczynają doświadczać pełnego mocy 
działania Ducha Świętego, jednak ze względu na brak wzajemnej miłości 
i niepełne rozumienie celowości objawów Ducha popadają w kryzys rozłamu. 

14 Czyni to w swoich listach: Rz 1,11; 5,15-16; 6,23; 11,29; 12,6; 1Kor 1,7; 7,7; 
12,4.9.28.30-31; 2Kor 1,11; 1Tm 4,14; 2Tm 4,14. Podaję za: G. Rafiński, Pawłowe 
pojęcie charyzmatów, w: Duch Odnowiciel, red. L. Balter, Kolekcja Communio, t. 12, 
Poznań-Warszawa 1998, s. 300.

15 Por. B. Stubenrauch, Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym, Kraków 1999, 
s. 76-83.
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Tak zatem cel apostolskiego pouczenia wspólnot o charyzmatach jest natury 
pastoralnej i związany jest także z przeżywaniem liturgii (por. Ef 5,18-20).

Spoglądając na stosunek św. Pawła do rzeczywistości charyzmatów od-
naleźć można zasadniczą oś rozważań, które dotyczą znaczenia charyzmatów 
oraz celowości ich udzielania, co wiąże się z ukazanym wyżej procesem otrzy-
mywania. Chodzi tu o wymiar działania Bożego oraz ludzkiej odpowiedzi na 
to działanie. Wpływ ten manifestował się zewnętrznie, przybierając formy tak 
zwyczajne, jak i nadzwyczajne, które św. Paweł sklasyfikował w tzw. katalogach 
charyzmatów16. Lista charyzmatów jest bogata. Ogólnie można wyszczególnić 
trzy grupy spośród wyliczonych charyzmatów św. Pawła: pierwsza grupa to 
charyzmaty służące przepowiadaniu (proroctwo, pocieszenie, napominanie, 
przemawianie, objawienia, wizje, glosolalia), druga grupa to charyzmaty jako 
szczególne działania (dar uzdrawiania, czynienia cudów), trzecia natomiast to 
służba społeczna, nauczanie i napominanie w codzienności, służenie i kierowa-
nie wspólnotą, dawanie jałmużny17. Wziąwszy pod uwagę zasadnicze założenie 
św. Pawła zawarte w 1 Kor 12,4-7 dotyczące charyzmatów oraz eklezjologię 
wyrażoną w obrazie Kościoła jako ciała Chrystusa (por. Rz 12,4-5), nie ulega 
wątpliwości, że charyzmaty oraz właściwe nimi posługiwanie mają służyć bu-
dowaniu Kościoła.

Teologia charyzmatów św. Pawła odpowiada zatem procesowi przyjmo-
wania; związek charyzmatu z liturgią jest tu obecny ze względu na dzieło bu-
dowania ciała Chrystusa; charyzmat jest powiązany z liturgią, w czasie której 
ma miejsce aktualizacja mocy Bożej w celu wyrażenia tajemnicy Chrystusa. 
Poprzez poznanie i uczestnictwo w niej istotnie dokonuje się budowanie Ko-
ścioła. Ujawniony zostaje też jednoczący i latreutyczny charakter całej liturgii. 
Poszczególne charyzmaty zgodnie z celem ich udzielenia są darem i wynikają 
z obecności uwielbionego Kyriosa. Szczególnie te związane z urzędem (apo-
stolstwo, proroctwo, nauczanie) służą liturgii; można powiedzieć, że są chary-
zmatami o rdzeniu liturgicznym. Pozostałe można określić mianem dopełnia-
jących względem liturgii, ukierunkowanych na diakonię i martyrię (glosolalia, 

16 Więcej na temat charyzmatów w nauczaniu św. Pawła m.in. w: J. Kudasiewicz, Rola 
charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle listów św. Pawła, w: Materiały pomocnicze 
do wykładów z biblistyki, red. S. Łach, M. Filipiak, H. Langkammer, t. 4, Lublin 1979, 
s. 97-112; R. Bartnicki, Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 19(2006), s. 171-184; A.M. Buscemi, Duch Święty w listach św. Paw-
ła, „Seminare” 25(2008), s. 77-94.

17 Por. B. Stubenrauch, Pneumatologia, s. 84-86.
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uzdrawiania, czynienia cudów, rozpoznawania duchów, tłumaczenia języków, 
pomocy, wiary, rozdawania, pełnienie uczynków miłosierdzia).

Jest więc charyzmat włączony w liturgię i jako taki ukierunkowany ad intra 
i ad extra względem życia Kościoła. Takie ukierunkowanie stanowi o dyna-
mice charyzmatyczno-liturgicznej każdej celebracji; co więcej, to w liturgii 
dokonuje się aktualizacja wszelkich charyzmatów. Dzięki dynamice tradito 
nie występuje konflikt ani sprzeczność pomiędzy objawami Ducha, które 
manifestując się w historii zbawienia, zostają w określony sposób włączone 
w liturgiczne życie Kościoła, znajdując w misterium paschalnym swoje po-
twierdzenie, i konstytuujące je źródło, tj. życie uwielbionego Pana nieustannie 
udzielane przez i w mocy Ducha Świętego. Z powyższej perspektywy wyłania 
się dogodne spojrzenie na liturgię. 

II. Perspektywa liturgiczna

Ukazane wyżej powiązania liturgii i charyzmatu wskazują na dynamiczną 
obecność Ducha Świętego, który jest życiem ożywiającym Ciało Chrystusa, 
tj. Kościół. To ożywianie eklezjalnej wspólnoty realizuje się jako czyn Chrystu-
sa Arcykapłana żyjącego w swoim Kościele – czynem tym jest właśnie liturgia. 
Dzięki Duchowi Świętemu liturgia jest i manifestuje się wobec świata jako 
autentyczne życie Chrystusa. Z jednej strony to życie jest objawiane i przeży-
wane w komunii Kościoła, z drugiej zaś pozostaje w wielowymiarowej relacji 
do będących poza tą komunią. W liturgii jest więc aktualizowana i realizowa-
na zapowiedź Parakleta oraz wylanie Jego darów ze względu na dzieło Jezusa 
Chrystusa ku chwale Ojca18. Takie ujęcie obecności Ducha Świętego w liturgii 
pozwala wskazać na dwa zasadnicze skutki tej obecności, którymi są zagwaran-
towanie zgromadzonej wspólnocie obiektywnej obecności Pana w sakramen-
talnej anamnezie oraz pomoc zebranym w zrozumieniu sposobów obecności 
Jezusa Chrystusa wraz z przyjęciem odpowiedniej wobec Niego postawy19.

Liturgia sprawowana mocą Ducha Świętego jawi się więc jako rzeczywi-
stość komunikowania życia Bożego20. Każdy akt liturgiczny jest w tym sensie 
właściwym aktem działającego Ducha Świętego pod osłoną dostrzegalnych 

18 Por. KKK 1104.
19 Zob. W. Świerzawski, Rola Ducha Świętego wobec misterium Chrystusa w sprawowa-

niu liturgii, „Anamnesis” 1997/98 nr 4, s. 19-37. 
20 Por. B. Nadolski, Liturgika fundamentalna, t. 1, Poznań 2014, s. 35.
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znaków, tak słów, jak i gestów czy posłużenia się rzeczami, które wyrażają 
jakąś zasadniczą prawdę tego życia i wprowadzają w jego misterium. Z tej 
racji liturgia jest rzeczywistością przekazywania łask, rzeczywistością osiąga-
nia w nich udziału; troska o takie właśnie pojmowanie liturgii była obecna 
w procesie odnowy liturgicznej21. Ten komunijno-charytologiczny charakter 
życia liturgicznego jawi się wyraźniej, gdy zostaje odniesiony do centrum li-
turgii, tj. misterium paschalnego. Jeżeli bowiem odkupienie dokonane przez 
Chrystusa na drodze Jego ofiary i uwielbienia umożliwia „śmiały przystęp do 
Ojca” (Ef 3,12), to zrodzona w ten sposób komunia odkupionych nie może być 
ukierunkowana inaczej jak tylko na życie łaski komunikowane mocą Ducha 
Świętego w celebracji liturgicznej.

Tak zgromadzony i celebrujący liturgię Kościół jest otwarty i gotowy na 
przyjmowanie wszelkich darów od uwielbionego Pana. Otwartość i gotowość 
Kościoła pochodzi od Ducha Świętego, który ożywia słowo, gromadzi wier-
nych w jedno, uzdalnia do modlitwy i wyznawania wiary, daje przedsmak 
przyszłości, objawia tajemnice Chrystusa w czasie22. Wielorakość i bogactwo 
oczekiwanych darów wyrażają zarówno modlitwy formularzy mszalnych, 
proklamowane słowo Boże, a definitywnie i najpełniej Najświętsze Ciało 
i Krew Pańska, jak też i czynności (działania) podejmowane w ramach litur-
gicznej actio. W ten sposób życie zgromadzonej wspólnoty i poszczególnych 
jej członków nie jest sztucznie rytualizowane, ale staje się rzeczywistą relacją, 
 pogłębianą więzią, która istotnie buduje Ciało Chrystusa, odnawia i wzmacnia 
Kościół.

W świetle powyższych refleksji można powiedzieć, że dochodzi do tego, 
co Czwarta modlitwa eucharystyczna określa mianem dopełnienia wszelkiego 
uświęcenia. Dokonuje się uświęcenie Kościoła w Duchu Świętym. Uświęca-
nie Kościoła w czasie liturgii dokonuje się nieustannie ze względu na samą 
obecność Chrystusa pośród swego ludu; jednakże wydaje się, że znajduje ono 
swoje ugruntowanie właśnie w momencie przyjmowania darów będących 
owocem Bożego życia udzielanego przez Ducha Świętego; dokonuje się ono 
w liturgii sakramentalnie, co oznacza, iż będąc aktem upodobnienia się do 
jedynie Świętego Boga, realizuje się przez przyjęcie łaski i życie zgodne z tym, 
co ona oznacza i umożliwia (owocność łaski). Dzięki temu utworzona zo-
staje droga do przyjmowania i rozwijania charyzmatów – darów łaski. Życie 
Kościoła zgromadzonego na liturgii staje się życiem bogatym w charyzmaty, 

21 Por. KL 21.
22 Por. J. Warzeszak, Pneumatologia współczesna, Warszawa 2009, s. 166-175.
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bogatym w łaskę uzdalniającą wspólnotę do dalszego budowania Ciała Chry-
stusa przez służbę. Szeroką perspektywę tego budowania sugeruje zarówno 
czynność „dopełniania”, tj. doprowadzania do realizacji – pełni zgodnie z wolą 
Bożą w Chrystusie23, jak też charakter kwalitatywny tej czynności (wszelkiej) 
wskazujący na zakres uniwersalny, powszechny, obejmujący całą rzeczywistość 
z każdą formą jej istnienia.

Życie Chrystusa udzielane przez i w Duchu Świętym podczas liturgii skut-
kuje udzielaniem – przyjmowaniem łaski, będącym aktem uświęcenia. Uzy-
skuje ono w liturgii charakter niejako misyjny, ad extra (wszelkie uświęcenie) 
i wskazuje na Chrystusa jako arcykapłana dóbr przyszłych (por. Hbr 9,11). 
Liturgia zatem, stając się rzeczywistością przyjmowania i życia Bożymi darami, 
a zarazem „miejscem” uświęcania, jest też „pomostem” łączącym przeszłość 
z przyszłością w liturgicznym hodie, co sprawia, że istotnie jest ona syntezą 
historii zbawienia. Dlatego też w liturgii znajduje swoją aktualizację wszelki 
charyzmat, który został dany Kościołowi i wiąże się z nim jako dany i zada-
ny przez Chrystusa w Jego żywym czynie (liturgia) mocą Ducha Świętego. 
W konsekwencji wyraźniej dostrzec można związek pomiędzy historią zbawie-
nia i liturgią w kontekście pneumatologii liturgicznej. Uświęcenie dokonywane 
w liturgii jest ukierunkowane na nadzieję i ma charakter prognostyczny. Cha-
ryzmat zapodmiotowiony w misterium paschalnym, służebny wobec liturgii 
i w niej się aktualizujący jest dla Kościoła świadectwem Bożej dobroci i opieki, 
i jako taki pozostaje znakiem zbawczej mocy Boga w historii. 

III. Charyzmat o. Jordana

Czcigodny sługa Boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) 
włączył się w budowanie Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Jednym 
z charyzmatów, który otrzymał, był dar łaski uzdalniający go do powołania 
wspólnoty wiernych, którzy przez świadectwo życia mają ukazywać światu 
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, czyli salwatorianów. O. Jordan w posłu-
szeństwie wiary przyjął jako zasadnicze i kluczowe znaczenie i charakter tego 

23 Pełnią osobową bóstwa jest Chrystus, a przez włączenie w Jego Ciało (Kościół), 
tworzący eklezjalną wspólnotę mają udział w tej pełni, co wyraża się na drodze tak sa-
kramentalnego, jak i pozaliturgicznego działania wiernych. Por. Pienezza, w: Dizionario 
Biblico GBU, red. R. Diprose, Chieti-Roma 2008, s. 1223-1224.
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charyzmatu, odnajdując je określone w objawionym słowie Bożym (J 17,3; 
Mt 28,19-20; Mk 16,15; Dn 12,3)24.

Z uwagi na tematykę powyższych danych biblijnych charyzmat ten bardzo 
dobrze koresponduje z dynamiką pneumatologii liturgicznej. Z jednej stro-
ny dochodzi do głosu rzeczywistość życia Bożego, które udzielane jest mocą 
Duch Świętego, z drugiej zaś moment takiego poznania Boga, które jest 
owocem przyjęcia tożsamości-obecności i posłannictwa Jezusa Chrystusa. Do 
takiego przyjęcia prowadzi nauczanie będące zasadniczą czynnością składową 
głoszenia Ewangelii. Skoro zatem charyzmat ten został przyjęty przez Kościół, 
zasadne jest pytanie, w jaki sposób jest on aktualizowany w liturgii i jakie są 
tego konsekwencje. Innymi słowy, w jaki sposób, w czasie liturgii dokonuje się 
uświęcenie ludu Bożego, któremu został podarowany charyzmat o. Jordana, 
o którym mowa.

Jak wykazano wyżej, w liturgii udzielane jest wiernym życie Boże w Du-
chu Świętym. Niewątpliwie jest to też moment takiej partycypacji w Bogu, 
który sięga wieczności. Jak naucza Kościół, liturgia sprawowana na ziemi jest 
przedsmakiem, zapowiedzią i udziałem w liturgii niebieskiej, sprawowanej 
w wieczności25. Tym samym akty liturgiczne jawią się jako mające udział w li-
turgii nieba, a świadomy i czynny udział w celebracji otwiera wiernych na pe-
dagogiczny wymiar liturgii. Stąd też w liturgii ma miejsce aktualizacja ważnej 
rzeczywistości charyzmatu o. Jordana, a mianowicie takiego przekazu życia, 
który prowadzi do przyjęcia Go jako życia wiecznego. Wszystko, co mocą Du-
cha Świętego czynione jest w celebracji liturgicznej, posiada ukierunkowanie 
na wieczną wspólnotę Ojca, Syna i Ducha Świętego i ostateczny w niej udział 
ludzkości. Charyzmat o. Jordana jest więc aktualizowany w ten sposób, że ce-
lebrująca liturgię wspólnota staje się wspólnotą poznającą uwielbionego Pana 
jako posłanego od Ojca, a poznając Go, przyjmuje ofiarowane przez Niego ży-
cie obecne w sakramentalnych rzeczywistościach łaski. Dokonuje się to przede 
wszystkim w Eucharystii. Relację Eucharystii sprawowanej w doczesności 
do rzeczywistości życia wiecznego przyjęto w tradycji liturgicznej określać 
pojęciem „zadatku”, łącząc je z poszczególnymi wyrażeniami wskazującymi 
na różne skutki uczestnictwa w Eucharystii: zadatek wiecznego odkupienia, 

24 Podaję za: Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela, Charyzmat, misja, duchowość i tożsamość salwatoriańska, www.sds.org/pl/o-nas/
rodzina-salwatorianska/charyzmat, [dostęp: 22.05.2018].

25 Por. KL 8; KKK 1090. 
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zadatek naszego zbawienia, zadatek nieśmiertelności, zadatek życia wiecznego, 
zadatek niebieskiej chwały26.

Inną doniosłą rzeczywistością charyzmatu o.  Jordana jest nauczanie. 
W świetle Mt 28,19-20 połączone jest ono z sakramentalnym wprowadza-
niem we wspólnotę życia Trójcy Świętej (chrzest) oraz wszczepianiem w życie 
wiernych umiejętności, dzięki którym nauka Chrystusa zostanie zachowana. 
Nauczaniu temu ma towarzyszyć przekonanie o ciągłej obecności Chrystusa 
pośród swoich uczniów. Nauczanie w czasie celebracji liturgicznej może być 
rozumiane jako sakramentalny przekaz wspólnocie prawd wiary dotyczących 
życia Bożego w konkretnej rzeczywistości życia człowieka i świata. Będąc czyn-
nością liturgiczną, nauczanie ma na celu doprowadzenie wiernych do ścisłej 
wspólnoty z Chrystusem i między sobą. Zawiązanie tej wspólnoty jest dziełem 
Ducha Świętego obecnego zarówno w nauczających, jak i w przyjmujących 
naukę. Dynamika nauczania podejmowanego w liturgii jest natury mistago-
gicznej, co umożliwia takie wprowadzenie prawd wiary w życie człowieka, że 
ich przyjęcie owocuje partycypacją osoby czy wspólnoty w określonej tajem-
nicy Chrystusa, celebrowanej w liturgii. W tym sensie charyzmat o. Jordana 
jest aktualizowany w aktach nauczania, które powinno koncentrować się na 
dwóch zasadniczych rzeczywistościach liturgii: życia w Bogu jako komunii 
osób Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz na ukazaniu takich sposobów pod-
trzymywania tego życia, których źródło i dynamizm zawarte są w poznaniu 
i przyjęciu określonej tajemnicy życia Chrystusa.

Nakaz misyjny Chrystusa (Mk 16,15) dobrze koresponduje z uświęcającym 
działaniem Ducha Świętego w czasie liturgii, na które wskazuje przywołany 
wyżej fragment Czwartej modlitwy eucharystycznej. Wszelkie uświęcenie obej-
muje całe stworzenie i dlatego nakaz Chrystusa należy widzieć w kontekście 
związku Ewangelii z dziełem stworzenia. W liturgii związek ten jest trwale obec-
ny; co więcej, jest on nieustannie odnawiany i pogłębiany. Dzieje się tak, ponie-
waż celebracja misterium paschalnego w liturgii Mszy św. lub jakiegoś aspektu 
tego misterium w pozostałych sakramentach jest w istocie aktem odnowienia 
stworzenia mocą Ducha Świętego; akt ten jest równocześnie aktem powołania 
do nowego życia w Bogu. Dobrze oddają to słowa św. Pawła, o tym, że kto 
pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem (por. 2Kor 5,17). W celebracji 
liturgicznej głoszona Ewangelia jest rzeczywiście Ewangelią życia; gdy bowiem 
w Kościele czyta się Pismo Święte, to sam Chrystus jest obecny w swoim słowie 

26 Zob. K. J. Pruszyński, Eucharystia zadatkiem życia wiecznego, „Studia Teologiczne 
Białystok, Drohiczyn, Łomża” 18(2000), s. 166-167.
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i przemawia do swego ludu (por. KL 7). Tym samym w liturgii na sposób sakra-
mentalny dokonuje się głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Wobec powyższego liturgiczną rzeczywistością, w której dokonuje się 
aktualizacja charyzmatu o. Jordana, są te akty liturgiczne, które wyraźniej 
wskazują na odnowę życia, na fakt nowego życia inspirowanego misyjnym 
i liturgicznym przepowiadaniem słowa Bożego. Wydaje się zatem, że dogodną 
tematyką w nauczaniu podejmowanym przez duchowych synów o. Jordana 
powinna być ta dotycząca odnowy życia w Duchu Świętym, przyjmowania 
słowa Bożego, okazanego i przyjętego miłosierdzia Bożego jako „wydarzenia” 
nowego życia, celebrowania radości życia jako daru oraz nawrócenia jako 
procesu narodzin nowego człowieka. Sprzyja temu charakter odnowy liturgii 
podjętej przez Sobór Watykański II, gdzie rola i znaczenie obecności słowa 
Bożego zostały wyeksponowane w księgach liturgicznych.

Wziąwszy pod uwagę powyższą charakterystykę liturgicznej aktualizacji 
charyzmatu o. Jordana, można podjąć próbę określenia jego specyfiki. Wydaje 
się, że można ją oddać następująco: nauczanie prowadzące do życia, do zba-
wienia. Założyciel salwatorianów żył gorącym pragnieniem, aby jak najwięcej 
osób przyswoiło sobie naukę Ewangelii. Stąd można przyjąć, że charyzmat 
o. Jordana to nauczanie, które wpisuje się Pawłowy katalog charyzmatów, tych 
dotyczących przepowiadania, a zatem złączonych z urzędem. Nauczanie było 
pierwotnym zamiarem Założyciela, czemu dał wyraz, nadając przyszłej wspól-
nocie takie nazwy, jak: Apostolskie Towarzystwo Nauczania oraz Katolickie 
Towarzystwo Nauczania.

Sposób realizacji charyzmatu o. Jordana w świetle pneumatologii liturgicz-
nej został w niniejszym artykule jedynie zarysowany. Podstawowym obszarem 
tej realizacji jest przedstawiona wyżej rzeczywistość aktualizacji liturgicznej 
charyzmatu. Pogłębione studium realizacji charyzmatu o. Jordana (nauczanie) 
w kontekście pneumatologicznej rzeczywistości liturgii jest zadaniem wykra-
czającym poza ramy tego artykułu. Należałoby bowiem zbadać pneumatyczny 
wymiar nauczania – przepowiadania liturgicznego, dokonać – w celu ustalenia 
punktu odniesienia i porównania – charakterystyki euchologii liturgicznej 
dotyczącej wybranych świętych i błogosławionych (najlepiej doktorów Ko-
ścioła, wychowawców i nauczycieli), wskazać ukierunkowanie na misterium 
paschalne oraz przedstawić perspektywę recepcji dla wspólnoty.

* * * 
Pneumatologia liturgiczna może stanowić pomocne narzędzie w procesie 

teologicznej intepretacji zagadnienia charyzmatu poszczególnych założycieli 
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instytutów zakonnych. Dzięki zastosowaniu jej perspektywy dowartościowany 
zostaje związek pomiędzy danym charyzmatem a pneumatologicznym wymia-
rem misterium paschalnego. To sprawia z kolei, że recepcja charyzmatycznej 
tradycji i jej interpretacja we wspólnocie danego instytutu nie ograniczają się 
do wymiaru czysto historycznego, ale mogą być właściwie przeżywane w hi-
storii zbawienia, której syntezą jest liturgia.

Nie sposób bowiem przyjąć lepszego sposobu podtrzymywania żywej pa-
mięci charyzmatycznej (proces tradycji) i nadawania jej wciąż nowego wyrazu 
(tożsamość charyzmatyczna instytutu w dziełach apostolskich), jak właśnie 
poprzez rozpoznanie w życiu liturgicznym Kościoła cech właściwych danemu 
założycielowi i instytutowi. Dzięki temu łatwiej można wykazać nie tylko spe-
cyfikę danej wspólnoty zakonnej, ale też waloryzować znaczenie dobrze pojętej 
aktualizacji charyzmatu. Taka perspektywa odpowiada pneumatologicznej 
dynamice liturgii, której podstawy nakreślił Katechizm Kościoła katolickiego, 
ukazując takie działania Ducha Świętego w liturgii, jak: przygotowanie na 
przyjęcie Chrystusa, przypominanie i ukazywanie Chrystusa, uobecnianie 
i aktualizacja misterium Chrystusa oraz jednoczenie Kościoła z życiem i posła-
niem Chrystusa27. Odczytanie charyzmatu w ten sposób może być pomocne 
dla instytutów zakonnych oczekujących na beatyfikację czy kanonizację swo-
ich założycieli; to przecież w modlitwie liturgicznej Kościoła sławi się działanie 
Boże objawione w życiu danej osoby błogosławionej czy świętej, co wyrażają 
formularze mszalne, szczególnie kolekty.

Wydaje się zatem, że i tą drogą można podążyć, przyjmując z dziękczynie-
niem i ku pociesze charyzmat Czcigodnego Sługi Bożego, o. Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek w stulecie Jego 
narodzin dla nieba.

THE CHARISM OF FATHER JORDAN IN THE LIGHT 
OF THE LITURGICAL PNEUMATOLOGY

Summary

Holy Spirit leads the Church on the paths of the time bestowing it with different 
charismas. Charismas are the testimony of Triune God’s love for the Church, which 
by accepting them, grows as the Mystical Body of Christ.

27 Por. KKK 1091-1112.
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In the liturgy Holy Spirit nurtures the faith of God’s people and makes manifest 
the paschal mystery, enabling the faithful to accept various graces which bind them 
more closely with the work of redemption and qualify them for the service of broth-
ers. The liturgy therefore, being the exercise of the priestly function of Christ, also 
has the charismatic character. It is in liturgy that the fullest building of the ecclesiastic 
community takes place.

Father Francis Mary of the Cross Jordan (1848-1918) multiplied the heritage of 
the faith of the Church calling into being the religious community of Salvatorians. 
Basing the understanding and the practice of the Salvatorian charisma on the founda-
tion of the word of God (J 17:3; Mt 28:19-20; Mk 16:15; Dn 12:3), he bore witness of 
life conforming to the divine will. The Church celebrates this truth in liturgy by the 
power of the Holy Spirit and becomes a community, which recognizes, accepts and 
adores Jesus Christ. Consequently, the actualization of Fr. Jordan’s charism takes place 
in liturgy and always finds its source and fulfilment in the paschal mystery.

Słowa kluczowe: 
liturgia, pneumatologia liturgiczna, charyzmat o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana, salwatorianie.

Keywords: 
liturgy, liturgical pneumatology, charisma of Father Francis Mary of the Cross 
Jordan, Salvatorians.
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 Świątobliwy ks. Otto Hopfenmüller  
(1844-1890) – pierwszy administrator 
apostolskiej prefektury Assamu, Bhutanu 
i Manipuru w Indiach

I. Wawrzyniec (Lorenz) Hopfenmüller – od kapłana-społecznika 
do realizacji planów misyjnych

Wawrzyniec (Lorenz) Hopfenmüller przyszedł na świat 29 maja 1844 roku 
w małym mieście prowincjalnym Weismain na północnym skraju Szwajcarii 
Frankońskiej1. Jego rodzice: Friedrich i Marianne, zajmowali się gospodarką 
i szewstwem i zapewniali Wawrzyńcowi oraz jego trzem braciom i ośmiu sio-
strom skromne, ale wystarczające utrzymanie. Wawrzyniec już we wczesnej 
młodości ujawnił przymioty duchowe i zwrócił na siebie uwagę miejscowego 
proboszcza. Tenże zatroszczył się o zapewnienie mu bezpłatnej nauki prywat-
nej, co zaowocowało przyjęciem go w roku 1856 do gimnazjum w Bambergu. 
Wawrzyniec kontynuował z powodzeniem edukację, którą uwieńczył zdaniem 
matury z bardzo dobrym wynikiem w 1862 roku. Kolejnym etapem nauki 
były roczne studia filozoficzne w liceum w Bambergu, które przygotowały 
go do podjęcia studiów teologicznych. Po ich ukończeniu 6 października 
1866 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bambergu Micha-

Ks. dr hab. Michał Piela SDS – historyk; e-mail: mpiela@sds.org.
1 Weismain – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna 

Frankonia, w regionie Oberfranken-West, w powiecie Lichtenfels. Leży w Szwajcarii 
Frankońskiej, ok. 15 km na południowy wschód od Lichtenfels, nad rzeką Weismain, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Weismain [dostęp: 21.4.2018].
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ela von Deinleina2. Nie był to koniec nauki Wawrzyńca Hopfenmüllera. Na 
życzenie swojego biskupa podjął studia doktoranckie w Würzburgu, które 
ukończył rozprawą doktorską poświęconą nauce św. Ireneusza o Eucharystii 
i zdobyciem stopnia naukowego doktora3. Znaczenie ma fakt, że fakultet teo-
logiczny w Würzburgu był zdominowany neoscholastyką i w odróżnieniu od 
„niemieckiej teologii” lojalnie bronił dogmatycznych tradycji i nie okazywał 
zainteresowania dla badań historyczno-krytycznych. Neoscholastyka wywarła 
wpływ na generację młodych i walecznych teologów. Dążeniem ich było pro-
pagowanie i obrona rzymskokatolickiej nauki w ścisłym odgraniczeniu jej od 
indywidualnych prądów teologicznych, od protestantyzmu i wpływów współ-
czesnego społeczeństwa. Taki też duch naznaczył całe życie ks. Wawrzyńca  
Hopfenmüllera4.

Młody neoprezbiter został przydzielony do bamberskiej parafii św. Mar-
cina. Natrafił tam na specyficzny grunt pracy duszpasterskiej. Doktryna libe-
ralizmu, dominująca w rozwoju wielu krajów w XIX wieku, usiłowała poj-
mować Kościół katolicki jako instytucję służebną wobec państwa, ściśle mó-
wiąc – wobec administracji państwowej. Zdecydowany opór Kościoła wobec 
nowożytnego cezaropapizmu spowodował wybuch Kulturkampfu zarówno 
w józefińskiej Austrii, jak i w Prusach bismarckowskich. Kościół odpowiedział 
encykliką bł. papieża Piusa IX Quanta cura i Syllabusem zawierającym rejestr 
80 błędów rozpowszechnianych słowem i czynem (1864), ultramontanizmem 
i doktryną Soboru Watykańskiego I (1869-1870). W łonie Kościoła katolic-
kiego nastąpił ogromny rozwój stowarzyszeń i organizacji życia katolickiego, 
zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. Wawrzyniec Hopfenmüller jeszcze 
jako alumn został członkiem organizacji św. Ottona (St.-Otto-Verein), a jako 
kapłan zaangażował się w stowarzyszeniach: misyjnym Dzieciątka Jezus i kolej-
nym, wychodzącym naprzeciw emerytowanym kapłanom, a przede wszystkim 
wyróżnił się jako prezes Związku Czeladników bł. Adolfa Kolpinga. Jednakże 
na szczególne uznanie zasługuje przejęcie przez ks. Wawrzyńca Hopfenmüllera 
redakcji gazety „Bamberger Volksblatt” w grudniu 1871 roku. Jego wystąpienia 
na łamach tej gazety oraz płomienne przemówienia zyskały mu przydomek 
„ultramontańskiego zapaleńca”. W tej nierównej walce cesarstwa Bismarcka 

2 M. Kleiner, Lorenz (P. Otto) Hopfenmüller. Vom Kulturkämpfer zum Indienmissio-
nar, w: Unterm Sternenmantel. 1000 Jahre Bistum Bamberg. Die Geschichte in Lebensbil-
dern, red. M. Kleiner, L. Unger, Bamberg 2007, s. 214-216.

3 St. Irenaeus De Eucharistia. Disertation auguralis quam scripsit Laurentius Hopfen-
müller, Archidioeceseos Bambergensis presbyter, Bambergae 1867, 103 pp.

4 M. Kleiner, Lorenz (P. Otto) Hopfenmüller, s. 216-217.
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z Kościołem katolickim – którą ks. W. Hopfenmüller nazywa „wojną na 
śmierć i życie” – zdecydowana postawa tego bojownika w obronie Kościoła 
i samego Ojca Świętego naraziła go na oskarżenia o przestępstwa prasowe 
i procesy sądowe. W rezultacie musiał odbywać kary więzienia: w twierdzy 
Oberhaus k. Passawy, w więzieniach w Bambergu i w Norymberdze5.

Po ostatnim wyjściu na wolność z więzienia 1 kwietnia 1878 roku otrzy-
mał natychmiastowy przydział duszpasterski jako „kuratus” do małej parafii 
w Reichmannsdorf. Być może nowy ordynariusz (od 1875 r.) abp Friedrich von 
Schreiber obawiał się tak zdecydowanej postawy i aktywności bojowego ka-
płana, jakim był ks. Wawrzyniec, a sam arcypasterz archidiecezji bamberskiej 
szukał porozumienia z władzami państwowymi. W nowym miejscu uwagę 
ks. W. Hopfenmüllera przyciągnęła przędzalnia bawełny, w której zatrudnie-
nie znalazło 1400 pracowników. Wrażliwy duszpasterz usiłował zaradzić ich 
biedzie, brakowi socjalnych gwarancji, zmagał się z ich kryzysami rodzinny-
mi i dotkliwym problemem alkoholizmu. W celu wykorzenienia zwyczaju 
zbierania ofiar, czyli po prostu żebrania po domach, jaki zastał w tej parafii, 
sam uzyskał pozwolenie od policji na taką działalność. Przez trzy lata zbierał 
ofiary w pobliskich miejscowościach i już na początku 1879 roku mógł ulżyć 
najbiedniejszym rodzinom6.

9 lutego 1882 roku ks. Wawrzyniec Hopfenmüller został proboszczem 
w parafii Seuβling. Tutaj jako „miłosierny samarytanin” wyszedł naprzeciw 
pilnym potrzebom socjalnym i społecznym wiernych swojej parafii, mając 
szczególnie na względzie mieszkańców dwóch miejscowości przynależnych 
do tej parafii: Köttmansdorf i Sassanfahrt. Podobnie jak w Reichmannsdorf, 
usiłował zbierać ofiary w celu wspierania najbardziej potrzebujących rodzin, 
a następnie doprowadził do założenia organizacji oszczędnościowo-pożycz-
kowej. Jednakże w ówczesnej sytuacji kościelno-politycznej w Niemczech nie 
był w stanie zrealizować swoich szerokich wizji związanych z chrześcijańsko-
-katolicką odnową w życiu społeczeństwa. Coraz mocniej czuł się pociągany 
ideą, by wstąpić do zakonu i udać się na misje7.

Po 1 stycznia 1887 roku, po śmierci matki, którą się opiekował, mógł pod-
jąć decyzję o wyborze nowej drogi życiowej. Wawrzyniec nawiązał kontakt 
z założycielem Katolickiego Towarzystwa Nauczania ks. Franciszkiem Jor-

5 Tamże, s. 220-224. Wystąpienia prasowe i procesy sądowe z nimi związane przed-
stawił obszernie C. Becker, Father Otto Hopfenmüller of the Society of the Divine Saviour 
– A German Pioneer in an Indian Mission, Bangalore 2008, s. 31-115. 

6 M. Kleiner, Lorenz (P. Otto) Hopfenmüller, s. 226-227.
7 Tamże, s. 231-232.

Ks. Michał Piela SDS | Świątobliwy ks. Otto Hopfenmüller (1844-1890)…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 201884

danem i 14 września 1887 roku przekroczył progi Domu Macierzystego tego 
zgromadzenia zakonnego. 24 września rozpoczął nowicjat i przyjął imię Otto. 
W czasie obchodów Zielonych Świąt w 1888 roku złożył zakonną profesję 
wieczystą. Ks. Otto Hopfenmüller miał już 43 lata i 21 lat kapłaństwa za sobą, 
kiedy po dojrzale powziętej decyzji zdecydował się na wstąpienie do instytutu 
zakonnego o. Franciszka. Jego biskup Friedrich von Schreiber pozwolił mu na 
opuszczenie parafii, znajdując innego kapłana do objęcia parafii w Seuβling. 
Założyciel uznał pozyskanie ks. Hopfenmüllera dla swojego Towarzystwa za 
fakt opatrznościowy. Tak szlachetny kapłan stał się wielkim skarbem dla mło-
dego zgromadzenia zakonnego i to w newralgicznym okresie jego rozwoju. 
O. Franciszek powierzył mu pieczę nad najmłodszymi adeptami życia zakon-
nego, czyli oblatami, oraz informowanie o rozwoju Towarzystwa. Ks. Otto 
Hopfenmüller przygotował broszurę propagandową o Katolickim Towarzy-
stwie Nauczania; ukazała się drukiem jeszcze pod koniec 1887 roku i spełniła 
ważną rolę w upowszechnianiu wiadomości o tym instytucie apostolskim8.

II. Utworzenie prefektury apostolskiej Assamu, Bhutanu 
i Manipuru i powierzenie jej Katolickiemu Towarzystwu Nauczaniu 
(18 listopada 1889)

1 marca 1887 roku biskupi Indii Północnych skierowali do kardynała pre-
fekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Giovanniego Simeoniego, prośbę 
o utworzenie nowej prefektury apostolskiej w Assamie. Tenże podjął starania, 
mające na celu znalezienie instytutu, który chciałby podjąć działalność mi-
syjną na tym terenie. Prowadził pertraktacje z franciszkanami, barnabitami 
i z  innymi zgromadzeniami ale spełzły one na niczym. Dopiero Katolickie 
Towarzystwo Nauczania założone przez o. Franciszka Jordana wyraziło wolę 
podjęcia działalności misyjnej w Assamie9. 

8 Die katholische Lehrgesellschaft (Societas Catholica Instructiva) von einem Mitgliede 
derselben, Braunau 1888; tekst drukowany w: Documenta et Studia Salvatoriana (cyt. 
dalej: DSS) IV, Romae 1972, s. 103-113; Archiwum Generalne Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela w Rzymie (cyt. dalej: AGS), curriculum vitae ks. Otto Hopfenmüllera (per-
sonalia).

9 Risoluzione presa nel Congresso del 18 novembre 1889, s. 1: si autorizza l’erezione di 
una nuova Prefettura Ap.ca di Assam compresi i Principati di Bhutan e Manipur e l’affi-
damento della medesima alla Società Cattolica Istruttiva; oryginał w: Archiwum Świętej 



85

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan wyraził osobiste zainteresowanie 
misjami w Assamie już na początku 1889 roku. Z tego powodu napisał do 
przełożonego Seminarium Misji Zagranicznych w Mediolanie. Starał się rów-
nież uzyskać pewne informacje o nowym terenie misyjnym od opata klasztoru 
benedyktyńskiego w Subiaco10.

W 1889 roku o. F. Jordan zwrócił się do Kongregacji Rozkrzewiania Wia-
ry z prośbą o powierzenie misji w Assamie jego instytutowi apostolskiemu. 
Poinformował kardynała prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, że na 
początku byłby w stanie wysłać dwóch kapłanów, a także jednego lub dwóch 
braci zakonnych, z perspektywą wysłania w przyszłości następnych misjonarzy. 
Ten list był wyraźną manifestacją jego wielkiej gorliwości apostolskiej i nie-
zmiernie głębokiej troski o zbawienie dusz. Ta zewnętrzna manifestacja była 
jak najbardziej zgodna z jego troską o misje. Tej trosce dawał wyraz w licznych 
swych przemówieniach do swoich synów duchowych w Domu Macierzystym 
w Rzymie. O. F. Jordan gorąco przekonywał, iż jego Zgromadzenie ma obo-
wiązek pracować dla rozwoju królestwa Bożego pośród wszystkich narodów. 
Członkowie instytutu mieli wspomagać innych kapłanów w działalności pa-
storalnej, a także wykorzystywać takie środki ewangelizacyjne, jak nauczanie 
dzieci katechizmu, prowadzenie misji i rozwijanie apostolatu prasy11. Wielu 
salwatorianów podzielało poglądy o. Jordana na misje. Starał się on o teren 
misyjny, który byłby powierzony pieczy jego instytutu. Chociaż zgromadzenie 
salwatorianów było u swoich początków, to jednak o. F. Jordan wysyłał najlep-
szych swoich synów duchowych do prefektury apostolskiej Assamu, Bhutanu 
i Manipuru, liczącej 5 milionów mieszkańców12. 

Kongregacji Propagandy Wiary (cyt. dalej: APF), „Acta S. Congr. De Propaganda Fide” 
Anno 1889 V. 259 nr 33, s. 716-718 (489); kopia w: AGS 0100.01/F 3,93, s. 2. 

10 Ks. G. Scurati do o. F. Jordana, 14.2.1889, w: AGS 0100.01/M 1 - Missio in Assam; 
1. Erectio Missionis; 1.0. Actiones in troductoriae (14.2.-19.9.1889); D. Jord., OSB, Ep. 
Ab. Glis do o. F. Jordana, 19.9.1889, w: AGS 0100.01/M 1 - 1.0, s. 1-2.

11 Świadectwo ks. C. Schärfla, Ex Processu Rogatoriali Vindobonensi, Summarium, §§ 
1416-1417, w: Congregatio De Causis Sanctorum Prot. N. 502, Romana seu Friburgen. 
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec.: Iannis Bapti-
stae Jordan) Sacerdotis Et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congragationis Sororum 
Divini Salvatoris (1848-1918), Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis, Vol. I, 
Roma 2007.

12 Świadectwo ks. A. Krächana, Ex Processu Rogatoriali Passaviensi, Summarium, §§ 
732-733; świadectwo ks. A. Münzlohera, Ex Processu Rogatoriali Curiae Sinus Viridis, 
Summarium, § 1606.
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Prośba skierowana przez o. F. Jordana do kardynała prefekta Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary G. Simeoniego była rozpatrzona 18 listopada 1889 roku. 
Kard. Luigi Oreglia di S. Stefano, prezentujący w kongresie kwestię ustano-
wienia prefektury apostolskiej w Assamie, tak opisał nowy teren misyjny: 
„Nowa prefektura powinna objąć region Assamu, który znajduje się pod 
jurysdykcją Naczelnego Komisarza angielskiego (chief-commissioner), dodając 
[do tego regionu] Bhutan i Manipur. W ten sposób osiągnęłoby się jedność 
w nowej misji i równowagę w działalności w porównaniu z misjami granicz-
nymi Kishnaguru [Krishnagaru] i Dakki, zgodnie z radą odnośnych prała-
tów tychże misji (…). Prowincja Assamu jest położona pomiędzy 24° i 28° 
szerokości północnej oraz 45° i 97° długości wschodniej. Jej powierzchnia 
wynosi 47 tysięcy kilometrów kwadratowych; w 1881 roku ludność wynosiła 
4 881 426 mieszkańców. Cały kraj obejmuje wyraźnie wyodrębnione trzy 
regiony, czyli:  dolinę Brahmaputry, dolinę Surmy i wyżynę pomiędzy Surmą 
i Brahmaputrą. Stolicą całego Assamu jest Shillong, gdzie rezyduje szef rządu 
angielskiego”13. 

Kard. L. Oreglia przedstawił również wspomniany wyżej instytut religijny, 
który wyraził gotowość pracy misyjnej w Assamie: „Instytutem, który prze-
jąłby pieczę na regionami Assamu, jest Katolickie Towarzystwo Nauczania, 
założone w Rzymie przez Czcig. Jana Chrzciciela Jordana z diecezji Fryburg 
(…). Członkowie tego instytutu są związani trzema ślubami: ubóstwa, czysto-
ści i posłuszeństwa, i mają za cel, oprócz uświęcenia własnego, zbawienie naj-
bliższych. Instytut ten liczy obecnie 154 członków wśród profesów, nowicjuszy 
i kandydatów. Pośród nich jest 6 kapłanów, 3 diakonów, 4 subdiakonów, 
124 studentów dążących do kapłaństwa i 17 braci zakonnych”14.

13 Risoluzione presa nel Congresso del 18 novembre 1889, s. 2.
14 Wiadomości dotyczące Zgromadzenia zostały wzięte z drukowanej broszury, za-

prezentowanej przez o. Jordana: Brevi Cenni sulla Società Cattolica Istruttiva, Roma, 
Novembre 1889, w: AGS 0100.01/E 153; tekst drukowany w: DSS IV, s. 247-249; 
odnośnie do liczby członków Zgromadzenia wystąpił mały błąd w druku ponieważ we 
wspomnianej broszurze Brevi Cenni jest mowa o 151 członkach: Brevi Cenni, s. 2-3; Ks. 
K. Becker odwołując się do Brevi Cenni, przytacza liczbę 154 członków Zgromadzenia: 
„Ihre Zahlbeträgtgegenwärtig 154 mit Professen, Novizen und Kandidaten zusammen. 
Unter diesen befinden sich 6 Priester, 3 Diakone, 4 Subdiakone, 124 Studenten, die das 
Priestertum anstreben, und 17 Laienbrüder”; por. C. Becker, P. Otto Hopfenmüller aus der 
Gesellschaft des Göttlichen Heilandes. Eindeutscher Pionier einerindischen Mission, Aachen 
1923, s. 245; tenże, Im Stromtal des Brahmaputra, Aachen 1927, s. 207; w czasopiśmie 
„Der Missionär” z listopada 1889 r. była przytoczona liczba 152 członków Zgromadzenia, 
którzy dzielili się w następujący sposób: 6 kapłanów, 3 diakonów, z których 2 powinno 
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Uczestnicy kongresu odpowiedzieli pozytywnie zarówno w sprawie utwo-
rzenia prefektury Assamu, jak i powierzenia jej Katolickiemu Towarzystwu 
Nauczania. Papież Leon XIII zatwierdził te decyzje podczas audiencji 24 listo-
pada 1889 roku15. Stosowny dekret wydał prefekt Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary kard. G. Simeoni 13 grudnia 1889 roku16. Zgodnie z brzmieniem tego 
dekretu misja apostolska w Assamie została powierzona przełożonemu misji 
(Superioris Missionis), czyli administratorowi apostolskiemu, który miał nosić 
tytuł prefekta apostolskiego w chwili uzyskania aprobaty Zgromadzenia ze 
strony Stolicy Apostolskiej. Wspomniany dekret został przekazany o. Jorda-
nowi 14 grudnia 1889 roku przez podsekretarza Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary17.

5 stycznia 1890 roku Ojciec Św. Leon XIII przyznał uprawnienia należne 
superiorowi misji w apostolskiej prefekturze Assamu. Założyciel Katolickiego 
Towarzystwa Nauczania powierzył ten ważny urząd ks. Ottonowi Hopfenmül-
lerowi18. 19 stycznia 1890 roku kardynał prefekt Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary Giovanni Simeoni podpisał nominację na przełożonego misji ks. Otto-
nowi Hopfenmüllerowi19.

Dzień 17 stycznia 1890 roku był dniem wyjątkowym w krótkiej historii 
młodego instytutu o. Franciszka od Krzyża Jordana, który zapisał się na trwałe 
w annałach zgromadzenia salwatorianów. Wieczorem tego dnia o. Franciszek 
Jordan w obecności całej wspólnoty rzymskiej salwatorianów wysłał oficjalnie 
czterech misjonarzy do Assamu: przełożonego misji, czyli administratora apo-

być wyświęconych jeszcze w tym roku, 4 subdiakonów, 28 studentów teologii, 51 filozo-
fii, 17 braci zakonnych, 43 nowicjuszy i kandydatów; por. „Der Missionär” 9(1889) nr 
21 (10. November), s. 258.

15 Risoluzione presa nel Congresso del 18 novembre 1889, s. 5.
16 Oryginał dekretu kardynała prefekta G. Simeoni z dnia 13 grudnia 1889 roku w: 

AGS 0100.01/M-1.1.2, ss. 7-8; kopie tego dekretu tamże, s. 9-10, 11-12.
17 S. Congregazione de Propaganda Fide, Segreteria, al P. Jordan, Superiore della Società 

Cattolica Istruttiva, 14.XII.1889, w: AGS 0100.01/M-1-1.1.2, s. 13-14.
18 „Ex audientia SS.mi 5.1.1890. Roma. Diversae facultates datae Superiori Missionis 

P. Othoni Hopfenmüller”; oryginał tekstu znajduje się w Archiwum Misji (Archivum 
Missionis) w Assamie (w Archiwum Archidiecezjalnym w Shillongu znajduje się również 
Archiwum Misji w Asamie; cyt. dalej: AMA); kopia w: AGS 0100.01/F 32.4. Corrispon-
denza colla Congregazione de Propaganda Fide (32.4.1.).

19 Nomina del Superiore dei Missionari nella Prefettura Apostolica nella persona del 
P. Ottone Hopfenmüller, 19.1.1890; oryginał w: AMA; kopia w: AGS 0100.01/F 32.4.2; 
w innej kopii, sporządzonej ręcznie, znajdujemy znowu datę 15 stycznia; por. AGS, M-1-
7. Superior Ecclesiasticus Missionis; 7.1. Nominatio Superioris Missionis (15.1.1890).
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stolskiego ks. Ottona Hopfenmüllera, nowo wyświęconego ks. Angelusa Mün-
zlohera, oraz dwóch braci zakonnych: Josepha Bächle i Marianusa Schum-
ma20. O. F. Jordan wiązał duże nadzieje z przełożonym misji, świątobliwym 
ks. Ottonem Hopfenmüllerem. Był on kapłanem społecznikiem a jego bogate 
doświadczenie nabyte w długoletniej pracy duszpasterskiej stymulowało jego 
aktywność apostolską jako ks. Ottona w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela.

III. Gorliwa działalność misyjna w apostolskiej prefekturze Assamu, 
Bhutanu i Manipuru

19 stycznia 1890 roku pionierzy misji w Assamie wsiedli na statek „Oceana” 
w Brindisi i 21 lutego przybyli do miasta portowego Gauhati. W porcie zostali 
bardzo serdecznie przywitani przez ks. Jacopa De Broy, jedynego wówczas mi-
sjonarza pracującego w tym regionie. Ks. Jacopo De Broy wybudował w Gau-
hati kaplicę. Mogło w niej w tym samym czasie celebrować dwóch kapłanów. 
Dla misjonarzy przygotowano mieszkanie z sześcioma pokojami. Istniała tu 
wspólnota 32 katolików, z których wszyscy byli Europejczykami. Gauhati mo-
głoby bez wątpienia być miejscem centralnym całej misji. Było ono głównym 
miastem w całej prowincji Assamu. Jednakże życzeniem Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary było, aby miejscem centralnym nowo utworzonej prefektury 
apostolskiej Assamu był Shillong, gdzie mieściła się siedziba rządu prowincji. 
27 lutego 1890 roku wieczorem, po 41 dniach podróży, salwatoriańscy mi-
sjonarze osiągnęli cel podróży i przybyli do miasta Shillong. Ks. Jacopo De 
Broy również tutaj przygotował wcześniej małe mieszkanie, w którym sam 
zamieszkiwał w czasie pobytu w tym miejscu. 28 lutego 1890 roku misjonarze 
celebrowali pierwszą Mszę św. w Shillongu21.

20 Por. AGS 0100.01/ Bächle Josepg Bonifatius, akta personalne; AGS 0100.01/
Schumm Marianus Georg, akta personalne; por. Pożegnanie pierwszych misjonarzy wyjeż-
dżających do Assam, 17.01.1890, w: Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 
Kraków 2011, s. 19-20.

21 Z Gauhati do Shillongu misjonarze przebyli 64 mil angielskich. Jednakże nie 
dostrzegli oni domów w Shillongu, które były ukryte pod drzewami, i dotarli do wzgórz 
Górnego Shillongu, położonego 5 mil poza miastem, po czym musieli zawrócić do niego; 
por. Listy ks. P. O. Hopfenmüllera do o. F. Jordana: Gauhati, 21.2.1890 (AGS 0100.01/
Hopfenmüller P. Otto 10, s. 22-25; OH 14); Shillong, 1.3.1890 (AGS 0100.01/As-
sam-11. Relationes de vita et actione; 11.1.1. Relationes Superioris P. Ottonis Hopfen-
müller de Missione ad P. Jordan (1.3.- 22.7.1890), s. 1-3); Listy ks. A. Münzlohera do 
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Tak rozpoczynało się ich życie misyjne, w bardzo biednych warunkach. 
Tak informował o nich kardynała prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 
przełożony misji ks. O. Hopfenmüller: „W Shillongu zaś jest mały dom gro-
żący zawaleniem się z dwoma mieszkaniami, tak jednak obszernymi, że jedno 
z nich używamy jako kaplicy, a drugie jest dla nas, dwóch kapłanów, podczas 
gdy dla dwóch braci zamierzamy zbudować dwa pokoje z desek obok domu. 
Aż do tego dnia żyjemy bez urządzenia się, ponieważ nie możemy znaleźć 
rzemieślnika, wszyscy są bowiem zatrudnieni w domu gubernatora prowincji 
(chief-commissioner). Stół i trzy krzesła dała nam do użytku Pani Costello, ka-
tolicka córka nieobecnego Dr. Costello. Kolację spożywamy, stojąc jak Żydzi 
podczas wyjścia z Egiptu, ponieważ krzesła są za niskie. Śpimy osobno i jest 
nam potrzebne jak największe ograniczanie się. Lecz wszystko chętnie i radoś-
nie znosimy, ponieważ zdecydowaliśmy się głosić królestwo Boga i spodziewa-
my się dusz szczęśliwych dzięki naszej działalności (…)”22.

Salwatorianie podjęli przede wszystkim działalność misyjną pośród lud-
ności Khasi, jednego z dominujących plemion w północno-wschodnich In-
diach23. Naród Khasi wykazywał od początku bardzo wielką otwartość na 
wartości religijne i stwarzał od początku korzystne perspektywy ewangeliza-
cji. 46-letni superior misji i administrator apostolski ks. O. Hopfenmüller, 
poświęcił się całkowicie nauce języka miejscowej ludności, khasi, podczas 

o. F. Jordana: Gauhati, 22.2.1890 (AGS 0100.01/M-11. Relationes de vita et actione; 
11.1.3. Relationes Consultoris P. Angeli Münzloher de Missione ad P. Jordan (1890-
1907), s. 1782-1785), Shillong, 28.2.1890 (tamże, s. 1786-1789), listy te zostały napi-
sane przez ks. P. A. Münzlohera w styczniu-lutym 1890 r. i były przeznaczone dla dzieci; 
zostały zamieszczone w przeznaczonym dla nich czasopiśmie „Der Manna” (listy te znaj-
dują się w AGS, w aktach personalnych ks. M. Baukhage 8., s. 18-24).

22 Relacja ks. O. Hopfenmüllera do Kardynała Prefekta de Propaganda Fide, Shil-
long, 6.3.1890; oryginał w: APF, Posizione „Scritture Riferite nei Congressi della S. C.” 
Anno 1892 Vol. 37, Indie Orientali: Assam, Nº 1646, s. 515-516 (ss. 4); kopia w: AGS 
0100.01/F 3,16; F 3,5.

23 Lud ten żyje dzisiaj w północnej części stanu Meghalaya, w dystryktach wschod-
nim i zachodnim wzgórz Khasi oraz wzgórz Ri Bhoi i Jaintia. Pod względem kościelnym 
wierni tego ludu należą do archidiecezji w Shilongu, której przewodzi dzisiaj salezjański 
arcybiskup Dominic Jala. Khasi, jako grupa etniczna, różnią się pod wieloma aspektami 
od innych plemion północno-wschodnich Indii. Znany pisarz tego ludu R.T. Rymbai, 
twierdzi że „Khasi tworzą wyspę sami w sobie” – „the Khasis are an island by themselves”; 
Barnes L. Mawrie, Faith Formation among the Khasis. An analytical-Pastoral Research on 
Catechesis as the Instrument of Inculturation among the Khasis in the Archidiocese of Shillong, 
Rome 2003, s. 15.
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gdy młody ks. A. Münzloher uczył się pilnie języka bengalskiego dla objęcia 
działalnością duszpasterską wspólnoty 90 miejscowych katolików bengalskich 
w południowym Assamie24. Ks. Otto Hopfenmüller zaczął szybko przygoto-
wywać, z pomocą jednego z Khasi, katechizm w tym języku. Prawie każdego 
dnia przybywali przedstawiciele ludności miejscowej, aby zobaczyć nowych 
misjonarzy25.

Administrator apostolski ks. Otto Hopfenmüller dzielił z kardynałem 
prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary nadzieje związane z narodem 
Khasi. Ludność ta była rzeczywiście bardzo dobrze usposobiona w stosun-
ku do misjonarzy26. Misjonarze spełniali posługę liturgiczną, przewidzianą 
w okresie Wielkiego Postu. Przełożony misji ks. O. Hopfenmüller pragnął 
odwiedzić wspólnotę miejscowych katolików bengalskich w celu udzielenia 
im sakramentów w okresie wielkanocnym. Dla takiego celu wyraził wolę za-
brania ze sobą tłumacza, a pomocą do spowiedzi była książeczka podarowana 
mu przez biskupa Fallize. Katolicy mieszkający w Shillongu nie byli jednak 
przyzwyczajeni do stałej opieki duszpasterskiej, bowiem ks. Jacopo De Broy 
przebywał tutaj tylko przez krótki okres. Teraz, po przybyciu misjonarzy sal-
watoriańskich, miejscowym wiernym było trudno przyzwyczaić się zarówno 
do stałego uczestnictwa w sprawowanych nabożeństwach, jak i do małej ka-
pliczki, w której się odbywały. W kapliczce mogło się zmieścić tylko 12 osób. 
Ks. O. Hopfenmüller rozpoczął swą pracę od odwiedzania domów mieszkań-
ców angielskich, którzy do tej pory byli pod wpływem protestantów. Chciał 
w ten sposób zachęcić ich do udziału w nabożeństwach katolickich. Pomimo 
niewielkiej liczby miejscowych katolików pierwsza Wielkanoc w Shillongu 
była sprawowana uroczyście. Ks. A. Münzloher przewodniczył podniosłej Eu-
charystii, a przełożony ks. O. Hopfenmüller przemawiał w języku angielskim 
i śpiewał pieśni gregoriańskie wraz z dwoma braćmi zakonnymi. W tym okre-
sie miejscowa wspólnota powiększyła się o czterech wiernych, domowników 

24 Relatio del P. Ottonis Hopfenmüller ad Cardinal Prefetto de Propaganda Fede de 
laboribus apostolicis coeptis in Missione, 31.3.1890; oryginał w: APF, Posizione „Scritture 
Riferite nei Congressi della S. C.” Anno 1892 Vol. 37, Indie Orientali: Assam, Nº 1646, 
s. 515-516 (ss. 4); kopia w: AGS 0100.01/F 3,16; F 3,5.

25 Listy ks. O. Hopfenmüllera do o. F. Jordana, Shillong, 6.3.1890, w: AGS 0100.01/
M1-11.1.1. Relationes Superioris P. Ottonis Hopfenmüller, s. 4-7; ks. A. Münzloher do 
o. F. Jordana, Shillong, 16.3.1890, w: AGS 0100.01/M 1-11.1.3. Relationes Consultoris 
P. Angeli Münzloher, s. 1790-1793.

26 Relatio del P. Ottonis Hopfenmüller ad Cardinal Prefetto de Propaganda Fede de la-
boribus apostolicis coeptis in Missione, 31.3.1890.
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naczelnego komisarza (chief-commissioner). W czasie Wielkanocy przybyło 
również 10 młodych Khasi, którzy byli protestantami metodystami. Chcieli 
się dowiedzieć, jakie różnice dzielą katolików i protestantów. Misjonarze 
spostrzegli, że młodzieńcy znajdowali się całkowicie pod wpływem ducha 
racjonalizmu wpojonego im w angielskich szkołach. Przykładem takiego czło-
wieka był młody Bengalczyk, który był braminem. Odwiedził on misjonarzy 
i chciał pomóc ks. Angelusowi w nauce języka bengalskiego. W czasie dwóch 
rozmów, jakie z nim przeprowadził ks. Otto Hopfenmüller, okazało się, że ten 
człowiek był całkowicie przesiąknięty racjonalizmem27. Ks. O. Hofpenmüller, 
pisząc 25 marca do proboszcza parafii w Seuβling, ks. Schramma, podkreślał 
fakt, że kiedy przybywa się do kraju pogańskiego, w którym się nie celebruje 
zewnętrznych uroczystości kościelnych, gdzie nie widać wież kościelnych 
i nie słychać bicia dzwonów, i kiedy w Mszy św. uczestniczy 2 lub 3 wiernych, 
wówczas docenia się bardziej życie w kraju katolickim28. Takie to myśli i wra-
żenia towarzyszyły administratorowi prefektury apostolskiej w Assamie. 1 maja 
1890 roku misjonarze mogli celebrować Msze św. na nowym ołtarzu, przygo-
towanym przez miejscowych stolarzy. Od tego dnia Najświętszy Sakrament 
był na stale przechowywany w kaplicy. Salwatorianie rozpoczęli swą pracę od 
odprawiania nabożeństw majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz 
nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Począt-
kowo liczba uczestników tych nabożeństw była mizerna: było to tylko kilka 
osób i tylko w niektóre dni. W czasie samych Świąt Wielkanocnych 1890 roku 
uczestniczyły tylko 4 osoby. Przystąpiły one do Komunii św. Synowie duchowi 
o. F. Jordana informowali swojego Czcigodnego Ojca o obojętności religijnej 
serc Anglików, którzy nie wykazywali chęci nawiązania kontaktów z misjona-
rzami katolickimi. Ale ks. O. Hopfenmüller nie tracił nadziei na przyszłość. 
Informował o. F. Jordana, iż należy tutaj wybudować jak najszybciej kościół 

27 Listy ks. O. Hopfenmüllera do o. F. Jordana, Shillong, 23.3.1890, w: AGS 0100.01/M 
1-11.1.1. Relationes Superioris, s. 8-11, 8.4.1890, tamże, s. 12-15; Listy ks. A. Münzlo-
hera do o. F. Jordana, Shillong, 26.3.1890, w: AGS 0100.01/M 1-11.1.3. Relationes 
Consultoris P. A. Münzloher, s. 1794-1797, 4.4.1890, tamże, s. 1798-1801; 9.4.1890, 
tamże, s. 1802-1804; 15.4.1890, tamże, s. 1805-1806; ks. Otto pisał do Kongregacji de 
Propaganda Fede o negatywnym wpływie ministrów protestanckich: Relatio del P. Ottonis 
Hopfenmüller ad Cardinal Prefetto de Propaganda Fede de laboribus apostolicis coeptis in 
Missione, 31.3.1890.

28 Ks. O. Hopfenmüller do ks. Schramma, 25.3.1890; list ten został wydrukowany 
w dzienniku „Bamberger Volksblatt” nr 95 (28 kwiecień 1890); C. Becker, Im Stromtal 
des Brahmaputra, s. 216.
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i konwent dla sióstr zakonnych, założyć szkoły, sierociniec oraz gromadzić 
środki materialne na utrzymanie nauczycieli i katechetów. Podjął również 
pierwsze kroki i skierował prośby o pomoc materialną do stowarzyszeń mi-
syjnych w Monachium, Lyonie, a także do świeckiego człowieka, Alexandre 
Guasco, w Paryżu. W tym ostatnim przypadku otrzymał adres od biskupa 
G. Fallizego. Administrator ks. O. Hopfenmüller udzielił gościny w domu 
misjonarzy młodemu, 15-letniemu Khasi, który kształcił się w szkole angiel-
skiej i z którym ks. Otto mógł rozmawiać w tym języku. Ks. Otto Hopfen-
müller chciał również wykorzystać pomoc tego młodzieńca w przygotowaniu 
katechizmu w języku khasi i wydrukować go w Kalkucie lub Rzymie. Delegat 
apostolski Indii Wschodnich, abp Andrea Aiuti, powstrzymywał jednak nad-
mierną gorliwość przełożonego misji. Ks. O. Hopfenmüller, widząc tak nikłą 
liczbę wiernych w okresie wielkanocnym, nosił się z myślą rzucenia na nich 
ekskomuniki, aby zmusić ich do korzystania z sakramentów. Arcybiskup Aiuti 
nakłaniał ks. Otto Hopfenmüllera do przyzwyczajenia się do zwyczajów panu-
jących w Indiach i hamował go przed stosowaniem ekskomuniki oraz zlecił nie 
śpieszyć się z zastosowaniem tak surowego środka. Ponadto delegat apostolski 
A. Aiuti pogratulował administratorowi apostolskiemu ks. O. Hopfenmülle-
rowi opanowania języka khasi w tak krótkim czasie. Język ten bowiem mógł 
stać się potężnym środkiem ewangelizacji29.

Ks. O. Hopfenmüller podjął starania dotyczące nabycia terenu, gdzie 
mogłaby być wzniesiona nowa kaplica z budynkami dla użytku misjonarzy, 
a w przyszłości również dla sióstr. Gdyby otrzymał wsparcie materialne z Ba-
warii w wysokości 5000 czy 6000 marek, byłby w stanie wybudować mały 
kościół. Jednakże pertraktacje prowadzone z przedstawicielami Khasi ciągle się 
przeciągały. Liczył także na to, iż miejscowy król podaruje mu potrzebny teren, 
ale jego nadzieje się nie spełniły30. Z korespondencji Assamu z Rzymem jasno 

29 Abp. A. Aiuti do ks. O. Hopfenmüllera, Votacamundi, 21.8.1890 (nr 2051); w: 
AMA; kopia w: AGS 0100.01/F 32.5.2.

30 Ks. Otto Hopfenmüller przygotował dwa plany budowy kaplicy: zgodnie z pierw-
szym z nich koszt budowy kaplicy wynosiłby 5319 rupii, a w drugim przypadku 4211. 
W drugim planie była przewidziana budowa kaplicy bez wieży. Khasi zaproponowali 
nabycie terenu z dwoma domami (z 6 i 2 pokojami). W całości było to 9 akrów za pro-
ponowaną cenę 7000 rupii; propozycja ta jednak nie została przyjęta, ponieważ teren 
ten znajdował się za daleko od zamieszkania misjonarzy. Ponadto Khasi byli przeciwni 
zrzeczeniu się terenu przeznaczonego na palenie ciał zmarłych albo na składanie ofiar. 
W innym przygotowanym projekcie superior misji wskazywał na budowę kaplicy w ce-
nie 4000 rupii, długiej na 18 stóp i wysokiej na 18, bez wieży. Administrator wysłał 
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wynika zainteresowanie obu stron rozwojem wydarzeń. 28 maja 1890 roku 
ks. Otto Hopfenmüller informował przełożonego generalnego o. F. Jordana 
iż posyła mu dwie relacje: jedną dla kardynała prefekta Kongregacji de Propa-
ganda Fide G. Simeoniego, drugą relację, przygotowaną dla salwatoriańskiego 
czasopisma „Der Missionär”, i dołącza list ks. Angelusa Münzlohera. Przeło-
żony misji dzielił się również z Założycielem swoim osiągnięciem. Zdążył już 
przygotować katechizm w języku khasi, o czym informował również w swojej 
relacji władze kongregacji w Rzymie. Z drugiej zaś strony ks. O. Hopfen-
müllera wyraźnie budowały wiadomości umieszczone w „Der Missionär”, że 
w okresie wielkanocnym pokaźna liczba kandydatów zasiliła szeregi zgroma-
dzenia salwatorianów, a niektórzy z jego członków otrzymali święcenia. Takie 
wiadomości umacniały salwatoriańskich misjonarzy pracujących w Assamie 
i wyzwalały w nich nowe inicjatywy apostolskie31.

Ks. O. Hopfenmüller zwrócił się do o. F. Jordana o nowe wsparcie per-
sonalne. Prosił go o wysłanie jesienią 1890 roku do Assamu jeszcze dwóch 
misjonarzy i trzech sióstr salwatorianek. Przez tego rodzaju pomoc salwato-
rianie mieliby więcej czasu na naukę miejscowych języków. Istniała ogromna 
potrzeba wysłania misjonarzy do wspólnoty bengalskich tubylczych katolików 
w Bondashill. Poinformował założyciela salwatorianów, że rozpoczął udziela-
nie konferencji w języku angielskim na temat wiarygodności wiary katolic-
kiej. W pierwszej konferencji uczestniczyło 5 osób, w drugiej 12, w trzeciej 7, 
a w czwartej 5 osób. Z tonu listu wynika również że salwatoriańscy misjonarze 
otrzymali wsparcie z lyońskiej Kongregacji Propagandy Wiary.

Ks. O. Hopfenmüller zamierzał wysłać osobiście podziękowanie za prze-
słane pieniądze. 22 lipca 1890 roku ks. Hopfenmüller poinformował o. F. Jor-
dana, że wydrukował w Kalkucie pierwszy egzemplarz katechizmu w języku 
khasi. Katechizm ten miał być ważnym orężem w walce z panującym tu du-
chem racjonalizmu. Zarazili się nim Khasi, uczący się w szkołach angielskich. 

również do o. Jordana zdjęcia jednego z Anglików, który ofiarował swój teren za 6000 
rupii; por. Listy ks. O. Hopfenmüllera, Shillong, 16.4.1890 (AGS 0100.01/M 1-11.1.1. 
Relationes Superioris, s. 16-18), 1.5.1890 (tamże, s. 19-20), 15.5.1890 (tamże, s. 21-22), 
28.5.1890 (tamże, s. 23-26), 9.6.1890 (tamże, s. 27-30), 3.7.1890 (tamże, s. 31-34); 
Listy ks. A. Münzlohera, Shillong, 29.4.1890 (AGS, M 1-11.1.3. Relationes Consultoris 
P. A. Münzloher, s. 1807-1810), 4.5.1890 (tamże, s. 1811-1814), 11.5.1890 (tamże, 
s. 1815-1818), 18.5.1890 (tamże, s. 1819-1820), 25.5.1890 (s. 1821-1824), im Juni 
1890 (tamże, s. 1825-1827). 

31 Ks. O. Hopfenmüller do o. F. Jordana, Shillong, 28.5.1890, w: AGS 0100.01/M 
1-11.1.1. Relationes Superioris, s. 23-26.
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Poinformował także założyciela salwatorianów, że chwilą ulgi dla misjonarzy 
była wiadomość, że lyońska kongregacja przyznała misji w Assamie sumę 
w wysokości 3182 rupii32. Punktem delikatnym było życie wspólne misjo-
narzy. Administrator apostolski ks. O. Hopfenmüller usiłował oszczędzać 
na wszystkim, także na żywności, bez narażania jednak na szwank zdrowia 
swoich współbraci. Takie ascetyczne postępowanie wydawało mu się racjo-
nalne. Jednakże to surowe postępowanie przełożonego musiało być trudne 
do zniesienia dla pozostałych misjonarzy, skoro ks. O. Hopfenmüller uspra-
wiedliwiał się w tej sprawie przed o. F. Jordanem. Wyjaśniał, że przedstawił 
współbraciom swój punkt widzenia i  im pozostawił im wolność wyboru. 
Ks. O. Hopfenmüller wyraził we wzruszający sposób swoją wolę pozostania 
dobrym zakonnikiem; był gotów nawet na rezygnację z piastowanego urzędu. 
Był uwrażliwiony na całkowite posłuszeństwo wobec Założyciela i zależało mu 
też na wyrażaniu szacunku do swoich współbraci33. 

IV. Ofiara życia

Ks. O. Hopfenmüller powiadomił o przygotowaniu przez siebie katechi-
zmu w języku khasi Kongregację Rozkrzewiania Wiary34. Katechizm przygo-
towany przez przełożonego misji był bardzo ważnym faktem, ponieważ Khasi 
już od 50 lat pozostawali pod wpływem walijskich protestantów. Misjonarze 
protestanccy zbudowali w Assamie liczne kościoły i kaplice, stworzyli sieć 

32 Listy ks. O. Hopfenmüllera do o. F. Jordana, Shillong, 22.7.1890 (AGS 0100.01/M 
1-11.1.1. Relationes Superioris, s. 35-38), 3.8.1890 (tamże, s. 26-27); biskup F. Pozzi 
informował przełożonego misji o nowicjacie rozpoczętym przez ks. J. De Broy: „(…) 
P. De Broy si trova a Ranchi-Manresa house (noviziato dei PP. Gesuiti). Gli auguro buon 
successo”; Bp F. Pozzi do ks. O. Hopfenmüllera, Krishnagar, 3.8.1890, w: AMA; kopia w: 
AGS 0100.01/F 32.6.9.

33 Ks. O. Hopfenmüller do o. F. Jordana, Shillong, 3.8.1890, w: AGS 0100.01/Hop-
fenmüller P. Otto 10. (s. 26-27).

34 Relatio del P. O. Hopfenmüller al Cardinal Prefetto de Propaganda Fide, 28.5.1890; 
oryginał w: APF, Posizione „Scritture Riferite nei Congressi della S. C.” Anno 1890 Vol. 
35, Indie Orientali: Assam, Nº 3231, s. 620; kopia w: AGS 0100.01/F 3,6; 4 sierpnia 
administrator informował Kongregację de Propaganda Fide: „(…) Praeterea communico, 
me nunc Catechismum lingua Khasie laboratum perfecisse nec non primam plagulam 
in typographia orphanorum apud Patres Jesuitas Calcuttae impressa messe”; Relacja 
ks. O. Hopfenmüller do Rev. Kardynała Prefekta de Propaganda Fide, 4.8.1890; oryginał, 
tamże, Nº 4693, s. 892.
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licznych szkół, publikowali liczne książki w języku khasi35. Ks. O. Hopfen-
müller chciał zaprezentować wobec miejscowej ludności walor prawdziwej 
wiary katolickiej, ale jego płonący zapał apostolski został nagle, w sposób 
nieoczekiwany, przerwany. Zmarł w czwartek 21 sierpnia 1890 roku z powodu 
zapalenia opon mózgowych (Gehirnhautentzündung). Tego samego dnia do-
tarł o godzinie szóstej telegram do Rzymu, wysłany przez ks. A. Münzlohera: 
„Shillong, 11-12 Uhr. P. Otto mortuus Angelus”36. Rano 21 sierpnia 1890 roku 
do ks. A. Münzlohera, który przebywał w Gauhati, dotarł doktor Mullone, 
informując go, iż telegrafował Dr. Costello: administrator poważnie zacho-
rował i ks. Münzloher miał zaraz udać się do Shillongu. Kiedy wieczorem 21 
sierpnia ks. Angelus dotarł do Shillongu, ks. Otto Hopfenmüller nie żył już 
od południa. Ks. Münzloher kończył list do o. Jordana 22 sierpnia: „Dzisiaj 
będzie pogrzebany (…). Jedno mnie tylko pociesza, gdyż jestem przekonany 
że on świętuje w niebie oktawę Wniebowzięcia Maryi, gdyż żył jak święty”37.

35 C. Becker, Im Stromtal des Brahmaputra, s. 217.
36 Oryginał w: AGS 0100.01/M 1-11.1.3. Relationes Consultoris P. A. Münzloher, 

s. 1861; tekst drukowany w: „Der Missionär” 10 (1890) nr 16 (31. August), s. 126.
37 „Heute wird er begraben (…). Das Eine tröstet mich, dab ich überzeugt bin, dab 

er die Oktav der Himmelfahrt Mariens im Himmel feiert. Denn er hat gelebt wie ein 
Heiliger”; list ks. A. Münzlohera do o. Jordana, w: AGS 0100.01/M 1-11.1.3. Relationes 
Consultoris P. A. Münzloher, s. 1862-1863; list ten był wydrukowany w: „Der Missio-
när” 10 (1890) nr. 18 (28 September), s. 142; w liście drukowanym w czasopiśmie „Der 
Missionär” jako dzień śmierci ks. O. Hopfenmülera jest podany dzień 20 sierpnia 1890 
r. Ta data, 20 sierpnia, została podana też na płycie nagrobnej ks. O. Hopfenmüllera na 
cmentarzu w Shillongu; por. Zdjęcie inskrypcji nagrobnej ks. O. Hopfenmüllera, w: 
C. Becker, P. Otto Hopfenmüller aus der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, s. 353; ten 
sam autor w swoim innym sztandarowym dziele przytacza dzień 21 sierpnia jako dzień 
śmierci ks. O. Hopfenmüllera, który nie czuł się dobrze już od niedzieli 17 sierpnia; por. 
C. Becker, Im Stromtal des Brahmaputra, s. 251; za dzień śmierci ks. Otto należy uznać 
dzień 21 sierpnia, ponieważ ks. A. Münzloher podał tę datę, informując delegata apostol-
skiego o śmierci przełożonego misji: „L’egregio R. Angelo Maria Münzloher un mese fa 
mi scriveva annunziandomi la morte del R. P. Ottone Hopfenmüller. Prefetto Apostolico 
dell’Assam, avvenuta fin dal 21. Agosto (…)”; Rev. Delegat Apostolski do Rev. Kardynała 
Prefekta de Propaganda Fede, 4.12.1890; oryginał w: APF, Posizione „Scritture Riferite 
nei Congressi della S. C.” Anno 1890 Vol. 35, Indie Orientali; Assam, Nº 6550, s. 1205; 
kopia w: AGS 0100.01/F 3,8; szczątki doczesne ks. P. O. Hopfenmüllera zostały uroczy-
ście przeniesione do katedry w Shillongu w dniu 1 lipca 2001 roku; ten sam dzień śmierci 
ks. O. Hopfenmüllera, 21 sierpnia 1890 r., znajdujemy w najnowszym opracowaniu, 
poświęconym jego życiu. Zob. M. Kleiner, Lorenz (P. Otto) Hopfenmüller, s. 214-237. 
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Ks. O. Hopfenmüller nie był jedyną ofiarą wielkiej aktywności misyjnej. 
Prawie 10 dni później, 30 sierpnia 1890 roku, zmarł z tego samego powodu 
brat Marianus Schumm38.

W jednym z kolejnych listów do o. F. Jordana ks. A. Münzloher opisał 
szczegółowo życie misyjne zmarłego przełożonego misji, ks. O. Hopfenmül-
lera. Administrator prefektury apostolskiej w Assamie był wzorcem dla swoich 
współbraci i żył jak święty. Ks. A. Münzloher myślał nawet, że ks. Otto Hop-
fenmüller będzie świętym apostołem dla ludności Khasi. Kiedy nowi misjona-
rze zbliżali się do miejsca ich przeznaczenia w nowej prefekturze apostolskiej, 
ks. O. Hopfenmüller ujawnił swój wielki zapał apostolski. Po przybyciu do 
Shillongu poświęcił się całkowicie dziełu misyjnemu. Wstawał o godzinie pią-
tej rano, a po umyciu rozpoczynał, rozciągnięty na ziemi, poranną modlitwę. 
Medytację odbywał na kolanach w kaplicy, a później z wielką pobożnością 
celebrował Mszę św. Następnie podejmował studium, które rozpoczynał mo-
dlitwą na kolanach, wzywając pomocy Ducha Świętego. Chciał bowiem tak 
bardzo nauczyć się języka khasi, pomimo swojego zaawansowanego wieku. 
Studium to przerywał o godzinie dziesiątej, nawiedzając Najświętszy Sakra-
ment. O godzinie dwunastej w południe czynił rachunek sumienia, spoży-
wał obiad, z czym wiązało się zawsze jakieś umartwienie. To ostatnie było 
jego cnotą uprzywilejowaną, bowiem każdy moment uważał za sposobny do 
podejmowania umartwienia. Kiedy nadchodził list, nie otwierał go od razu, 
powstrzymując swoją ciekawość. Usiłował zawsze dobrze wykorzystać czas 
i podczas rekreacji rozpoczynał śpiew, bo było to jego ulubione zajęcie. Dla 
tego celu przetłumaczył niektóre pieśni na język khasi. Po rekreacji zwykle 
oddawał się lekturze duchowej, co trwało ponad godzinę. Następnie kontynu-
ował studium aż do momentu wieczornej modlitwy liturgicznej, czyli oficjum, 
z którą łączył kolejny rachunek sumienia i odmawianie modlitwy różańcowej. 
Po rekreacji pisywał także listy. Ks. Otto Hopfenmüller wyróżniał się wielką 
miłością, tak bardzo okazywaną swoim współbraciom i bliźnim, miłując szcze-
gólnie takie cnoty jak ubóstwo i pokora. Zdaniem ks. A. Münzlohera również 
zmarły brat Marianus Schumm był wzorem życia zakonnego39.

38 Ks. A.  Münzloher do o.  F.  Jordana, Kalkuta, 5.9.1890, w: AGS 0100.01/M 
1-11.1.1. Relationes Superioris P. Angeli Münzloher de Missione ad P. Jordan (5.9.1890-
27.12.1891), s. 39-42.

39 Ks. A. Münzloher do o. F. Jordana, Gauhati, am Feste der hl. Theresia 1890, w: AGS 
0100.01/M 1-11.1.1. Relationes Superioris P. A. Münzloher, s. 65-72; ks. A. Münzloher, 
opisując rozwój misji w Assamie, przytoczył szczegóły życia pierwszego przełożonego 
misji; Kurzer Lebensabrib des P. Otto Hopfenmüller, w: Die Apostolische Präfektur Assam 
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Ks. A. Münzloher, informując kardynała prefekta Kongregacji de Propa-
ganda Fide G. Simeoniego o śmierci pierwszego administratora prefektury 
apostolskiej w Assamie, również podkreślał, iż ks. O. Hopfenmüller był czło-
wiekiem wyróżniającym się niezwykłymi uzdolnieniami i cnotami40. W od-
powiedzi kardynał G. Simeoni wyraził ubolewanie z powodu przedwczesnej 
śmierci superiora misji w Assamie41.

Pomimo dramatycznej straty dwóch swoich synów duchowych o. F. Jor-
dan wkrótce potem, pod koniec 1890 roku, wysłał do Assamu, nowych misjo-
narzy. 12 grudnia 1890 roku do Indii wyjechali trzej księża: Ignatius Bethan 
z archidiecezji kolońskiej, Matthaeus Baukhage z diecezji Paderborn i Jan 
Gruchot z diecezji wrocławskiej, oraz jeden brat zakonny, Ciro Disclafani, 
z diecezji Palermo. Wraz z nimi do Assamu wyjechały po raz pierwszy trzy 
siostry salwatorianki: s. Laurencja Heilmeier od Wspomożenia Wiernych 

in ihrer Geschichte und Entwicklungdargestellt von Hochw. P. Angelus Münzloher S.D.S., 
Administrator der apostolischen Präfektur von Assam, Rom 1899, s. 22-32; krystaliczność 
charakteru administratora apostolskiego i jego niezwykłe cnoty zostały również przedsta-
wione na łamach czasopisma salwatoriańskiego. Ks. Otto został ukazany jako człowiek, 
który wyróżniał się charakterem otwartym i lojalnym a także pokorą, posłuszeństwem 
i umartwieniem; P. Otto Hopfenmüller, w: „Der Missionär” 10 (1890) nr 19 (12. Okto-
ber), s. 150-151.

40 „Optime persuasus sum Eminentiam Tuamhaud sine magno dolorea modum 
tristem nuntium de inexpectata morte Reverendissimi Patris Ottonis Hopfenmueller 
O.S.C.I. Superioris nostrae Praefecturae Apostolicae accepisse; vix enim in vineam Domi-
ni missus opus que suum arduum aggressus Deo disponente nos orphanos reliquit. Quo 
majore zelo animarum cor ejus in flammatum fuisse experti sumus eo magis ejus obitum 
deflemus. Vir sane fuit non solum apostolicus, verum etiam cordis puritate praelucens, 
pietate plenus, scientia insignis. Brevi tempore suae Missionis multa perfecit. Cum ipsum 
jam laborum suorum, quos omnes enumerare longum est, rationem reddidisse me non 
lateret, non opus puto ut iterum de istis mentionem faciam, non praeteribo tamen, uti 
par est, aliqua de statu nostrae Missionis Eminentiae Tuae exponere (…)”; Rapporto del 
P. A. Münzloher al Cardinal Prefetto de Propaganda Fede, 5.12.1890; oryginał w: APF, Po-
sizione „Scritture Riferite nei Congressi della S. C.” Anno 1892 Vol. 37, Indie Orientali: 
Assam, Nº 39, s. 513-514; kopia w: AGS 0100.01/F 3,15.

41 „(…) Plurimum equidem doleo de prematura morte Patris Othonis Hopfenmüller, 
quem pluribus egregiis dotibus instructum novi; ceterum spero fore ut tum dominatio 
Tua, tum ceteri isthic missionarii parem suscepto muneri sollecitudinem in bonum 
istarum gentium exhibeatis (…)”; Rev. Kardynał Prefekt G. Simeoni (Congregazione de 
Propaganda Fide) do ks. A. Münzlohera, 21.1.1891; oryginał w: APF, Posizione „Lettere 
e Decreti della S. C. de Propaganda Fide” Anno 1891 Vol. 387, Indie Orientali: Assam, 
Nº 39, s. 45; kopia w: AGS 0100.01/F 3,103.
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z archidiecezji monachijskiej, s. Scholastyka Hopfenmüller od Niepokalanego 
Poczęcia i s. Benedykta Ruderich od Jezusa, obydwie z diecezji Bamberg42.

W latach 1890-1915 o. Franciszek Jordan wysłał do Assamu 41 synów du-
chowych, wśród których było 31 księży i 10 braci zakonnych; wraz ze współ-
założycielką Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, bł. Matką Marią od 
Apostołów (Therese von Wüllenweber), a później z przełożoną generalną 
Ambrozją Vetter, w tym samym czasie posłał do Indii również 20 sióstr salwa-
torianek. W okresie działalności misyjnej prowadzonej przez salwatorianów 
i salwatorianki zmarło 5 księży, 2 braci zakonnych i 5 sióstr. Pomimo trudno-
ści w postaci najróżniejszych prób, trudnych egzaminów apostolskich, licz-
nych wyrzeczeń i najróżniejszych poświęceń w Assamie narodziła się znacząca 
wspólnota wiernych Kościoła katolickiego. W chwili przybycia pierwszego 
administratora apostolskiego ks. Ottona Hopfenmüllera wraz z pioniera-
mi misji salwatoriańskiej do Assamu wspólnota ta liczyła ok. 500 wiernych, 
a po 25 latach prowadzonej działalności misyjnej liczba wiernych wzrosła do 
5176 osób43. 

REV. OTTO HOPFENMÜLLER (1844-1890) – THE FIRST 
ADMINISTRATOR OF THE APOSTOLIC PREFECTURE OF ASSAM, 

BHUTAN AND MANIPUR IN INDIA

Summary

Rev. Wawrzyniec (Lorenz) Hopfenmüller (1844-1890) as the editor of the news-
paper „Bamberger Volksblatt” and socially involved priest was a known defender of 
the rights of the Church and of the faithful entrusted to him in the Bamberg arch-
diocese. After 21 years of priesthood he joined the Catholic Teaching Society founded 
by Fr. Francis Jordan. After novitiate, eternal monastic vows and a period when he 
was taking care of Oblates, he was appointed by the Founder as the first administra-
tor of the apostolic prefecture of Assam, Bhutan and Manipur. From the moment of 
being sent to do the missionary work along with Rev. Angelus Münzloher and with 
two brothers: Joseph Bächle and Marianus Schumme on the 17th of January, 1890 
until his death on the 21st of August of that same year, Rev. Otto Hopfenmüller laid 

42 „Il Missionario”, Annali della Società Cattolica Istruttiva, Roma 1894, Fasc. I, 
s. 113-114. 

43 Temu ważnemu zagadnieniu zostało poświęcone osobne studium: M. Piela, Dzia-
łalność misyjna Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w apostolskiej prefekturze Assamu w In-
diach (1889-1915), PWT Wrocław 2008, ss. 562. 



99

long-lasting foundations for the fruitful missionary work in Assam. After 25 years of 
missionary activity of Salvatorians and Salvatorian Sisters at this apostolic prefecture 
the number of the faithful grew from 500 to 5 176 people.

Słowa kluczowe: 
ks. Otto Hopfenmüller, kapłan-społecznik, działalność misyjna, apostolska 
prefektura Assamu, Bhutanu i Manipuru.

Keywords: 
Rev. Otto Hopfenmüller, priest – social activist, missionary activity, the apostolic 
prefecture of Assam, Bhutan and Manipur.
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Ks. Bogdan Giemza SDS

 Ks. Pankracy Pfeiffer – świadek zakonnej 
wierności i głębokiego człowieczeństwa

Wprowadzenie

Nieopodal placu i bazyliki św. Piotra w Rzymie znajduje się niewielka 
uliczka nosząca nazwę via Padre Pancrazio Pfeiffer. Na tabliczce jest jeszcze 
napis: „Superiore Generale dei Salvatoriani”, a pod nim „Gia via Serristori”. 
Kim był człowiek, któremu mieszkańcy Rzymu zadedykowali jedną z ulic 
i czym sobie na to zasłużył? Wspomniany już dopisek informuje, że był prze-
łożonym generalnym salwatorianów. I chociaż ks. Pankracy Pfeiffer związany 
był z Wiecznym Miastem przez 55 lat, mieszkając w domu generalnym salwa-
torianów 51 przy via della Conciliazione, dał jeszcze inny powód wdzięczności 
mieszkańców Rzymu. Chodzi o jego udział w ratowaniu mieszkańców i zabyt-
ków nie tylko stolicy Włoch, ale także innych włoskich miejscowości w okresie 
dziewięciomiesięcznej okupacji miasta przez Niemców (10.09.1943-4.04.1944). 
Setna rocznica śmierci ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana1, założyciela 
salwatorianów i ogłoszony z tej racji Rok Jordana są dobrą sposobnością do 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS – kierownik Katedry Teologii Pasto-
ralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Ba-
gnie; e-mail: bogdan@sds.pl.

1 Ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, ur. się 6 czerwca 1848 r. w Waldshut w Ba-
warii, zmarł 8 września 1918 r. w Tafers w Szwajcarii; założyciel zgromadzeń zakonnych 
salwatorianów i salwatorianek, Sługa Boży. Szerzej na temat osoby i dzieła ks. Jordana 
zob. m.in.: J. Drozd, Pod znakiem Krzyża, Kraków 1991; A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek 
Maria od Krzyża Jordan 1848-1918. Jego idee, plany i realizacje, Kraków 1994; A. Pron-
zato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan – ten, który przejął ogień i rozpalił serca milionów, 
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przypomnienia postaci ks. Pfeiffera. Jest to tym bardziej istotne, że jego posta-
wa i styl życia zachowują wciąż swoją aktualność.

Całość opracowania zostanie ujęta w czterech punktach. Najpierw ukazane 
zostanie w zarysie środowisko rodzinne i droga powołania ks. Pfeiffera (I), 
następnie scharakteryzowana zostanie jego posługa jako przełożonego gene-
ralnego salwatorianów (II) i zaangażowanie w pomoc humanitarną w czasie 
II wojny światowej, a zwłaszcza podczas okupacji Rzymu przez Niemców 
(III). Na koniec sformułowanych zostanie kilka wniosków, podkreślających 
aktualność przesłania ks. Pankracego (IV). 

I. Dom rodzinny i droga powołania

Marek (zak. Pankracy) Pfeiffer ur. się 18 października 1872 roku w niewiel-
kiej wiosce Brunnen, obecnie dzielnica Schwangau, w południowej Bawarii 
w Niemczech, blisko granicy z Austrią2. Jego rodzicami byli Jan Chrzciciel 
Pfeiffer i Emerencja z domu Geiger. Było to drugie małżeństwo ojca. Pierw-
sza żona Emerencja z domu Schwarz, umarła w 1864 roku w wieku 48 lat. 
Z tego małżeństwa mieli czworo dzieci. Dwa lata później wdowiec poślubił 
młodszą o 21 lat Emerencję Geiger. Z tego małżeństwa urodziło się im troje 
dzieci: dziewczynka, która umarła, i dwaj synowie, którzy później wstąpili 
do salwatorianów: Jan i Marek. Gdy urodził się Marek, ojciec miał już 57 lat. 
To prawdopodobnie jeden z powodów, dlaczego później syn rzadko mówił 
o swoim ojcu, ale bardzo dużo o swojej matce. Chociaż Jan Pfeiffer starał się 
być dobrym ojcem dla dwójki dzieci z drugiego małżeństwa, różnica wieku 

Kraków 2011; M. Piela, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Cz. I - Życie i dzieło 
(1848-1918), Kraków 2014.

2 Korzystano z opracowania biografii Pfeiffera przygotowanej w latach 1950-1951 
przez ks. Lukasa Klose. Autor opracował lata 1872-1915. Zob. L. Klose, P. Pancratius 
Pfeiffer der zwiete Generalsuperior der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes (Salvatoria-
ner) 1872-1945. I. Teil 1872-1915, w: Documenta et Studia Salvatoriana, t. III, Romae 
1972, s. 17-103. Zob. także: Ph. Willer, P. Pancratius Pfeiffer – vom Bäckergesellen zum 
Vatikandiplomaten, Lindenberg 2005, s. 7-29; A. Kiełbasa, Generał bez broni – obrońca 
Rzymu. Misja humanitarna Generała Salwatorianów o. Pankracego Pfeiffera w czasie oku-
pacji niemieckiej w Rzymie (1943-1944): pamięć i wdzięczność, w: Ope et consilio. Księga 
pamiątkowa dedykowana ks. profesorowi Józefowi Swastkowi w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, red. J. Pater, Wrocław 2007, s. 138-141.
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była zauważalna. Gdy Marek miał 10 lat, zmarł jego ojciec w wieku 67 lat. 
Matka dożyła 94 lat.

Wioska, gdzie się urodził i gdzie mieszkali rodzice Marka, należała do pa-
rafii Waltenhofen w diecezji Augsburg. Następnego dnia po urodzeniu zanieśli 
syna do kościoła parafialnego, gdzie otrzymał sakrament chrztu i imię Marek. 
Na uwagę zasługuje głęboka pobożność w rodzinie Pfeiffer. Rodzice pielęgno-
wali wspólną rodzinną modlitwę rano i wieczorem oraz przy posiłkach, także 
całą rodziną uczestniczyli w niedzielnej mszy św. i nabożeństwach w kościele 
parafialnym. W takim klimacie mogło wzrastać powołanie do kapłaństwa 
i życia zakonnego.

Ojciec nie miał zamiłowania do nauki, ale zgodził się, by syn Jan uczył się 
w Kempten. Marek, chociaż nauka nie sprawiała mu trudności, początkowo 
wydawał się kierować podejściem ojca. W latach 1878-1885 uczęszczał do szkoły 
podstawowej w Waltenhofen. Po jej ukończeniu zaczął pracować w cegielni, 
którą ojciec wybudował w 1844 roku. Po śmierci ojca zarządzał nią przyrodni 
brat Rainerius. Praca w cegielni była za ciężka dla wątłego chłopca, dlatego 
podjął pracę w piekarni w Schwangau, gdzie w 1888 roku zdał egzamin cze-
ladniczy.

W 1888 roku proboszcza w Waltenhofen odwiedził członek dopiero co 
powołanego do istnienia (1881) w Rzymie przez ks. Franciszka Jordana zgro-
madzenia zakonnego salwatorianów. Pytał o chłopców, którzy mogliby być 
potencjalnymi kandydatami na zakonników. Proboszcz zwrócił uwagę m.in. 
na rodzinę Pfeifferów, konkretnie na Jana i Marka3. Już jesienią 1888 roku 
Jan wstąpił w Rzymie do nowicjatu salwatorianów i przyjął imię zakonne 
Justynian4. Marek w tym czasie pobierał prywatne lekcje z łaciny u probosz-

3 Istnieją rozbieżności odnośnie do daty i osoby ze strony salwatorianów, która odwie-
dziła proboszcza w Waltenhofen. L. Klose i A. Kiełbasa podają tylko rok 1888, natomiast 
M. Piela podaje dokładną datę – 10 lutego 1888 roku – odwiedzin w domu rodzinnym 
Pfeiffera. Co do osoby, to dwaj pierwsi autorzy piszą, że był to brat zakonny, natomiast 
M. Piela wskazuje, że był to ks. Tomasz Weigang, pierwszy kapłan wyświęcony w zgro-
madzeniu salwatorianów. Zob. L. Klose, P. Pancratius Pfeiffer der zwiete Generalsuperior, 
s. 37-38; A. Kiełbasa, Generał bez broni – obrońca Rzymu, s. 139-140; M. Piela, Ojciec 
Franciszek Maria od Krzyża Jordan, s. 412. Obszerniejsze informacje na temat sposobów 
szukania kandydatów do zgromadzenia salwatorianów, ich przynależności narodowej, 
metod nawiązywania kontaktów z młodzieżą, jak również metod i ośrodków formacyj-
nych można znaleźć w opracowaniu: A. Kiełbasa, Salwatorianie z ziem polskich w latach 
1881-1903, Wrocław 1998, s. 83-87

4 Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie, święcenia kapłańskie przyjął w 1895 r.; pracował jako nauczyciel w gimnazjum 
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cza w Waltenhofen i na początku 1889 roku podjął podobną decyzję. Złożył 
wniosek o przyjęcie do tego samego zgromadzenia i po otrzymaniu pozy-
tywnej odpowiedzi 18 marca 1889 roku wraz z dwoma innymi kandydatami 
z Niemiec udał się do domu generalnego salwatorianów w Rzymie przy via 
della Conciliazione 51, a 21 marca 1889 roku został przyjęty przez Założyciela, 
ks. Jordana, do zgromadzenia jako oblat i przyjął imię zakonne rzymskiego 
męczennika Pankracy. 3 października 1889 roku rozpoczął w Rzymie nowicjat 
pod kierunkiem ks. Bonawentury Lüthena5. Pierwszą profesję zakonną złożył 
4 października 1890 roku. W październiku tego samego roku rozpoczął stu-
dia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które po trzech 
latach zakończył egzaminem doktorskim. Po kolejnych trzech latach studiów 
teologicznych na tymże uniwersytecie został wyświęcony na kapłana 30 maja 
1896 roku w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Święceń udzielił mu 
kard. Lucido M. Parocchi, wikariusz diecezji rzymskiej. 14 czerwca 1896 roku 
odprawił mszę prymicyjną w rodzinnej parafii w Waltenhofen.

Dostrzegając uzdolnienia ks. Pankracego, jesienią 1896 roku przełożeni 
powierzyli mu nauczanie filozofii studentów, którzy pierwszy rok studium 
odbywali w domu. Nadto wkrótce został mianowany osobistym sekretarzem 
założyciela salwatorianów, ks. Franciszka Jordana, co z pewnością można 
uznać za dowód pełnego zaufania.

Na pierwszej kapitule generalnej salwatorianów w 1902 roku powierzono 
mu obowiązki ekonoma generalnego, co nie było łatwym zadaniem ze względu 
na nie najlepszą kondycję finansową zgromadzenia. Obowiązki te powierzano 
mu na kolejnych kapitułach aż do roku 1915, kiedy został przełożonym gene-
ralnym6. W 1908 roku zaczął pracę jako sekretarz kamery apostolskiej w Wa-
tykanie. Był odpowiedzialny za przyjęcia oraz audiencje papieskie. Obowiązki 
te pełnił do chwili opuszczenia Rzymu w 1915 roku. Ks. Jordan prosił go, aby 
podjął się tego zadania, ponieważ był to honor dla zgromadzenia i umożliwiał 
wiele kontaktów. Był w tym czasie nauczycielem języka niemieckiego wielu 
późniejszych dostojników kościelnych7.

salwatoriańskim w Lochau (Austria). W 1915 r. wystąpił ze zgromadzenia salwatorianów 
i został inkardynowany do diecezji Rottenburg w Niemczech. Zmarł 25 lutego 1953 r.

5 Ks. Bernard, w zakonie Bonawentura Lüthen (1845-1911), należał do najbliższych 
współpracowników ks. Jordana. Przez wiele lat był mistrzem nowicjatu oraz odpowiadał 
za wydawane przez zgromadzenie czasopisma w języku niemieckim.

6 L. Klose, P. Pancratius Pfeiffer der zwiete Generalsuperior, s. 64-80, 96-103.
7 Ojciec Pankracy Pfeiffer. Biografia, „Annales Societas Divini Salvatoris” (wyd. pol.) 

vol. XV(2006) nr 6, s. 10.
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Wybuch I wojny światowej 28 lipca 1914 roku oznaczał liczne perturbacje 
także dla wspólnoty salwatorianów zamieszkujących w domu generalnym przy 
via della Conciliazione 51 w Rzymie. Sytuacja pogorszyła się, gdy w maju 1915 
roku dotychczas neutralne Włochy podpisały układ o koalicji i przystąpieniu 
do wojny z Austro-Węgrami. 7 maja 1915 roku siedzibę domu generalnego 
w Rzymie opuścił ks. Jordan i niektórzy członkowie generalatu, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa internowania we Włoszech jako Niemcy. Udali się do 
neutralnej Szwajcarii i zamieszkali w salwatoriańskim kolegium we Fryburgu, 
które stało się odtąd siedzibą zarządu generalnego salwatorianów. Dla ochrony 
domu przed wywłaszczeniem przez państwo włoskie postanowiono wynająć 
go dla Watykanu. Utworzono szkołę dla regionu Borgo pod przewodnictwem 
sióstr Maestre Pie Filippini. 

W październiku 1915 roku odbyła się we Fryburgu trzecia kapituła generalna 
salwatorianów, która miała być rok wcześniej w Rzymie. W trakcie kapituły 
ks. Jordan, świadomy swojej fizycznej słabości i potrzeby silnego przywódcy 
zgromadzenia w tak burzliwych czasach, odmówił ponownego objęcia funkcji 
przełożonego generalnego, chociaż zachował tytuł założyciela i generała. Prze-
łożonym generalnym wybrano ks. Pankracego Pfeiffera, ale do czasu śmierci 
Założyciela 8 września 1918 roku używał on określenia wikariusz generalny. 
Z Fryburga do Rzymu powrócił 13 kwietnia 1920 roku8. 

II. Ks. Pankracy Pfeiffer jako przełożony generalny salwatorianów

Jak już zostało wspomniane, na kapitule generalnej salwatorianów w 1915 
roku ks. Pankracy Pfeiffer został wybrany na przełożonego generalnego. Obo-
wiązki te pełnił przez prawie 30 lat. Było to możliwe przy dużym poparciu 
uczestników kolejnych kapituł generalnych i aprobacie Stolicy Apostolskiej. 
Zwołana na jesień 1939 roku kapituła generalna nie mogła się odbyć z powodu 
wybuchu II wojny światowej, tak więc ks. Pankracy pozostał na stanowisku aż 
do swojej śmierci 12 maja 1945 roku9.

8 W. Węglarz, Dom macierzysty Salwatorianów w Rzymie 1882-1995, „Annales Societas 
Divini Salvatoris” (wyd. pol.) vol. XIV(1995) nr 6, s. 521-523; A. Münck, Die Generalo-
bern der Salvatorianer von 1915 bis 1969, w: Die Salvatorianer in Geschichte und Gegenwart 
1881-1981, Hrsg. A. Kiebele, A. Kiełbasa, A. Münck, P. van Meijl, Rom 1981, s. 137.

9 L. Berchtold, Pater Pancratius Pfeiffer (1872-1945) Generalsuperior der Salvatoria-
ner, www.salvatorianer.org/sites/default/files/Pfeiffer_0.pdf [dostęp: 14.07.2018]; Ph. 
Willer, P. Pancratius Pfeiffer – vom Bäckergesellen zum Vatikandiplomaten, s. 29-52.
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Wzorem w kierowaniu zgromadzeniem salwatorianów był dla ks. Pfeiffera 
Założyciel. Osobiste cnoty i świętość ks. Jordana uznawał za podstawę dzia-
łania jako przełożonego. Nawiązując do sceny pożegnania Eliasza i Elizeusza, 
pisał po śmierci Założyciela: „Proszę niech twój duch będzie we mnie po-
dwójnie”10. Ks. Bonawentura Schweizer, przełożony generalny salwatorianów 
w latach 1953-1965, w przedmowie do rozważań ks. Pankracego napisał, że 
był on nie tylko współpracownikiem i następcą Założyciela, lecz także jego 
najwierniejszym synem, którego ks. Jordan darzył ogromnym zaufaniem11. 
Ks. Pfeifferowi zawdzięczamy także pierwszą biografię Założyciela12.

Za najskuteczniejszą formę zachęcania członków zgromadzenia do dążenia 
do doskonałości, zgodnie z duchem konstytucji zakonnych, uważał pisemną 
i ustną wymianę myśli. Należy podkreślić wielką wartość tej formy kontaktów 
dla formacji członków zgromadzenia. Dzielił się w nich formacją otrzymaną 
od ks. Jordana i ks. Lüthena, poszerzoną o własny rozwój duchowy i teologicz-
ny. Jego uwagi i przemyślenia zostały zebrane i wydane w książce Gedanken-
austausch über das Ordensleben13. Ks. Andreas Münck podkreśla, że tę formę 
wymiany myśli ks. Pfeiffer uważał za bardziej istotną dla młodej i rozwijającej 
się wspólnoty zakonnej niż dla starszego zakonu, którego duch i praktyki są 
ustalone oraz potwierdzone przez wieki tradycji. Jego wpływ na rozwój mło-
dego zgromadzenia przez tak wiele lat jest niezaprzeczalny. Uwidoczniło się to 
zwłaszcza po jego śmierci14.

Za najbardziej istotny wkład ks. Pfeiffera jako przełożonego generalnego 
w rozwój zgromadzenia salwatorianów można wskazać następujące kwestie: 
1) Pielęgnowanie i wzmocnienie rozwoju zgromadzenia po śmierci Założy-
ciela. Dzięki ponad dwudziestoletniemu pobytowi przy jego boku, stał się 
najlepszym interpretatorem jego życia i zamierzeń. Był inicjatorem rozpo-
częcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jordana w 1942 roku. 2) Dostosowanie 
konstytucji zgromadzenia do kodeksu prawa kościelnego z 1917 roku i uzy-
skanie z datą 20 marca 1922 roku ich aprobaty ze strony Stolicy Apostolskiej. 
3) Restrukturyzacja zgromadzenia po zmianach politycznych w Europie, które 
nastąpiły po zakończeniu I wojny światowej. W latach 1921-1945 powstało sie-
dem komisariatów (belgijski, brazylijski, czechosłowacki, kolumbijski, polski, 
rumuński i włoski) oraz siedem prowincji (austriacka, brazylijska, czecho-

10 P. Pfeiffer, Gedankenaustausch über das Ordensleben, Zug 1951, s. 197.
11 B. Schweizer, Vorwort, w: P. Pfeiffer, Gedankenaustausch über das Ordensleben, s. 6.
12 P. Pfeiffer, Franciskus Maria vom Kreuze Jordan, Rom 1930.
13 Tenże, Gedankenaustausch über das Ordensleben, Zug 1951.
14 A. Münck, Die Generalobern der Salvatorianer von 1915 bis 1969, s. 138-139.
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słowacka, północnoniemiecka i południowoniemiecka, polska i amerykań-
ska w USA). Polska Prowincja Salwatorianów została erygowana 16 sierpnia 
1927 roku. 4) Liczebny rozwój zgromadzenia. Kiedy ks. Pfeiffer w 1915 roku 
obejmował urząd generała, zgromadzenie liczyło 462 członków pracujących 
w 25 placówkach zgromadzenia na terenie 10 krajów. W dniu śmierci Pfeiffera, 
do zgromadzenia należało prawie 2000 osób, które mieszkały w 85 domach 
zakonnych w 20 krajach. 5) Rozpoczęcie w 1921 roku pracy misyjnej w Fukien 
w Chinach; wpływ na to miały m.in. uwarunkowania polityczne, co zmusiło 
zgromadzenie do rezygnacji z dobrze rozwijającej się posługi w Indiach. 6) Da-
lekowzroczność i zdolność przewidywania. Kiedy w 1933 roku Hitler doszedł 
do władzy w Niemczech, ks. Pfeiffer wysyłał kleryków i braci narodowości 
niemieckiej zainteresowanych pracą misyjną do Chin, Brazylii i Kolumbii lub 
USA, aby ich uchronić przed powołaniem do wojska i wysłaniem na front. 
7) Utrzymywanie stałych kontaktów z członkami zgromadzenia przez regu-
larne wizytacje i korespondencję. Jego podróże do wspólnot salwatorianów 
na całym świecie, a także rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za Kościół 
w wielu krajach, miały służyć rozszerzeniu międzynarodowego i uniwersalnie 
aktywnego zgromadzenia. Nadto należy je także rozumieć jako służbę na rzecz 
jedności, ponieważ intencją ks. Pfeiffera było ciągle na nowo tworzyć i utrwa-
lać wewnętrzną spójność wśród salwatorianów15.

III. „Anioł Rzymu” 

Bardzo istotny był wkład ks. Pfeiffera w rozwój zgromadzenia salwatoria-
nów, a przez to w rozwój Kościoła powszechnego. Jednakże światową sławę 
zys kał dzięki roli mediatora między Watykanem a niemieckimi siłami oku-
pacyjnymi podczas II wojny światowej w Rzymie. Dzięki osobistym zdolno-
ściom dyplomatycznym i sile osobowości wyrwał wielu ludzi spod despoty-
zmu niemieckiej władzy okupacyjnej i  jej oprawców, ratując im życie, przy 
tym ryzykując niekiedy własne16. 

15 A. Kiełbasa, Generał bez broni – obrońca Rzymu, s. 141-143; Ojciec Pankracy 
 Pfeiffer. Biografia, s. 10-12.

16 Więcej informacji o działaniach i znaczeniu misji Pfeiffera można znaleźć w opra-
cowaniach: P. van Meijl, Pater Pancratius Pfeiffer SDS und sein Einsatz für die Juden 
während der Deutschen Besatzung in Rom (1943–1944), Wien 2007; S. Samerski, Pan-
cratius Pfeiffer, der verlängerte Arm von Pius XII. Der Salvatorianergeneral und die deutsche 
Besetzung Roms 1943/44, Paderborn 2013.
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10 czerwca 1940 roku Włochy przystąpiły do wojny jako sojusznik hitle-
rowskich Niemiec. Seria porażek wojsk włoskich doprowadziła w ostatnich 
dniach lipca 1943 roku do odsunięcia od władzy Benito Mussoliniego i zawar-
cia po negocjacjach za pośrednictwem Watykanu 3 września tegoż roku za-
wieszenia broni z aliantami, ogłoszonego oficjalnie 8 września 1943 roku. Gdy 
ujawniono treść rozejmu, Hitler nakazał zająć Rzym i inne miasta włoskie. 
Komendantem wojskowym w Rzymie został major-generał Rainer Stahel, zaś 
szefem policji niemieckiej Herbert Kappler, a jego zastępcą Erich Priebke17. 

Wobec zaistniałej sytuacji nie pozostał obojętny papież Pius XII. W kon-
taktach z okupantami niemieckimi mógł korzystać z dwóch kanałów: ofi-
cjalnego, dyplomatycznego i półoficjalnego. Pierwszy kanał, dyplomatyczny, 
przechodził przez ambasadora Niemiec przy Watykanie, drugi przez zaufanych 
emisariuszy, takich jak np. ks. Pfeiffer18. Jak podkreślił prof. Stefan Samer-
ski w swoim wystąpieniu podczas obchodów 60-lecia śmierci ks. Pafeiffera, 
świętowanych uroczyście 12 maja 2005 roku w Rzymie, wkrótce po wkro-
czeniu oddziałów niemieckich do miasta ks. Pankracy stał się „wędrownym 
ambasadorem” pomiędzy Watykanem, via Tasso, gdzie rezydował ambasador 
niemiecki przy Stolicy Apostolskiej Ernst von Weizäcker, rzymskim więzie-
niem Regina Coeli i swoim domem przy via della Conciliazione, ciesząc się 
zaufaniem wysokich funkcjonariuszy kościelnych, jak również oficerów nie-
mieckich, a w sposób szczególny komendanta miasta Rzymu Rainera Stahela 
i Kurta Malzera. W ten sposób, respektowany przez obie strony, ks. Pfeif-
fer był pomostem między Watykanem a władzami okupacyjnymi. Można 
powiedzieć, że był dyplomatą bez oficjalnej akredytacji. Pomimo że działał 
w milczeniu i z wielką dyskrecją, dzięki jego aktom humanitarnym w Rzymie 
utarło się powiedzenie, że w sytuacjach beznadziejnych „trzeba zwrócić się do 
o. Pankracego. Jedynie on może pomóc!”. Chociaż Pius XII wyraźnie polecił 
mu prowadzenie dzienniczka dotyczącego jego działalności, ks. Pankracy czy-
nił to jednak bardzo rzadko19. Na podstawie dzienniczka powstała częściowo 
znana i opublikowana tak zwana lista Pfeiffera, która wymaga jednak dalszego 
pogłębienia i oceny na podstawie dokładniejszej analizy dziennika i materia-

17 Na temat kontaktów ks. Pfeiffera z władzami niemieckimi oraz wypowiedzi 
E. Priebke o znaczeniu i zasługach ks. Pfeiffera zob.: P. van Meijl, Pater Pancratius Pfeiffer 
SDS und sein Einsatz für die Juden, s. 36-67.

18 Tamże, s. 13-23.
19 S. Samerski, Ojciec Pankracy Pfeiffer: generał bez broni. Salwatorianin w misji huma-

nitarnej podczas okupacji niemieckiej w Rzymie (1943-1944), „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” (wyd. pol.) vol. XV(2006) nr 6, s. 24.



109

łów archiwalnych. Szacuje się, że dzięki interwencjom ks. Pfeiffera udało się 
uratować kilkaset osób, w tym wielu Żydów20. Jednym ze skazanych na śmierć, 
który zawdzięcza ocalenie zabiegom Piusa XII i interwencji ks. Pfeiffera, był 
młody Giuliano Vassalli (1915-2009), syn wybitnego prawnika włoskiego prof. 
Filippo Vassallego21. 

Trzeba także wspomnieć o pomocy humanitarnej dla mieszkańców Rzy-
mu. We wzmiankowanym wystąpieniu Samerski powiedział, że oddziały nie-
mieckie musiały zapewnić żywność dla miasta. Również i w tym względzie 
ks. Pfeiffer pomagał na tyle, na ile się dało. Na spotkaniu z marszałkiem 
Albertem Kesselringiem 26 lutego 1944 roku przekonywał o konieczności 
zdobycia żywności dla rzymian. Od tego momentu ciężarówki watykańskie 
otrzymały pozwolenie udawania się na północ w celu zdobycia żywności, 
drewna i benzyny dla miasta. Zaangażowanie ks. Pfeiffera potwierdził senator 
Giulio Andreotti, znany włoski polityk i publicysta, który w czasie wojny był 
przewodniczącym Zrzeszenia Studentów Uniwersytetów Katolickich. Przy-
chodził on codziennie do domu generalnego salwatorianów w Rzymie, by 
polecać ks. Pankracemu swoich podopiecznych22. 

Ks. Pfeiffer podejmował też zabiegi, by zapobiec zniszczeniu Rzymu i in-
nych miast włoskich, m.in. Aquili, Ascoli Piceno, Chieti czy Orvieto. Miesz-
kańcy Ascoli Piceno w dowód wdzięczności ufundowali nawet mozaikę w ka-
tedrze, która upamiętnia jego starania23.

Za swoją szlachetną działalność w czasie okupacji Rzymu przez Niem-
ców zyskał miano „Anioła Rzymu”. Dowodem wdzięczności mieszkańców 
Wiecznego Miasta jest fakt nadania ulicy przylegającej do domu generalnego 
salwatorianów imienia ks. Pankracego Pfeiffera. Paradoksem wydaje się fakt, 
że tuż po zakończeniu II wojny światowej został potrącony przez angielską cię-
żarówkę wojskową późnym popołudniem 10 maja 1945 roku. Zmarł po dwóch 
dniach, 12 maja 1945 roku, w dzień swoich imienin. Przed śmiercią prosił, by 
nie obarczać winą kierowcy ciężarówki, i wziął winę na siebie, mówiąc o swojej 

20 G. Preziosi, La lista di Pfeiffer, „L’Osservatore Romano” (wyd. wł.), 16 ottobre 
2011, s. 5; A. Gaspari, Lo Schlinder di Roma, „Avvenire” del 10 maggio 2005, http://
www.nostreradici.it/Pfeiffer-ebrei.htm [dostęp: 12.07.2018].

21 G. Vassalli, Świadectwo (o ojcu Pankracym Pfeifferze), „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2006) nr 6, s. 32-35.

22 S. Samerski, Ojciec Pankracy Pfeiffer: generał bez broni, s. 27.
23 Ascoli salvata dai bombardamenti, 23 aprile 2015, http://www.vivereilpiceno.it/

ascoli-salvata-dai-bombardamenti/ [dostęp: 14.07.2018].
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nieuwadze i niezdecydowaniu w przechodzeniu przez ulicę Largo Cavalleggeri. 
Został pochowany w grobowcu salwatorianów na Campo Verano24.

IV. Przesłanie ks. Pankracego Pfeiffera

W całej sprawie związanej z osobą ks. Pankracego Pfeiffera ważne są dalsze 
badania, by ukazać w pełni fakty z jego życia, jego osobowość i zasługi. Spró-
bujmy też pokrótce wskazać na aktualność przesłania jego życia i postawy.

Pierwsza uwaga dotyczy zachowania człowieczeństwa pośród przeciwności. 
Prof. Giuliano Vassalli w swoim świadectwie wypowiedzianym 12 maja 2005 
roku w domu generalnym salwatorianów w Rzymie powiedział: „Taka właśnie 
postawa jest bezprzykładnym triumfem światła Bożego, jest również triumfem 
doświadczenia nadzwyczajnego i głębokiego człowieczeństwa, pozostające-
go aż do ostatniego momentu w służbie obrony życia ludzkiego”25. Z kolei 
Maria Pia Garavaglia, wiceburmistrz Rzymu, w czasie tej samej uroczystości 
powiedziała, że osoba ks. Pfeiffera „uświadamia nam fakt, że pomimo istnie-
nia w społeczności ludzkiej personifikacji zła, jednostki pozytywne pozwalają 
ujawnić się dobru i odnieść triumf nad złem. Potrzeba tego przesłania istnieje 
również dzisiaj, służy młodym pokoleniom, służy administracji państwowej 
jako świadomość faktu, że nawet w obliczu największych trudności, wtedy 
gdy istnieje iskierka dobra i rozsądku, bierze górę to, co jest zgodne z ogólnie 
przyjętymi zasadami współżycia społecznego, to, co nazywamy mianem cywi-
lizacji”26.

Maria Pia Garavaglia w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę, że 
„Pius XII posługiwał się wszystkimi środkami, jakie Opatrzność Boża dawała 
mu do dyspozycji, by czynić dobro. Przykład o. Pfeiffera interesuje nas rów-
nież z tego względu, że zadaje kłam pewnym opiniom na temat pontyfikatu 
Piusa XII”27. Chodzi o powtarzane oskarżenia pod adresem tego papieża, że 
nie pomagał potrzebującym w czasie II wojny światowej. To drugie przesłanie.

Kolejna uwaga dotyczy relacji z Żydami. Ks. Pfeiffer w czasie okupacji 
Rzymu swoją pomoc niósł tym, którym mógł, bez względu na wyznanie reli-

24 P. van Meijl, Pater Pancratius Pfeiffer SDS und sein Einsatz für die Juden, s. 103-136; 
Ph. Willer, P. Pancratius Pfeiffer – vom Bäckergesellen zum Vatikandiplomaten, s. 53-74.

25 G. Vassalli, Świadectwo (o ojcu Pankracym Pfeifferze), s. 31.
26 M. Pia Garavaglia, Przemówienie, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. pol.) 

XV(2006) nr 6, s. 30-31.
27 Tamże, s. 31.
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gijne czy narodowość. Wśród osób uratowanych dzięki jego staraniom są też 
Żydzi. Podkreślenie tego faktu wydaje się bardzo istotne wobec oskarżeń pod 
adresem Kościoła katolickiego, że nie pomagał Żydom w czasie okupacji28.

Przypomnienie postaci ks. Pfeiffera i dalsze badania mające na celu uka-
zanie w pełnym świetle jego roli ma wreszcie znaczenie dla salwatorianów 
i dla budowania tożsamości zakonnej. Dotychczasowy stań badań pozwala 
na stwierdzenie, że możliwy jest jego proces beatyfikacyjny i starania o wy-
niesienie do chwały ołtarzy. Z informacji otrzymanych 14 lipca 2018 roku 
od ks. Adama Tenety SDS, postulatora generalnego w zgromadzeniu sal-
watorianów, wynika, że z prawnego punktu widzenia proces beatyfikacyjny 
ks. Pfeiffera nie został oficjalnie rozpoczęty, nie została też wniesiona oficjalna 
prośba o jego otwarcie. W okresie, gdy przełożonym generalnym zgromadze-
nia był ks. Andrzej Urbański (1999-2012), podjęta została decyzja o rozpoczę-
ciu przygotowań do procesu i docelowo o jego otwarciu. Obecny przełożony 
generalny podtrzymał tę decyzję. Ks. Teneta odbył kilka rozmów w wikariacie 
Rzymu, gdzie w związku z miejscem śmierci ks. Pfeiffera ma być prowadzone 
dochodzenie diecezjalne. Nastawienie jest bardzo pozytywne, jednak oficjalne 
rozpoczęcie procesu wymaga przygotowania. W ramach przygotowań zbierane 
są i porządkowane materiały archiwalne dotyczące ks. Pankracego. Z uwagi 
na wielkie bogactwo korespondencji, którą pozostawił, jest to ogromna kwe-
renda, ale udało się pozyskać już sporo materiałów z innych archiwów, trwa 
też transkrypcja i porządkowanie listów i innych pism. Udało się też zebrać 
świadectwa pewnej liczby osób, które osobiście spotkały ks. Pfeiffera, oraz za-
planować następne kroki dotyczące i kwerendy, i zbierania świadectw, a także 
promocji jego osoby.

Zakończenie

W artykule została podjęta próba ukazania w zarysie sylwetki ks. Pankra-
cego Pfeiffera (1872-1945), bliskiego współpracownika ks. Jordana, założyciela 
salwatorianów i przez prawie 30 lat przełożonego generalnego tegoż zgroma-
dzenia. Wskazano na jego rodzinne korzenie w Bawarii, duch pobożności 
panujący w domu rodzinnym, co pozwoliło ks. Pfeifferowi odczytać drogę 
powołania kapłańskiego i zakonnego. W dalszej części podkreślono jego głów-
ne zasługi dla rozwoju młodego wówczas zgromadzenia zakonnego. Kolejną 

28 P. van Meijl, Pater Pancratius Pfeiffer SDS und sein Einsatz für die Juden, s. 68-85.

Ks. Bogdan Giemza SDS | Ks. Pankracy Pfeiffer – świadek zakonnej…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018112

kwestią było syntetyczne ukazanie jego bliskiej współpracy z papieżem Piu-
sem XII w zakresie ratowania ludzi w trakcie II wojny światowej, a zwłaszcza 
podczas okupacji Rzymu na przełomie lat 1943 i 1944. Na koniec wskazano na 
wciąż aktualne przesłanie płynące z postawy ks. Pfeiffera. Należy zaznaczyć, że 
przy opracowaniu artykułu korzystano z dostępnych opracowań dotyczących 
omawianej problematyki wobec braku bezpośredniego dostępu do źródeł 
archiwalnych.

REV. PANCRATIUS PFEIFFER – WITNESS OF THE RELIGIOUS 
FAITHFULNESS AND DEEP HUMANITY

Summary

The article evokes the memory of Rev. Pancratius Pfeiffer SDS (1872-1945). He 
was born in Germany, but spent the majority of his life in Rome – from the moment 
of joining the congregation of Salvatorians to his tragic death. He closely cooperated 
with Rev. Francis Jordan, the founder of Salvatorians and was, for almost 30 years, 
superior general of the congregation. The readers’ attention is drawn to the family 
environment of Rev. Pfeiffer and to the significance of his service as the general supe-
rior. The article highlights his remarkable contribution to saving the population and 
monuments of Rome and other Italian cities during German occupation. That is why 
he gained a nickname „Angel of Rome”. The topicality of Rev. Pfeiffer’s testimony is 
also pointed out.

Słowa kluczowe: 
ks. Pankracy Pfeiffer, salwatorianie, II wojna światowa, pomoc humanitarna, 
Rzym.

Keywords:
Rev. Pancratius Pfeiffer, Salvatorians, World War II, humanitarian aid, Rome.
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Urszula Sipel-Wiecha 

 Salwatorianin Maurus H. Stark – zapomniany 
duszpasterz rodzin

Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, sługa Boży o. Franciszek od 
Krzyża Jordan, akcentował potrzebę apostolskiego zaangażowania małżonków 
i rodziców oraz służby rodzinom, a szczególnie uświęcenia dzieci i młodzieży1. 
W jego czasach nie wypracowano jeszcze kompleksowych ram apostolatu ro-
dzin, a jednym z tych, którzy podjęli się tego zadania, był niemiecki salwatoria-
nin, współtwórca Eucharystycznych Tygodni Rodzin, działający m.in. w wika-
riacie generalnym Branice (dzisiejsze województwo opolskie), o. Maurus Stark. 

I. Droga do kapłaństwa

Herbert (Heribert)2 Otto Stark urodził się 18 kwietnia 1908 roku w Berlinie. 
Był nieślubnym dzieckiem, co bez wątpienia było w jego czasach swoistym pięt-
nem. Aby mógł zostać przyjęty do zakonu, musiał otrzymać specjalną dyspensę3.

Mgr lic. Urszula Sipel-Wiecha – doktorantka Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Opolskiego na kierunku Nauki o rodzinie; mail: ulasipel@wp.pl.

1 M.H. Stark, Familienseelsorge, w: Die Salvatorianer in Geschichte und Gegenwart 
1881-1991, red. A. Kiebele, A. Kiełbasa, A. Münck, P. van Meijl, Rzym 1981, s. 323; 
tenże, Damit sie dich erkennen. Die Pläne des Johann Baptist Jordan, Steinfeld [1980], 
s. 228 nn; tenże, Ein unbekannter Kolpingssohn, [bruszura, Münster 1959], s. 29 nn.

2 Teczka osobowa M.H. Starka w Archiwum Prowincji Niemieckiej Salwatorianów 
w Monachium, sygnatura APG 0310/VI.1-1930.09 (cyt. dalej: APG). W dokumentach, 
w tym również w odręcznych podpisach Starka, pojawiają się obie formy imienia.

3 APG, List prowincjała Prowincji Niemieckiej do Ojca Generalnego z 10 stycznia 
(1929?).
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Edukację rozpoczął w październiku 1914 roku w Gimnazjum Wernera 
Siemensa (Werner-Siemens-Realgymnasium) w Berlinie. Po zdaniu matury 
przez 9 miesięcy (od 22 października 1924 roku do 31 lipca 1925 roku) odbywał 
praktyki jako kupiec w sklepie Ludwiga Hupfelda4. Przyczyną odejścia z pracy 
były „spory natury religijnej z niektórymi pracownikami”5, a także dojrzewa-
jąca myśl o wstąpieniu do klasztoru.

Szybko wybrał drogę zakonną. 12 sierpnia 1925 roku wstąpił do salwato-
rianów. Już wtedy, jako siedemnastoletni młodzieniec, miał skonkretyzowane 
plany swej działalności zakonnej: „Poznałem działalność salwatorianów i było-
by dla mnie wielkim szczęściem, gdybym mógł w tej wspólnocie służyć Bogu. 
Głosić Bożą chwałę, walczyć o naszą świętą wiarę (szczególnie przez misje 
ludowe, rekolekcje, pracę z młodzieżą) to są główne cele, dla których chciał-
bym zostać kapłanem. (…) Proszę przyjąć mnie do Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela i zapewniam, że z całych sił będę się starał być godnym tej wspól-
noty”6. Po wstąpieniu do zakonu kontynuował naukę w Humanistycznym 
Liceum Ojców Salwatorianów w Klasztorze Steinfeld/Eifel. Następnie studio-
wał filozofię i teologię w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Passawie 
i w Kolegium Sennelager u znakomitych profesorów, m.in. Franza Xavera 
Eggersdorffera, Josepha Freudorfera i Richarda Egentera7.

24 marca 1929 roku rozpoczął nowicjat, przyjmując imię zakonne Mau-
rus8. 25 marca 1930 r. złożył pierwsze śluby zakonne w klasztorze Klosterberg 
(Passawa). Śluby wieczyste złożył również w Klostenbergu 25 marca 1933 roku, 
a 29 czerwca 1934 roku w katedrze w Passawie przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Zygmunta Feliksa Freiherr von Ow-Felldorfa9. Msze prymicyjne 
odprawił w Gross Strenz (dzisiejsze Głębowice, woj. dolnośląskie), rodzinnej 
miejscowości swej matki, oraz w swym kościele parafialnym pw. św. Mateusza 
(Matthiaskirche) w Berlinie10.

4 APG, Zaświadczenie z pracy z 31 lipca 1925.
5 APG, Niedatowany, ręcznie pisany życiorys.
6 Tamże.
7 M.H. Stark, Hauslexikon der katholischen Familie, t. I-II, Nürnberg 1966 [brak 

strony, informacja o autorze na obwolucie książki].
8 M. Overmann, Trotzdem... Das Leben des p. Reinhold Unterberg SDS. Eine Biogra-

phie auf der Grundlage dokumentierter Korrespondenz sowie erhaltener Unterlagen, Mün-
chen 2012, s. 123.

9 APG, Niedatowana ankieta osobowa (Personalbogen).
10 APG, List Starka z 30 marca 1934 r. skierowany do prowincjała.
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Już jako student zajmował się prasą katolicką. Od sierpnia 1934 do jesieni 
1935 roku pracował w Centralnym Urzędzie Prasowym Zakonu Salwatorianów 
w Berlinie przy Warschauer Straße, gdzie był redaktorem pomocniczym.

II. Działalność w Domu Rekolekcyjnym Salwatorianów 
„Heilandsfriede” w Sennelager

Stark przez trzy i pół roku (od jesieni 1935 roku do Wielkanocy 1939 roku) 
przebywał w Domu Rekolekcyjnym „Heilandsfriede” w Sennelager. Był to 
w latach trzydziestych ważny ośrodek rekolekcyjny niemieckiej prowincji 
salwatorianów. Przykładowo w roku 1935 przeprowadzono tu 56 różnych spo-
tkań rekolekcyjnych (dla księży, urzędników, mężczyzn, nauczycieli, nauczy-
cielek, studentów teologii, dziewcząt i chłopców, kobiet, dzieci kończących 
naukę w szkole). Łącznie wzięło w nich udział 1585 osób. Oprócz tego w „He-
ilandsfriede” odbywały się regularnie dni skupienia. Tylko w roku 1935 wzięło 
w nich udział 330 osób11. W kolejnych latach liczba ta rosła. Dla porównania 
w 1938 roku wspólnota liczyła zaledwie 7 zakonników, a odbyło się 68 kur-
sów, w których udział wzięło 2835 osób. W zorganizowanych w tym samym 
roku dniach skupienia udział wzięło 479 osób12. Niewątpliwie czas spędzony 
w „Heilandsfriede” wpłynął znacząco na późniejszą działalność Starka. To tu 
uczył się intensywnej pracy rekolekcyjnej, właściwej organizacji, skrupulatno-
ści w planowaniu, m.in. przez dwa miesiące głosił kazania i wykłady dla księży 
w rejonie między Karkonoszami a Odrą. Były to tzw. kapłańskie soboty, które 
zorganizowane zostały za zgodą i z poparciem kardynała Bertrama13.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał w późniejszej, zakrojonej na szero-
ką skalę działalności duszpasterskiej. 

Kardynał Adolf Bertram otrzymał zgodę na przeprowadzenie w diecezji 
wrocławskiej Eucharystycznych Tygodni Rodzin, a konferencję dla księży 
i zakonników na ten temat miała przeprowadzić Wyższa Szkoła Teologiczna 
w Padeborn. Na to spotkanie decyzją przeora wspólnoty Heilandsfriede, Rein-
cholda Unterberga, udał się o. Maurus Stark. W trwającym trzy dni spotka-
niu udział wzięło około 40 księży diecezjalnych i zakonnych. Zapoznali oni 

11 M. Overmann, Trotzdem... Das Leben, s. 110.
12 Tamże, s. 127.
13 APG, M.H. Stark, 500 000 Kilometer für Gottesreich. Von Wandern und Wirken der 

Zigeuner Gottes, [niepublikowany maszynopis] 1965, s. 21.
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zostali z ideą Eucharystycznych Tygodni Rodzin, otrzymali szkice kazań oraz 
konkretne wskazówki na temat możliwości przeprowadzenia tej formy akcji 
katolickiej i jej rozpropagowania.

Konferencja na temat Eucharystycznych Tygodni Rodzin w Paderborn 
okazała się dla młodego salwatorianina fascynująca: „Ukazał mi się nowy świat. 
Zajrzałem do tego świata, tak pełnego trosk i problemów. Oczywiście, podczas 
wieloletnich studiów na mojej Alma Mater w Passawie w zakresie dogmatyki, 
teologii moralnej i teologii pastoralnej dowiedziałem się sporo o chrześcijań-
skim małżeństwie. Teraz jednak objawione mi zostało «prawdziwe życie» z jego 
niezliczonymi pytaniami bez odpowiedzi. Było to jak poufne Boże wezwanie 
wypowiedziane ludzkimi wargami: Kapłani, pomóżcie małżonkom żyć mocą 
ich sakramentu!”14. Stark nie zdawał sobie jeszcze z pewnością sprawy, że nowo 
poznana forma akcji katolickiej wypełni wkrótce jego kapłańskie życie.

Już cztery tygodnie później zdobyta wiedza miała zostać wykorzystana 
w praktyce. Parafie Schloss Holte, Senne-Sende (miejscowości w okolicach 
Paderborn i Bielefeld) zwróciły się do przeora Reincholda Unterberga z proś-
bą o przeprowadzenie Eucharystycznych Tygodni Rodzin. Przeor zadecydo-
wał, że do tego trudnego zadania oddeleguje właśnie Starka. W ten sposób 
rozpoczął się ważny okres w życiu salwatorianina, naznaczony apostolatem 
rodzin. Rozpoczął bliską współpracę z arcybiskupem doktorem Kasparem 
Kleinem, zajmując się duszpasterstwem rodzin w diecezji Paderborn i sąsied-
nich diecezjach, m.in. przez cztery tygodnie w Niederrhein (rejon Niemiec na 
granicy z Holandią na zachodzie Nadrenii Północnej-Westfalii) pod kierun-
kiem doświadczonego organizatora Eucharystycznych Tygodni Rodzin, Józefa 
Tenbuscha, przewodniczącego rady diecezjalnej i diecezjalnego duszpasterza 
mężczyzn w Aachen15. Wkrótce Stark stał się współorganizatorem Euchary-
stycznych Tygodni Rodzin oraz kursów dla narzeczonych w wielu niemieckich 
i austriackich diecezjach16.

Niestety, działania te przerwane zostały przez stale nasilające się prześlado-
wania ze strony nazistów. Coraz częstsze przesłuchania, wymóg wypełniania 
druków policyjnych przez wszystkich uczestników rekolekcji, rewizje, konfi-
skaty mienia stały się codziennością. 3 listopada 1939 roku aresztowany został 

14 M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 23.
15 Tamże, s. 24. Więcej informacji o Józefie Tenbuschu: M. Overmann, Trotzdem... 

Das Leben, s. 28.
16 M.H. Stark, Hauslexikon der katholischen Familie [informacja o autorze na obwo-

lucie książki]. Por. także: tenże, Bogaty w miłosierdzie, s. 22-23; tenże, 500 000 Kilometer, 
s. 29.
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przeor Reinhold Unterberg. 23 grudnia wywieziono go do obozu koncentra-
cyjnego, gdzie zmarł 23 maja 1940 roku. W dokumentach obozowych jako 
przyczynę śmierci wpisano „zapalenie płuc/osłabienie mięśnia sercowego”17. 
Dom rekolekcyjny wraz z całym wyposażeniem został skonfiskowany przez 
gestapo 10 stycznia 1940 roku oficjalnie „za postawę zagrażającą trwałości 
i bezpieczeństwu narodu i państwa”18. O tych wydarzeniach tak pisze sam 
Stark: „Czarno rysowała się moja przyszłość. Polecono mi, abym stawił się 
u ojca prowincjała, ponieważ otrzymał informację, że uwaga tajnej policji 
coraz bardziej skupia się na duszpasterstwie rodzin. (…) Jeszcze tylko kilka 
miesięcy trwało i komendantura gestapo zamknęła furty klasztoru. Ojców, 
braci i siostry wygnano. Zrabowano wszystko (…). Ojciec przeor Reinhold 
Unterberg (…) został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Oranienburgu niedaleko Berlina, gdzie pół roku później «zmarł». Ojcu 
sekretarzowi naszej prowincji pozwolono tylko przez chwilę z określonej odle-
głości zobaczyć ciało «zmarłego», nim trafiło do krematorium”19.

Zanim doszło do tych tragicznych wydarzeń, Stark wyjechał z Sennelager. 
Młodych zakonników starano się chronić przed wcieleniem do armii, kierując 
ich do pracy w odległych wspólnotach. Tak było również w wypadku Starka. 
Od Wielkanocy do jesieni 1939 roku przebywał on w Heizendorfie20, skąd 
skierowany został do wspólnoty salwatorianów na Cwilinie (niem. Burgberg)21 

17 M. Overmann, Trotzdem... Das Leben, s. 137 nn.
18 A. Münck, Geschichte der Norddeutschen Provinz, w: Die Salvatorianer in Geschichte, 

s. 214.
19 M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 28.
20 Dzisiejsze Bagno koło Wrocławia, które od 1930 roku było siedzibą salwatorianów 

niemieckiej prowincji, od 1945 są tam salwatorianie polscy.
21 Ze względu na liczne powołania ze Śląska założyciel zakonu salwatorianów o. Jor-

dan już w 1899 r. posłał swoich współbraci do Krnova, aby tam prowadzili pracę dusz-
pasterską, a także czynili starania o założenie salwatoriańskiego kolegium. Na początku 
salwatorianie nie dysponowali własnym locum, wynajmowali mieszkanie, a w 1904 r. 
kupili działkę i rozpoczęli budowę domu zakonnego w pobliżu sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej na Cvilínie. Po włączeniu Krnova do Protektoratu Czech i Moraw w 1938 r. 
prowincja austriacko-węgierska przekazała tamtejsze kolegium prowincji północno-
niemieckiej. Po wojnie do Krnowa wrócili czescy salwatorianie, ale niestety na krótko, 
ponieważ budynek klasztoru został przejęty przez władze komunistyczne i utworzono tu 
w 1948 r.  internat. Obecnie istnieje tam Dom Pomocy Caritas „Salvator”. Por. Salva-
toriáni v  Českézemi, http://www.salvatoriani.cz/v_ceske_zemi.htm [dostęp: 9.08.2017]. 
Por. także: F. Vrazel, Die Tschechoslowakische Provinz, w: Die Salvatorianer in Geschichte, 
s. 193-197.
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w pobliżu Karniowa (niem. Jägerndorf ). W liście z 27 października napisał, 
że nawiązał współpracę z wikariuszem generalnym, Józefem Marcinem Na-
thanem22. Stark podjął dzieło organizacji Eucharystycznych Tygodni Rodzin.

III. Cele i organizacja Eucharystycznych Tygodni Rodzin

Od połowy lat trzydziestych XX w. w Niemczech i Austrii nową formą 
duszpasterstwa rodzin były Eucharystyczne Tygodnie Rodzin, zwane także Ty-
godniami Rodzinnymi. Była to odpowiedź Kościoła katolickiego na szerzącą 
się ideologię faszyzmu, w której małżeństwo traktowane było przedmiotowo 
jako „wylęgarnia” oddanych obywateli w służbie III Rzeszy. Kościół, opierając 
się na encyklice Piusa XI Casti connubii, odcinał się od nazistowskiej ideologii, 
akcentując sakramentalny i duchowy wymiar małżeństwa, które oparte być 
powinno na wzajemnej i prawdziwej miłości oraz rodzicielstwie. Ten wymiar 
Eucharystycznych Tygodni Rodzin był na terenach Niemiec i Austrii szcze-
gólnie ważny: „wewnętrzny sprzeciw przeciwko narodowosocjalistycznemu 
szaleństwu musi stać się niezłomny i silny. Jeśli uda nam się wzmocnić rodziny, 
zbudujemy na całe dziesięciolecia wewnętrzny opór, przez który trudno się 
będzie nazistom przebić”23.

Specjalnie przeszkoleni księża głosili rano i wieczorem kazania dotyczą-
ce podstawowych teologicznych koncepcji małżeństwa i życia rodzinnego, 
boskich praw małżeńskiej moralności oraz zasad chrześcijańskiego wychowa-
nia24. Kazania poranne dotyczyły życia religijnego rodziny, znaczenia wspól-
nej modlitwy, łask płynących z sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Nato-
miast w wieczornych kazaniach podejmowano zagadnienia życia małżeńskiego 
i rodzinnego.

Tygodniowe cykle nauk wygłaszane były dla całej wspólnoty, ale także od-
dzielnie dla mężczyzn i kobiet. Wszystkie jednak miały być utrzymane w tonie 
pozytywnym, bez krytykowania i nadmiernego moralizatorstwa, wytykania 
bezpośrednio błędów, a bezwzględnie nie mogły się w nich pojawiać odnośniki 
do konkretnych osób. 

22 APG, List M. Starka do sekretarza prowincji z 27 października 1939 r. wysłany 
z Jägerndorf.

23 M. Stark, Bogaty w miłosierdzie. Droga życia Józefa Marcina Nathana, tłum. 
U. Sipel -Wiecha, J. Piechoczek, Opole 2017, s. 51. 

24 Tenże, Familien-Wochen, w: Hauslexikon der katholischen Familie, s. 174.
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Głównym celem Eucharystycznych Tygodni Rodzin było pogłębienie 
znajomości zasad wiary i moralności w sposób jak najbardziej dostosowany 
do miejscowych potrzeb, dlatego ważne było ich gruntowne przygotowanie. 
Termin Tygodnia Rodzinnego musiał być dużo wcześniej podany, aby wierni 
mogli do niego dostosować swe plany. Odbywały się odwiedziny domowe, 
szczególnie u rodzin, o których miejscowi duszpasterze wiedzieli, że nie są 
zbytnio przywiązane do Kościoła, a nawet są mu przeciwne. Zadaniem du-
chownych prowadzących Eucharystyczne Tygodnie Rodzin było przezwy-
ciężanie wszelkich napięć społecznych, ekonomicznych, politycznych czy 
religijnych, aby rodziny znów włączyć do życia w jedności z Kościołem lub ze 
sobą, o ile ogólne prawo kościelne tego nie zabraniało25. 

W wypadku małżeństw mieszanych należało nalegać, aby jedna i druga 
strona przyszła na kazania wieczorne do kościoła. Niezwykle istotne było, 
aby zapraszać również ludzi, którzy całkowicie żyją poza wspólnotą Kościoła 
i ukazać im drogę włączenia się w nią. 

Eucharystyczne Tygodnie Rodzinne były formą budowania na nowo 
wspólnoty rodzinnej w sensie duchowym i na gruncie wiary: „Przystąpienie 
do świętej spowiedzi i świętej Eucharystii podnosi te wydarzenia daleko poza 
poziom zwykłego nauczania. Są to tygodnie słowa Bożego i łaski Bożej, szcze-
gólnej radości rodziny we wspólnocie z Chrystusem. Nie należy przy tym 
lekceważyć wzajemnych oddziaływań słowem i przykładem członków rodzin, 
a także całych wspólnot parafialnych”26. 

Działania te nie pozostały bez echa w Polsce. W 1934 roku ks. S. Sprusiński 
pisał w „Głosie Kapłańskim”: „W krajach niemieckich uważają, że dziś nie 
wystarczą zwykłe środki duszpasterzowania. Nie dość nawet urządzić czasem 
misje ludowe lub rekolekcje parafjalne. Psychologja dzisiejszych ludzi wymaga 
jeszcze innych sposobów, aby umysł oświecić, wolę wesprzeć, a serce rozpalić 
do życia Bożego. W tym celu stosowane tam są głównie trzy sposoby duszpa-
sterzowania nadzwyczajnego: rekolekcje zamknięte, tygodnie rodzinne (Fa-
milienwochen), i t.zw. dni wniknięcia w siebie (Einkehrstage). (…) Religijne, 
eucharystyczne Tygodnie Rodzinne (religiose, eucharistische Familienwochen) 
(…) Są to cykle nauk zgrupowanych około jakiegoś jednego zagadnienia, 
które specjalnie odnosi się do ugruntowania życia rodzinnego. Używa się tu 

25 H. Carls, Die Eucharistische Familienwoche, Wuppertal-Eberfeld 1936, s. 5 nn.
26 M. Stark, Familien-Wochen, w: Hauslexikon der katholischen Familie, s. 174; por. 

także: J. Schmitz, Religiöse (eucharistische) Familienwochen, Brauteinkehr Und Exerzitien 
als Weg, um Gottes Weisheitsgedanken von Ehe und Familie ins Leben zutragen Gottesrufe in 
der Zeit, Düsseldorf 1934.
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wzmożonej propagandy w różny sposób. Duszpasterze parafjalni wygłaszają 
specjalne kazania propagandowe, wydaje się ulotki, afisze, wykorzystywuje 
prasę, apostołowie świeccy i wywiadowcy «Caritas» robią propagandę po do-
mach, do pracy wprzęga się dzieci i t. d. Najważniejszym przecież środkiem 
jest krucjata modlitwy, urządzanie «godziny świętej», nabożeństw o nawróce-
nie grzeszników it.p.”27. 

IV. Współpraca z Józefem Marcinem Nathanem 

Współpraca z twórcą Miasteczka Miłosierdzia w Branicach (dzisiejsze 
woj. opolskie), późniejszym biskupem pomocniczym diecezji ołomunieckiej, 
któremu po aneksji Czech i Moraw podlegało ponad 730 tysięcy wiernych28, 
stanowić miała kolejny bardzo ważny etap w pracy duszpasterskiej Starka, 
głównie w zakresie apostolatu rodzin.

Już podczas pierwszego spotkania z Nathanem opowiedział mu on o swych 
doświadczeniach związanych z organizacją Eucharystycznych Tygodni Ro-
dzin29. Wikariusz generalny z wielkim entuzjazmem wysłuchał jego relacji, 
ponieważ zdawał sobie sprawę, jak bardzo ideologia narodowego socjalizmu 
niszczyła życie rodzin oraz wpływała destrukcyjnie na wychowanie młodego 
pokolenia.

W części wikariatu generalnego znajdującej się w niemieckich Sudetach 
przygotowania do akcji duszpasterskiej rozpoczęły się jesienią 1939 roku30 
od duszpasterskich konferencji, podczas których księża i duchowni zapozna-
wani byli z założeniami tej pastoralnej inicjatywy. Informacja o konferen-

27 H. S. Sprusiński, Dzisiejsze duszpasterstwo w krajach niemieckich, „Głos Kapłański. 
Miesięcznik poświęcony sprawom duchowieństwa katolickiego” 1934 nr 12/XII, s. 537 
[pisownia oryginalna]. 

28 K. Maler, Kościół Katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742-1945. Dzieje pruskiej 
części archidiecezji ołomunieckiej-komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego w Bra-
nicach, t. I, Opole 2017, s. 206-207: „księdzu prałatowi podlegało 26 dekanatów, w któ-
rych mieszkało 735 558 katolików (na ogólną liczbę 789 900 mieszkających tam osób)”.

29 M. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 22-23.
30 Teczka osobowa M.H. Starka w Archiwum Generalnym Salwatorianów w Rzymie, 

sygnatura AGS 0310/VI.1-1930.09. List M. Starka do ojca prowincjała z 12 września 
1939 r. wysłany z Jägerndorf; APG, List M. Starka do sekretarza prowincji z 27 paździer-
nika 1939 r. wysłany z Jägerndorf; APG, Niedatowana ankieta osobowa Katolickiego 
Stowarzyszenia Caritas (Katholischer Karitasverband) w Dürer.
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cji dla  księży zachowała się w Archiwum Sióstr Najświętszej Maryi Panny 
w  Branicach31.

Dzięki systematycznym szkoleniom udało się przygotować i włączyć do 
akcji ponad trzydziestu duchownych – księży diecezjalnych i zakonników 
z różnych wspólnot. Wkrótce powstał znakomicie przygotowany zespół zaj-
mujący się prowadzeniem kursów przygotowawczych dla małżonków i gło-
szeniem kazań w ramach Tygodni Rodzin32. Cyklowi szkoleń, a następnie 
klerowi zaangażowanemu w to przedsięwzięcie, przewodniczył Stark, który 
odtąd przez sześć lat kierował Referatem Duszpasterskim ds. Rodziny w części 
diecezji ołomunieckiej należącej do wikariatu generalnego w Branicach. Był 
również członkiem Rady Diecezjalnej Arcybiskupiego Wikariatu Generalnego 
w Branicach33.

Od samego początku Eucharystyczne Tygodnie Rodzin cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Od wiosny 1940 zaczęła się w sudeckiej części general-
nego wikariatu właściwa praca misyjna. Kolejne edycje Tygodni Rodzinnych 
były oceniane na zebraniach roboczych odbywających się zawsze w Branicach. 
Joseph Martin Nathan jako wikariusz generalny wspierał finansowo przebieg 
akcji duszpasterskiej.

Trudno dokładnie oszacować, ilu wiernych z liczącego ponad 73 tysiące 
osób wikariatu wzięło w tych akcjach udział, ale bez wątpienia odsetek ten 
był bardzo wysoki34. Dużym zaskoczeniem dla duchownych zaangażowanych 
w organizację Eucharystycznych Tygodni Rodzin był masowy udział w tych 
akcjach duszpasterskich wiernych w Kraju Sudeckim (Sudetenland), zwłaszcza 
w tzw. ziemi hulczyńskiej, która od niedawna podlegała jurysdykcji Nathana35. 
Stark był nawet przestrzegany przez duchowieństwo, aby zrezygnował z pla-
nów organizacji na tych terenach Tygodni Rodzinnych36. Akcja duszpasterska 

31 Archiwum Sióstr Najświętszej Maryi Panny Branice, Pismo J. Nathana z 18 listo-
pada 1939 r. do Domu Rekolekcyjnego w Branicach. Podaję za: B. Pospiszyl, Bp Joseph 
Martin Nathan. Fundacja NMP w latach 1904-1949, Branice 2012, s. 436. To samo 
pismo cytowane jest w: A. Urban, Biskup Józef-Marcin Nathan wielki działacz Śląska 
Opolskiego, Ząbkowice Śląskie 1978 (maszynopis), s. 90-91.

32 M.H. Stark, Familienseelsorge, s. 323; tenże, 500 000 Kilometer, s. 33.
33 Tamże, s. 32; tenże, Bogaty w miłosierdzie, s. 102.
34 Tamże, s. 52.
35 Jurysdykcję kościelną nad ziemią hulczyńską sprawował od 2 listopada 1938 r. do 

1945 r. wikariusz generalny części sudeckiej diecezji ołomunieckiej.
36 M.H. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 96.
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w ramach apostolatu rodzin okazała się tu jednak – wbrew wcześniejszym 
obawom – pełnym sukcesem.

Ogromne powodzenie Eucharystycznych Tygodni Rodzin nie pozostało 
bez echa w innych diecezjach. Biskupi Wrocławia, Berlina, Königgrätz (dzisiej-
szy Hradec Králové), Klagerfurtu, Schneidemühl (dzisiejsza Piła) zwrócili się 
z prośbą o przeprowadzenie podobnych akcji duszpasterskich na ich terenie, 
co wkrótce nastąpiło37. W ten sposób zasięg terytorialny akcji duszpasterskiej 
kierowanej przez Starka znacznie się poszerzył i obejmował parafie od Berlina 
i Wrocławia poprzez dzisiejsze Morawy aż po Karyntię. Sam Stark pisał o zasię-
gu akcji duszpasterskich w ten sposób: „Zespół 30 diecezjalnych i zakonnych 
kapłanów przeprowadził dzięki wspaniałomyślności biskupa Nathana ponad 
tysiąc takich nadzwyczajnych akcji duszpasterskich. Na południu aż po „mur 
Karawanków” w Karyntii i aż po Bałtyk na północy w biskupstwie berlińskim, 
w biskupstwie Hradec Kralove, a także w dekanatach leżących poza granicami 
protektoratu, w obrębie wielkiego biskupstwa wrocławskiego, gdzie akcje te 
były szczególnie popierane przez sufragana Ferchego i dyrektora Caritasu Zin-
kego, oraz w prałaturze pilskiej, którą kierował prałat dr Franz Harz - wszędzie 
pojawiali się nasi współbracia, głosili bardzo wyważone i rozsądne kazania, 
szkolili duchowieństwo i znikali, zanim wyśledzili ich naziści”38.

Oprócz tego Stark nawiązał współpracę z o. Aloisem Scheidlem z prowin-
cji austriackiej salwatorianów i podczas spotkania z wiedeńskim kardynałem 
Theodorem Innitzerem nakłonił go do przeprowadzenia – z pomocą księży 
i świeckich - Akcji Rodzinnych na terenie Austrii39. Po pewnych zmianach 
ruch ten stał się zalążkiem założonego po wojnie przez o. Scheidla Austriac-
kiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich40. Jako referent ds. rodziny Urzędu 
Duszpasterskiego w Wiedniu o. Scheidl „zainicjował, zainspirował, zaplano-
wał, a następnie przeprowadził niemal wszystko, co w archidiecezji wiedeń-
skiej czyni się w zakresie duszpasterstwa rodzin i pracy na rzecz rodziny”41.

37 Tenże, Familienseelsorge, s. 323.
38 Tenże, Bogaty w miłosierdzie, s. 105.
39 Tenże, 500 000 Kilometer, s. 36. Peter Scheidl przyjął bardzo mądrą taktykę i roz-

począł apostolat rodzin nie od właściwych Tygodni Rodzin, ale od wieczornych kazań 
podczas ulubionych przez Austriaków nabożeństw majowych. 

40 M.H. Stark, Familienseelsorge, s. 323.
41 B. Schimetschek, Kircheund Familie, w: Kirche in Österreich 1918-1965, Wien 

1966, s. 99. Podaję za: W. Posch, Zielgruppen der Salvatorianer in Österreich, w: Die Sa-
lvatorianer in Geschichte, s. 320 nn.
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Dla Starka działalność w ramach Eucharystycznych Tygodni Rodzin, poza 
przeszkoleniem współpracujących z nim księży i zakonników, prowadzeniem 
terminarza akcji i ich koordynacją, głoszeniem kazań i posługą duszpasterską, 
udziałem w konferencjach podsumowujących, miała jeszcze inny wymiar: po-
zwalała na przygotowanie materiałów promocyjnych i literatury dla wszystkich 
osób zaangażowanych w tę akcję. o. Maurus Heribert miał już doświadczenie 
w zakresie prasy katolickiej z czasów, gdy pracował w Centralnym Urzędzie 
Prasowym Zakonu Salwatorianów w Berlinie. Swą pierwszą książką na temat 
duszpasterstwa rodzin pt. Die Heiligung der Familie. Pastoralanweisung für die-
planmäßige Nacharbeit der Eucharistischen Familienwochen (Uświęcenie rodzi-
ny. Wskazówki pastoralne do planowego przeprowadzenia Eucharystycznych 
Tygodni Rodzin) wydał w 1940 roku w Berlinie. Kolejną, Dienstanweisung des 
erzbischöflichen Generalvikariates für den hochw. Klerus im reichdeutschen Anteil 
des Erzbistums Ölmütz (Dyrektywy służbowe arcybiskupiego Wikariatu Gene-
ralnego dla czcigodnego duchowieństwa w części Rzeszy Niemieckiej należącej 
do biskupstwa ołomunieckiego) wydana została w 1941 roku w drukarni Mey-
era w Raciborzu. W arcybiskupstwie wrocławskim Dyrektywy służbowe wydane 
zostały przez katolicką drukarnię Von Haydebrandund Lasa jako Dienstanwe-
isung des erzbischöflichen Generalvikariates für den hochw. Klerus im Erzbistums 
Breslau (Dyrektywy służbowe arcybiskupiego Wikariatu Generalnego dla 
czcigodnego duchowieństwa biskupstwa wrocławskiego). W tej formie dotarły 
one również do innych diecezji, m.in. rozpropagował je książę-biskup diecezji 
Gurk-Klagenfurt, dr Andreas Rohracher42.

Dwa miesiące później Stark był gościem klagenfurckiego administratora 
biskupiego i dyrektora urzędu duszpasterskiego Hasslera. Na spotkanie przy-
było ok. 70 księży, którzy zapoznali się już z wrocławskimi Dyrektywami służ-
bowymi i pomysłami na przeprowadzenie Eucharystycznych Tygodni Rodzin 
na obszarze między Wysokimi Taurami a Karawankami. Pierwsze ustalenia 
dotyczyły miejscowości Villach i Wolfberg w rejonie Lavanttal43. Na prośbę 
biskupa-administratora (późniejszego biskupa Salzburga) Andreasa Rohra-
schera wszystkie cztery parafie miejskie uczestniczyły wspólnie w spotkaniach 
w głównym kościele parafialnym św. Jakuba w Villach. Na pierwsze kazanie 
przybyło 700 wiernych. Podczas wieczornych kazań przez kolejne dni liczba 
stale rosła i doszła do 1200 osób44. 

42 M.H. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 52-53.
43 Tenże, 500 000 Kilometer, s. 36.
44 Tamże, s. 40-41.
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V. Apostolat Matek

Od 1941 roku oprócz działań w ramach Eucharystycznych Tygodni Ro-
dzin Stark rozpoczął współorganizowanie Apostolatu Matek oraz Tygodni 
Wychowawczych. W tym czasie naziści znacznie już ograniczyli działalność 
związków stanowych, należało więc zastąpić je jakąś inną formą duszpaster-
stwa. Nabożeństwa Apostolstwa Matek odbywały się zawsze według ściśle 
określonego schematu i miały jasno określone cele religijne: rodzinna modli-
twa, udział we Mszy św. oraz wspólna rodzinna Komunia św. Po specjalnym 
kazaniu, symbolicznym geście uściśnięcia dłoni proboszczowi, który oznaczał 
przystąpienie do Apostolatu Matek, uczestniczki nabożeństwa podejmowały 
zobowiązanie, że będą swe rodziny zachęcać do częstej Komunii św., przy-
najmniej jeden członek rodziny będzie codziennie uczestniczyć we Mszy św., 
w domach każdego dnia odprawiane będzie krótkie nabożeństwo. W razie 
potrzeby, tzn. przy braku kapłana, rodzice mieli nauczać swe dzieci religii. 
Matki zobowiązały się również do zachowywania chrześcijańskich tradycji, 
pielęgnowania Caritasu oraz ducha chrześcijańskiego w relacjach sąsiedzkich. 
Miały ponadto podejmować się okazyjnego apostolstwa. Na zakończenie każ-
da z uczestniczących w nabożeństwie matek podchodziła od ołtarza, składała 
na ręce księdza oświadczenie, że dotrzyma złożonej obietnicy, i otrzymywała 
czterostronicową książeczkę z modlitwami. Akcja ta była sposobem zapewnie-
nia religijnego wychowania na wypadek, gdyby w przyszłości nie pozostał już 
na tym terenie żaden kapłan45.

VI. Represje ze strony nazistów i zakaz głoszenia kazań

Niestety, akcja Tygodni Wychowawczych nie rozwinęła się dobrze, ponieważ 
wielu duchownych zostało już aresztowanych przez nazistów lub wcielonych do 
Wehrmachtu. Z najbliższych współpracowników Starka, którzy zginęli w obo-
zach koncentracyjnych, wymienić należy dyrektora Schrammela z Seminarium 
dla Chłopców w Bruntalu, o. pallotyna Henkesa i o. salwatorianina Ludwiga 
Hillera. Represje ze strony narodowych socjalistów nie ominęły również Starka. 
Już we wrześniu 1940 roku stanął przed sądem z zarzutem „wrogich wystąpień 

45 Tenże, Bogaty w miłosierdzie, s. 104. Por. także: tenże, 500 000 Kilometer, s. 40.
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przeciw państwu”46. Sprawa została skierowana do sądu na podstawie postę-
powania przygotowawczego rozpoczętego przez naczelnego prokuratora sądu 
w Opolu z 18 października 1940 roku47. Z biegiem czasu sytuacja pogarszała 
się i obawiano się, że salwatorianin zostanie aresztowany. Józef Marcin Nathan 
jeszcze przed rozpoczęciem akcji duszpasterskich Apostolatu Matek oraz Tygo-
dni Wychowawczych zwrócił się do niego prośbą o przeszkolenie duchownych, 
którzy mogliby go zastąpić, gdyby on sam został uwięziony48.

Podczas Eucharystycznych Tygodni Rodzin w Villach w Karyntii, które – 
na zaproszenie biskupa Rohrchersa – miał przeprowadzić 1-14 maja 1942 roku, 
bez podania konkretnej przyczyny o. M. Stark został wezwany 7 maja 1942 
roku przez gestapo49. Podczas trwających 4,5 godziny przesłuchań prowa-
dzonych przez komisarza Gloggnitzera musiał szczegółowo przedstawić treść 
referatów, jakie wygłosił 4 i 6 maja na spotkaniach w salce przy plebanii, na 
które zaprosił młodych małżonków i narzeczonych. Dotyczyły one intymnego 
życia małżeńskiego oraz wychowania dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania 
w duchu chrześcijańskim. Zaproszenie na to spotkanie wypowiedziane zostało 
przez Starka w kościele. Według władz złamał w ten sposób zakaz spotkań 
i zgromadzeń poza budynkami kultu religijnego50.

Stark musiał się zobowiązać, że nie będzie więcej organizował spotkań na 
plebaniach. Po przesłuchaniach został zwolniony i – zgodnie ze swym har-
monogramem – w niedzielę wieczorem rozpoczął kazaniem Eucharystyczny 
Tydzień Rodzin, na który tłumnie przybyli wierni51. Przez kolejnych sześć dni 
Stark prowadził podczas nabożeństw majowych cykl kazań na temat rodziny, 
małżeństwa i wychowania dzieci, dostosowując się do przedstawionych mu 
zakazów, tzn. nie organizował spotkań na plebanii i porannych nabożeństw. 
14 maja wypadało Święto Wniebowstąpienia. Stark miał wieczorem odprawić 
uroczystą Mszę św. i wygłosić kazanie o rodzinie. Został jednak niespodzie-
wanie wezwany na posterunek policji, gdzie poinformowano go, że Urząd 

46 APG, Wezwanie do sądu w Jägerndorf (dzisiejszy Krnov) nadane w Jägerndorf 
2.09.1940. Por. także: APG, Bericht über die Massnahmen der Geheimer Staatsplizei 
in Kärntengegen den Diözesanrat Herbert Stark von Jägerndorf (Sprawozdanie o dzia-
łaniach policji państwowej w Karyntii przeciwko Herbertowi Starkowi z Karniowa) – 
3 strony maszynopisu bez numeracji.

47 APG, Berichtüber die Massnahmen.
48 M.H. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 103-104.
49 APG, Berichtüber die Massnahmen.
50 Tamże.
51 M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 44.
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Główny Gestapo w Klagenfurcie telefonicznie przekazał nakaz jego natych-
miastowej deportacji52. Można przypuszczać, że cała sytuacja była tylko pre-
tekstem do aresztowania Starka, którego działalność na rzecz apostolatu rodzin 
od dawna była źle postrzegana przez nazistów.

Kilka tygodni później Stark otrzymał wezwanie do siedziby gestapo 
w Opawie (niem. Troppau). Naczelnik Stoppeck poinformował go, że 23 maja 
1942 roku decyzją PSHA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) ma zakaz 
głoszenia kazań na terenie całej Rzeszy Niemieckiej. Komisarz uprzedził go, 
że każda próba złamania tego zakazu oznaczać będzie wywiezienie do obozu 
koncentracyjnego53.

Działalność Starka po zakazie głoszenia kazań jest najsłabiej udokumen-
towana. W związku z zaistniałą sytuacją prowincjał podjął decyzję o przenie-
sieniu Starka do Wrocławia, o czym poinformował wikariusza generalnego54. 
Dla bezpieczeństwa zamieszkał on na plebanii parafii Chrystusa Króla, korzy-
stając z gościnności proboszcza Karla Riedera. Tu zajmował się pracą organi-
zacyjną, pisemnymi opracowaniami na rzecz urzędów duszpasterskich Wro-
cławia i Branic55. Z pewnością nadal był śledzony i nękany przez nazistów56 
oraz musiał każdorazowo zgłaszać swoje wyjazdy z Wrocławia57.

4 października 1943 roku przesłał tajny list do prowincjała w Berlinie, pod-
pisując go Maurermeister – „mistrz murarski”58. W liście tym Stark wyraził 
swój żal związany z niemożnością podjęcia ambitnych, duszpasterskich zadań.

VII. Koniec wojny i wypędzenie

Kolejna potwierdzona wiadomość o życiu Starka pochodzi z 15 stycznia 
1945 roku59. Odbyło się wówczas w klasztorze Sióstr Szkolnych w Karniowie 

52 Por. APG, Berichtüber die Massnahmen; M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 45.
53 Tamże, s. 45-46.
54 APG, Pismo prowincjała do Wikariusza Generalnego w Branic z 18.12.1942 r.
55 M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 46.
56 Zachowało się wezwanie tajnej policji z Opawy adresowane do Starka. Musiał się 

stawić na przesłuchanie 1.09.1942 r. APG, Vorladung Geheime Staatspolizei, Troppau 
27.08.1942.

57 APG, List do prowincjała wysłany z Innsbrucku 4 października 1943 r.
58 Tamże.
59 Tak podaje w: M.H. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 106. Na innym miejscu 

(M.H. Stark, 500 000 Kilometer, s. 47) jako datę tego spotkania podano wrzesień 1944 r. 
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ostatnie spotkanie Rady Diecezjalnej Wikariatu Branickiego, podczas którego 
Stark wygłosił referat: Pytania na temat zadań duszpasterstwa w przyszłości60. 
W zachowanym maszynopisie tego referatu61 wiele miejsca poświęcono dusz-
pasterstwu rodzin. Stark przedstawił różne możliwości rozwoju sytuacji wojen-
nej, ale w każdej z nich wskazywał potrzebę odbudowy rodziny, m.in. poprzez 
Eucharystyczne Tygodnie Rodzin. O znaczeniu działań Starka w wikariacie 
generalnym Branice pisał w liście z 19 października 1945 roku bp Nathan: 
„Ojciec Maurus Stark przez 6 lat był zaangażowany w duszpasterstwo Die-
cezji Ołomunieckiej, a dokładnie obszaru dawnego Wikariatu Generalnego 
Branice obejmującego Kraj Sudecki i pruską część przynależącą do diecezji. 
Był członkiem Biskupiego Urzędu Duszpasterskiego i dzięki swym boga-
tym doświadczeniom przekazał cenne inspiracje do praktyki duszpasterskiej. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują jego osiągnięcia w zakresie organizacji 
duszpasterstwa rodzin; w tym obszarze działań był niestrudzony i odgrywał 
wiodącą rolę. Opracował zakrojony na szeroką skalę plan przeprowadzenia 
na całym obszarze diecezji Eucharystycznych Tygodni Rodzin, przygotował 
praktyczne dyrektywy do ich realizacji i samodzielnie przeprowadził je w wielu 
parafiach. Jeżeli dzięki tym akcjom, które przeprowadzone zostały na niemal 
całym obszarze objętym naszych duszpasterstwem, nastąpiło wyraźne ożywie-
nie życia kościelno-religijnego, to jemu zawdzięczamy w głównej mierze ten 
wzbudzający radość sukces (…)”62.

Wkrótce potem, jeszcze w roku 1945 Stark został wysiedlony ze Śląska do 
Niemiec. Podjął się trudnego zadania duszpasterstwa wypędzonych63. Kie-
rował również ośrodkiem prasowym Centrum Pomocy Wypędzonym dla 
Berlina i radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W 1947 roku wydał list 
pastoralny Brak Ojczyzny a duszpasterstwo64, w którym podjął temat duszpa-
sterstwa wypędzonych ze swej małej ojczyzny Niemców.

60 M.H. Stark, Bogaty w miłosierdzie, s. 106; tenże, 500 000 Kilometer, s. 47.
61 APG, Maszynopis referatu z ręcznie napisaną stroną tytułową: Styczeń 1945. Referat 

na ostatnim posiedzeniu Branickiej Rady Diecezjalnej (na prośbę wikariusza generalnego 
biskupa Nathana), [bez numerów stron].

62 APG, List bp. Józefa Marcina Nathana napisany w Branicach 19 października 1945 r.
63 Zachowało się sprawozdanie z działalności obozu dla uciekinierów znajdującego się 

w Berlinie od sierpnia 1945 r. podpisane przez Maurusa Starka jako duszpasterza wypę-
dzonych w Katolickiej Służbie Wypędzonych Stowarzyszenia Caritas, APG, Lagerbericht 
ber Flüchtlingsbaracken in Berlin-Weidmannslustz 9 stycznia 1946 r. (maszynopis, bez 
numeracji stron).

64 M. Stark, Pastoralbrief, Heimatlosigkeit und Seelsorge, Freiburg [1947].
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VIII. Działalność powojenna

W roku 1949 zaproszony został przez wydział kulturalny francuskiej strefy 
okupacyjnej oraz Międzynarodową Unię Organizacji Rodzin z siedzibą w Pa-
ryżu na kongresy i obrady do Rzymu, Paryża, Londynu, Brukseli i Hagi65. 
Stark był współzałożycielem (wraz z grafinią Sophiezu Eltz i innymi świecki-
mi) Federacji Rodzin Niemieckich Katolików – organizacji, która nieprzerwa-
nie od 1953 roku działa na rzecz rodzin w Niemczech i na całym świecie. Brał 
udział w wielu konferencjach w Europie i Afryce, przyczyniając się do rozwoju 
duszpasterstwa rodzin i pomocy rodzinie w wielu krajach.

Stark wydał kilkanaście książek na temat duszpasterstwa rodzin, wiele arty-
kułów prasowych, a także monografię o założycielu swego zgromadzenia, o. Jo-
hannie Baptyście Jordanie66. Wielką popularnością cieszy się jego dwutomowy 
Domowy leksykon rodziny katolickiej, który doczekał się aż sześciu wydań67.

Maurus Stark zmarł 4 lipca 1984 roku w Hamburgu, a pochowany został 
w Steinfeld/Eifel.

* * *
Pamięć o „pewnym salwatorianinie”, jak sam siebie często określał Stark, 

nie przetrwała próby czasu i zawirowań historii. Jego działania prowadzone 
głównie na terenie dzisiejszej Polski nie zainteresowały badaczy niemieckich, 
a polscy badacze nie podejmowali trudu poznania życia niemieckiego salwa-
torianina. W wydanej niedawno w Polsce książce Bogaty w miłosierdzie tak 
pisał Stark o życiu i działalności bp. Józefa Marcina Nathana: „W gazetach 
codziennie pojawiają się wiadomości o (…) «gwiazdach» i «gwiazdeczkach» 
(…), mało znaczących drobnostkach i sensacyjnych doniesieniach. Napraw-
dę wielkie osobistości pozostają zwykle w cieniu i o nich się milczy. Oni nie 
dbali o swój wizerunek publiczny. Oni chcieli tylko służyć i wykonać święty 
obowiązek względem rodziny ludzkiej”68. Zadziwiające, jak stwierdzenie to 
jest aktualne i trafne w odniesieniu do autora tych słów i jego działań. Ini-
cjatywy duszpasterskie Starka nie straciły na aktualności i mogą inspirować 
pastoralną działalność Kościoła w obszarze duszpasterstwa rodzin. Żyjemy 

65 Tenże, Hauslexikon der katholischen Familie [informacja o autorze na obwolucie 
książki].

66 Tenże, Damit sie dich erkennen. Die Pläne des Johann Baptist Jordan, Steinfeld 
[1980, 1990].

67 Tenże, Hauslexikon der katholischen Familie.
68 Tenże, Bogaty w miłosierdzie, s. 6-7.
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wszak w czasach, gdy rodziny znowu zagrożone są przez niszczące ideologie. 
Kościół – podobnie jak w czasach „zapomnianego duszpasterza rodzin” – ma 
obowiązek przypominać o sakramentalności małżeństwa i  jego eklezjalnym 
posłannictwie. I w tym kontekście działalność i literatura salwatorianina Mau-
rusa Starka może być inspiracją i drogowskazem.

SALVATORIAN MAURUS H. STARK – FORGOTTEN PASTOR  
OF FAMILIES

Summary

The article features a biography of Salvatorian, Father Maurus Stark, who, during 
World War II, organized, with the help of Bishop Joseph Martin Nathan, Eucharistic 
Family Weeks, Mothers’ Apostolate and Educative Weeks on the area stretching from 
Berlin and Wroclaw through today’s Moravia to Carinthia. At the time when a com-
prehensive framework of the family apostolate was still nonexistent, Father Stark 
undertook this difficult task, both in the practical sense – by conducting broadscale 
ministry activities, and academically, as the author of numerous books and articles 
in the Catholic press.

Słowa kluczowe: 
salwatorianie, apostolat rodzin, Eucharystyczne Tygodnie Rodzin, działalność 
Kościoła w czasie II wojny światowej.

Keywords: 
Salvatorians, family apostolate, Eucharistic Family Weeks, Catholic Church ac-
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S. Konstancja Alicja Kubiak CSFB

 Działalność zakonodawcza Sługi Bożego 
ks. Józefa Cz. Ch. Małysiaka SDS (1884-1966)

Całe życie ks. Józefa Małysiaka było podporządkowane idei założyciela 
salwatorianów – ks. Franciszka Jordana: „Dopóki żyje na świecie choćby je-
den człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie wolno 
ci ani na chwilę spocząć”1. Wyrazem tego były wszelkie dzieła i  inicjatywy 
podejmowane w całym jego pracowitym życiu. Głównie koncentrował się wo-
kół idei misji i rekolekcji, a szczególnie rekolekcji zamkniętych. Pragnął, aby 
kapłani, którzy angażują się w taką działalność, mieli jak najlepsze ku temu 
warunki2. To wszystko nie było dla ks. J. Małysiaka wystarczające. Otwartość 
na działanie Ducha Świętego i bogate doświadczenie sprawiło, że widział 
potrzebę powołania dwóch zgromadzeń zakonnych. Zgromadzenie żeńskie 
miało służyć kapłanom, by owocnie mogli pełnić swoją posługę, natomiast 
męskie miało formować księży rekolekcjonistów i misjonarzy do tej szczegól-
nej pracy. Ks. J. Małysiak podjął próbę założenia takiego zgromadzenia, która 
nie przetrwała jednak próby czasu. Sukcesem natomiast okazało się powołanie 
nowej, żeńskiej rodziny zakonnej: Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. 
W niniejszej publikacji zostaną przedstawione działania ks. J. Małysiaka zmie-
rzające do utworzenia tych zgromadzeń, a także jego udział w ich rozwoju jako 
opiekuna duchowego innych wspólnot. 

S. dr Konstancja Alicja Kubiak CSFB – absolwentka Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KULJPII; od 1995 roku postulatorka procesu beatyfika-
cyjnego ks. J. Małysiaka SDS; e-mail: konstancja2000@wp.pl.

1 F. Jordan, Dziennik Duchowy, Kraków 1994, s. 153.
2 Zob. A.K. Kubiak, Realizacja charyzmatu misyjnego drogą do świętości ks. Józefa Ma-

łysiaka (1884-1966), Lublin 2003, mps., Archiwum Generalne Sióstr Betanek w Lublinie 
(cyt. dalej: AGSB), s. 63-144.
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I. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Zatroskanie ks. Józefa Małysiaka o rozwój misji i rekolekcji wiązało się 
z kapłanami podejmującymi ten trud. Kapłan nie tylko dobrze przygotowany, 
ale i spokojny o swoją parafię może owocnie apostołować. Doświadczenie 
zdobyte przez ks. J. Małysiaka podczas bycia kapłanem diecezjalnym i potem 
jako zakonnika pomogło zrozumieć potrzebę właściwej pomocy dla kapłanów 
w pracy parafialnej. Uznał, że w takiej sytuacji „tylko odpowiednio wyszkolone 
siostry zakonne mogą tak w parafii, jak też i na plebanii, być wielką pomocą dla 
kapłanów”3. W owym czasie nie było żeńskich zgromadzeń zakonnych, które 
poświęciłyby się takiej pracy. Nigdy siostry nie mieszkały na plebanii czy przy 
parafii. Istniejące zgromadzenia żyły w dużych wspólnotach oraz we własnych 
domach, a w prace parafialne włączały się sporadycznie na prośbę księdza pro-
boszcza. Myśl o takim zgromadzeniu parafialnym była czymś nowym w owym 
czasie. Sprzyjające jednak warunki pozwoliły na to, by zaczęła dojrzewać. 

Kiedy w 1929 roku ks. J. Małysiak udzielał w Trzebini rekolekcji zamknię-
tych dla panien, wspomniał o pomocy dla kapłanów. Zgłosiła się do niego 
Franciszka Irena Parasiewicz, katechetka z Zakopanego4, która zapragnę-
ła włączyć się w nowe dzieło. Ona to jako współzałożycielka wspomagała 
ks. J. Małysiaka w realizacji podjętego dzieła. Najpierw jednak zdecydował 
zapoznać się z wolą i opinią władzy kościelnej. Zwrócił się w tej sprawie do 
trzech biskupów: „Ks. Metropolity Sapiehy, Ks. Kardynała Hlonda i Ks. Bis-
kupa Anatola Nowaka. Jeżeli wszyscy trzej dadzą odpowiedź przeczącą, to ta 
rzecz nie jest dziełem Bożym. (...) Arcybiskup A. Sapieha odpowiedział, że 
są już zgromadzenia zakonne o podobnym celu, na przykład Siostry Skrytki, 

3 Tamże, s. 2.
4 Franciszka Irena Parasiewicz urodziła się 20 sierpnia 1889 r. w miejscowości Krać 

na Wołyniu. Rodzice Ireny: Ignacy Brochowicz-Parasiewicz i Jadwiga Nałęcz-Nowiń-
ska (córka Franciszka i Zofii z Korewickich-Nowickich, którzy byli właścicielami Na-
łęczowa i Wieńca położonego na Kujawach). Ojciec za udział w powstaniu 1863 r. 
musiał emigrować do Kijowa. Irena od najmłodszych lat była słabego zdrowia i  jako 
kilkuletnia dziewczynka zachorowała na płuca. Leczyła się w Zakopanem. Gimnazjum 
ukończyła z odznaczeniem, gdyż zawsze wykazywała dużo cierpliwości i hartu ducha. 
Gdy wybuchła rewolucja, w 1917 roku wyjechała do Polski, gdzie wcześniej się leczyła. 
W Zakopanem założyła i prowadziła pensjonat. Lubiąc kontakt z młodzieżą, pracowała 
jako katechetka. Zob. Współzałożycielka s. Irena Parasiewicz, mps., AGSB. Zmarła w War-
szawie 13 marca 1943 r. i tam została pochowana. 12 marca 2018 r. po ekshumacji jej 
szczątki zostały przeniesione do grobowca Zgromadzenia na cmentarz parafialny w Ka-
zimierzu Dolnym.
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więc trzeba się z nimi połączyć. (...) Posłałem więc znów p. Irenę Parasiewicz 
do J. Em. Ks. Kardynała Hlonda, a Ks. Prymas zaraz się projektem zajął i dał 
wszelką pomoc, tak moralną, jak też i materialną”5. Te stanowiska hierarchii 
Kościoła utwierdziły ks. Małysiaka, by dzieło zakładać.

Sam napisał pierwsze statuty, a  potem regulamin. Wskazał na cele, 
dla których powołał w  Kościele nową rodzinę zakonną: „Celem głów-
nym Towarzystwa Pracy Betańskiej (pierwotna nazwa Zgromadzenia) 
jest własne uświęcenie Sióstr za pomocą ciągłego obcowania z  Bogiem 
wszechobecnym, częstej a  krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu  
i ciągłej, nieustannej pracy, pełnej poświęcenia się i zaparcia. Pracę tę mają 
Siostry Betanki wykonywać przede wszystkim na plebanii i w kościołach. 
Na plebanii mają się zająć gospodarstwem, kuchnią i bielizną, a w kościele 
utrzymaniem czystości i porządku, zarazem też ozdabianiem świątyni”6. Ks. 
J. Małysiak nie ograniczył działalności sióstr do wymienionych zadań, ale 
zalecił otwartość na wszelkie formy pomocy w Kościele w zależności od próśb 
księdza proboszcza: „A więc Siostry Betanki, o ile będą siły odpowiednie, mają 
oddać się pracy w kancelarii parafialnej, w parafii zaś mogą kierować przed-
szkolami, charytatywnymi instytucjami, organizacjami katolickimi. (...) mogą 
także pracować w pałacach biskupich, seminariach duchownych i w domach 
zakonnych na miejscu służby świeckiej”7. Siostry miały być przy kapłanach nie 
tylko w Polsce, ale gdy zajdzie potrzeba również „na misjach wśród pogan”8.

Ze względu na główny cel zgromadzenia, którym była pomoc kapłanom, na 
dzień powstania ks. J. Małysiak wybrał Wielki Czwartek. Tego dnia – 17 kwiet-
nia 1930 roku powstało nowe zgromadzenie pod nazwą Towarzystwo Służby 
Betańskiej. Tego dnia s. Irena Parasiewicz była rano u kard. Hlonda: „A więc 
o godzinie 7.00 w Wielki Czwartek ks. Prymas zatwierdził pisemnie (...) i dał 
jeszcze raz oficjalne błogosławieństwo”9. Zatwierdzenie nowej kongregacji 
brzmiało: „Na mocy Kanonu 492 po przedstawieniu sprawy Ojcu św. na prze-
słuchaniu dnia 29 kwietnia 1930 r. ustanawiam niniejszem żeńską Kongregację 
zakonną iuris diocesani pod nazwą «Towarzystwo Pracy Betańskiej». Jego celem 
będzie poza uświęceniem członkiń, praca na plebaniach, w kościołach i po pa-
rafiach. W ramach prawa kościelnego rządzić się będzie Towarzystwo konstytu-

5 J. Małysiak, Zgromadzenie Sióstr Betanek, mps., AGSB, s. 2.
6 Regulamin Towarzystwa Pracy Betańskiej, p. I. 2-3, Akta klasztoru Sióstr Betanek 

(1935-51), OK, Archiwum Diecezji Kieleckiej (cyt. dalej: ADK). 
7 Tamże, p. I. 5-6. 
8 Tamże.
9 Pismo s. Ireny Parasiewicz z 18.04.1930 r., AGSB, DR 4(1931) nr 8, s. 291.
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cją, tymczasowo opracowaną przez O. Małysiaka. Siedzibą domu macierzyste-
go będzie na razie Puszczykowo. Przełożoną Towarzystwa mianuję na trzy lata 
s. Irenę Parasiewicz August Kardynał Hlond”10. Święta Kongregacja na prośbę 
kard. Hlonda zatwierdziła zgromadzenie jako pia unio. Siostry betanki mogły 
składać zamiast ślubów tylko przyrzeczenia11.

Nowe dzieło zostało poświęcone Chrystusowi Królowi i Matce Łaski Bo-
żej. Oparte zostało na nowotestamentalnym tekście z Ewangelii według św. 
Łukasza 10,38-42 o Marcie i Marii z Betanii12.

Kolejne lata przyniosły rozwój liczebny zgromadzenia. W tym czasie Dom 
Generalny został utworzony w Puszczykowie koło Poznania. Siostrom został 
udostępniony dom od księdza prymasa. Tu zaczęły wstępować pierwsze kan-
dydatki. O dalszych losach założonego przez siebie zgromadzenia ks. J. Ma-
łysiak pisał: „Ponieważ dom Sióstr Betanek w Puszczykowie był potrzebny 
Eminencji, jako dom wypoczynkowy dla Seminarium Zagranicznego, przeto 
Ks. Kardynał odebrał Siostrom tę posesję. Jednak zatwierdzenia Towarzystwa 
Pracy Betańskiej nie cofnął. Siostrom w diecezji zostać pozwolił i nawet fi-
nansowo i moralnie w dalszym ciągu popierał”13. Do czerwca 1934 roku ks. 
Małysiak był salwatorianinem. Dojrzewająca myśl o zgromadzeniu męskim 
sprawiła, że musiał opuścić to zgromadzenie, by podjąć trud założycielski 
nowego. Został przyjęty przez bp. Augusta Łosińskiego w Kielcach14. Tym 
samym i tu przeniosły siostry betanki swój dom. W Kielcach i na placówkach 
w diecezji siostry prowadziły pracę gospodarczą na plebaniach, pracowały 
w Misji Dworcowej i w Akcji Katolickiej15. Zgromadzenie powoli nadal się 
rozwijało, ale ks. Małysiak miał kłopoty z siostrami piastującymi urząd prze-
łożonej generalnej. Współzałożycielka – s. Irena Parasiewicz została po trzech 
latach usunięta z urzędu i sama wystąpiła z Betanii. Założyciel tak to uzasad-
niał: „S. Irena Parasiewicz, mimo że była duszą pobożną, była w ustawicznych 
niepokojach i wątpliwościach. Była nazbyt skrupulatna. Może i te niepokoje 
były przyczyną, że tak zacna, świątobliwa i wykształcona s. Irena nie mogła 
tak Betanii zorganizować, jak to było potrzebne, że wszystko, co organizowała, 

10 Zob. też: Cz. Małysiak, Nowe Zgromadzenia zakonne, „Dzwonek Rekolekcyjny” 
3(1930) nr 11, s. 353-357.

11 Zob. J. Małysiak, Zgromadzenie Sióstr, s. 3.
12 A. Różanka, Aby odnowić oblicze ziemi, Lublin 1992, s. 53.
13 J. Małysiak, Zgromadzenie Sióstr, s. 2.
14 Zob. Dekret biskupa kieleckiego A. Łosińskiego z 12.10.1934 r., „Pismo Rekolek-

cyjne” 2(1935) nr 3, s. 22.
15 Tamże.
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jakoś się jej nie udawało. (…) Toteż była dobrą przy zakładaniu Betanii, ale nie 
była odpowiednią do jej prowadzenia”16. W młodym zgromadzeniu nie było 
jeszcze należycie wykształconych i przygotowanych do życia zakonnego sióstr. 
Ks. Małysiak sam wyznaczał przełożone generalne, ale niestety bez podsta-
wowej formacji zakonnej. Nie potrafiły uczciwie pokierować zgromadzeniem 
i po jakimś czasie je opuszczały17. Właśnie w Kielcach doszło do przykrego 
nadużycia finansowego ówczesnej przełożonej, skutkiem czego obwiniony 
został ks. Małysiak. Chodziło o zwrot pieniędzy wniesionych w posagu przez 
jedną z kandydatek, która opuściła zgromadzenie. Cała odpowiedzialność 
spadła na ks. Małysiaka i oparła się o sąd18. O niewinności ks. Małysiaka 
w tej sprawie pisała jedna z sióstr: „był w więzieniu z powodu roztrwonienia 
pieniędzy przez Jadwigę Żurowską, bo on figurował w sprawach finansowych. 
Po złożeniu wyjaśnień przez siostry, które wiedziały, jak jest naprawdę, został 
zwolniony”19. Do dziś niewyjaśniona jest sprawa pozbawienia ks. Małysiaka 
praw i obowiązków wobec sióstr betanek przez bp. Łosińskiego20 z powodu 
braku dokumentacji. Wkrótce zgromadzenie zostało rozwiązane na terenie 
diecezji kieleckiej21. Po tym smutnym fakcie ks. Małysiak poprosił o pozwole-
nie na opuszczenie diecezji kieleckiej22 i postarał się o przeniesienie do diecezji 
lubelskiej wraz z siostrami betankami. Osiadł wtedy w Nałęczowie23. Po kilku 

16 J. Małysiak, Z listów Ireny Parasiewicz, mps., AGSB.
17 S.A. Czajkowska, Moje wspomnienia z Betanii, mps. z 18.05.1978 r., AGSB.
18 J. Małysiak, Sprawa moja u Sióstr Betanek i w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela, 

mps., AGSB.
19 Wspomnienia Zdzisławy Małeckiej, AGSB; Pismo Sądu Okręgowego w Kielcach 

z dn. 10.10.1935 r., ADK.
20 „Niniejszym zwalniam Szanownego ks. Superiora z duchowego kierownictwa Be-

tanek. Nie ma wielebny ksiądz prawa brać od nich pieniędzy, ani pożyczek, ani wtrącać 
się w ich sprawy materialne (finansowe), ani wtrącać się w ich przyjęcia lub wydalenia, 
uważając tym samym, że Betanki do niego nie należą”. Pismo bpa A. Łosińskiego z dn. 
01.08.1935 r., Archiwum Prowincjalne Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: APS).

21 Zob. Dekret rozwiązujący siostry Betanki na terenie diecezji kieleckiej z 17.08. 
1935 r., APS.

22 „Z powodu powstałych trudności finansowych w diecezji kieleckiej i reorganizacji 
Zrzeszenia Księży Przemienienia Pańskiego oraz Towarzystwa Pracy Betańskiej czyli tzw. 
Sióstr Betanek – przychylam się do prośby Wielebnego księdza, pozwalając mu opuścić 
diecezję kielecką i poczynienie starania przeniesienia wspomnianych placówek na teren 
innej diecezji”. Pismo bpa A. Łosińskiego z 17.08.1935 r., APS.

23 Dzięki życzliwości biskupa lubelskiego, Mariana Fulmana siostry w grudniu 
1936 r. dom główny przeniosły do Nałęczowa, nowicjat zaś do Konopnicy. Domy te nie 
były własnością zgromadzenia, zostały jedynie wydzierżawione.
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latach owocnej pracy na ziemi lubelskiej bp Fulman zatwierdził 25 lipca 1939 
roku Konstytucje i Statut Towarzystwa Pracy Betańskiej24. 

Czas II wojny światowej przeżyły siostry głównie w Nałęczowie i w Kazi-
mierzu, gdzie ks. Małysiak został rektorem kościoła św. Anny. Pomagały mu 
w prowadzeniu przytułku dla biednych25. W marcu 1948 roku biskup lubelski 
Stefan Wyszyński wydał dekret reformacyjny dla Zgromadzenia Sióstr Be-
tanek26. Kierownictwo duchowe powierzył ks. kan. Karolowi Konopce. Ks. 
J. Małysiak natomiast został wyznaczony jako jeden z trzech kapłanów do 
niesienia pomocy administracyjno-gospodarczej przełożonej generalnej i  jej 
radzie. Po takiej decyzji biskupa ks. J. Małysiak uznał, że jego bezpośrednia 
obecność nie jest już siostrom betankom potrzebna. Wobec zwolnienia z obo-
wiązku opieki nad coraz bardziej samodzielnym zgromadzeniem i braku moż-
liwości założenia księży rekolekcjonistów ks. J. Małysiak postanowił poprosić 
o ponowne przyjęcie do salwatorianów27. Nie było to spowodowane żadnymi 
nieporozumieniami z biskupem lubelskim czy z powodu chęci znalezienia 
na starość wygodnego miejsca. Bp Wyszyński chętnie zgodził się na powrót 
ks. Małysiaka do salwatorianów28. Swoją radość z zamiaru powrotu do salwa-
torianów wyraził również ówczesny prowincjał ks. Celestyn Rogowski29. 

24 „W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kanonu 707 i następnych, zatwierdzamy 
niniejszą Konstytucję «Towarzystwa Pracy Betańskiej», jako dzieła pobożnego (pia unio), 
zawierającą 378 artykułów. Jednocześnie w myśl Konkordatu z dnia 10 lutego 1925 roku, 
nadajemy temuż dziełu pobożnemu zgodnie z art. XVI. Prawa osoby prawnej kościelnej. 
Zatwierdzenie to upoważnia do działania na terenie Diecezji Lubelskiej”. Pismo Biskupa 
lubelskiego – Mariana Fulmana z 25 lipca 1939 r., AGSB.

25 Pismo ks. Małysiaka do ks. Biskupa St. Wyszyńskiego z dn. 27.11.1947 r., APS.
26 Zob. Dekret reformacyjny z 22.03.1948 r., AGSB.
27 „Już nie robię żadnej tajemnicy z tego, że wracam do moich ukochanych Ojców i do 

mego najdroższego Zgromadzenia. Myślę, że J. E. Ks. Biskupowi Wyszyńskiemu trzeba 
będzie wkrótce sprawę przedstawić. Przypuszczam, że trudności robić nie będzie, gdyż ja 
nie zrywałem z kochanym Zgromadzeniem, jak tylko dla dzieł Bożych – nowych, a skoro 
te nie przyszły do skutku, więc wracam z radością do moich Ukochanych. Życie najściślej 
zakonne, choć prywatnie, zachowywałem zawsze i mam prywatne śluby: ubóstwa, czysto-
ści i posłuszeństwa”. Pismo do Prowincjała Salwatorianów z 10.06.1948 r., APS.

28 „Właściwe miejsce człowieka powołanego jest jego macierzysty zakon, gdzie się 
urodził do nowego życia. Powrót Ojca będę uważał za tryumf łaski Bożej. Proszę przyjąć 
na tę drogę moje błogosławieństwo i podziękowanie za pracę w diecezji”. Pismo ks. bpa 
Wyszyńskiego z 4.07.1948 r., AGSB.

29 „Z wielką radością witamy więc drogiego ks. Rektora z powrotem do naszego grona 
salwatoriańskiego”. Pismo ks. Celestyna Rogowskiego z 25.5.1948 r., APS.
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Po powrocie do salwatorianów opieka sprawowana przez założyciela nad 
siostrami ograniczała się do sporadycznych listów kierowanych do nich. 
Ks. J. Małysiak, chociaż z daleka, bardzo się cieszył z rozwoju zgromadze-
nia i z umacniania jego pozycji w Kościele. Kolejny ordynariusz diecezji lu-
belskiej, bp Piotr Kałwa, wyznaczył w 1950 roku dla Zgromadzenia nowe-
go opiekuna w osobie kapucyna o. Wincentego Czajkowskiego30. Dzięki 
opiece sprawowanej przez kapucynów zgromadzenie 10 września 1959 roku 
zostało afiliowane do zakonu braci mniejszych kapucynów i włączone do 
wielkiej rodziny zakonów franciszkańskich31. Tym samym całe zgromadzenie 
przyjęło Regułę życia braci i sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego 
Franciszka, która wskazuje sposób, w jaki mają ewangelizować współczesny 
świat32.

Największą radością dla założyciela była zgoda bp. Piotra Kałwy na skła-
danie przez siostry ślubów zakonnych, czasowych i wieczystych. Ten przywilej 
otrzymały siostry tuż przed jego śmiercią – 24 czerwca 1966 roku33. Tekst 
ślubów zakonnych zatwierdziła kuria w Lublinie 2 lipca tego samego roku. 
Dla ks. Małysiaka było to jakby ostateczne potwierdzenie władzy Kościoła 
nad założoną rodziną zakonną. Był spokojny, że teraz siostry będą stabilnym 

30 „Ponieważ ja nie mogę się moją kochaną Betanią tak zajmować, jak dawniej, 
więc się cieszę, że z woli Ks. Biskupa OO. Kapucyni są łaskawi opiekować się Siostrami 
Betankami”. O. Czajkowski został zobowiązany do rewizji konstytucji, które bp Kałwa 
zatwierdził 13 grudnia 1954 r. jako ustawę zgromadzenia zakonnego. Wtedy to nazwa 
z Towarzystwa Pracy Betańskiej została zmieniona na Zgromadzenie Sióstr Rodziny 
Betańskiej. Również z tego postępu cieszył się ks. J. Małysiak: „Cieszę się ja, cieszą się 
Siostry Betanki, te w niebie i te na ziemi, że Betania nie jest tylko pia unio, ale że jest 
Zgromadzeniem Zakonnym, z przyrzeczeniami zakonnymi (równoznaczne ze ślubami), 
z oficjum i z przywilejami zakonnymi. Czekała Betania 28 lat na tę chwilę”. J. Małysiak, 
Zgromadzenie Sióstr, s. 6.

31 Ten fakt był również wielką radością dla ks. J. Małysiaka: „Mają Siostry Betanki 
Regułę św. Franciszka z Asyżu, dołączoną do Konstytucji zakonnych, które napisałem. 
(...) Gdy udzielałem rekolekcji zakonnych OO. Franciszkanom, to im powiedziałem, że 
Reguła św. Franciszka daje wciąż jeszcze Kościołowi świętemu nowe zgromadzenia zakon-
ne, franciszkańskie. Tak jest teraz i z naszą Betanią”. Tamże.

32 „Siostry niech miłują Pana całym sercem, całą duszą i umysłem, całą mocą, i swo-
ich bliźnich niech miłują jak siebie samych. I niech Pana wysławiają w Jego dziełach, 
albowiem po to posłał je na cały świat, aby słowem i czynem dawały świadectwo Jego 
słowu i pouczały wszystkich, że poza Panem nie ma Wszechmogącego”. Reguła i życie 
Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka, p. 29, tł. pol. S. Wójcika, 
w: Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, Lublin 1992.

33 Zob. Dekret ks. Biskupa Piotra Kałwy z 24.06.1966 r., AGSB.
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zapleczem duchowym dla kapłanów: „Obecnie zostaje troska o rozwój Beta-
nii, aby Siostry, przyjęte do wielu diecezji w Polsce i za granicą, mogły dać 
Kościołowi świętemu dużo apostolstwa, i choć jedną świętą, kanonizowaną 
Betankę!”34.

Dalszy rozwój dzieła betańskiego, już po śmierci założyciela, mimo lat 
bardzo trudnych, potwierdził potrzebę istnienia Zgromadzenia Sióstr Rodzi-
ny Betańskiej. W związku z posoborową odnową życia zakonnego na nowo 
trzeba było opracować Konstytucje, które zatwierdził ordynariusz lubelski, 
bp Bolesław Pylak 8 grudnia 1978 roku. Po wprowadzeniu nowego Kodeksu 
prawa kanonicznego po raz kolejny Konstytucje i wszelkie przepisy funkcjo-
nujące w Zgromadzeniu trzeba było dostosować do obowiązującego prawa. 
Zatwierdzenie bp. Pylaka otrzymały 14 września 1988 roku. Kolejne lata były 
w zgromadzeniu czasem umacniania bogactwa duchowego i liczebnego. Ro-
sła liczba placówek w Polsce i poza granicami. Ostatecznym potwierdzeniem 
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej jako Bożego dzieła było zatwierdze-
nie papieskie otrzymane 25 stycznia 1992 roku. Odtąd siostry betanki stały 
się zgromadzeniem na prawach papieskich, to znaczy, że Kościół uznał ich 
charyzmat oraz potrzebę służenia Bogu i  ludziom. Zatwierdzone na nowo 
Konstytucje wskazują na sposób realizacji apostolstwa sióstr betanek, którym 
wspierają kapłanów w dziele ewangelizacji.

II. Zgromadzenie Przemienienia Pańskiego

Ks. J. Małysiak zdawał sobie sprawę z tego, że porywa się na rzeczy wielkie, 
ale wewnętrzne przynaglenie nie dawało mu spokoju. Jako charyzmatyczny 
misjonarz i rekolekcjonista chciał po ludzku zmaksymalizować owocność 
działań na tym polu. Uważał, że „dla zakładania, a zwłaszcza dla utrzymania 
i rozwoju Związków Księży Rekolekcjonistów, będzie potrzebne nowe zgro-
madzenie zakonne, którego celem byłoby właśnie zakładanie po diecezjach 
(naturalnie za wolą Ordynariusza) związków, ustawiczne czuwanie nad nimi 
i wyrabianie księży świeckich na dzielnych rekolekcjonistów. Naturalnie, że 
takie zgromadzenie musiałoby urządzać specjalne rekolekcje dla księży re-
kolekcjonistów i kursy instrukcyjne dla nich. Prócz tego wszystkiego sami 
członkowie tegoż zgromadzenia udzielaliby rekolekcji i misji. Jeżeli takiego 

34 J. Małysiak, Zgromadzenie Sióstr, s. 1. Zob. także Ch. Małysiak, Świątobliwe Siostry 
Betanki, Trzebinia 1958, mps., AGSB.
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zgromadzenia nie będzie, wówczas związki księży i rekolekcjonistów spośród 
kleru świeckiego zawsze będą budowane na kruchych podstawach, dziś będą 
liczne i zapalone do pracy, a jutro ostygną w zapale, zaczną topnieć, no i wresz-
cie całkiem stopnieją. Doświadczenie wyraźnie na to wskazuje”35. 

Wiedział, że ostateczna decyzja orzekająca o potrzebie takiego zgromadze-
nia należy do Kościoła, pytał więc u odpowiednich władz i prosił o rozstrzy-
gnięcie: „Naturalnie, że całą tę sprawę oddaję Bogu i Jego świętemu Kościo-
łowi. Nic bez zezwolenia władzy duchownej i jej rozkazu nie ośmieliłbym się 
przedsiębrać. Mojej władzy zakonnej z pokorą i lojalnie wszystko przedstawię 
i o decyzję także poproszę. Nie mam nic innego na myśli, jak tylko wypełnie-
nie woli Bożej, pomoc dla Kościoła świętego i zbawienia dusz ludzkich, obok 
własnego i współbraci uświęcenia. Wciąż myśl tę od siebie odpychałem, ale 
ona ustawicznie i coraz to natarczywiej wracała i wracała. Mam też i inne zna-
ki, o których nie chcę pisać, a które mnie przekonują o woli Bożej. Nie chcę, 
by przepadały dusze ludzkie, boję się sądu Bożego. Niedawno temu modliłem 
się gorąco w tej sprawie w Rzymie przy relikwiach książąt Apostołów, św. 
Piotra i Pawła. Proszę Waszą Ekscelencję o łaskawe wypowiedzenie się w tej 
sprawie, choćby tylko w krótkich słowach: pochwalam projekt lub nie. Za 
każde słowo Bóg zapłać. Ręce Waszej Ekscelencji całuję i o błogosławieństwo 
proszę”36.

Bp Łosiński swoim dekretem erygował Zgromadzenie Przemienienia Pań-
skiego w diecezji kieleckiej: „Na większą chwałę Bożą i na zbawienny pożytek 
dusz zatwierdzam w myśl kanonu 492 Prawa Kanonicznego Zgromadzenie 
Przemienienia Pańskiego, którego dom generalny znajduje się w Kielcach. 
Głównym celem Zgromadzenia, poza własnym uświęceniem członków, jest 
działalność misyjna i rekolekcyjna, jak również działalność instruktorska 
w kierunku wyrobienia księży świeckich na gorliwych i dzielnych rekolekcjo-
nistów. Zgromadzenie będzie się rządziło przepisami praw kościelnych i Kon-
stytucjami, napisanymi przez założyciela Księdza Józefa Małysiaka, za naszą 
aprobatą. Na mocy niniejszego dekretu Zgromadzenie Przemienienia Pań-
skiego będzie korzystało z wszelkich uprawnień, przyznanych zgromadzeniom 
zakonnym przez Prawo Kanoniczne i przez Konkordat”37. Ks. J. Małysiak 
otrzymał od biskupa upoważnienie do działań prawnych w imieniu tego zgro-

35 Cz. Małysiak, Związek Księży Rekolekcjonistów ostoją ruchu rekolekcyjnego w diecezji, 
mps., s. 12-13, AGSB.

36 Pismo do ks. bpa A. Łosińskiego z 18.01.1934 r., AGSB.
37 Dekret biskupa Łosińskiego erygujący Zgromadzenie Przemienienia Pańskiego 

z 18.09.1934 r., APS.
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madzenia38. Opracował też Konstytucje i szereg materiałów dotyczących jego 
działalności39. Pierwszymi współpracownikami i członkami nowej instytucji 
byli: ks. Antonii Sobczyński i ks. Józef Czerniecki. O zatwierdzenie zgroma-
dzenia zakonnego dla księży diecezjalnych wystąpił ks. J. Małysiak również do 
Kongregacji Spraw Zakonnych w Rzymie. Sekretariat tej Kongregacji nadesłał 
jednak odpowiedź negatywną – non expedire40. 

Niestety po roku, z powodu braku odpowiednich kandydatów i trudności 
finansowych, zgromadzenie to zostało rozwiązane dekretem bp. Łosińskiego41. 
Ks. J. Małysiak próbował przeszczepić nowe zgromadzenie na teren innych 
diecezji, ale te wysiłki nie przyniosły efektów42. 

Wydaje się, że myśl o założeniu takiego zgromadzenia była ciekawa i z pew-
nością z Bożego natchnienia, ale z powodu ludzkiej słabości nie mogła się 
urzeczywistnić. Ks. J. Małysiak z pokorą przyjął tę bolesną dla niego decyzję 
Kościoła, choć nie przestał myśleć o potrzebie takiego zgromadzenia. Podczas 
kwerendy w Archiwum Diecezji Kieleckiej nie znaleziono żadnych innych 
dokumentów, które mogłyby bliżej wyjaśnić sprawę nieudanej próby założe-
nia tego zgromadzenia. Odległość czasowa lat uniemożliwia też odnalezienie 
jakichkolwiek świadków.

Mimo tej nieudanej inicjatywy ks. J. Małysiak umiał zachować cnotę 
męstwa. Przyznając się do swoich ludzkich słabości, zaakceptował wszystkie 
okoliczności, które uniemożliwiły realizację jego planów. Wszelkie inicjatywy, 
które podejmował, były zawsze uzgodnione z odpowiednią władzą kościelną. 

38 Zob. Pismo Kanclerza Kurii Biskupiej w Kielcach z 1.12.1934 r., APS.
39 Zob. Konstytucje Księży Rekolekcjonistów, „Pismo Rekolekcyjne” 1(1934) nr 8, s. 7.
40 Zob. Pismo Kongregacji Spraw Zakonnych z 4.12.1934 r., APS.
41 Zob. Pismo ks. Biskupa Łosińskiego z 17.08.1935 r., APS. Sam ks. J. Małysiak o tej 

sprawie pisał w jednym z listów: „J. E. Ks. Biskup Łosiński był bardzo przychylny obu 
organizacjom (Siostry Betanki i Księża Przemieniania Pańskiego). Ale ja zajęty organiza-
cjami, misjami i rekolekcjami, a także i wydawnictwem zaniedbałem doglądać finansów. 
Tym czasem szatan podsunął mi (byłem nieostrożny) na stanowisko przełożonej sióstr 
osobę, która zdefraudowała dwadzieścia kilka tysięcy złotych, i powstały takie trudności, 
że śp. Ks. Biskup Łosiński obydwie organizacje rozwiązał. Bóg tylko wie, ile się w ten czas 
nacierpiałem! Ratował mnie w swej niepojętej dobroci J. Em. Ks. Kardynał Prymas. Po-
nieważ Siostry Betanki były w Poznaniu i w innych także diecezjach, więc się uratowały, 
a organizacja męska nie miała gdzie indziej oparcia. Wszystkie długi pracą moją spłaciłem 
do grosza”. Pismo do ks. biskupa S. Wyszyńskiego prawdopodobnie z 1946 r., AGSB.

42 Zob. Pismo ks. bpa Franciszka Bardy z diecezji przemyskiej do Kurii Bisku-
piej w Kielcach z 21.09.1935 r.; Pismo ks. abpa Jałbrzykowskiego do bpa kieleckiego 
z 27.09.1935 r., Syg. XM-11, ADK.
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Ograniczenia i odmowne decyzje przyjmował z godnym podziwu poddaniem 
się woli samego Boga. Takie postawy charakteryzowały ludzi świętych, którzy 
prawdziwie potrafili złożyć swoje życie jako ofiarę miłą Bogu.

Na zakończenie tego opracowania warto nadmienić o pośredniej roli 
ks. Małysiaka jako opiekuna duchowego dwóch innych zgromadzeń zakon-
nych: braci Serca Jezusowego43 i sióstr Teresek44 oraz o nigdy niewcielonej 
w życie inicjatywie stowarzyszenia braci rekolekcyjnych.

III. Bracia Serca Jezusowego

W latach 1931-1934 ks. J. Małysiak, jeszcze jako salwatorianin, pełnił funk-
cję komisarza Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego na prośbę prymasa Augu-
sta Hlonda: „Na większą chwałę Bożą zatwierdzam niniejszym w myśl Kanonu 
492 Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego, którego dom generalny znajduje 
się w Puszczykowie pod Poznaniem. Głównym celem Zgromadzenia, poza 
własnym uświęceniem członków, jest praca na parafiach w roli organistów 
i kościelnych. Zgromadzenie rządzić się będzie przepisami Prawa Kościelnego 
i tymczasową ustawą wewnętrzną, spisana przez Wielebnego Księdza Mały-
siaka. Na mocy niniejszego dekretu, Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego 
korzystać będzie z wszystkich uprawnień, przyznanych zgromadzeniom za-
konnym przez Prawo Kościelne i Konkordat”45. Niemały wkład włożył on 
w rozwój i reformę tego zgromadzenia jako opiekun duchowy oraz kierownik 
braci w Puszczykowie.

43 Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego powstało 21 listopada 1923 roku. Założył 
je brat Andrzej Stanisław Kubiak. Celem głównym Zgromadzenia oprócz uświęcenia 
członków jest posługiwanie w kościele jako organiści i kościelni oraz jako siły biurowe 
w kancelarii parafialnej. E. Osiecki, E. Śliwka, Zakony w Polsce. Informator, Pieniężno 
1989, s. 56-60.

44 Siostry Tereski – Zgromadzenie „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Zgromadzenie niehabitowe. Początki sięgają roku 1925. W 1954 roku So-
dalicja Pracownic Katolickich prowadzona przez ks. kanonika Andrzeja Mazurkiewicza 
przekształciła się w Zgromadzenie. Celem tej wspólnoty zakonnej jest apostolstwo czynu 
i słowa, prowadzące do jedności, do jednoczenia ludzi poprzez modlitwę, pracę i ofiarę. 
E. Osiecki, E. Śliwka, Zakony w Polsce, s. 294.

45 Dekret Prymasa Augustyna Hlonda z 24 stycznia 1931 r., „Dzwonek Rekolekcyj-
ny” 4(1931) nr 3, s. 101-102.
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IV. Stowarzyszenie Braci Rekolekcyjnych

Data powstania Statutu Stowarzyszenia Braci Rekolekcyjnych wskazuje 
na czas po nieudanej próbie utworzenia zgromadzenia kleryckiego. Być może 
ks. Małysiak sądził, że inna forma pomocy dla misjonarzy będzie miała szansę 
powodzenia. Stąd pomysł powołania zgromadzenia dla braci, którzy pomaga-
liby kapłanom, szczególnie w prowadzeniu misji i rekolekcji. Głównym celem 
tego stowarzyszenia miało być: „Własne uświęcenie za pomocą ustawicznego 
obcowania z Bogiem i nieustannej, a pełnej zaparcia się pracy. Bracia Reko-
lekcyjni mają przede wszystkim pomagać kapłanom misjonarzom-rekolekcjo-
nistom w udzielaniu ćwiczeń duchownych, według ich życzenia i rozkazów. 
Prócz tego mogą spełniać wszelkie prace parafialne, jak np. obsługiwać kościół, 
prowadzić chóry, kolportować pisma, usługiwać w domach kapłanów i prowa-
dzić gospodarstwo”46. W przygotowanym statucie z 1936 roku ks. J. Małysiak 
wskazał również, na czym ma polegać ich codzienne życie i reguła. Idea ta 
nie doczekała się swojej pełnej realizacji. Tą kolejną inicjatywą ks. J. Małysiak 
potwierdził swoje niezwykłe zaangażowanie w sprawy misji i rekolekcji. Dbał 
nie tylko o to, by istnieli misjonarze i rekolekcjoniści, ale im samym chciał dać 
właściwe zaplecze i pomoc w niełatwej posłudze.

V. Siostry Tereski „Jedność”

W latach 1940-42 ks. Małysiak pełnił też funkcję opiekuna duchowego 
Sióstr Teresek „Jedność”. Mieszkał wtedy w Łukowie na Podlasiu i był wika-
riuszem w parafii Przemienienia Pańskiego. Przyjął go do parafii ks. proboszcz 
Andrzej Mazurkiewicz47, który w 1925 roku powołał sodalicję dla kobiet. Ks. 
Mazurkiewicz „dla dobra tworzącej się wspólnoty nawiązywał liczne kontakty 
z kapłanami zakonnymi, a przy tym chętnie korzystał z  ich pomocy i do-
świadczeń. Był otwarty na szeroką współpracę z nimi. Zależało mu na tym, 
aby zapewnić wspólnocie jak najlepszą opiekę duchową, dlatego też szukał 
odpowiedniego kapłana i był gotów powierzyć mu swoje stanowisko. Bliższą 
współpracę nawiązał zwłaszcza z dwoma kapłanami: o. Józefem Małysiakiem 

46 J. Małysiak, Statut Stowarzyszenia Braci Rekolekcyjnych, Lublin, 29.12.1936, mps., 
APS.

47 Historia/Jak powstało Zgromadzenie/Założyciel Zgromadzenia Sióstr „Jedność”, http://
www.siostrytereski.com [dostęp: 02.03.2018].
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(SDS) i z ks. Leonem Walaszkiem (SDB)”48. Ta opieka wyrażała się przede 
wszystkim poprzez prowadzenie rekolekcji i konferencji duchowych. To wła-
śnie dla nich (ze wszystkich zgromadzeń żeńskich) wygłosił najwięcej serii 
rekolekcji zamkniętych, bo aż 15. Prowadził je w Łukowie i Siedlcach49. Był 
to czas wojny, więc bliskość pobytu ks. Małysiaka dawała do tego najlepszą 
okazję. Z pewnością też ks. Małysiak potrafił odczytać potrzeby młodszego 
zaledwie o 5 lat zgromadzenia, względem jego sióstr betanek i wesprzeć siostry 
Tereski od strony duchowej.

* * *
Głównym działaniem Sługi Bożego ks. J. Małysiaka była działalność re-

kolekcyjno-misyjna. Z niej wypływały i miał swoje źródło inne inicjatywy, 
między innymi działalność zakonodawcza. Trafne i opatrznościowe okazało 
się powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Modli-
twa i pomoc kapłanom, jako charyzmat zgromadzenia, do dziś jest bardzo 
potrzebna i wciąż aktualna. Z uwagi na to, iż to dzieło się rozwija, jest szerzej 
opracowane. O dziełach, które nie przetrwały lub nie udało się ich zrealizo-
wać, nie ma pogłębionej wiedzy. Wiele jest kwestii nie do końca wyjaśnionych 
i zbadanych. Być może ponowna kwerenda i większe zaangażowanie w opra-
cowanie tych zagadnień wniesie nowe informacje i będzie okazją do kolejnych 
artykułów ze szczególnym uwzględnieniem niezrealizowanych dzieł zakono-
dawczych ks. Małysiaka.

Już dziś można jednak zapytać, czy warto było trudzić się nad działania-
mi, których nie udało się zrealizować? Przyglądając się całościowo niezwykłej 
sylwetce naszego założyciela można dostrzec korzyści o szczególnej wartości. 
To przede wszystkim sposób, w jaki ks. Małysiak przyjmował niepowodzenia 
i trudności wobec inicjowanych dzieł. Niniejsze opracowanie ukazuje, z jaką 
pokorą i poddaniem się woli Bożej (wyrażanej przez władzę kościelną) do nich 
podchodził. Żadnych działań nie podejmował na własną rękę. Nie próbował 
forsować swoich planów wbrew opiniom i decyzjom biskupów. Mimo że nie 
zrealizował wszystkich swoich pragnień, zwyciężył pokusę samorealizacji. 
Pokazał swoim życiem, pełnym zmagań i niepowodzeń w tej dziedzinie, że 
to, „co Bóg daje, to jest najlepsze”. Być może właśnie te niepowodzenia okażą 
się dla ks. Małysiaka najcenniejsze w wymiarze duchowym w jego drodze na 
ołtarze.

48 Tamże.
49 A.K. Kubiak, Realizacja charyzmatu, s. 231, 238.

S. Konstancja Alicja Kubiak CSFB | Działalność zakonodawcza Sługi Bożego…
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VENERABLE REV. J. CZ. CH. MAŁYSIAK SDS (1884-1966) –  
THE ACTIVITY OF THE FOUNDER OF THE RELIGIOUS ORDER

Summary

Rev. Józef Cz. Ch. Małysiak, now a Servant of God, was a charismatic man, en-
dowed with many talents. His indefatigable life showed the heroic commitment to 
diverse forms of evangelization. He was primarily inspired by the words of the Ser-
vant of God, Rev. F. Jordan: „As long as there lives even one man in the world, who 
doesn’t know God and doesn’t love Him more than anything else, you mustn’t rest”. 
He focused all his action on this goal. His religious order founding initiatives were 
among many forms of his activities. Yet, only one of them became fully implemented 
and has lasted to this day: the Order of Sisters of the Family from Bethany. Other 
religious congregations, such as the Order of the Lord’s Transfiguration or the Retreat 
Brothers’ Society, have not survived. This study, based on the historical documenta-
tion, obtained thanks to preliminary research at different archives, will help to trace 
Rev. Małysiak’s efforts to create structures of new religious congregations. It will also 
portray his help, as the spiritual counselor of the Brothers of the Heart of Jesus and 
of the „Unity” of Theresians Sisters.

Słowa kluczowe: 
ks. Józef Małysiak, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, Zgromadzenie 
Przemienienia Pańskiego, Stowarzyszenie Braci Rekolekcyjnych.
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Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

 Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS 
– twórca salwatoriańskiej metody misyjnej

Przepowiadanie słowa Bożego stanowi centralne miejsce w zbawczym 
posłannictwie Kościoła. Wśród różnych form głoszenia Ewangelii, szczegól-
ne miejsce zajmują misje ludowe, które są formą nadzwyczajną duszpaster-
stwa1 i stanowią akcję reewangelizacyjną parafii2. Święty Jan Paweł II na-
zwał misje „niezastąpionym środkiem dla okresowej odnowy życia chrześcijań-
skiego”3.

Jednym ze zgromadzeń, które w swoim charyzmacie zawiera głoszenie 
misji jest Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (salwatorianie). Od początku ist-
nienia i działalności zgromadzenia salwatorianów na ziemiach polskich praca 
rekolekcyjno-misyjna stanowiła zajęcie wielu salwatorianów. Osobą, która 
w sposób szczególny przyczyniła się do powstania salwatoriańskiej metody 
misyjno-rekolekcyjnej oraz dzięki której rozwinęła się zasadnicza praca mi-
syjno-rekolekcyjna w Polskiej Prowincji Salwatorianów, był ks. Józef Czesław 
Chryzostom Małysiak4. 

Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – doktor homiletyki, wykładowca w WSD Salwa-
torianów w Bagnie; e-mail: jacek.wawrzyniak@mailsds.org.

1 M. Brzozowski, Misje parafialne – formą nadzwyczajnego duszpasterstwa, „Ateneum 
Kapłańskie” 105:1985, s. 3-14.

2 G. Siwek, Rekolekcje parafialne ogólne, „Ateneum Kapłańskie” 105:1985, s. 18.
3 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae, Kielce 1990, nr 47.
4 Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS urodził się w 11 marca 1884 r. w Żyw-

cu. W roku 1903 wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. 7 lipca 1907 r. przyjął 
święcenia kapłańskie na Wawelu z rąk bp. Anatola Nowaka. Pracował jako wikariusz 
w Myślenicach, Jordanowie i Trzebini. W Trzebini poznał Zgromadzenie Salwatorianów, 
które w Polsce pracowało od 1900 r. Przejęty ideą założyciela salwatorianów ks. Fran-



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018146

Ks. Małysiak uważał misje święte za ważny środek religijnego i moralnego 
odrodzenia. Cytował za biskupem Leonardem Haasem, że dają one „upadłym 
powstanie, oziębłym obudzenie, dobrym umocnienie. Misja zapewnia nie-
zliczonym sercom pokój, szczęście w życiu, nadzieję zbawienia”5. W tekście 
zaproszenia na misje skierowanym do parafian pisał: „Co to jest misja? – Mi-
sja święta to najdroższy czas dla duszy ludzkiej, to czas pojednania człowieka 
z Bogiem, dziecka z najlepszym Ojcem – to czas uspokojenia sumień, to 
czas reformy życia, to czas błogiego wewnętrznego spokoju i wesela duszy, to 
czas zbawiennych postanowień, to czas szczęścia i zbawienia. Duch Święty 
tak mówi o tym czasie: «Oto teraz czas sposobny, oto teraz dzień zbawienia» 
(2 Kor 6,2). Wzywa też Duch Święty do korzystania z tego czasu słowami 
Psalmisty: «Dziś, gdy głos Jego (Pana Boga) usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 
waszych»”6.

Dla osiągnięcia powyższych celów misji i rekolekcji ks. Małysiak, opierając 
się na podręcznikach używanych przez salwatorianów innych prowincji, opra-
cował w roku 1933 podręcznik misjonarza – rekolekcjonisty, dla salwatorianów 
prowincji polskiej. W Vademecum dla misjonarzy i rekolekcjonistów napisał: 
„Wypada, aby nasz misjonarz miał – za przykładem innych zakonów – Vade-
mecum, a więc taki podręcznik, w którym znalazłby to wszystko, co się odnosi 

ciszka Marii od Krzyża Jordana i sposobami jej realizacji czyni starania o przyjęcie do 
Zgromadzenia. Został przyjęty w 1918 r. i odbył nowicjat w Hambergu oraz przyjął imię 
zakonne Czesław. Po odbytym nowicjacie wrócił do Polski i objął w zgromadzeniu funk-
cje dyrektora referatu misji i rekolekcji, superiora, magistra nowicjatu, rektora kleryków 
oraz intensywnie oddawał się pracy rekolekcyjno-misyjnej. W 1928 r. założył w Trzebini 
pierwszy w Polsce dom rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów. Był inicjatorem 
i wielkim propagatorem idei rekolekcji zamkniętych. W 1930 r. założył wraz z Ireną Para-
siewicz Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej. W 1934 r. założył Zgromadzenie Księży 
Przemienienia Pańskiego istniejące jeden rok. W 1934 r. opuścił zgromadzenie, aby 
zaopiekować się zgromadzeniem sióstr betanek. Poświęcił się przy tym dziełu misji i reko-
lekcji parafialnych. W 1948 r. powrócił do zgromadzenia salwatorianów i przyjął imię za-
konne Chryzostom. Został dyrektorem referatu misji i rekolekcji oraz superiorem. Zmarł 
10 listopada 1966 r. w Trzebnicy. Więcej: J. Wawrzyniak, Ks. Józef Czesław Chryzostom 
Małysiak SDS – teoretyk i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego, Wrocław 2012 
(rozprawa doktorska – mps).

5 Archiwum Prowincjalne Salwatorianów (cyt. dalej: APS), Ch. Małysiak, Misje 
święte, s. 1.

6 Ch. Małysiak, Zaproszenie na Świętą Misję, w: Misja 10-dniowa, Trzebinia 1959, 
s. 247.
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do prowadzenia misji czy rekolekcji”7. Na podstawie źródeł misyjno-rekolek-
cyjnych ks. Małysiaka zostanie omówiona organizacja oraz przeprowadzenie 
misji i rekolekcji parafialnych.

I. Organizacja misji i rekolekcji parafialnych

Pierwszą kwestią w przygotowaniu misji, na którą zwrócił uwagę ks. Mały-
siak, było wyznaczenie sekretarza oraz dyrektora misji i rekolekcji. Każdy z nich 
był mianowany przez prowincjała. Sekretarz mianowany był na czas nieokre-
ślony i koordynował pracę referatu misji i rekolekcji8. Dyrektor natomiast stał 
na czele grupy misjonarzy, którzy przeprowadzali daną misję czy rekolekcje9.

Misje jako jedne z najważniejszych wydarzeń w życiu parafii wymagają 
dokładnego przygotowania od strony organizacyjnej, duchowej i modlitewnej 
w celu owocnego ich przeżycia. Ks. Małysiak wskazywał na trzy etapy przygo-
towania misji: dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Przygotowanie dalsze dotyczyło zgłoszenia przez proboszcza u sekretarza 
misji zapotrzebowania na misję w swojej parafii oraz ustalenia przez obydwu 
terminu przeprowadzenia akcji misyjno-rekolekcyjnej. Następnie sekretarz 
wysyłał proboszczowi „informacje misyjne”, które miały na celu dać sposob-
ność dobrego przygotowania misji przez proboszcza, natomiast dla misjonarzy 
były możliwością poznania charakterystyki parafii i uświadomienia proble-
mów, na które trzeba zwrócić uwagę w naukach misyjnych, oraz wskazywały, 
jaki porządek dnia misyjnego ustalić10. Do powyższych informacji były dołą-
czane „Pewne prośby” wraz ze wzorem krzyża misyjnego. Wzór ten zawierał 
hasło: „Już więcej nie grzesz”, a u dołu napis „Misja” wraz z podaniem roku 
jej przeprowadzenia11. Na tym etapie ks. Małysiak zalecał powołać komitet 
misyjny, który składał się z kilku osób, których zadaniem była współpraca 
z proboszczem w przygotowaniu misji. Zadaniem komitetu było dostarczenie 
wszystkim parafianom programu misji i zachęcanie do wzięcia w nich udziału, 
rozeznawanie problemów i trudności w życiu rodzinnym i sąsiedzkim, zo-
rientowanie się, czy istnieją i działają sekty, przygotowanie krzyża misyjnego, 

7 APS, Ch. Małysiak, Vademecum dla misjonarzy – rekolekcjonistów, s. 1. 
8 APS, Ch. Małysiak, Regulamin dla misjonarzy i rekolekcjonistów w Towarzystwie 

Boskiego Zbawiciela, art. 4.
9 Tamże, paragraf 2.
10 Ch. Małysiak, Informacje misyjne, w: Misja 10-dniowa, s. 244.
11 Tenże, Pewne prośby, w Misja 10-dniowa, s. 246.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS | Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS…
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wykonanie dekoracji kościoła, rozwieszanie afiszów misyjnych oraz wskazanie 
chorych, których misjonarze mieliby odwiedzić podczas misji12.

Przygotowanie bliższe przebiegało dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczył 
misjonarzy, którzy mieli za zadanie przygotować program oraz cykl kazań. 
Ważne w tym względzie było pytanie, jak długo powinny one trwać. Ks. Ma-
łysiak zaznaczał, że najkrócej 8 dni, a najdłużej dwa tygodnie13. Czas trwania 
misji uzależniony powinien być od wielkości parafii oraz pojemności kościoła. 
Autor pisał na ten temat: „Misja 14-dniowa jest wskazana przede wszystkim 
tam, gdzie parafia jest duża, albo gdzie kościół nie pomieści parafian w czasie 
8-dniowej misji. Ale gdzie kościół jest duży, albo parafia niewielka, to wystar-
czy misja 8-dniowa (…). Tym bardziej wystarczy misja tylko 8-dniowa, jeżeli 
parafianie mogą przyjść na kazania wczas rano i wieczorem – zmieniając się 
przy pracy w kopalniach i fabrykach. Przecież misja nie zależy od ilości kazań, 
lecz od poruszenia parafii”14. Ponadto ks. Małysiak dodaje uwagę: „Lepiej jest 
głosić mniej kazań, ale przy udziale tłumów niż odwrotnie, gdyż wówczas 
ludzie bardziej interesują się misjami, ponieważ przykład jednego pociąga za 
sobą drugiego”15. Przygotowując program misji, autor zwracał uwagę, że misje 
powinny rozpocząć się w niedzielę lub w święto, i to z uwzględnieniem tego, 
aby mogło w tym dniu uczestniczyć w liturgii jak najwięcej ludzi. W dużych 
miastach wytworzyła się praktyka rozpoczynania misji w sobotę wieczorem16. 
Dobrze opracowany program misji świętej ks. Małysiak zalecał ogłaszać kilka 
razy i umieścić w formie plakatów w centralnych miejscach parafii17.

Bardzo ważną rolę w przygotowaniu misji stanowiło zaproszenie do wzię-
cia udziału w tych świętych dniach, skierowane do całej wspólnoty parafialnej. 
Zaproszenie opracowane przez ks. Małysiaka miało formę odezwy skierowanej 
do parafian przed jej rozpoczęciem18. W jej pierwszej części zamieszczona jest 
informacja o tym, czym jest misja święta. Następnie wskazywano na zadania, 
które ma wykonać proboszcz: ogłosić termin misji, odprawić nowennę do 

12 Tenże, Przygotowanie misyjne, w: Misja 10-dniowa, s. 245.
13 APS, Ch. Małysiak, Metoda rekolekcyjno-misyjna, s. 9. 
14 APS, Ch. Małysiak, Paralelna misja, s. 1.
15 Ch. Małysiak, Problem misji salwatoriańskich, Bagno 1960, s. 15.
16 APS, Ch. Małysiak, Metoda rekolekcyjno-misyjna, s. 5. Szczegółowy program mi-

sji znajduje się: APS, Ch. Małysiak, Jak może wyglądać nowoczesna misja?; tenże, Misja 
10-dniowa.

17 APS, Ch. Małysiak, Przygotowanie misyjne nr 4; Ch. Małysiak, Przygotowanie 
misyjne, s. 245. 

18 APS, Ch. Małysiak, Vademecum, s. 1.
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Ducha Świętego i powołać komitet misyjny19. Kolejnym punktem tej odezwy 
było słowo od misjonarzy: „Kochani Katolicy! Wy nas nie znacie i my Was 
nie znamy, ale po to wkrótce będziemy mieć szczęście poznać się wzajemnie. 
Z woli Bożej i na łaskawe zaproszenie Waszego Ks. Proboszcza przyjedziemy 
do Was, by rozpocząć świętą Misję. Przygotujcie – prosimy – dusze Wasze 
na słuchanie Słowa Bożego i na godne przyjęcie św. Sakramentów – Niechaj 
czas misyjny sprowadzi Wam błogosławieństwo doczesne i zapewni szczęście 
wieczne, abyście wszyscy zapisani byli w Księdze Żywota! Oddalajcie w tym 
zbożnym czasie od domów i od rodzin Waszych to wszystko, co by mogło 
przeszkodzić w korzystaniu z św. Misji. Módlcie się nieustannie o łaski dla 
siebie, i o nawrócenie biednych, nieszczęśliwych dusz! – Daj Boże, aby wszyscy 
przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej! Ci wszyscy, którzy pójdą za głosem 
Misjonarzy, otrzymają błogosławieństwo Boże w tym życiu, i zapłatę wieczną 
w przyszłym”20. Na zakończenie zostały wymienione ważniejsze  momenty 
misji wraz z mocnym wezwaniem do gorliwego w nich uczestniczenia21.

Za drugi etap przygotowania bliższego misji odpowiedzialny był ksiądz 
proboszcz, który miał za zadanie zaprosić parafian do „apostolstwa misyj-
nego”, omówić z dyrektorem misji kwestie spowiedzi św. misyjnej i zapo-
trzebowania na spowiedników, ukazać problemy społeczne i moralne para-
fii, a także poprosić w kurii diecezjalnej o „facultates”, czyli odpowiednie 
uprawnienia, szczególnie odnoszące się do sprawowania sakramentu spowiedzi 
 świętej22.

Przygotowanie bezpośrednie polegało na podaniu do wiadomości porząd-
ku misji, uporządkowanie placu przykościelnego i kościoła, organizowanie po-
mocy sąsiedzkiej, aby parafianie mogli jak najliczniej wziąć udział w misjach23. 
Ponadto, jak zaznaczał ks. Małysiak, najwspanialszym przygotowaniem parafii 
do misji świętych jest modlitwa. Dlatego akcentował bardzo mocno potrzebę 
odprawienia nowenny do Ducha Świętego bezpośrednio przed rozpoczęciem 
misji świętej w celu „uproszenia błogosławieństwa Bożego”24. 

19 Tamże.
20 Tamże. 
21 Tamże s. 247-248. 
22 APS, Ch. Małysiak, Przygotowania misyjne, s. 1. 
23 APS, Ch. Małysiak, Misje święte, s. 2.
24 APS, Ch. Małysiak, Przygotowania misyjne, s. 2. 
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II. Przeprowadzenie misji 

Ks. Małysiak dużo miejsca poświęcił kwestiom przebiegu misji świętych. 
Zwrócił uwagę na celebracje liturgiczne, które stanowią bardzo ważny element 
misji świętych. Wskazywał, że ich celem jest ubogacenie ćwiczeń misyjnych, 
głębsze przeżycie głoszonych podczas nauk prawd wiary, wytworzenie podnio-
słego nastroju czy nawet emocjonalnego wzruszenia25.

W pierwszych wskazaniach autor omówił kwestię rozpoczęcia misji świę-
tych. Zalecał, aby dokonywało się ono na sumie w niedzielę lub w sobotę wie-
czorem podczas misji wielkomiejskiej. Wszyscy gromadzili się przy plebanii, 
gdzie śpiewano pieśń Asperges me. Następnie ks. proboszcz, ubrany w kapę, 
podawał misjonarzom do ucałowania krzyż. Dyrektor misji święcił wszyst-
kich zebranych wodą święconą, po czym wyruszała procesja wokół kościoła, 
śpiewając pieśń Kto się w opiekę. Po wejściu do świątyni i podejściu do stopni 
ołtarza dyrektor misji intonował hymn do Ducha Świętego Veni Creator. Po 
hymnie słowo powitania wygłaszał ks. proboszcz26. Ks. Małysiak zaznaczał, że 
proboszcz winien przemawiać z ambony, i to krótko i serdecznie27. Winien 
przywitać misjonarzy, zachęcić parafian do uczestnictwa w misjach świętych, 
a pod koniec zaznaczyć, że „wkładając stuły na ramiona misjonarzy, oddaje 
parafię w duchową opiekę misjonarzom”28. Po nałożeniu stuły misjonarzom 
głos zabierał dyrektor misji, który w słowach powitania wskazywał wielką po-
wagę misji i odpowiedzialność, jaka spoczywa na misjonarzach przed Bogiem 
i ludźmi, oraz przedstawiał krótko program ćwiczeń duchownych. Zachęcał 
do aktywnego korzystania z tego czasu łaski, jakim są misje, i prosił o modli-
twę29. Następnie błogosławił wszystkich krzyżem misyjnym i po modlitwie 
„Panie i Boże mój” wygłaszał pierwsze kazanie misyjne.

Drugą celebracją misyjną było nabożeństwo żałobne za zmarłych, które 
ks. Małysiak zalecał urządzać drugiego dnia misji. Wskazywał, aby odbywało 

25 Ch. Małysiak, Problem misji salwatoriańskich, s. 12.
26 Tenże, Rozpoczęcie, w: Misja 10-dniowa, s. 1.
27 „Krótko dlatego, że zaraz następuje pierwsze kazanie misyjne, i nie trzeba nabo-

żeństwa przedłużać, zaś serdecznie dlatego, że trzeba w parafianach wzbudzić ochotę do 
korzystania z misji świętych. (…) Nie jest wskazane, raczej zakazane, besztanie parafian 
przy tej sposobności”. APS, Ch. Małysiak, Przygotowania misyjne, nr 6. 

28 Ch. Małysiak, Rozpoczęcie, s. 1.
29 „Misjonarz prosi, by w domach odmawiano wieczorami po ostatnim kazaniu: 

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i 5 razy Któryś za nas cierpiał rany, wtenczas, gdy odezwie się 
dzwon pokutny, z prośbą o nawrócenie całej parafii”. Tamże. 



151

się ono bardzo uroczyście z katafalkiem, konduktem i krótkim przemówie-
niem30.

Kolejną celebracją była uroczystość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, 
którą, jak zaznacza autor, jako pierwsi w Polsce wprowadzili salwatorianie, idąc 
za wzorami zagranicznych misjonarzy31. Uroczystość ta przebiegała w sposób 
następujący. Po zakończeniu kazania stanowego dla małżonków ks. proboszcz 
wystawiał Najświętszy Sakrament w monstrancji. Następnie misjonarz wypo-
wiadał zachętę do małżonków: „Chodźcie duchem, myślą, przed żywego, choć 
utajonego Pana Jezusa, podajcie sobie ręce i przed Najświętszym Sakramentem 
powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej”. Pierwsi słowa przysięgi wypo-
wiadali mężczyźni, po nich kobiety. Po odnowieniu przysięgi następowało prze-
błaganie Pana Jezusa za grzechy popełnione w małżeństwie i prośba skierowana 
do Chrystusa o błogosławieństwo na dalszą drogę życia. Misjonarz wypowiadał 
wówczas takie słowa: „A Ciebie, Panie Jezu, błagamy, byś nam raczył przebaczyć 
słabości nasze ludzkie i nasze grzechy małżeńskie i byś nam błogosławił na dalszą 
drogę życia. Błogosław nam, o Jezu! Błogosław ojców, błogosław matki, błogo-
sław dzieci, błogosław młodzież naszą, błogosław prace i gospodarstwa nasze! 
Błogosław dziś, błogosław jutro, błogosław teraz i na wieki. Amen!”. W tym 
czasie proboszcz, trzymając cały czas monstrancję w ręku, powoli i z namaszcze-
niem błogosławił małżonków i śpiewano pieśń Kto się w opiekę32.

Ważnym nabożeństwem związanym z dniem małżeńskim stanowiło na-
bożeństwo dla niemowląt. Rozpoczynało się ono modlitwą z Rytuału na am-
bonie, a po niej następowało krótkie kazanie. Następnie idąc przez kościół, 
misjonarz błogosławił każde dziecko oraz podawał jemu oraz jego matce krzyż 
misyjny do pocałowania. Po jego zakończeniu autor zalecał sprawowanie 
Mszy św33.

„Najwspanialszą uroczystością” podczas misji świętych34 nazywa ks. Ma-
łysiak uroczyste nabożeństwo przebłagalne z wystawieniem Najświętszego 

30 Ch. Małysiak, Regulamin, art. 65; tenże, Pewne przypomnienia, w: Misja 10-dnio-
wa, s. 5. 

31 Tenże, Problem misji salwatoriańskich, s. 15.
32 Tenże, Małżonkowie i rodzice, w: Misja 10-dniowa, s. 121-122. 
33 Z własnego doświadczenia autor zaznaczał przy tym: „Jeżeli się któreś matki spóź-

nią, to trzeba i tym dzieciom dać błogosławieństwo. Nie jest rzeczą wskazaną najpierw 
odprawić Mszę świętą, a potem dopiero przemawiać, gdyż zrobi się muzyka dzieci z ich 
krzyku i płaczu, i nie będzie można spokojnie mówić”. Ch. Małysiak, Uroczystość niemow-
ląt, w: Misja 10-dniowa, s. 196. 

34 Tenże, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 9, s. 354. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS | Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018152

Sakramentu, kazaniem i procesją. Po zakończeniu kazania misjonarz z am-
bony śpiewał wezwania Przebłagania Salwatora Utajonego, a wszyscy wierni 
odpowiadali przy wtórze organów „Przepraszamy Cię, Zbawicielu”35.

Autor za „zbawienny zwyczaj” uważał organizowanie nabożeństwa ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po kazaniu ks. proboszcz odmawiał akt 
oddania parafii na własność Najświętszemu Serca Pana Jezusa36. Oprócz tego 
ks. Małysiak zachęcał do przeprowadzenia we własnych domach Intronizacji 
Serca Pana Jezusa w rodzinach37.

Pod koniec misji świętych ks. Małysiak zalecał przeprowadzić nabożeństwo 
ofiarowania parafii pod opiekę Matki Bożej38. W tym dniu w ołtarzu głów-
nym umieszczano obraz lub figurę Matki Najświętszej. Porządek nabożeństwa 
był następujący: wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Matki 
Bożej, kazanie, akt ofiarowania zakończony pieśnią Pod Twoją obronę i błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem. Czasami urządzano procesję wokół 
kościoła. Nabożeństwo to ks. Małysiak nazywał „najrzewniejszą uroczystością” 
podczas misji świętych39.

Ks. Małysiak był głęboko przekonany, że „przynajmniej połowa owoców 
z ćwiczeń duchownych polega na dobrej generalnej spowiedzi”40. Dlatego bar-
dzo ważną kwestią była odpowiednia liczba spowiedników. Autor akcentował, 
aby kilka razy przed spowiedzią, w krótkiej glossie, przypominać rachunek 
sumienia według 10 przykazań, a następnie omówić spowiedź świętą general-
ną. Spowiedź świętą misyjną przeprowadzano pod koniec misji41. Spowiednik 
– jak zaznaczał ks. Małysiak – „musi się odznaczać wielką dobrocią, łagod-
nością i miłością, dla biednej zbłąkanej duszy grzesznika. Nieostrożne słowo 

35 Tenże, Ogłoszenia, w: Misja 10-dniowa, s. 239. 
36 Tenże, Regulamin, art. 63. 
37 Tenże, Intronizacja Serca Pana Jezusa w rodzinach, w: Misja 10-dniowa, s. 224. 
38 Tenże, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 9, s. 354.
39 „O jakiż to rzewny widok, gdy wszyscy członkowie owczarni parafialnej z duszpa-

sterzem na czele, klękają u stóp Matki swej niebiańskiej, by ją prosić o wytrwanie w do-
brych postanowieniach, o błogosławieństwo na dalsze życie i o zbawienie wszystkich dusz 
parafii. (…) O ileż to łask spływa w tę uroczystość z nieba na ziemie, z rąk Matki Bożej, 
Szafarki łask Bożych. Łzy radości i łzy miłości spływają po obliczach dzieci tej duchowej, 
niebiańskiej Matki, gdy Ona, ta Najdroższa, z nieba na nie spogląda i błogosławi”. Ch. 
Małysiak, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 8, s. 305-306.

40 Tenże, Regulamin, art. 66. 
41 Tamże.
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i nieroztropna surowość mogą zrazić i pogrążyć duszę w niechęci, rozpaczy 
i potępieniu”42.

Autor zalecał, aby komunia generalna była udzielana wspólnie dla wszyst-
kich stanów. Wygłaszano krótkie kazanie, a całą uroczystość kończyło odśpie-
wanie hymnu Magnificat. Jeżeli zdarzało się, że niektórzy nie mogli przystąpić 
do komunii św. wspólnie ze wszystkimi, to zobowiązani byli oni przystąpić do 
komunii przy najbliższej okazji43.

Ks. Małysiak zachęcał do jak najczęstszego udzielania wszelkich błogosła-
wieństw podczas misji świętych. Dlatego przed kazaniami udzielano błogosła-
wieństwa krzyżem misyjnym, poświęcano dewocjonalia i nadawano odpusty. 
Błogosławieństwa domów dokonywano za zgodą dyrektora misji i w porozu-
mieniu z ks. proboszczem44. Nabożeństwo przyjęcia do szkaplerza przeprowa-
dzano po komunii generalnej45.

Za największą uroczystość misji uważał ks. Małysiak nabożeństwo zakoń-
czenia misji świętych połączone z poświeceniem krzyża misyjnego46. Udeko-
rowany kwiatami krzyż należało umieścić przed kościołem na belkach. Z ko-
ścioła wyruszała uroczysta procesja do krzyża. Misjonarz był ubrany w kapę 
koloru czerwonego. Po podejściu do krzyża misjonarz dokonywał obrzędu 
poświęcenia i śpiewał prefację. W tym czasie lud odmawiał „5 Ojcze nasz, 5 
Zdrowaś i 5 Któryś za nas cierpiał rany – z prośbą o wytrwanie w dobrym po 
Misji Świętej”47. Po poświęceniu następowała adoracja krzyża misyjnego przez 
kapłanów poprzez uklęknięcie i ucałowanie go, pozostali wierni adorowali 
krzyż po zakończeniu nabożeństwa. Po adoracji wyruszała procesja z krzyżem. 
Na jej czele niesiono krzyż procesyjny, za nim szły dzieci, potem niesiono cho-
rągwie i feretrony, wreszcie szli kapłani, za nimi krzyż misyjny. Pierwsi nieśli 
go ojcowie, następnie matki, panny i młodzieńcy. Podczas procesji śpiewano 
pieśni pasyjne: Krzyżu święty, Wisi na krzyżu, Jezu Chryste. Podczas umo-
cowania krzyża w ziemi śpiewano Któryś za nas cierpiał rany. Po ustawieniu 
krzyża następowało ostatnie kazanie. Po jego zakończeniu misjonarz oddawał 
stułę ks. proboszczowi z prośbą o dalszą troskę o parafię. Następnie misjonarz 
wzywał wszystkich obecnych, aby podziękowali proboszczowi słowami „Bóg 
zapłać”. Dziękował również wszystkim uczestnikom misji świętych. Na koniec 

42 Tamże, art. 69.
43 Tamże, art. 59.
44 Tamże, art. 71-72.
45 Ch. Małysiak, Pewne przypomnienia, s. 3.
46 Tenże, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 9, s. 354.
47 Tenże, Zakończenie, w: Misja 10-dniowa, s. 2.
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udzielał błogosławieństwa papieskiego, połączonego z odpustem zupełnym. 
Misja kończyła się odśpiewaniem Te Deum i błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem48.

Na krzyżu misyjnym był umieszczany napis: „Już więcej nie grzesz”49. 
Ks. Małysiak w taki sposób wyjaśnia, dlaczego zalecał umieszczać na krzyżu 
misyjnym właśnie te słowa: „Niejednemu przyjdzie może na myśl, czemu sal-
watorianie umieszczają na krzyżu misyjnym napis: «Już nie grzesz». Przecież 
inni misjonarze dają napis: «Pamiątka misji», albo «Ratuj swoją duszę» itp. 
Otóż przyznam się, że jest to mój pomysł, ale myślę, że zgodny z duchem 
misji świętej. Bo przecież te słowa wyrzekł ukochany Zbawiciel, gdy nawrócił 
jawnogrzesznicę i zrobił z niej świętą, a także te same słowa wypowiedział do 
człowieka uzdrowionego z ciężkiej niemocy (…). Zresztą, czyż w tych słowach 
nie streszczają się wszystkie nauki misyjne? Czyż te słowa nie zawierają w sobie 
całej misji? Ach, gdyby tylko grzechu nie było, wówczas owoc misji, wytrwanie 
i zbawienie wieczne byłoby zapewnione! Więc po odjeździe misjonarzy, głosi 
jakby ciągłą, nieustanną misję, krzyż misyjny temi słowy Zbawiciela: «Już nie 
grzesz»”50.

Ks. Małysiak bardzo mocno akcentował powagę uroczystości zakończenia 
misji, ponieważ, jak mówił: „Misjonarze pozostawiają parafianom najważniej-
szego misjonarza – krzyż misyjny”. Miał on przypominać misje i zachęcać do 
wytrwania w dobrym51.

W celebracji ks. Małysiak zwraca uwagę na dzwon pokutny, który odzywał 
się każdego dnia po nauce wieczornej i wzywał wszystkich do nawrócenia. 
Towarzyszyła mu specjalna modlitwa za grzeszników52.

Oprócz celebracji, które towarzyszyły misjom świętych, autor wskazywał 
także na renowację misji świętych, która powinna być przeprowadzona pół 
roku lub rok od zakończenia misji świętej53. Ponieważ ta kończyła się pod 
krzyżem misyjnym, dlatego należało renowację misji rozpocząć właśnie od 
krzyża misyjnego. Dla ks. Małysiaka te dwa nabożeństwa wskazywały na pew-
ną ciągłość pomiędzy tymi dwoma ważnymi wydarzeniami w życiu parafii. 
Renowacja rozpoczynała się procesją z kościoła, obchodzono świątynię wokół, 
śpiewając pieśń Kto się w opiekę. Po dojściu do krzyża misyjnego odmawia-

48 Tamże, s. 2-3. 
49 Ch. Małysiak, Metoda rekolekcyjno-misyjna , s. 7.
50 Tenże, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 10, s. 394. 
51 Tenże, Krzyż misyjny, w: Misja 10-dniowa, s. 226-228.
52 Tenże, Rozpoczęcie, s. 1.
53 Tenże, Nasza misja, „Dzwonek Rekolekcyjny” 1932 nr 9, s. 354.
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no modlitwy – najpierw przepraszając za grzechy popełnione: 3 razy „Ojcze 
nasz”, 3 „Zdrowaś” i 3 razy „Któryś za nas cierpiał rany”. Potem dla uproszenia 
łask, w celu duchowego odnowienia: 3 razy „Ojcze nasz”, 3 „Zdrowaś” i 3 
razy „Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. Wreszcie dla wytrwania 
w dobrych postanowieniach: 3 „Ojcze nasz”, 3 „Zdrowaś” i 3 „Chwała Ojcu”. 
Po modlitwie misjonarz głosił kazanie lub procesją wracano do kościoła i tam 
następowało kazanie. Po nim rozpoczynała się Msza św. Renowacja misji miała 
charakter rekolekcji parafialnych co do treści i czasu trwania54. 

III. Nauki misyjne

Głoszenie słowa Bożego stanowiło i wciąż stanowi centrum misji i reko-
lekcji. Ks. Małysiak twierdził, że kazania czy nauki rekolekcyjno-misyjne są 
„rozstrzygającym momentem w czasie wszystkich ćwiczeń duchownych”55.

Autor jako doświadczony mówca dawał bardzo konkretne wskazania doty-
czące przygotowania kazań czy nauk misyjno-rekolekcyjnych. Za podstawową 
kwestię uważał przygotowanie kazań in extenso. Początkującym kaznodziejom 
kładł mocno na sercu, aby tworzyli własne kazania, a nie de communi. Uważał, 
iż można korzystać z różnych podręczników z kazaniami misyjnymi i rekolek-
cyjnymi, ale mocno podkreślał, że „każde kazanie musi być moje!”56. Uczulał, 
aby być ostrożnym w kwestii przykładów, dlatego – jak mówił, najlepiej „mieć 
przykłady z własnej praktyki misjonarza lub z własnego przeżycia”57. Dlatego 
ważną rzeczą w kaznodziejstwie było dla ks. Małysiaka przygotowanie się do 
głoszenia słowa Bożego. Należało dobrze zapamiętać cytaty z Pisma Świętego 
i cytować je dosłownie58. W kwestii tematu kazania zaznaczał, że musi być bar-
dzo wyraźny, z logiczną i jasną dyspozycją. Jeśli chodziło o wymowę, to nale-
żało „artykułować”, a więc mówić powoli, wyraźnie, bez połykania końcówek. 
Kaznodziejom posiadającym wadę „w jamie ustnej” nakazywał ćwiczyć głośno 
wymawianie wyrazów. Zachęcał do gestykulacji, aby nabrać do niej śmiałości, 
a przez to przemawiać coram publico59.

54 Tenże, Renowacja misyjna, w: Misja 10-dniowa, s. 41. 
55 APS, Ch. Małysiak, Vademecum, s. 2. 
56 Tamże.
57 Tamże.
58 Ch. Małysiak, Życie wewnętrzne a kaznodziejstwo, w: tenże, Rekolekcje dla kapła-

nów, Trzebnica 1963, s. 90.
59 APS, Ch. Małysiak, Wymowa misjonarza.
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Istotnym elementem, na który zwracał uwagę ks. Małysiak, była aktuali-
zacja problematyki poruszanej w kaznodziejstwie. Mówił: „Dziś, w nowoczes-
nym kaznodziejstwie trzeba stare prawdy w nową ubrać szatę, a więc aktuali-
zować”60. Zatem – dostosować do potrzeb współczesnych ludzi, do obecnych 
czasów61. Zachęcał do tego, aby przemawiać w sposób prosty, zrozumiały dla 
wszystkich.

Celem kazań misyjnych – według ks. Małysiaka – jest „pobudzenie, oży-
wienie, ugruntowanie i pogłębienie wiary i życia, wyplenienie grzechów i za-
panowanie sprawiedliwości i miłości”62. Kazania te uważał za najtrudniejsze 
w kaznodziejstwie. Potrzebna do nich była szeroka wiedza, znajomość ludz-
kiego serca oraz wymowa, która byłaby zdolna poruszyć serca słuchaczy63. 
W wyborze i układzie kazań i nauk misyjnych autor pozostawił misjonarzom 
swobodę. Ważne jednak było, aby stanowiły one pewną całość. Z własnego 
doświadczenia misjonarza podawał wypracowany przez siebie układ tematyki 
misyjnej wraz z tematami niektórych kazań64. Do niektórych kazań ks. Mały-
siak dodawał wyjaśnienia, akcentując ich aktualność i atrakcyjność65. 

IV. Osoba misjonarza – rekolekcjonisty 

Ks. Małysiak, oddając się całym sercem sprawie misji i rekolekcji, nie 
pominął omówienia cech i zalet misjonarza – rekolekcjonisty. Wskazywał, 
że bycie misjonarzem czy rekolekcjonistą jest pewnego rodzaju powołaniem, 
zgodnie ze słowami praedicare evangelium misit me66. Dlatego misjonarza 
rekolekcjonistę powinien charakteryzować duch apostolski i bogate życie we-
wnętrzne67. Autor twierdził, że kapłan, choćby był wszechstronnie wykształ-

60 APS, Ch. Małysiak, Misjonarz – Homo Dei, s. 2. 
61 Ch. Małysiak, Życie wewnętrzne a kaznodziejstwo, s. 88. 
62 APS, Ch. Małysiak, Misje święte, s. 5.
63 Tamże, s. 4.
64 APS, Ch. Małysiak, Metoda rekolekcyjno-misyjna, s. 4; tenże, Tematyka misyjna, 

w: Misja 10-dniowa, s. 7. 
65 APS, Ch. Małysiak, Misjonarz – Homo Dei. s. 2-3; APS, tenże, Vademecum, s. 3-4.
66 APS, Ch. Małysiak, Dobry rekolekcjonista, s. 1. 
67 „Aby stać się dzielnym i świątobliwym misjonarzem – rekolekcjonistą, trzeba wieść 

życie wewnętrzne, bo im ono będzie większe i solidniejsze, tem też potężniejszym będzie 
wpływ misjonarza na dusze”. J. Małysiak, O życie wewnętrzne księży rekolekcjonistów, 
„Przegląd Homiletyczny” 1935 z. 1, s. 48-49. 
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cony i posiadał dar krasomówczy, bez życia wewnętrznego, osobistej relacji 
z Panem Bogiem i zażyłości z Pismem Świętym, będzie „jak miedź brzęcząca 
i cymbał brzmiący”68. Wskazywał na momenty osłabienia idei kaznodziejstwa 
przez grzechy kapłanów i przez chęć „podobania się światu”69. Dlatego akcen-
tował, że kapłan musi oprzeć się na Chrystusie, aby mógł działać w Duchu 
Świętym. Ponadto powinien głosić sentire cum Ecclesia, aby wytrwać w nauce 
Kościoła i innych nawrócić do Boga70. Ks. Małysiak ukazywał także prakty-
ki duchowe pomocne w życiu wewnętrznym kapłana, które często nazywał 
„przekształceniem wewnętrznym”: Komunia św., przebywanie w ciągłej obec-
ności z Bogiem, kontemplacja, zaparcie się siebie, stałe skupienie modlitewne, 
szczególnie przy odmawianiu brewiarza71.

Zaraz po kwestii życia wewnętrznego misjonarza rekolekcjonisty ks. Mały-
siak akcentował jego „fachowe wyszkolenie”. Twierdził bowiem, że kaznodzieja 
musi posiadać szeroką wiedzę pozateologiczną, np. z filozofii, literatury, przy-
rody i innych dziedzin72. Musi znać ducha współczesnych mu czasów, wniknąć 
w sposób myślenia narodów, stanów, rodzin i jednostek. Ponadto powinien 
znać bolączki społeczeństwa, jego złe i dobre strony, aktualne prądy i hasła, 
musi znać sekty, problem komunizmu czy laicyzacji społeczeństwa, a także 
niedomagania życia rodzinnego73.

Do cech i zalet misjonarza rekolekcjonisty ks. Małysiak zaliczał: postawę, 
głos, dykcję, ruchy. Kazania należało mówić z „namaszczeniem”, a więc z prze-
konania, z przejęciem sprawą zbawienia oraz wielką cierpliwością74.

Reasumując wskazania dla misjonarzy i rekolekcjonistów, ks. Małysiak 
podkreślał, że misje i rekolekcje są sprawą poważną i pobożną, dlatego nie 
wolno „bawić się w misjonarza, lub zabawkę czy rozrywkę robić sobie ze świę-
tych ćwiczeń”75.

68 Ch. Małysiak, Życie wewnętrzne a kaznodziejstwo, s. 86. 
69 „Świat podsuwa kapłanom, popisującym się wymową i zdolnościami, podobanie się 

ludziom, może zwłaszcza kobietom. Kapłan dając retoryczne zwroty i słowa «koszmarne» 
w kaznodziejstwie, osłabia działanie Ducha Świętego w tym kaznodziejstwie. A natura 
nasza cóż robi? Oto jakże będzie mówił o cnocie kapłan, którego celibat jest pod znakiem 
zapytania? Albo jakże będzie zwalczał plagę pijaństwa, jeżeli sam jest alkoholikiem? Także 
niech pobudzi do miłości bliźniego kapłan chciwy, i ludzi gorszący”. Tamże, s. 87. 

70 Tamże.
71 Ch. Małysiak, Właściwe duszpasterstwo, s. 89. 
72 Tamże, s. 90. 
73 Cz. Małysiak, Związek Rekolekcjonistów, „Drogowskaz” 1933 nr 6, s. 223. 
74 Tenże, Życie wewnętrzne a kaznodziejstwo, s. 87.
75 Tenże, Regulamin, Memento!
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* * * 
Ks. Małysiak uważany jest za autora metody rekolekcyjno-misyjnej pro-

wadzonej przez salwatorianów. Sam zauważył, że „choć wiele zakonów ma 
swoje metody i swoich dzielnych misjonarzy, to przecież i nasza salwatoriań-
ska metoda ma pewne znaczenie i można powiedzieć, że już przez wiele lat 
święciła triumfy”76. Metodę tę odróżniały od innych dwie charakterystyczne 
cechy: pogodny nastrój i głoszenie pokoju Bożego, ponieważ, jak zaznaczał 
ks. Małysiak: „tego wymaga dusza dzisiejszego znękanego człowieka”77. Godne 
podkreślenia w metodzie salwatoriańskiej jest położenie szczególnego nacisku 
na rodzinę. Świadczy o tym głoszenie wspólnych nauk stanowych dla ojców 
i matek oraz powiązanie ich z uroczystością odnowienia przysięgi małżeń-
skiej78.  Salwatorianie głosili także wspólną naukę stanową dla panien i mło-
dzieńców79.

Duże znaczenie dla specyficznego ujęcia metody misyjnej salwatorianów 
miały również wypracowane przez nich praktyki typowo salwatoriańskie au-
torstwa ks. Małysiaka. Do nich zalicza się: akt oddania się parafii Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, przebłagania Zbawiciela Utajonego w Najświętszym 
Sakramencie, akt oddania Matce Bożej, modlitwa misyjna „Panie i Boże mój” 
oraz salwatoriańską drogę krzyżową. Wymienione praktyki miały ogromne 
znaczenie dla atmosfery misji, nadając im niepowtarzalny charakter. W szcze-
gólności przyczyniała się do tego modlitwa misyjna, która, „jak się wyrażają 
kapłani, rzuca od razu na kolana przed Bożym Majestatem”80.

Ks. Małysiak, oprócz teoretycznego przygotowania misji świętych, sam 
je przeprowadzał i z wielkim zapałem głosił słowo Boże. Trzeba zauważyć, że 
w swoim kapłańskim życiu przewędrował prawie całą Polskę, głosząc misje 
i rekolekcje. Rezultatem jego misjonarskiej działalności jest przeprowadzenie 
1357 serii misji i rekolekcji81. Pracę misyjno-rekolekcyjną uważał za swoje głów-
ne posłannictwo w powołaniu kapłańskim i zakonnym. Można by powiedzieć, 
że bardzo mocno odnosił do siebie słowa św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).

76 Tenże, Przygotowania misyjne, nr 6. 
77 Tenże, Nowe czasy – nowe metody, „Przegląd Homiletyczny” 1933 z. 1, s. 31.
78 Tenże, Problem misji salwatoriańskich, s. 14.
79 Ciekawie argumentował ten fakt ks. Małysiak, który pisał: „doświadczenie uczy, że 

więcej młodzieńców przychodzi na naukę stanową, jeżeli są razem z młodzieżą żeńską”. 
Ch. Małysiak, Metoda rekolekcyjno-misyjna, s. 5.

80 Tamże, s. 7; APS, Ch. Małysiak, Jak może wyglądać nowoczesna misja, s. 2. 
81 APS, Ch. Małysiak, Moje misje i rekolekcje, s. 1. 
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REV. JÓZEF CZESŁAW CHRYZOSTOM MAŁYSIAK SDS –  
THE AUTHOR OF SALVATORIAN MISSIONARY METHOD

Summary

Rev. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS devoted his priestly and religious 
life to mission and retreat activities. The fruit of his missionary work was giving 1357 
series of missions and retreats. He regarded holy missions as important means of 
religious and moral revival. He pointed out that it is a beneficial time, during which 
we can reconcile ourselves with God, change our lives, regain the inner peace and joy 
of life. To be able to fulfil the abovementioned objectives of the mission, in 1933 he 
created a textbook of a missionary – preacher at retreats, for Salvatorians of the Polish 
province. This textbook includes all the recommendations concerning preparation 
and conducting of the holy missions.

Słowa kluczowe: 
ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak, misje salwatoriańskie, rekolekcje 
salwatoriańskie, salwatoriańska metoda misyjna, salwatorianie.

Keywords: 
Rev. Józef Czesław Chryzostom Małysiak, Salvatorian missions, Salvatorian re-
treats, Salvatorian missionary method, Salvatorians.
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Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

 Ks. Wawrzyniec Bochenek SDS (1915-1996) 
jako wizytator zgromadzeń zakonnych

Spośród wielu inicjatyw i form aktywności duszpasterskich, patriotycz-
nych społecznych i kulturalnych ks. Wawrzyńca Bochenka SDS trzeba wspo-
mnieć o ważnym aspekcie jego działalności, jakim była posługa wizytatora 
zgromadzeń zakonnych. 

Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku w części dotyczącej zgroma-
dzeń zakonnych wskazuje na szczególną rolę kompetentnej władzy kościelnej 
(szczególnie biskupa miejsca) w sprawach aprobaty oraz interpretacji reguły 
zakonnej, a także troski o wzrost i rozwój zgromadzeń zgodnie z duchem 
założycieli1. Dlatego każdy biskup diecezjalny ma prawo i obowiązek wizyto-
wania domów zakonnych na powierzonym sobie obszarze Kościoła lokalnego2. 
Historia i tradycja uczy, iż posługę wizytatora hierarchowie często powierzali 
doświadczonym i godnym zaufania zakonnikom.

I. Curriculum vitae

Bez wątpienia taką właśnie osobą był dziekan trzebnicki, posługujący 
w latach 1945-1996 w archidiecezji wrocławskiej. Ks. Wawrzyniec Bochenek 
urodził się 30 października 1915 roku w Trzebini w archidiecezji krakow-

Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – adiunkt w Katedrze Historii Kościoła na Śląsku na 
PWT we Wrocławiu; wykładowca w WSD Salwatorianów w Bagnie; archiwista prowin-
cjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów; e-mail: ireksg@poczta.onet.pl.

1 Codex Iuris Canonici (1917), Kan. 579; Kan. 590 § 1.
2 Tamże, Kan. 381, § 1.
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skiej. Wychowywał się w rodzinie Wawrzyńca i Heleny z domu Witkowskiej3. 
Uczęszczał do gimnazjum w Chrzanowie i Krakowie. W 1933 roku wstąpił do 
nowicjatu salwatorianów w Krakowie. Następnie rozpoczął studia filozoficz-
no-teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 12 maja 1940 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Michała Godlewskiego. Pierwsze lata 
kapłaństwa przeżył w okresie okupacji w Krakowie. Był pierwszym katechetą, 
który w ramach tajnych kompletów nauczał religii i przygotowywał młodzież 
do przyjęcia sakramentów poprzez rekolekcje i dni skupienia. Z narażeniem 
życia chronił młodzież przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, organi-
zując fałszywe dokumenty (Kennkarte). W związku z tą działalnością został 
aresztowany i kilka miesięcy spędził w więzieniu przy ulicy Montelupich. 
Brak dowodów rzeczowych uratował go przed obozem koncentracyjnym. Po 
zakończeniu II wojny światowej został skierowany do Bielska-Białej, gdzie 
zorganizował nową placówkę duszpasterską salwatorianów. Po dwóch mie-
siącach, w sierpniu 1945 roku, prowincjał ks. Celestyn Rogowski SDS wysłał 
młodego ks. Wawrzyńca do Trzebnicy na ziemiach odzyskanych4. Niewąt-
pliwie zasłużył sobie na takie zaufanie od samych początków swojej posługi 
duszpasterskiej w Trzebnicy, kiedy to powierzono mu organizację ingresu do 
archidiecezji wrocławskiej administratora apostolskiego ks. dr. Karola Milika 
w dniu odpustu jadwiżańskiego 14 października 1945 roku. Z powodu znisz-
czeń wojennych we Wrocławiu inauguracja posługi pasterza diecezji odbyła się 
w Trzebnicy i jak podaje kronikarz parafii trzebnickiej, mimo niesprzyjającej 
pogody, zgromadziła liczne tłumy wiernych5. Ks. Bochenek dał się poznać 
jako gorliwy duszpasterz, nie tylko dla lokalnego Kościoła na Dolnym Śląsku, 
ale również w perspektywie odradzającej się po II wojnie światowej Ojczyzny. 
Dowodem na to była obecność prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego 
na uroczystościach odpustowych w Trzebnicy 16 października 1949 roku6. 
W okresie swojej posługi duszpasterskiej w Trzebnicy, w latach 1945-1996, dał 
się poznać jako gorliwy kapłan oraz czciciel św. Jadwigi Śląskiej. Jako pionier 
aktywnie współdziałał w organizowaniu życia religijnego, społecznego oraz 
kulturalnego na ziemiach zachodnich naszej Ojczyzny. Pod jego kierunkiem 

3 A. Kiełbasa, Ksiądz Wawrzyniec Bochenek (1915-1996), Trzebnica 2005, s. 10.
4 Archiwum Prowincji Polskiej Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: APSK), Akta 

Personalne Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Bochenek Wawrzyniec.
5 Archiwum Domu Zakonnego Salwatorianów w Trzebnicy, Kronika parafii św. 

Jadwigi w Trzebnicy (1945-1977), s. 3.
6 Tamże, s. 11.
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salwatorianie uczynili z Trzebnicy centrum kultu patronki Śląska oraz krzewili 
na wiele sposobów kult św. Jadwigi Śląskiej w kraju i poza jego granicami.

II. Obraz ks. Wawrzyńca Bochenka w świetle opinii hierarchów 
Kościoła

Dzięki benedyktyńskiej pracy śp. ks. prof. dr. hab. A. Kiełbasy SDS, który 
rozpoczął zbieranie źródeł i materiałów do biografii ks. Wawrzyńca Bochenka, 
możemy dzisiaj znaleźć wiele dowodów na ogromne zaufanie i szacunek, ja-
kim darzyli ks. dziekana hierarchowie Kościoła w Polsce. Szczególnie ważnym 
świadectwem jest relacja kard. Henryka Gulbinowicza, który tak wspominał 
ks. dziekana: „Kardynał Bolesław Kominek darzył ks. W. Bochenka wyjątko-
wym szacunkiem. Stawał w jego obronie, gdy zachodziła taka potrzeba. Pod 
koniec swoich rządów powiedział publicznie, iż ks. W. Bochenek, ze względu 
na rzadko spotykane dotes naturae et gratie, powinien pełnić godność biskupią. 
Jednak nie doszło niestety do jego biskupiej nominacji. (…) Ja cenię sobie bar-
dzo wysoko to, iż przez okres dwudziestu lat mogłem z nim współpracować. 
Zasięgałem nieraz Jego rady w sprawach duszpasterskich i organizacyjnych. 
W jego osobie nastąpiła rzadko kiedy spotykana harmonia życia wzorowego 
pod każdym względem zakonnika i aktywnego, niestrudzonego proboszcza”7.

Potwierdzenie tejże opinii znajdujemy także w kolejnych wspomnieniach 
o ks. Bochenku. Ks. prof. dr hab. Jan Krucina z Wrocławia w taki sposób 
opisał relacje ks. dziekana z kard. Kominkiem: „Istotnie rozumieli się ci dwaj 
wybitni Duszpasterze zarówno w planach diecezjalnych, jak i w ocenie wy-
darzeń kościelno-politycznych. Nieraz słyszałem od arcybiskupa Kominka, 
że Bochenek przydałby się bardzo jako biskup sufragan diecezji. Pomysł nie 
powiódł się na tym świecie – ale pozostał in voto”8.

Również wielki przyjaciel salwatorianów i częsty gość w Trzebnicy, ks. 
prof. dr hab. Józef Swastek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu, w swoim wspomnieniu wskazywał na dobrą współpracę i duży kredyt 
zaufania u pasterzy Kościoła wrocławskiego: „Godną podkreślenia cechą ks. 
dziekana Wawrzyńca Bochenka jest umiejętność współpracy z Kurią Metropo-
litalną. Kardynał Bolesław Kominek zawsze widział w księdzu W. Bochenku 

7 APSK, APZ, Bochenek Wawrzyniec, A. Kiełbasa, Materiały do biografii ks. W. Bo-
chenka, Wspomnienie kard. H. Gulbinowicza z 3 czerwca 2004 r.

8 Tamże, Wspomnienie ks. prof. dr. hab. Jana Kruciny.

Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS | Ks. Wawrzyniec Bochenek SDS (1915-1996)…
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człowieka wielkiej świątobliwości i uosobienie cnót oraz zalet wzorowego pro-
boszcza i dziekana. Na spotkaniu ze swymi współpracownikami powiedział, iż 
ks. dziekan Bochenek ma wszystkie zalety kandydata na udanego biskupa ze 
względu na wrodzoną dobroć, optymizm życiowy, zmysł organizacyjny oraz 
umiejętność współpracy z księżmi i ludźmi świeckimi”9.

Trzeba wspomnieć o tym, że zanim powierzono ks. W. Bochenkowi nieła-
twą misję wizytatora w zgromadzeniach zakonnych, był on aktywnym dusz-
pasterzem i spowiednikiem sióstr zakonnych. Już od 1959 roku regularnie 
odwiedzał Siostry Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Małuszynie, gdzie 
pełnił posługę spowiednika zwyczajnego10. W 1965 roku ks. Bochenek podjął 
się, na prośbę abp. B. Kominka, posługi spowiednika nadzwyczajnego i kon-
ferencjonisty w domach zakonnych Sióstr Św. Feliksa (potocznie zwanych 
felicjankami) w Cieszkowie11 oraz Oleśnicy12. W jednym ze swoich listów do 
bp. Bronisława Dąbrowskiego ks. Bochenek wspominał także o swojej współ-
pracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety, gdzie służył jako spowiednik oraz 
rekolekcjonista13.

III. Wizytacja u Sióstr Franciszkanek od Najświętszego Sakramentu

W lutym 1965 roku abp Bolesław Kominek po raz pierwszy powierzył 
ks. W. Bochenkowi misję wizytatora w domach zakonnych Sióstr Franciszka-
nek od Najświętszego Sakramentu w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich14. Na 
mocy dekretu ordynariusza wrocławskiego ks. W. Bochenek rozpoczął swoją 
misję w Ząbkowicach Śląskich 20 kwietnia 1965 roku15. Tego dnia, o godz. 11.00, 

9 Tamże, Wspomnienie ks. prof. dra hab. Józefa Swastka.
10 Tamże, Opera peracta, Dekret nominacyjny Kurii Wrocławskiej dla ks. W. Bochen-

ka z dnia 8 września 1959 r.
11 Tamże, Dekret nominacyjny Kurii Wrocławskiej dla ks. W. Bochenka z dnia 

15 stycznia 1965 r.
12 Tamże, Dekret nominacyjny Kurii Wrocławskiej dla ks. W. Bochenka z dnia 

28 stycznia 1965 r.
13 Tamże, Relationes, List ks. W. Bochenka do bpa B. Dąbrowskiego z dnia 13 czerw-

ca 1975 r.
14 Tamże, Opera peracta, Wizytacje żeńskich zgromadzeń zakonnych, Dekret nomi-

nacyjny dla ks. W. Bochenka z dnia 12 lutego 1965 r.
15 APSK, APZ, Bochenek Wawrzyniec, Opera peracta, Wizytacje żeńskich zgroma-

dzeń zakonnych, Protokół wizytacji Konwentu P.P. Franciszkanek od Najśw. Sakramentu 
Ząbkowicach Śląskich.
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ks. dziekan przewodniczył modlitwom w chórze zakonnym oraz odczytał dekret 
nominacyjny. Po czym, o godz. 11.30, rozpoczęto tzw. scrutinium, czyli czas 
rozmów indywidualnych z każdą z sióstr z klasztoru ząbkowickiego. W czasie 
scrutinium wizytator miał okazję wysłuchać opinii każdej z sióstr na temat życia 
duchowego i wspólnotowego oraz warunków, w jakich żyją i pracują siostry. 
Warto wspomnieć o szczególnej specyfice tych konwentów franciszkanek, które 
dzieliły się na tzw. siostry zewnętrzne (które mogły opuszczać klasztor podczas 
pracy i apostolatów) oraz klauzurowe (które spędzały większość czasu na ad-
oracji i pracy, nie opuszczając klasztoru). W ciągu dwu dni ks. W. Bochenek 
przeprowadził rozmowy indywidualne z 32 siostrami oraz uczestniczył w życiu 
duchowym klasztoru. W związku z tym, iż konwent ząbkowicki miał z polece-
nia ks. prymasa Wyszyńskiego współpracować z miejscową parafią, wizytator 
udał się do miejscowego proboszcza. 22 kwietnia 1965 roku, podczas rozmowy 
z ks. kanonikiem Wacławem Jabłońskim, ks. W. Bochenek wysłuchał opinii 
duszpasterza, a także omówił szczegółowo zasady współpracy na linii klasztor 
– parafia. W związku z tym, że posługę kapelana w klasztorze ząbkowickim 
pełnili księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (potocznie zwani 
pallotynami), ks. W. Bochenek udał się tego dnia z wizytą do przełożonego pal-
lotynów. Podczas tego spotkania wizytator miał okazję poznać opinię kapłanów 
posługujących w klasztorze na temat atmosfery modlitwy i pracy w konwencie 
sióstr oraz współpracy pomiędzy kapelanami a siostrami16.

Po zakończeniu wizytacji w Ząbkowicach Śląskich ks. W. Bochenek udał 
się do Kłodzka. Tam, 23 kwietnia 1965 roku, rozpoczął wizytację konwentu 
sióstr franciszkanek17. Po wspólnej modlitwie oraz odczytaniu dekretu nomi-
nacyjnego ks. wizytator rozpoczął tzw. scrutinium z siostrami. W czasie roz-
mów indywidualnych z 31 siostrami poruszono kwestie związane z przestrze-
ganiem reguły zakonnej, atmosferą modlitwy i pracy panującą w klasztorze 
oraz prowadzeniem kroniki domowej i archiwum konwentu. Po zakończeniu 
rozmów z siostrami ks. W. Bochenek spotkał się także ze swoim współbra-
tem, ks. Szczepanem Filasem SDS, pełniącym posługę kapelana w klasztorze 
w Kłodzku.

Ks. W. Bochenek swoje spostrzeżenia, przemyślenia i wnioski po wizytacji 
obu konwentów zawarł w liście skierowanym do bp. Andrzeja Wronki18. Do 

16 Tamże.
17 Tamże, Protokół wizytacji Konwentu P.P. Franciszkanek od Najśw. Sakramentu 

w Kłodzku.
18 Tamże, List ks. W. Bochenka do bpa Andrzeja Wronki z dnia 20 lipca 1965 r.
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tego pisma dołączył on szczegółowe sprawozdanie ze scrutinium oraz projekt 
dekretu powizytacyjnego. W tymże dekrecie wskazał on na potrzebę przemy-
ślenia zmian w horarium domowym zgodnie z potrzebami duchowymi i eg-
zystencjalnymi sióstr. Mając na uwadze liczne głosy i opinie zalecił rozważenie 
reorganizacji hierarchii domowej, czyli zniesienie podziału na chóry. Podkreślił 
potrzebę edukacji religijnej sióstr poprzez umożliwienie dostępu w szerszym 
zakresie do literatury religijnej i ascetycznej. Wizytator wskazał również na 
pilną potrzebę refleksji nad poprawą relacji pomiędzy przełożoną a resztą 
sióstr. Ważnymi zaleceniami były także troska o zapewnienie dobrej współ-
pracy pomiędzy konwentami a parafią i kapelanami oraz regularne i rzetelne 
prowadzenie kroniki domowej w konwencie kłodzkim19.

IV. Wizytacja u Sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi Chrystusa

Wyniki i sposób przeprowadzenia wizytacji przez ks. W. Bochenka zostały 
przyjęte przez kurię wrocławską z pełną aprobatą i uznaniem. Dowodem na 
prawdziwość tej tezy jest dekret wydany przez Prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego we wrześniu tego samego roku20. Na mocy tego dokumentu 
ks. Wawrzyniec Bochenek został, na prośbę abp. Bolesława Kominka, miano-
wany wizytatorem domów Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Adoratorek 
Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Zadanie postawione ks. Bochenkowi wy-
magało od niego dużego zaangażowania ponieważ tym razem miał odwiedzić 
i przeprowadzić wizytację w 10 domach zakonnych sióstr adoratorek, począw-
szy od domu prowincjalnego w Bolesławcu, poprzez placówki w Kiedrzynie, 
Lwówku Śląskim, Lublinie, Zawidowie, Zgorzelcu, Łaziskach do trzech pla-
cówek we Wrocławiu21. 

Wizytacja rozpoczęła się 23 listopada 1965 roku w domu prowincjalnym 
w Bolesławcu wspólną modlitwą w kaplicy oraz omówieniem celu i sposobu 
jej przeprowadzenia. Następnego dnia od rana ks. W. Bochenek rozpoczął 
scrutinium z 23 siostrami. W czasie tych rozmów każda z sióstr miała okazję 
do podzielenia się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami dotyczącymi prze-

19 Tamże, Projekt Dekretu Powizytacyjnego Konwentów P.P. Franciszkanek od Najśw. 
Sakramentu Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku.

20 Tamże, Dekret nominacyjny Prymasa Polski dla ks. W. Bochenka z dnia 2 września 
1965 r.

21 Tamże, Wizytacja u Sióstr Adoratorek, List ks. W. Bochenka do Sekretariatu Pry-
masa Polski [Wydział Spraw Zakonnych] z dnia 3 lutego 1966 r.
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strzegania reguł, atmosfery panującej w domu i relacji pomiędzy siostrami. 
Rozmowy były kontynuowane również następnego dnia, 24 listopada, kiedy 
to ks. wizytator odwiedził najstarsze siostry oraz budynek nowicjatu i za-
budowania gospodarcze. Wieczorem tego dnia ks. W. Bochenek odwiedził 
także miejscowego proboszcza, ks. Ludwika Gilewskiego. W czasie tej wizyty 
omówił szczegółowo sposoby współpracy sióstr z parafią oraz wysłuchał relacji 
proboszcza dotyczących nieporozumień, jakie zaistniały22.

Następną placówką, w której kontynuowano wizytację, był Zgorzelec, 
gdzie siostry adoratorki pracowały w miejscowej parafii. 26 listopada 1965 
roku ks. W. Bochenek rozpoczął rozmowy indywidualne z czterema siostrami. 
Po południu wizytator odwiedził ks. Jana Kozaka, miejscowego proboszcza, 
z którym omówił pracę sióstr zaangażowanych w apostolatach parafialnych23. 
Tego samego dnia wizytacja była kontynuowana w filii w Zawidowie, gdzie ks. 
W. Bochenek spotkał się z trzema siostrami24. Wieczorem ks. Bochenek udał 
się do kolejnej placówki w Łaziskach, gdzie trzy siostry zajmowały się uprawą 
roli i hodowlą zwierząt domowych. Po spotkaniach indywidualnych i omówie-
niu celu wizytacji ks. wizytator udał się w drogę do Trzebnicy25.

1 grudnia 1965 roku ks. W. Bochenek rozpoczął dalszą część wizytacji – 
we Wrocławiu (pl. Katedralny 18), gdzie dwie siostry prowadziły kuchnię na 
plebanii katedralnej. Po spotkaniach indywidualnych z siostrami ks. wizytator 
odwiedził również proboszcza katedry ks. kanonika Stefana Helowicza, z któ-
rym omówił kwestie związane z posługą i życiem zakonnym sióstr26. Kolejną 
wrocławską placówkę filialną, przy ul. Katedralnej 4, ks. W. Bochenek wizyto-
wał 7 grudnia 1965 roku. W czasie scrutinium spotkał się z czterema siostrami, 
które prowadziły stołówkę dla księży pracujących w kurii. Oprócz rozmów 
indywidualnych z siostrami ks. wizytator odwiedził również ks. kanonika 
Tadeusza Witkosia, z którym omówił posługę sióstr27. Kolejnym etapem wi-
zytacji była parafia św. Bonifacego we Wrocławiu, gdzie pracowało sześć sióstr. 
13 grudnia 1965 roku rozpoczęły się rozmowy indywidualne, podczas których 

22 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu prowincjalnym Sióstr Adoratorek w Bo-
lesławcu.

23 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Zgorzelcu.
24 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Zawidowie.
25 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Łaziskach.
26 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (Plac 

Katedralny 18).
27 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (ul. 

Katedralna 4).
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siostry mogły podzielić się swoimi uwagami na temat karności zakonnej oraz 
atmosfery we wspólnocie, a także warunków pełnionych posług28.

Po przerwie związanej z obowiązkami świątecznymi na parafii ks. W. Bo-
chenek udał się 30 grudnia 1965 roku do Kiedrzyna. Tam spotkał się z pięcio-
ma siostrami zaangażowanymi w pomoc miejscowym duszpasterzom. Z po-
wodu nieobecności proboszcza nie doszła do skutku zwyczajowa rozmowa 
z wizytatorem29. 8 stycznia 1966 roku ks. W. Bochenek spotkał się z S. Celiną 
Murawską, która studiowała psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, i przeprowadził z nią scrutinium30. 

12 stycznia 1966 roku rozpoczęła się wizytacja kolejnej placówki sióstr 
w Lwówku Śląskim. Ks. W. Bochenek przeprowadził rozmowy indywidualne 
z trzema siostrami pracującymi w parafii prowadzonej przez franciszkanów. 
Następnie odwiedził o. Tyburcjusza, przełożonego miejscowej wspólnoty, aby 
wysłuchać jego opinii o pracy sióstr oraz omówić wszystkie kwestie związane 
z wizytacją31. W tym samym dniu ks. W. Bochenek udał się do Bolesławca, aby 
przeprowadzić scrutinium z przełożoną prowincjalną matką Kalistą Zielonką. 
Podczas tego spotkania ks. wizytator miał okazję wysłuchać opinii siostry 
przełożonej na temat życia i funkcjonowania prowincji oraz współpracy z sio-
strami. Omówiono szczegółowo wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem 
karności zakonnej oraz możliwością rozwiązania zaistniałych problemów32. 

3 lutego 1966 roku ks. W. Bochenek przesłał do Sekretariatu Prymasa Pol-
ski sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji. W piśmie tym podsumował 
efekty swojej misji i wskazał na konkretne sposoby rozwiązania problemów. 
Ks. W. Bochenek podkreślił pilną potrzebę pogłębienia wśród sióstr znajomo-
ści własnych reguł zakonnych, a także historii zgromadzenia oraz większą ich 
dostępność w formie drukowanej. Odniósł się także do karności i przestrze-
gania ślubów zakonnych. Zaproponował konkretne rozwiązania dotyczące 
formacji podstawowej sióstr w okresie nowicjatu oraz w dalszych etapach 
formacji. Na podstawie przeprowadzonych rozmów zasugerował konieczne 
reformy w sposobie zarządzania prowincją oraz w sprawowaniu funkcji przeło-
żonej. Znalazły się tam również uwagi i zalecenia dotyczące zasad prowadzenia 

28 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (Plac 
Staszica 4).

29 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Kiedrzynie.
30 Tamże, Sprawozdanie ze scrutinium z S. C. Murawską.
31 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Lwówku Śląskim.
32 Tamże, Sprawozdanie ze scrutinium z M. K. Zielonką.



169

apostolatów w parafiach diecezjalnych. Wizytator zaproponował także sposoby 
rozwiązania zaistniałych nieporozumień i konfliktów33.

Podsumowaniem tej misji ks. W. Bochenka był Dekret powizytacyjny 
Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego34. W dokumencie tym znalazły 
się zarządzenia oparte w dużej mierze na wnioskach i refleksjach zawartych 
w podsumowaniu dziekana z Trzebnicy. Dokument ten nakładał na władze 
prowincji obowiązek niezwłocznego wykonania zarządzeń oraz nadesłania do 
września 1966 roku pisemnego sprawozdania z wykonania tego dekretu, pod-
pisanego przez Radę Prowincjalną i wizytatora. Ks. kard. Wyszyński podkreślił 
w tym dekrecie również rolę wizytatora, który na mocy jego decyzji zacho-
wywał swoje uprawnienia aż do odwołania. Mimo oficjalnego zakończenia 
okresu wizytacji ks. W. Bochenek był jeszcze długo zaangażowany w sprawy 
związane z prowincją sióstr adoratorek, o czym świadczy korespondencja za-
chowana w archiwum35.

Zgodnie z zaleceniami dekretu powizytacyjnego we wrześniu 1966 roku 
powstało sprawozdanie z wykonania jego zaleceń podpisane przez Radę Pro-
wincjalną36. Dokument ten został podpisany również przez ks. W. Bochenka 
i wysłany do Sekretariatu Prymasa Polski w styczniu 1967 roku37.

V. Druga wizytacja u Sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi 
Chrystusa

Niecałą dekadę później wobec nieporozumień pomiędzy Sekretariatem 
Prymasa Polski a Zarządem Generalnym Sióstr Adoratorek Przenajświętszej 

33 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w Prowincji Polskiej Sióstr Adoratorek Przenaj-
świętszej Krwi Chrystusa z dnia 3 lutego 1966 r.

34 Tamże, Dekret Powizytacyjny dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Adora-
torek Przenajświętszej Krwi Chrystusa z dnia 5 marca 1966 r.

35 Tamże, List Sekretariatu Episkopatu Polski do ks. W. Bochenka z dnia 23 marca 
1966 r.; List S. M. Jaskot do ks. W. Bochenka z dnia 3 czerwca 1966 r.; List Sekretariatu 
Episkopatu Polski do ks. W. Bochenka z dnia 6 lipca 1966 r.; List S. Z. Zawadzkiej do ks. 
W. Bochenka z dnia 14 czerwca 1966 r.; List S. Z. Zawadzkiej do ks. W. Bochenka z dnia 
13 lipca 1966 r.; List S. Z. Zawadzkiej do ks. W. Bochenka z dnia 23 lipca 1966 r.; List 
ks. W. Bochenka do Sekretariatu Episkopatu Polski z dnia 20 lipca 1966 r.

36 Tamże, Sprawozdanie z wykonania Dekretu Powizytacyjnego w Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi Chrystusa z dnia 10 września 1966 r.

37 Tamże, List Rady Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Adoratorek 
Przenajświętszej Krwi Chrystusa do Sekretariatu Prymasa Polski z dnia 26 stycznia 1967 r.
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Krwi Chrystusa, ks. W. Bochenek po raz kolejny otrzymał nominację na 
wizytatora tejże prowincji38. Wizytacja została przeprowadzona według po-
przednio sprawdzonej formuły. Ks. W. Bochenek rozpoczął ją 20 stycznia 1975 
roku we Wrocławiu, gdzie przeprowadził rozmowy z trzema siostrami oraz 
z ks. dr. Edwardem Góreckim, wicekanclerzem Kurii Metropolitalnej39. Tego 
samego dnia wizytator udał się do parafii św. Bonifacego, gdzie w apostolatach 
zaangażowanych było sześć sióstr (kuchnia, zakrystia i katecheza)40. Kolejnym 
etapem wizytacji była placówka w Zawidowie, gdzie 22 stycznia 1975 roku 
ks. W. Bochenek przeprowadził scrutinium z trzema siostrami posługującymi 
w miejscowej parafii jako zakrystianka, organistka i katechetka. Spotkał się 
również z miejscowym proboszczem, ks. Stanisławem Gawlikiem, aby poznać 
jego opinię na temat życia i pracy sióstr41. Tego samego dnia spotkał się z trze-
ma siostrami z placówki w Zgorzelcu, które były zaangażowane w katechezę 
oraz pracę w kuchni na plebanii. Tradycyjnie wizytator wysłuchał opinii pro-
boszcza, ks. prałata Jana Kozaka, na temat współpracy z siostrami42. 22 stycznia 
1975 roku ks. W. Bochenek udał się do Lwówka Śląskiego, aby spotkać się z pię-
cioma siostrami zaangażowanymi w duszpasterstwo parafii prowadzonej przez 
franciszkanów. Wizytator przeprowadził scrutinium zarówno z siostrami kate-
chetkami, jak i dwoma innymi uczęszczającymi do liceum ogólnokształcącego. 
Spotkał się także z proboszczem miejscowej parafii, aby poznać jego opinię 
o życiu i pracy zakonnic43. Dwa dni później, 24 stycznia 1975 roku, wizytator 
udał się do Wrocławia. Tam odwiedził trzy siostry zaangażowane na plebanii 
przy katedrze. Po scrutinium z siostrami złożył on również wizytę ks. kanoni-
kowi Stefanowi Helowiczowi, który podzielił się z nim swoją opinią na temat 
życia i pracy sióstr oraz wyraził zaniepokojenie zmianami w stroju zakonnym44.

Tego samego dnia ks. Bochenek skierował swoje kroki do Bolesławca, gdzie 
w byłym domu prowincjalnym spotkał się z 15 siostrami oraz trzema kandy-

38 Tamże, Dekret nominacyjny Prymasa Polski dla ks. W. Bochenka z dnia 6 grudnia 
1974 r.

39 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (ul. 
Katedralna 5).

40 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (Plac 
Staszica 4).

41 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Zawidowie.
42 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Zgorzelcu.
43 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Lwówku Śląskim.
44 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek we Wrocławiu (Plac 

Katedralny 18).
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datkami45. Po scrutinium udał się do parafii Wniebowzięcia NMP w tymże 
mieście, gdzie trzy siostry były zaangażowane w zakrystii, kuchni i troskę 
o plebanię. Po rozmowach indywidualnych z siostrami wizytator spotkał się 
z miejscowym proboszczem, ks. prałatem Władysławem Rączką, oraz z ks. 
dziekanem Edwardem Boberem, którzy z uznaniem wypowiadali się o pracy 
i zaangażowaniu członkiń prowincji46. Ks. Dziekan kontynuował swoją misję 
i 3 lutego 1975 roku odwiedził dwie siostry zaangażowane w posługę duszpa-
sterską przy parafii Św. Michała Archanioła w Mieroszowie. Po rozmowach 
indywidualnych z siostrą zakrystianką i katechetką oraz siostrą kucharką złożył 
wizytę miejscowemu proboszczowi aby wysłuchać jego opinii47. Nazajutrz 
wizytator udał się do domu nowicjackiego sióstr w Kiedrzynie. Tam najpierw 
przeprowadził rozmowy indywidualne z czterema siostrami zaangażowanymi 
w formację, a następnie spotkał się z dwiema nowicjuszkami48.

Dwa następne dni, 5 i 6 lutego 1975 roku ks. W. Bochenek spędził w domu 
zakonnym w Kościelisku-Szeligówce, gdzie od 1969 roku siostry adoratorki 
prowadziły dom wypoczynkowy dla sióstr i duchowieństwa. Tam, po prze-
prowadzeniu rozmów indywidualnych, zapoznał się szczegółowo ze specyfiką 
apostolatu i problemami z tym związanymi49. 10 lutego ks. W. Bochenek 
rozpoczął wizytację w domu prowincjalnym we Wrocławiu. Wobec nieobec-
ności matki prowincjalnej Stelli Żabińskiej, która towarzyszyła wizytującej 
prowincję matce generalnej, przeprowadził on rozmowy indywidualne z dzie-
sięcioma siostrami oraz szczegółowo zapoznał się z zasadami funkcjonowania 
prowincjalatu. W związku z wizytacją w domu prowincjalnym ks. W. Boche-
nek udał się na spotkanie z ks. prałatem Wacławem Szetelnickim, z którym 
omówił cel i  metody wizytacji oraz wysłuchał opinii na temat prowincjalatu 
sióstr adoratorek. 17 lutego 1975 roku wizytator spotkał się również z bp. 
Wincentym Urbanem, który podzielił się z nim swoją opinią na temat sióstr 
adoratorek50.

45 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Bolesławcu.
46 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Bolesławcu (ul. Dą-

browszczaków 3).
47 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Mieroszowie.
48 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu nowicjatu Sióstr Adoratorek w Kiedrzynie.
49 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu Sióstr Adoratorek w Kościelisku-Szeli-

gówce.
50 Tamże, Sprawozdanie z wizytacji w domu prowincjalnym Sióstr Adoratorek we 

Wrocławiu (ul. Szymanowskiego 25).
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Po zakończeniu wizytacji ks. W. Bochenek zawarł swoje uwagi, refleksje 
i propozycje zarządzeń w projekcie dekretu powizytacyjnego. Na podstawie 
rozmów indywidualnych z 61 profeskami, dwiema nowicjuszkami i trzema 
postulantkami podkreślił on konieczność prawdziwej odnowy wewnętrznej, 
która będzie owocowała pojednaniem z Bogiem i siostrami. Wskazywał jako 
fundament tego procesu odnowy wewnętrznej dekret Soboru Watykańskie-
go II Perfectae caritatis oraz reguły zakonne. Duży nacisk położył na pielęgno-
wanie indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz codziennej Eucharystii, 
które są fundamentem każdej odnowy. Obszerny fragment tego projektu 
stanowiły argumenty za przestrzeganiem karności zakonnej oraz złożonych 
ślubów jako podstawy odnowy, jedności i pokoju. Wizytator wskazał jako 
jeden z głównych powodów podziału odrzucenie przez część sióstr stroju za-
konnego. Opowiedział się za likwidacją tzw. stroju krótkiego i powrotem do 
habitu zakonnego. Zwrócił również uwagę na potrzebę opracowania horarium 
każdego domu, aby zapewnić każdej siostrze odpowiednią ilość czasu na mo-
dlitwę i odpoczynek. Wizytator wskazał również metody ulepszenia procesu 
formacji oraz form zarządzania prowincją i poszczególnymi domami51. 

Dokument wydany 7 maja 1975 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego był 
potwierdzeniem projektu przygotowanego przez wizytatora, ks. W. Bochenka, 
oraz rozwinął i uszczegółowił wiele propozycji i sugestii w nim zawartych52. 
Podobnie jak poprzednio kard. Wyszyński utrzymał nominację wizytatora 
dla ks. W. Bochenka aż do odwołania oraz wyznaczył termin jednego roku na 
realizację zarządzeń zawartych w dekrecie.

VI. Wizytator i komisarz Zgromadzenia Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi

Ostatni dzień 1974 roku postawił przed ks. Wawrzyńcem Bochenkiem 
nowe wyzwanie. Tego dnia bowiem Sekretariat Prymasa Polski wysłał do nie-
go pismo z zapytaniem: „Sekretariat Prymasa Polski – z polecenia J. Em. Ks. 
Kardynała Prymasa – uprzejmie zapytuje, czy podjąłby się Ojciec obowiąz-
ków Komisarza Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa 

51 Tamże, Projekt Dekretu Powizytacyjnego dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Sióstr Adoratorek Przenajświętszej Krwi Chrystusa z marca 1975 r.

52 Tamże, Dekret Powizytacyjny dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Adora-
torek Przenajświętszej Krwi Chrystusa z dnia 7 maja 1975 r.
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i Maryi”53. Odpowiedź ks. W. Bochenka była pozytywna, w styczniu 1975 
roku otrzymał on dokument z nominacją na komisarza Polskiej Prowincji 
Sercanów. Dekret ten precyzował uprawnienia przyznane mu na mocy upraw-
nień Stolicy Apostolskiej przez kard. S. Wyszyńskiego. Były one następujące: 
wizytowanie zgromadzenia; zwoływanie zarządu prowincji i służenie mu radą 
w sprawowaniu administracji, życia zakonnego i apostolstwa prowincji oraz 
przygotowanie sprawozdań ze stanu prowincji, a także wniosków jej dotyczą-
cych dla Sekretariatu Prymasa Polski54.

Aby zapoznać się z sytuacją powierzonej mu prowincji, Sekretariat Pryma-
sa Polski przekazał ks. W. Bochenkowi dokument podsumowujący przeprowa-
dzoną przez redemptorystę o. Stanisława Wójcika wizytację Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi55. W dokumencie tym wska-
zano na istotne przyczyny kryzysu, jaki dotknął tę jednostkę administracyjną 
sercanów. Podkreślał on potrzebę głębokiej odnowy oraz pojednania z Bogiem 
i braćmi. W dokumencie tym zawarte było również wezwanie do pogłębionej 
refleksji nad metodami formacji początkowej i permanentnej. Dekret ten za-
wierał także wiele cennych wskazówek odnośnie do sprawowania urzędów na 
poziomie prowincji oraz poszczególnych domów. Kard. S. Wyszyński, którego 
podpis widnieje pod tym dokumentem, stwierdził, iż kierując się dobrem pro-
wincji, po wielu konsultacjach postanowił mianować doświadczonego kapłana 
komisarzem prowincji. Według zamysłu ks. prymasa osoba ta miała czuwać 
nad realizacją zarządzeń dekretu powizytacyjnego oraz służyć radą i pomocą.

W zasobach archiwalnych nie znajdujemy wielu dokumentów obrazu-
jących realizację misji powierzonej ks. W. Bochenkowi. Zachowane notatki 
dają obraz licznych spotkań z członkami prowincji. Podczas tych rozmów 
indywidualnych komisarz poruszał istotne kwestie dotyczące realizacji dekre-
tu powizytacyjnego oraz sposobów rozwiązywania kwestii spornych56. Trzeba 
podkreślić, że dziekan z Trzebnicy realizował swoją misję w sposób bardzo 
odpowiedzialny. Świadczy o tym korespondencja z przełożonym generalnym 

53 Tamże, Opera peracta, Komisarz Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi (Sokołówka 1975-1976), List Sekretariatu Prymasa Polski do 
ks. W. Bochenka z dnia 31 grudnia 1974 r.

54 Tamże, Dekret nominacyjny na Komisarza Polskiej Prowincji Zgromadzenia Serc 
Jezusa i Maryi dla ks. W. Bochenka z dnia 18 stycznia 1975 r.

55 Tamże, Dekret Powizytacyjny dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia Serc Jezusa 
i Maryi z dnia 11 stycznia 1975 r.

56 Tamże, Odręczne notatki ks. W. Bochenka z rozmów przeprowadzanych z człon-
kami Polskiej Prowincji Zgromadzenia Serc Jezusa i Maryi.
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Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, o. Janem Scheppensem SS. 
CC57. Jej treść ukazuje nam ogromne zatroskanie komisarza o powierzoną 
sobie prowincję zakonną oraz otwartość i pokorę w sposobie sprawowania 
powierzonego sobie urzędu.

W kwietniu 1976 roku ks. W. Bochenek był koordynatorem organizacji 
kapituły prowincjalnej sercanów. W związku z tym, że zapowiedział na nią 
przyjazd przełożony generalny sercanów, Sekretariat Prymasa Polski zwolnił 
ks. W. Bochenka z obowiązku przewodniczenia tym obradom. Zalecił jednak 
spotkanie z przełożonym generalnym i omówienie wszystkich kwestii związa-
nych z działalnością i rozwojem prowincji58.

Działalność ks. W. Bochenka w roli komisarza prowincji sercanów przy-
niosła dość szybko pozytywne efekty i dlatego po wielu konsultacjach kard. 
S. Wyszyński zadecydował, iż spełnił on swoją rolę. W lipcu 1976 roku Prymas 
Polski skierował dekret odwołujący ks. W. Bochenka z funkcji komisarza. 
Stwierdził w nim: „Obecny stan Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświęt-
szych Serc daje nadzieję, że specjalna pomoc ze strony Kościoła nie będzie 
już konieczna, dlatego zwalniamy Ks. Wawrzyńca Bochenka z obowiązków 
Komisarza tego Zgromadzenia i równocześnie wyrażamy Mu serdeczne po-
dziękowanie za trudy, wniesione w wykonanie powierzonej Mu pracy”59.

* * *
W trakcie kwerendy archiwalnej możemy dotrzeć do informacji zawartej 

w liście ks. W. Bochenka do bp. Bronisława Dąbrowskiego, w którym pośród 
powierzonych sobie zadań wizytatora i komisarza, wymienia także wizytację 
przeprowadzoną u sióstr służebniczek NMP60. Niestety w zasobach archiwal-
nych Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Krakowie oraz 
w dostępnych publikacjach nie znajdujemy żadnych dokumentów dotyczą-
cych tejże wizytacji.

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić wspomniane wcześniej ogrom-
ne zaufanie oraz szacunek, jakim darzyli ks. W. Bochenka liczni hierarchowie 

57 Tamże, List ks. J. Scheppensa SS. CC. do ks. W. Bochenka z dnia 16 grudnia 
1975 r.; List ks. J. Scheppensa SS. CC. do ks. W. Bochenka z dnia 27 stycznia 1976 r.

58 Tamże, List Sekretariatu Prymasa Polski do ks. W. Bochenka z dnia 14 kwietnia 
1976 r.

59 Tamże, Dekret zwalniający z funkcji Komisarza Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Serc Jezusa i Maryi dla ks. W. Bochenka z dnia 15 lipca 1976 r.

60 Tamże, Relationes, List ks. W. Bochenka do bpa B. Dąbrowskiego z dnia 13 czerw-
ca 1975 r.



175

Kościoła: kard. Bolesław Kominek, kard. Henryk Gulbinowicz, kard. Joachim 
Meisner oraz abp Bronisław Dąbrowski. Nie możemy zapomnieć, iż te dobre 
relacje stały się impulsem do powierzenia ks. dziekanowi tak odpowiedzialnej 
misji, jaką były wizytacje i funkcja komisarza w zgromadzeniach zakonnych. 
Ten fragment bogatej biografii ks. dziekana Wawrzyńca Bochenka, który był 
dotychczas tylko sygnalizowany w licznych artykułach i curriculum vitae, daje 
nam możliwość pogłębienia znajomości jego osoby i działalności.

REV. WAWRZYNIEC BOCHENEK SDS (1915-1996)  
AS AN INSPECTOR OF RELIGIOUS CONGREGATIONS

Summary

The person and work of Rev. Wawrzyniec Bochenek SDS, a significant figure in 
the history of the Polish Salvatorians’ Province, has not so far been included in any 
detailed historical study. Hitherto existing fragmentary studies focus mainly on his 
activity in the parish and in the sanctuary of St. Hedwig in Trzebnica. No publica-
tion until now has thoroughly described his work as the inspector of religious con-
gregations. This is the first paper to present this subject. It is also an inspiration for 
a detailed preliminary research and drawing up of the rich history of life, pastoral, 
social and cultural activity of this pioneer on the Polish Recovered Territories after 
World War II.

Słowa kluczowe: 
ks. Wawrzyniec Bochenek SDS, salwatorianie, wizytacja kanoniczna.

Keywords:
Rev. Wawrzyniec Bochenek SDS, Salvatorians, canonical visit of inspection.
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Ks. Józef Swastek

 Ksiądz profesor Antoni Kiełbasa SDS 
(1938-2010) jako wybitny historyk śląskiego 
Kościoła i charyzmatyczny krzewiciel kultu 
św. Jadwigi Śląskiej

Zmarły dnia 15 lipca 2010 roku ks. prof. Herbert Antoni Jerzy Kiełba-
sa przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła 
w Polsce i najwybitniejszych – obok księdza dziekana Wawrzyńca Bochenka 
(1915-1996) – duszpasterzy i propagatorów kultu św. Jadwigi Śląskiej (†1243) 
w Trzebnicy1.

Urodził się 6 listopada 1938 roku w Świętochłowicach-Zgodzie na Gór-
nym Śląsku w głęboko religijnej rodzinie rzemieślniczej Jerzego i Małgorzaty 
z domu Dziuba. Miał czterech braci i dwie siostry2. 17 września 1941 roku 
zmarła jego matka. Osierociła męża i pięcioro dzieci3. Po jej zgonie, jego ojciec 
w czasie służbowej podróży do Strzelec Opo lskich poznał Johannę Sewering 
z Dortmundu, niewiastę niezwykłej in teligencji i dobroci, która pracowała 
w jednym z urzędów państwowych. Po bliższym poznaniu Jerzego Kiełbasy 
wyraziła zgodę na małżeństwo z nim mimo dużej różnicy wieku. Zawarła 
z nim 19 maja 1943 roku w Strzel cach Opolskich ślub cywilny i związek mał-
żeński w kościele św. Waw rzyńca. Była bardzo dobrą małżonką i matką troj-

Ks. prof. dr hab. Józef Swastek – historyk, emerytowany profesor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

1 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, „Nowe Życie” 34(2017) nr 3(304), s. 20.
2 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010), mps., s. 1.
3 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010). Życie oraz 

działalność naukowa i duszpasterska, Kraków 2013, s. 98.
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ga dzieci (Małgorza ty, Krystyny, Jerzego). Swoje dzieci traktowała na równi 
z dziećmi z pierwszego małżeństwa; wychowała je w atmosferze szacunku dla 
duchowej kultury polskiej, niemieckiej i śląskiej. To jej nade wszystko Antoni 
Kiełbasa zawdzięcza swoją duchową formację4.

Dnia 27 I 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Świętochło-
wic i zaprowadziły nowe porządki. Zainteresowano się – wskutek donosu 
– Johanną Sewering, chciano ją zastrzelić. Johanna ukryła się. Jej małżonek 
Jerzy wraz ze swoją siostrą Anną przekupili sowieckich żołnierzy mięsem i wę-
dliną. Jednakże przeżycie związane z ukrywaniem się nadszarpnęło jej zdrowie 
i było przyczyną jej przedwczesnego zgonu5. Zapadła na chorobę wieńcową 
i nadciśnienie6. 

Do roku 1945 w rodzinie Jerzego i Johanny mówiono tylko po niemiecku7. 
Później jednak Johanna perfekcyjnie opanowała język polski8. Poprawiała 
nawet swym dzieciom wypracowania szkolne w języku polskim9. Dzięki niej 
Antoni Kiełbasa doskonale opanował w latach młodości język polski. Jej głę-
boka pobożność była jedną z przyczyn, iż u Antoniego Kiełbasy zrodziło się 
powołanie do stanu kapłańskiego i to już w latach szkolnych10. Jej syn Jerzy 
również został kapłanem w diecezji katowickiej. Wielu krewnych Antoniego 
Kiełbasy obrało stan duchowny. Należy do nich spowinowacony z jego rodzi-
ną ks. prof. dr hab. Joachim Gnilka11.

Antoni Kiełbasa w bardzo trudnym dla Kościoła katolickiego czasie w 1953 
roku wstąpił – po ukończeniu szkoły podstawowej – do Niższego Semina-
rium Duchownego św. Jacka w Katowicach. W szkole tej panowała radosna, 
rodzinna atmosfera12. Dyrektorem Niższego Seminarium Duchownego był 
ks. Ignacy Jeż. Dla diecezji katowickiej były to bardzo trudne czasy; w 1952 
roku biskupi katowiccy zostali wydaleni z diecezji bez prawa powrotu. Po ich 
wydaleniu rządy w diecezji sprawował ks. Filip Bednorz, a od 21 stycznia 1954 
do 5 listopada 1956 roku ksiądz Jan Piskorz13. 7 marca 1953 roku zmieniono 

4 Tamże.
5 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
6 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 99.
7 Tamże.
8 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
9 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 102.
10 Tamże, s. 102-103; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
11 Tamże; I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 103-104.
12 Tamże, s. 107.
13 Tamże, s. 104-105.
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nazwę Katowice na Stalinogród14. Antoni Kiełbasa kształcił się w Niższym 
Seminarium Duchownym przez dwa lata15.

29 sierpnia 1955 roku, po otrzymaniu błogosławieństwa rodziców, opuścił 
rodzinne strony i udał się na Dolny Śląsk do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Bagnie16. W drodze do Bagna wstąpił do bazyliki św. Bartłomieja 
i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Zafascynował się pięknem tej świątyni. 
Modlił się w niej gorąco, aby po przyjęciu święceń kapłańskich mógł pracować 
przy relikwiach św. Jadwigi Śląskiej w tej świątyni17.

Dnia 7 września 1955 roku przyjął obłóczyny zakonne, imię zakonne Her-
bert i rozpoczął nowicjat pod kierunkiem ks. Jana Wrońskiego18. 8 września 
1956 roku złożył pierwszą profesję zakonną19. W 1957 roku złożył eksternistycz-
ny egzamin dojrzałości20. Jako kleryk odznaczał się niezwykłą pracowitością; 
nie potrafił wypoczywać. Tryskał zawsze niezwykłym poczuciem humoru21.

Wieczyste śluby zakonne złożył 8 września 1962 roku w Bagnie a 29 czerwca 
1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk światowej sławy uczonego liturgi-
sty biskupa prof. dra Andrzeja Wronki w bazylice trzebnickiej22. Po przyjęciu 
święceń kapłańskich pracował od 1 września 1963 do 27 września 1964 roku przy 
boku niezwykle gorliwego propagatora kultu św. Jadwigi Śląskiej ks. Wawrzyń-
ca Bochenka23. Ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek był najbardziej uzdolnio-
nym i najgorliwszym propagatorem kultu św. Jadwigi Śląskiej od czasu jej ka-
nonizacji w 1267 roku24. Ks. Antoni Kiełbasa zafascynował się jego postacią. Był 
też wiernym naśladowcą o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, który swym 
duchowym synom przekazał taką dewizę: „Dopóki jest na świecie jeszcze jeden 
człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie możesz ani 

14 Tamże, s. 106.
15 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 1.
16 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 112.
17 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
18 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 112.
19 Tamże, s. 116.
20 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
21 Tamże.
22 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 121.
23 Tamże, s. 124; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
24 Tenże, Pasterz dobry. Ksiądz dziekan mgr Wawrzyniec Bochenek widziany oczyma 

księdza diecezjalnego, w: Jesteśmy jego dłużnikami. Wspomnienia o Księdzu Wawrzyńcu Bo-
chenku SDS (1915-1996), zebrał i opr. A. Kiełbasa, red. B. Giemza, Kraków 2011, s. 281.
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na chwilę spocząć”25. Po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-
1966) ks. Kiełbasa powrócił w 1966 roku do imienia chrzestnego Antoni26.

Pod koniec września 1964 roku ks. Antoni Kiełbasa zamieszkał w konwik-
cie księży studentów w Lublinie i podjął studia specjalistyczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim z zakresu historii Kościoła. Jego profesorami byli 
wybitni uczeni: bp Marian Rechowicz, ks. Mieczysław Żywczyński, ks. Bole-
sław Kumor, ks. Stanisław Librowski, ks. Jan Szymusiak, ks. Antoni Liedke, 
ks. Stanisław Kamiński, o. Romuald Gustaw, bp Walenty Wójcik, ks. Jerzy 
Wolnik, ks. Władysław Smoleń, ks. Józef Majka, ks. Bogusław Waczyński27. 
W 1966 roku uzyskał licencjat z historii Kościoła28, a 24 czerwca 1968 roku 
otrzymał tytuł magistra historii Kościoła na podstawie pracy pod tytułem 
Początki salwatorianów na ziemiach polskich (1900-1908) napisanej pod kie-
runkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego29. Została ona bardzo dobrze 
oceniona30. Podczas kwerendy naukowej dużej pomocy udzielała mu jego 
druga mama Johanna. Pomagała mu w odczytywaniu dokumentów pisanych 
gotykiem w języku niemieckim31.

W 1967 roku zamieszkał w domu zakonnym w Nałęczowie; w tym mieście 
łączył pracę naukową z działalnością duszpasterską32. Głosił Słowo Boże, prze-
prowadzał rekolekcje w licznych parafiach33. W latach 1968-1970 uczęszczał na 
seminarium naukowe prowadzone przez ks. prof. Mieczysława Żywczyńskie-
go. 8 marca 1969 roku został korespondentem Polskiej Prowincji Salwatoria-
nów przy Biurze Prasowym Episkopatu Polski34. Częstym gościem w domu 
salwatorianów w Nałęczowie był metropolita krakowski kard. prof. dr hab. 
Karol Józef Hubert Wojtyła, mistrz i przyjaciel ks. prof. dr. hab. Tadeusza 
Stycznia35. Służył pomocą duszpasterską siostrom salwatoriankom (Kongre-
gacja Sióstr Boskiego Zbawiciela) i siostrom betankom (Zgromadzenie Sióstr 

25 Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848-1918), Dziennik 
Duchowy 1875-1918, Kraków 2008, s. 263.

26 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 130.
27 Tamże, s. 127-128.
28 Tamże, s. 129.
29 Tamże, s. 129-130.
30 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
31 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 129.
32 Tamże, s. 130.
33 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 1.
34 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 133.
35 Tamże, s. 134-135.
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Rodziny Betańskiej). Wygłaszał do nich referaty o historii salwatorianów oraz 
o o. Franciszku Jordanie36.

W 1970 roku wyjechał do Rzymu celem zebrania materiałów źródłowych 
do pracy o historii zgromadzenia salwatorianów oraz uzupełnienia studiów 
z zakresu historii Kościoła. Owocem jego badań naukowych w Rzymie jest 
źródłowa książka pod tytułem Salwatorianie na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych (Rzym 1970) oraz praca pod tytułem Gesellschaft des Göttlichen Heilan-
des – Polnische Provinz (Passau 1970). W czasie pobytu w Rzymie skopiował 
wielką ilość źródeł i różnymi sposobami przesłał je do kraju. W czasie pobytu 
w Wiecznym Mieście udzielał fachowej pomocy rodakom z kraju37.

Jesienią 1972 roku powrócił do kraju i zamieszkał w klasztorze Salwatoria-
nów w Trzebnicy. Mieszkał w tym mieście św. Jadwigi Śląskiej aż do dnia zgo-
nu 15 lipca 2010 roku. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na pisanie książek 
i artykułów. Opublikował 58 książek i 623 artykuły38.

W 1972 roku został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Bagnie39. W 1975 roku zorganizował obchody jubileuszowe 75-lecia Sal-
watorianów40. W 1983 roku opublikował pracę pod tytułem Święta Jadwiga 
Patronką dnia wyboru Jana Pawła II; była ona dwukrotnie wznawiana41. Dużo 
czasu poświęcał prowadzeniu rekolekcji i misji w parafiach. Był bardzo ko-
munikatywnym kaznodzieją, dlatego wierni słuchali jego kazań z zapartym 
tchem. Często poruszał w nich problematykę związaną ze św. Jadwigą Śląską. 
Często też występował w tym czasie w radiu i telewizji. Bardzo często udzielał 
się w bazylice trzebnickiej. Służył ofiarnie pielgrzymom tak z kraju, jak i zza 
granicy. Był zawsze dostępny dla ludzi. Wygłaszał dla nich konferencje religij-
ne. Co roku organizował uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej 
w październiku.

W 1989 roku odbył podróż naukową do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Przywiózł do Trzebnicy z tego kraju kopie licznych dokumentów42.

2 XII 1992 roku otrzymał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wro-
cławiu tytuł doktora teologii na podstawie pracy poświęconej założycielowi 
salwatorianów i salwatorianek oraz kształtowania się i realizacji idei nowego 

36 Tamże, s. 133-134.
37 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 20.
38 Tamże, s. 20-21.
39 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
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zgromadzenia w Kościele43. Spotkała się ona z wysoką oceną recenzentów: 
ks. profesora K. Doli i prof. J. Pietrzaka ze względu na jej odkrywczy charak-
ter. Ks. prof. Kazimierz Dola w swej recenzji napisał: „nieczęsto się zdarza, 
aby recenzując pracę doktorską, można było mówić już o dorobku nauko-
wym Kandydata... Natomiast autor prezentowanej pracy ma już wyrobione 
nazwisko i znany jest w kręgu pracowników naukowych w dziedzinie historii 
Kościoła... Jest też kandydat dobrym znawcą zagadnień związanych ze św. Ja-
dwigą Śląską. Wygłosił kilka referatów na spotkaniach sekcji historii Kościoła 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Trzeba więc powiedzieć, że przewód 
doktorski jest akademickim dopełnieniem pierwszego etapu bogatego już 
i znaczącego dorobku”44. Drugi recenzent prof. J. Pietrzak z Uniwersytetu 
Wrocławskiego napisał, że praca doktorska ks. Antoniego Kiełbasy „wypełnia 
poważną lukę w historii zgromadzenia zakonu salwatorianów”45.

W  październiku 1993 roku został adiunktem przy katedrze Historii 
Kościoła w Czasach Nowożytnych46. Na prośbę ordynariusza legnickiego 
bp. dr. Tadeusza Rybaka prowadził przez krótki okres wykłady z historii Ko-
ścioła w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy47.

3 grudnia 1998 roku odbył się na Papieskim Wydziale Teologicznym jego 
przewód habilitacyjny na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pod tytu-
łem Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, wydanej w 1998 roku (t. 1 
ss. 350, t. 2 dokumentacja ss. 442). Recenzentami jego dorobku naukowego 
oraz pracy habilitacyjnej byli: ks. prof. Kazimierz Dola (Uniwersytet Opolski), 
ks. prof. Ludwik Królik (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) oraz ks. 
prof. Józef Swastek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu). W swej roz-
prawie habilitacyjnej przedstawił rekrutację do zgromadzenia salwatorianów 
z ziem polskich do czasu założenia pierwszego domu zakonnego na ziemiach 
polskich48. Przy jej pisaniu przestudiował ponad 3000 teczek personalnych 

43 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001. Pracownicy naukowo-dydak-
tyczni; wykaz prac dyplomowych, sympozja, działalność wydawnicza, red. I. Dec, Wrocław 
2000, s. 98; J. Swastek, Przedmowa do książki A. Kiełbasy, Ksiądz Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Salwatorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 
1994, s. 10-11.

44 A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Sal-
watorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994, s. 12.

45 Tamże.
46 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
47 Tamże.
48 Tamże.
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w archiwum generalnym w Rzymie. Po uzyskaniu tytułu samodzielnego pra-
cownika naukowego był częstym prelegentem na sympozjach naukowych 
w kraju i za granicą49. W 2001 roku otrzymał nominację na profesora nad-
zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego50. Łączyła go serdeczna 
przyjaźń z arcybiskupem Kolonii kard. Joachimem Meisnerem, urodzonym 
we Wrocławiu-Leśnicy.

Za propagowanie kultu św. Jadwigi Śląskiej oraz za działalność na rzecz 
pojednania polsko-niemieckiego prezydent Niemiec dr Roman Herzog przy-
znał mu 11 maja 1998 roku niemiecki Krzyż zasługi (Das Verdienstkreuz am 
Bande)51. Za znaczący wkład w dziedzinie historii Kościoła na Śląsku otrzymał 
w 2003 roku nagrodę imienia Juliusza Ligonia nadaną mu przez Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Christiana” w Katowicach52. W 2005 roku ambasador Au-
strii w Polsce odznaczył go Krzyżem Honorowym53. W 2009 roku Prezydent 
Polski Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski54.

W 2007 roku ks. prof. Antoni Kiełbasa wystarał się w Rzymie o przyznanie 
trzebnickiej bazylice tytułu Międzynarodowego Sanktuarium55. Jako delegat 
uczestniczył w sześciu kapitułach generalnych salwatorianów (1975, 1981, 1987, 
1993, 1999, 2006). Od roku 1968 uczestniczył w charakterze superiora lub 
delegata w każdej kapitule prowincjalnej Polskiej Prowincji Salwatorianów. 
Dwukrotnie pełnił funkcję wikariusza prowincjalnego (1975-1978 i 1981-1985). 
W latach 1978-1981 pełnił funkcję konsultora. Przez kilka kadencji był prze-
łożonym lub zastępcą przełożonego wspólnoty salwatorianów w Trzebnicy. 
Zmarł jako superior salwatorianów w Trzebnicy56.

Za książki, artykuły naukowe oraz broszury naukowe poświęcone Trzebni-
cy oraz Obornikom Śląskim otrzymał tytuły: „Honorowego Obywatela Miasta 
Trzebnicy” i „Zasłużonego dla Gminy Trzebnica” (2008) oraz tytuł „Honoro-
wego Obywatela Miasta Oborniki Śląskie” (2010)57.

Na przyszłość miał wiele planów naukowych. Jego marzeniem było mię-
dzy innymi dokończenie obszernej biografii świątobliwego księdza dziekana 

49 Tamże.
50 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001, s. 98.
51 J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
52 Tamże.
53 Tamże.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
57 Tamże, s. 3; J. Swastek, Na służbie Świętej Jadwigi, s. 21.
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Wawrzyńca Bochenka. Otrzymał na to – jak napisał ks. dr Władysław Węglarz 
jego przyjaciel – „pozwolenie i błogosławieństwo przełożonych”58. Niestety 
nie zdążył zrealizować swych planów badawczych. „Wysłannik z niebios – jak 
napisał ks. dr Władysław Węglarz – był szybszy”59.

Ks. Antoni Kiełbasa przeszedł do historii jako charyzmatyczny czciciel 
św. Jadwigi Śląskiej. Przyczynił się przez słowo pisane i mówione do upo-
wszechnienia jej kultu, szczególnie w Trzebnicy i na Dolnym Śląsku. Należy 
tu nadmienić, iż w latach 1344-1742 dzień św. Jadwigi był świętem nakaza-
nym. Na prośbę króla polskiego Jana III Sobieskiego papież bł. Innocenty XI 
(1676-1689) wprowadził 17 września 1680 roku kult św. Jadwigi Śląskiej dla 
całego Kościoła powszechnego60. W 1943 roku kościół trzebnicki otrzymał 
tytuł bazyliki mniejszej61.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa ustalił, iż na świecie 296 kościołów i kaplic 
nosi patrocinium św. Jadwigi Śląskiej. W Polsce jest ona patronką 109 parafii, 
w Niemczech istnieje 52 miejsc jej kultu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej jest 35 miejsc jej kultu, w Czechach 10, w Brazylii 9, w Kanadzie 4, 
w Rosji 2, na Ukrainie 2 i jedno we Francji62. Św. Jadwiga Śląska jest patronką 
Europy, pojednania polsko-niemieckiego, budujących się kościołów, chrze-
ścijańskich rodzin oraz małżeństw, uchodźców, twórczej współpracy między 
narodami oraz założonego przez Sługę Bożego ks. prałata Roberta Spiskego 
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi63. Jest też patronką archidiecezji wrocław-
skiej, diecezji ostrawsko-opawskiej w Czechach oraz diecezji niemieckiej ze 
stolicą w Görlitz. Jej kult w Ameryce upowszechnili w XIX wieku Ślązacy, 
którzy w XIX wieku wyemigrowali ze Śląska Opolskiego64.

58 W. Węglarz, Ksiądz prof. Antoni Kiełbasa SDS, s. 2.
59 Tamże, s. 3.
60 Święta Jadwigo módl się za nami. Modlitwy wstawiennicze, litanie i nowenna do św. 

Jadwigi Śląskiej, Wrocław 2013, s. 11.
61 Tamże; W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, „Nowe 

Życie” 34(2017) nr 4(505), s. 9.
62 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, „Nowe Życie” 34(2017) nr 4(505), s. 17; 

Parafia św. Jadwigi w Trzebnicy, Kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej na świecie. 
Katalog, Trzebnica 2000.

63 J. Swastek, Zarys życia i duchowości Sługi Bożego księdza Roberta Spiskego, Założycie-
la Sióstr św. Jadwigi (Jadwiżanek), w: Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej. Zbiór 
studiów, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 82.

64 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, s. 16; tenże, Św. Jadwiga Śląska jako prze-
można Patronka, Trzebnica 2016. 
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Kult św. Jadwigi Śląskiej w Niemczech upowszechnili w dużym stopniu 
mieszkańcy Śląska, którzy po 1945 roku musieli opuścić rodzinne strony65. 
Święta Jadwiga Śląska łączy wszystkich wysiedlonych Ślązaków ze wszystkich 
miejscowości66. Ks. prof. Antoni Kiełbasa nazwał ją patronką pojednania 
polsko-niemieckiego67. Figura św. Jadwigi Śląskiej przy moście nad Odrą 
koło kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku jest symbolem pojednania 
między Polakami a Niemcami oraz ich owocnej współpracy. W dniu jej święta 
metropolita krakowski kard. Karol Józef Hubert Wojtyła został 16 paździer-
nika 1978 roku następcą św. Piotra w Rzymie i przyjął imię Jana Pawła II68.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa wraz z burmistrzem miasta Trzebnicy Markiem 
Długozimą nawiązał stosunki partnerskie z miastem Kitzingen, gdzie kształ-
ciła się św. Jadwiga69. Dnia 1 czerwca 2010 roku św. Jadwiga – za pontyfikatu 
papieża Benedykta XVI – została wskutek starań metropolity wrocławskiego 
abp. prof. dr. hab. Mariana Gołębiowskiego patronką Trzebnicy70.

Zasługi ks. prof. Antoniego Kiełbasy w rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy po 1945 roku przedstawił dokładnie wybitny historyk ks. dr Ire-
neusz Kiełbasa w artykule pt. Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w rozwój 
ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy po 1945 
roku71. Poniżej zamieszczam najważniejsze jego ustalenia w zakresie popula-
ryzacji kultu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ks. prof. Antoni Kiełbasa opu-
blikował 148 publikacji poświęconych św. Jadwidze Śląskiej, jej kultowi i za-
bytkom w Trzebnicy72. Na szczególną uwagę zasługuje jego praca pt. Święta 
Jadwiga Śląska jako wychowawczyni własnych dzieci i wnuków (Trzebnica 1999). 

65 B. Giemza, Św. Jadwiga wciąż fascynuje, s. 17; Pod opieką św. Jadwigi. O kul-
cie św. Jadwigi i  jej znaczeniu dla pojednania z kard. Joachimem Meisnerem emerytowa-
nym arcybiskupem Kolonii rozmawia ks. Grzegorz Sokołowski, „Nowe Życie” 34(2017) 
nr 4(505), s. 9.

66 Tamże.
67 W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, s. 9.
68 Święta Jadwigo módl się za nami, s. 11-12; B. Giemza, Święci żyją świętymi. Święta 

Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II, wyd. II i uzupełnione, Wrocław 
2017.

69 W. Iwanowski, Trzebnica. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, s. 9.
70 Dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Świętych 

z dnia 1 II 2010 r. zamieszczony w książce pt. Mała Ścieszka św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy, Trzebnica 2012, s. 7.

71 Artykuł ten ukazał się w pracy zbiorowej pt. Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe 
dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 111-124.

72 I. Kiełbasa, Ks. Profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, s. 337.
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Zawarł w niej wykłady monograficzne o św. Jadwidze Śląskiej, które wygłosił 
do studentów i studentek Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
w roku akademickim 1993/1994.

Jej kult popularyzował jako przewodnik po bazylice trzebnickiej oraz autor 
artykułów zamieszczonych m.in. w takich czasopismach jak „Brzask”, „Gość 
Niedzielny”, „Niedziela”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Salwator”, 
„Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”73. Święta Jadwiga Śląska była jego 
wielką miłością74. W 1993 roku, ogłoszonym jako Jadwiżański Rok Jubile-
uszowy, opublikował broszurę pt. Bractwo św. Jadwigi. Poświęcił ją reaktywo-
wanemu przez metropolitę wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza, 
bractwu św. Jadwigi75. Kult św. Jadwigi Śląskiej promował w środkach społecz-
nego przekazu w kraju oraz w studiu Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego76. 
W 2002 roku wziął udział jako konsultant historyczny w produkcji filmu o św. 
Jadwidze oraz Trzebnicy; realizowała go telewizja w Monachium77. Jest on au-
torem – jak to ustalił ks. dr Ireneusz Kiełbasa – 22 publikacji książkowych, 180 
artykułów polskojęzycznych oraz 10 artykułów w językach obcych dotyczących 
św. Jadwigi Śląskiej, bazyliki trzebnickiej oraz miasta Trzebnicy78.

Wraz z ks. dziekanem Wawrzyńcem Bochenkiem zamówił w 1977 roku 
w Rzymie 28 tysięcy sztuk obrazków i widokówek z wyobrażeniem św. Jadwigi 
Śląskiej oraz zabytków w Trzebnicy. Zatroszczył się też o śpiewnik jadwiżański; 
ukazał się on w 2003 roku79. Ks. Kiełbasa jest autorem ilustrowanych prze-
wodników po bazylice trzebnickiej św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej, które 
ukazały się w językach polskim, niemieckim oraz angielskim80.

Był on wytrawnym organizatorem wielu zjazdów naukowych oraz sympo-
zjów związanych z Trzebnicą i kultem św. Jadwigi Śląskiej. Należał do komi-
tetu organizacyjnego sesji naukowej, która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 
1993 roku w Trzebnicy pod hasłem Święta Jadwiga a rola kobiety w Kościele 
dawniej i dziś. Organizatorami tego sympozjum był Klub Inteligencji Kato-

73 Tamże, s. 337-351.
74 Tamże, s. 351.
75 Tamże, s. 336.
76 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w rozwój ruchu pielgrzymko-

wego do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy po 1945 roku, w: Wkład św. Jadwigi 
Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 120.

77 Tamże.
78 Tamże, s. 121.
79 J. Sienkiewicz, Św. Jadwiga Śląska w modlitwach i pieśniach, Trzebnica 2003.
80 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów, s. 121.
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lickiej we Wrocławiu, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu i Guardini 
Stiftung w Berlinie. W sympozjum wzięło udział około 40 przedstawicieli in-
stytucji i ośrodków działalności społeczno-charytatywnej w Polsce i w Niem-
czech. Wygłoszono w czasie jego trwania sześć prelekcji na temat roli kobiety 
w świetle życia i działalności św. Jadwigi Śląskiej. Ks. Antoni Kiełbasa wygłosił 
wykład pod tytułem Społeczna rola kobiety w czasach św. Jadwigi. Sympozjum 
to zakończyło się uroczystą Mszą św. w trzebnickim Lesie Bukowym w koście-
le pod wezwaniem Czternastu Świętych Wspomożycieli. Kazanie w czasie tej 
Mszy św. wygłosił ks. A. Kiełbasa. Wyraził w nim życzenie, aby sympozjum 
to przyczyniło się do dalszej owocnej współpracy między narodem polskim 
i niemieckim81.

Był on też członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowego sym-
pozjum, które odbyło się w dniach 21-13 września 1993 roku we Wrocławiu oraz 
w Trzebnicy pod hasłem Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Organiza-
torami sympozjum były Uniwersytet Wrocławski i Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu82. Sesje naukowe tego sympozjum odbyły się na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu (21 września 1993), na Uniwersytecie Wroc-
ławskim (Aula Leopoldina w dniu 22 września 1993) oraz w Trzebnicy (23 wrześ-
nia 1993)83. Ks. prof. Antoni Kiełbasa był organizatorem Międzynarodowej 
Konferencji Cystersologów w Trzebnicy. Konferencja ta odbyła się z okazji 800 
rocznicy założenia opactwa cysterskiego w Trzebnicy, w dniach 18-21 września 
2002 roku. Odbyła się pod hasłem Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich 
i dawnej Rzeczypospolitej w 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy84.

Ks. Kiełbasie zawdzięczamy Dużą i Małą Ścieżkę św. Jadwigi Śląskiej85. 
Duża Ścieżka oznaczona kamieniami znajduje się na terenie i obrzeżach mia-
sta Trzebnicy. Siedem kamieni Dużej Ścieżki przypomina wiernym cnoty św. 

81 A. Kiełbasa, Jadwiżański Rok Jubileuszowy w archidiecezji wrocławskiej z okazji 
750-lecia śmierci patronki Śląska, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum 
Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 
1993, red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 475-476.

82 I Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska”. Dokumentacja, w: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993, red. 
M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 466-468.

83 Tamże, s. 467-468.
84 I. Kiełbasa, Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów, s. 122.
85 Przewodnik po dużej ścieżce św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, red. A. Kiełbasa, 

Trzebnica 2007; Mała ścieżka św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, red. B. Kołodziejczykowa, 
L. Gągało, Trzebnica 2012, s. 42.
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Jadwigi Śląskiej a mianowicie jej wiarę, nadzieję, miłosierdzie, sprawiedli-
wość, skromność, prostotę, męstwo i roztropność86. Mała Ścieżka św. Jadwigi 
Śląskiej przeznaczona jest dla tych, którzy poszukują skupienia i modlitwy. 
Ufundowało ją 15 ofiarodawców87. Obejmuje ona 15 stacji. Stacje te oznaczone 
są kamieniami, na których są hasła św. Jadwigi Śląskiej88. Stanowią one mo-
dlitewne przesłania dla pielgrzymów kontemplujących życie i duchowość św. 
Jadwigi Śląskiej89. Poniżej podajemy ich treść:

1 stacja – Pilnuj dróg Pana. Nie grzesz językiem.
2 stacja – Nie idź za twymi namiętnościami.
3 stacja – Służ bez szemrania słabszym w duchu miłości i pokory.
4 stacja – Pełnij wolę Tego, który cię posłał.
5 stacja – Powierz Panu drogę swoją i zaufaj Mu.
6 stacja – Niech Twoje serce nie pyszni się i oczy nie patrzą wyniośle.
7 stacja – O chorych troszcz się i służ im jak Chrystusowi.
8 stacja – Siedmiokroć na dzień głoś chwałę Pana.
9 stacja – Nie posiadaj żadnej rzeczy na własność i nie nazywaj niczego swoim.
10 stacja – Po kłótni pojednaj się przed zachodem słońca.
11 stacja – Pracuj i módl się – bezczynność jest wrogiem duszy.
12 stacja – Ofiaruj Panu wyrzeczenia w duchu radości i pokory.
13 stacja – W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
14 stacja – Każdy czas jest odpowiedni, by szukać Boga.
15 stacja – W błogosławieniu Pana należy wyprzedzać słowa90.

Ks. prof. Antoni Kiełbasa przeszedł do historii Polski nie tylko jako wielki 
uczony, ale także jako niestrudzony i utalentowany propagator kultu św. Ja-
dwigi Śląskiej przez słowo mówione i pisane. Dobrze się stało, iż po latach 
bardzo pracowitego życia spoczął, podobnie jak ks. dziekan Wawrzyniec Bo-
chenek, obok relikwii św. Jadwigi Śląskiej, patronki przyjaźni i współpracy 
narodu polskiego z narodem niemieckim. Ich życie stanowi odbicie heroicz-
ności cnót św. Jadwigi Śląskiej, szczególnie miłości Boga i bliźniego. Należy się 
modlić o wszczęcie ich procesu beatyfikacyjnego oraz kanonizacyjnego. Godni 
są chwały ołtarzy!

86 Tamże, s. 5.
87 Wykaz ofiarodawców znajduje się w opracowaniu pt. Mała ścieżka św. Jadwigi 

Śląskiej, s. 43.
88 Tamże, s. 50.
89 Tamże, s. 5.
90 Tamże, s. 13-41.
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REV. PROFESSOR ANTONI KIEŁBASA SDS (1938-2010)  
AS AN OUTSTANDING HISTORIAN OF THE SILESIAN CHURCH  

AND A CHARISMATIC PROPAGATOR OF ST. HEDWIG  
OF SILESIA’S WORSHIP

Summary

Rev. Antoni Kiełbasa, a Salvatorian, was a historian from Upper Silesia. In his re-
search he took up the issues related to the person of Rev. Francis Jordan, the founder 
of Salvatorians and to the history of the congregation, especially on Polish lands. 
He was also a great promoter of St. Hedwig of Silesia’s worship. He devoted a lot of 
academic publications to this saint. He popularized her spiritual legacy both in his 
teaching and in his pastoral work in the sanctuary of Trzebnica. He was widely ap-
preciated for his wide range of religious and social activity, in the form of state and 
Church awards.

Słowa kluczowe: 
ks. Antoni Kiełbasa, salwatorianie, Trzebnica, św. Jadwiga Śląska.

Keywords:
Rev. Antoni Kiełbasa, Salvatorians, Trzebnica, St. Hedwig of Silesia.
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Ks. Jarosław Merecki SDS

 Etyka jako objawianie osoby.  
Kilka uwag o etyce ks. Tadeusza Stycznia SDS

Tę krótką refleksję rozpocznę od wspomnienia mojego spotkania z ks. 
Tadeuszem, następnie przypomnę kilka faktów z jego życiorysu, powiem 
kilka słów o jego dokonaniach filozoficznych i zakończę pytaniem o to, jakie 
elementy jego filozofii są szczególnie aktualne dzisiaj.

I. Spotkanie z mistrzem

Ks. Stycznia po raz pierwszy zobaczyłem w telewizji. Byłem wówczas 
studentem pierwszego roku filozofii w seminarium w Bagnie i naturalnie sły-
szałem już – zwłaszcza że interesowała mnie filozofia – że jest taki salwatoria-
nin, który nazywa się Tadeusz Styczeń i że to on właśnie jest następcą Karola 
Wojtyła na Katedrze Etyki Ogólnej KUL. W tym jednak roku ks. Styczeń nie 
przyjeżdżał do Bagna. Był 13 maja 1983 roku, dzień zamachu na Jana Pawła II. 
Telewizja, wtedy jeszcze komunistyczna, stanęła jednak na wysokości zadania 
i obszernie informowała o tym wydarzeniu, wyświetliła nawet film o K. Woj-
tyle, w którym pojawił się m.in. ks. Styczeń. Opowiadał o swoich wyprawach 
w góry z Wojtyłą i czynił to w charakterystyczny dla siebie sposób, bardzo 
plastycznie, z żywą gestykulacją. Nie wiedziałem wówczas, że właśnie w dniu 
zamachu na swoje życia Jan Paweł II miał ogłosić powstanie przy Uniwersy-
tecie Laterańskim w Rzymie Instytutu do spraw Studiów nad Małżeństwem 

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS – wykładowca antropologii filozoficznej w In-
stytucie Teologicznym Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie przy Uniwersy-
tecie Laterańskim w Rzymie; e-mail: jarekm@sds.org.
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i Rodziną i nie mogłem wiedzieć, że za sprawą ks. Stycznia stanę się kiedyś 
profesorem tego Instytutu. Tak czy owak, to pierwsze, jeszcze pośrednie spo-
tkanie z ks. Styczniem wywarło na mnie wielkie wrażenie i już wówczas my-
ślałem, że chętnie zostałbym jego studentem.

W następnym roku w programie studiów przewidziana była etyka. Ks. Sty-
czeń był już wówczas bardzo zajęty i w poprzednich, a także w następnych 
latach przysyłał na wykłady do Wyższego Seminarium Duchownego Salwato-
rianów w Bagnie swoich asystentów. W tym jednak roku wszystkie wykłady 
prowadził on sam. Byliśmy – wówczas studenci drugiego roku filozofii – pod 
wielkim wrażeniem jego osobowości, wiedzy i sposobu przekazywania wiedzy 
o etyce. Platon napisał w swoim 7. liście, że tego, co najistotniejsze w swojej 
filozofii, myśliciel nie powierza słowu pisanemu, ale przekazuje to w bezpo-
średnim dialogu ze swoimi uczniami. Słowo pisane bowiem – wedle Platona 
– nie może się bronić samo i wydane jest na dowolność wykładni różnych 
późniejszych interpretatorów. To, co najważniejsze, może zostać przekazane 
tylko w międzyosobowym dialogu, a jeśli uczeń raz to zrozumie, to nigdy już 
tego nie zapomni. Pamiętam, że w czasie jednej z naszych rozmów, gdy miesz-
kaliśmy już razem w Lublinie, ks. Tadeusz powiedział mi, że według niego 
wykład z etyki powinien być swego rodzaju seansem etycznym, tj. ma nie tylko 
w sposób obiektywny przekazywać wiedzę, ale ma też w pewien sposób poru-
szać słuchaczy, a nawet nimi wstrząsać, stanowić swego rodzaju katharsis, po 
przeżyciu którego słuchacze patrzą już na świat innymi oczyma. Kiedy indziej 
mówił zaś, że wykłady z etyki mają być formą organizowania warunków do 
wglądu w to, co stanowi o istocie doświadczenia moralnego (o czym powiemy 
więcej poniżej). Chodzi o to, aby student samodzielnie dokonał takiego wglą-
du, a wówczas już raz na zawsze zrozumie, o co chodzi w etyce.

Wykłady ks. Stycznia były właśnie takimi seansami etycznymi. Nic dziwne-
go, że wówczas w Bagnie dość liczna grupa studentów była nimi tak poruszona, 
że zapytała ks. Profesora, czy oprócz wykładów nie zachciałby prowadzić również 
seminarium z etyki dla zainteresowanych nią osób. Ks. Styczeń zgodził się, ale 
postawił pewien warunek. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w tym seminarium, to 
powinien przeczytać następujące teksty – i tu wymienił kilka artykułów, swoją 
książkę Etyka niezależna? oraz dość grubą i niełatwą dla młodego adepta filozofii 
książkę Marii Ossowskiej Podstawy nauki o moralności – oraz zdać u mnie eg-
zamin z języka obcego. Egzamin miał się odbyć podczas następnego przyjazdu 
na wykłady, czyli za miesiąc. Takie wysokie wymagania zniechęciły niejednego 
z nas, ale pozostało jednak kilku odważnych, którzy zdecydowali się stawić czoła 
tej próbie. I rzeczywiście, podczas następnego pobytu ks. Tadeusza w Bagnie 
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umówiliśmy się z nim – nieco przestraszeni trudnością egzaminu – na popo-
łudnie na ten wymagany egzamin. Ks. Styczeń zaprosił nas do swego pokoju, 
każdego z nas zapytał o to, jak się nazywa i skąd pochodzi – po czym stwierdził: 
No to rozpoczynamy nasze seminarium, nawet nie wspominając o egzaminie.

II. Filozofia wyrastająca z życiowego doświadczenia

Etyka nie wymyśla swoich problemów – pisał w jednym ze swoich ar-
tykułów ks. Styczeń – ale znajduje je w życiu. Myślę, że dotyczy to także 
biografii filozofa, która sprawia, że staje się on wrażliwy na takie a nie inne 
problemy i proponuje na nie takie, a nie inne odpowiedzi. Jakie było życio-
we doświadczenie ks. Profesora? Ks. Styczeń urodził się w Wołowicach koło 
Krakowa (chociaż lubił mówić, że to Kraków leży koło Wołowic). Podczas 
drugiej wojny światowej uczęszczał do szkoły średniej prowadzonej przez sal-
watorianów w Krakowie, która działała w podziemiu, a po zakończeniu nauki 
postanowił wstąpić do nowicjatu i zostać salwatorianinem. Doświadczenie 
wojny pozostawiło w nim niezatarte doświadczenie pogardy dla człowieka 
i jego godności. Jak opowiadał, podczas wojny do Wołowic dochodził dziwny 
zapach, który – jak się później okazało – był zapachem pochodzącym z kre-
matoriów w Auschwitz, gdzie palono ludzkie zwłoki. Być może to właśnie 
doświadczenie uczyniło go szczególnie wrażliwym na wszelkie objawy naru-
szenia ludzkiej godności, zwłaszcza u tych, którzy są słabi i bezbronni. Wiemy 
dobrze, że również po zakończeniu drugiej wojny światowej systematyczne 
gwałcenie ludzkiej godności nie zakończyło się w naszej części Europy, z tym 
tylko, że stosowane dotąd kryterium rasy zostało zastąpione kryterium klasy 
społecznej. Co więcej, również po odzyskaniu niepodległości w roku 1989 
ludzie najsłabsi – nienarodzeni – nie zostali objęci pełną ochroną prawną; 
odrzucono wprawdzie kryterium klasy, ale na wzór innych współczesnych 
społeczeństw liberalnych pozostawiono kryterium wieku (które zresztą jako 
pierwsze wprowadziły kraje realnego socjalizmu). Ta sytuacja była szczególnie 
bolesna dla ks. Stycznia, który zwłaszcza w ostatnim okresie swojej twórczo-
ści i działalności wiele energii poświęcił obronie życia ludzi nienarodzonych, 
uznając tę obronę za kryterium jakości porządku demokratycznego (Nienaro-
dzony miarą demokracji – tak brzmiał tytuł książki, którą przygotowano pod 
jego redakcją).

Odpowiadając swego czasu na ankietę, która dotyczyła zadań etyka w spo-
łeczeństwie, ks. Styczeń napisał poruszający tekst, który zatytułował Objawiać 
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osobę1. W jego przekonaniu zadaniem filozofa etyka – a nietrudno jest zauwa-
żyć, że w takiej optyce nie jest ono dalekie od misji kapłana – jest pokazywanie 
innym prawdy o osobie, o jej – jak mawiał ks. Styczeń – „inaczej i wyżej”, 
w przekonaniu, że dostrzeżenie tej prawdy będzie jednocześnie prowadziło do 
uznania, że jedyną adekwatną odpowiedzią na prawdę o osobie jest afirmacja 
jej godności. W tym właśnie sensie wykłady ks. Stycznia były seansami etycz-
nymi – one objawiały osobę jego słuchaczom, organizowały warunki do wglą-
du w tę godność. Takie rozumienie zadania etyka zbliża ks. Stycznia do postaci 
Sokratesa, który nieprzypadkowo tak często pojawia się w jego tekstach. Jak 
pamiętamy, Sokrates porównywał misję filozofa do zadania akuszerki. Według 
niego zadanie filozofa nie polega na narzuceniu uczniom pewnej wizji świata 
– i tutaj filozof różni się od ideologa – lecz dopomożeniu im w zobaczeniu 
oczyma własnego umysłu tej prawdy, której naucza mistrz, i w sprawdzeniu 
prawomocności tej prawdy we własnym doświadczeniu. Innymi słowy, pozna-
nie prawdy musi „narodzić się” – stąd filozof jako akuszer – w wewnętrznym 
doświadczeniu ucznia, gdyż tylko wówczas prawda nie zostaje zniekształcona 
(ponieważ prawda powinna się narzucać jedynie mocą swojej własnej oczy-
wistości) i zachowuje swoją wartość personalistyczną. W tym sensie początki 
personalistycznej wizji etyki ks. Stycznia można dostrzec już w metodzie ma-
jeutycznej Sokratesa, a jego własne filozofowanie można nazwać sokratejskim 
(co oczywiście nie oznacza, że ks. Styczeń podzielał wszystkie poglądy Sokra-
tesa, nie sądził na przykład, że sama wiedza o dobru jest wystarczającym wa-
runkiem czynienia dobra, a zatem nie podzielał poglądu, który w etyce zwykło 
się określać mianem intelektualizmu etycznego).

Swoje studia filozoficzno-teologiczne obywał ks. Styczeń na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w którym wówczas nie zlikwidowano jeszcze Wydziału Teologii 
(co uczyniono w trakcie jego studiów). Na początku – mamy tu jeszcze jedno 
podobieństwo z Sokratesem – zainteresował się filozofią przyrody i uczęszczał 
na seminarium ks. prof. Kazimierza Kłósaka, wybitnego uczonego, który 
nawiązując do szkoły lowańskiej, starał się powiązać tomistyczną filozofię 
przyrody z rezultatami współczesnej nauki, a także rozwinął przenikliwą kry-
tykę tak zwanego materializmu naukowego propagowanego wówczas przez 
marksistów. Jednocześnie jednak ks. Styczeń rozwijał swoje zamiłowanie do 
muzyki – które pozostało mu już do końca życia – ucząc się gry na fortepianie 
i organach oraz uczestnicząc, na ile to było możliwe, w życiu muzycznym Kra-

1 Zob. T.  Styczeń, Objawiać osobę, w: tenże, W drodze do etyki, Lublin 1984, 
s. 261-266.
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kowa. Kiedy w roku 1955 został wyświęcony na kapłana, ówczesny prowincjał 
salwatorianów ks. Marek Piątkowski, zdając sobie sprawę z wybitnych uzdol-
nień młodego księdza, zaproponował mu podjęcie studiów specjalistycznych. 
„Co chciałbyś studiować?” – zapytał. „Księże Prowincjale – odpowiedział ks. 
Styczeń – przez lata uczyłem się muzyki i chętnie kontynuowałbym te studia”. 
„Nie – odpowiedział prowincjał – muzyka nie. Jesteś nazbyt romantyczny, 
byłoby to dla ciebie zbyt niebezpieczne”. W tej sytuacji ks. Styczeń musiał 
zaproponować coś innego. „Na Uniwersytecie – powiedział – uczestniczyłem 
w wykładach z etyki społecznej, które prowadził młody profesor – nazywa się 
Karol Wojtyła. Słyszałem, że objął właśnie Katedrę Etyki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Chciałbym studiować u niego”.

Prowincjał zgodził się na tę propozycję. I tak ks. Styczeń rozpoczął studia 
pod kierunkiem Karola Wojtyły, który szybko dostrzegł intelektualny poten-
cjał swego studenta i zaproponował mu pozostanie na Uniwersytecie w roli 
jego asystenta. Pod kierunkiem Wojtyły Styczeń przygotował swoją pracę 
magisterską poświęconą pojęciu cnoty w etyce niemieckiego filozofa Nikolai 
Hartmanna, a następnie pracę doktorską zatytułowaną: Problem możliwości 
etyki naukowej u Johna Locke’a. W końcu zaś w roku 1971 przedstawił swoją 
rozprawę habilitacyjną, której tytuł brzmi: Problem możliwości etyki jako empi-
rycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności: studium metaetyczne 
(TN KUL, Lublin 1972). W rozprawie tej rozwinął oryginalną wizję etyki jako 
teorii normatywnej opartej na doświadczeniu – o głównych ideach tej teorii 
powiem więcej za chwilę.

Od roku 1963 ks. Styczeń pracował jako asystent, a następnie adiunkt 
przy katedrze kierowanej przez Karola Wojtyłę. Również po habilitacji, kiedy 
przysługiwało mu prawo do objęcia własnej katedry, wolał pozostać współ-
pracownikiem Wojtyły, a kierowanie Katedrą Etyki Ogólnej przejął dopiero 
po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Oczywiście, z biegiem lat 
Wojtyła był coraz bardziej zajęty i praktycznie już wcześniej Styczeń prowadził 
zarówno wykłady, jak i seminarium z etyki ogólnej. Ale i wówczas, gdy został 
kierownikiem Katedry Etyki, pozostał w służbie Karola Wojtyły – teraz Jana 
Pawła II. Co więcej, ta służba stała się teraz tym bardziej intensywna, tak że 
właściwie objęła prawie całą pracę naukową ks. Stycznia. W 1982 roku powstał 
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Instytut Jana Pawła II, którego 
dyrektorem ks. Styczeń pozostał aż do końca swego życia. Instytut skupia 
się nie tylko na studiach nad myślą Jana Pawła II, ale też zwłaszcza poprzez 
kwartalnik „Ethos” prowadzi intensywny dialog z kulturą współczesną. Warto 
w tym miejscu dodać, że staraniem tegoż Instytutu ukazały się obejmujące 
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siedem tomów Dzieła zebrane ks. Stycznia, dzięki czemu jego filozoficzne 
dzieło, poprzednio rozproszone w różnych miejscach, może teraz łatwiej stać 
się przedmiotem studiów dla następnych pokoleń filozofów. 

Służba ks. Stycznia wobec Jana Pawła II miała wiele form. Obejmowała 
towarzyszenie jego Mistrzowi w czasie świąt i wakacji, ale też współpracę 
przy przygotowywaniu ważnych dokumentów jego pontyfikatu. Do naj-
ważniejszych należy encyklika Veritatis splendor, w której przygotowaniu ks. 
Styczeń uczestniczył, organizując sympozja – najpierw w Castel Gandolfo, 
a później w Lublinie – które były poświęcone tematyce planowanej wówczas 
encykliki. 

Warto wspomnieć również o tym, że w roku 1981 wraz z profesorami Jose-
fem Seifertem i Augustynem Basave ks. Styczeń założył Międzynarodową Aka-
demię Filozoficzną, której siedziba znajdowała się najpierw w Dallas, później 
w Liechtensteinie i Chile, a dzisiaj w Granadzie w Hiszpanii. Wiodącą ideą 
Akademii było rozwijanie fenomenologii realistycznej w duchu wizji filozofii 
zaproponowanej przez Karola Wojtyłę, tj. próby połączenia w spójnej teorii 
klasycznej metafizyki z fenomenologią. W ciągu wielu lat istnienia Akademii 
ukończyło ją wiele osób pochodzących z różnych kontynentów, które dzisiaj 
nauczają w wielu ośrodkach akademickich na całym świecie.

III. U źródeł etyki personalistycznej

Jak wspomniałem, problemy etyczne rodzi samo życie. W powojennej 
Polsce najpilniejszym problemem i wyzwaniem również dla filozofa był mark-
sizm, który – jako ideologia i system polityczny – został narzucony polskiemu 
społeczeństwu z zewnątrz, choć, jak to zwykle bywa, w nim również znalazł 
swoich gorliwych propagatorów, wśród których filozofowie marksistowscy zaj-
mowali poczesne miejsce. W swojej praktyce system komunistyczny pogardzał 
jednostką, pojedynczym człowiekiem, twierdząc, że lekceważenie jego godno-
ści może być usprawiedliwione przez wyższe prawa historii, za których nosi-
cieli uważali się marksiści. Jeden z nich, Tadeusz Kroński, pisał: „My sowiec-
kimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie bez alienacji”2. 
W drodze do „nowego wspaniałego świata” można poświęcać tych, którzy są 
oporni i w taki czy inny sposób hamują marsz. W dziedzinie teorii marksiści 

2 T. Kroński do Cz. Miłosza, 7 grudnia 1948, w: Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Kore-
spondencja z pisarzami 1945-1950, Znak, Kraków 1999 (w liście z 7 grudnia 1948 roku).
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twierdzili, że moralność to nic innego, jak wyraz świadomości określonej klasy 
społecznej, a zatem nie istnieje etyka, która byłaby uniwersalnie ważna. Zresz-
tą, jak pisał Lenin, prawda to burżuazyjny przesąd. Również etyka chrześci-
jańska uznawana była za wyraz interesów pewnej klasy społecznej, a głoszone 
przez nią przykazanie miłości uważane było nawet za szkodliwe, ponieważ – 
jak twierdzono – osłabia napięcie społeczne, które należy raczej zaostrzać, gdyż 
w ten sposób zwiększa się potencjał rewolucyjny w społeczeństwie.

W latach pięćdziesiątych stopniowo usuwano z uniwersytetów wydziały 
teologiczne, a na wydziałach filozoficznych wprowadzono ortodoksję mark-
sistowską. Ten, kto się na nią nie godził, był usuwany z uniwersytetu (co 
spotkało nawet tak wybitnych filozofów, jak Roman Ingarden czy Władysław 
Tatarkiewicz). Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostał jedynym miejscem, 
w którym filozofia nie została poddana ideologicznym represjom (żartobliwie 
mawiano wówczas: Od Berlina do Seulu filozofia tylko w KUL-u). I właśnie 
w tym czasie, po zamknięciu Wydziału Teologicznego na UJ swoje nauczanie 
na KUL-u rozpoczął Karol Wojtyła, przynosząc ze sobą swoją wizję etyki i an-
tropologii filozoficznej – wówczas dopiero w zarodku – która wychodziła poza 
rozwijaną na KUL-u filozofię tomistyczną (choć jej nie negowała).

Jak wspomniałem, na polu teoretycznym wyzwanie marksizmu dotyczyło 
epistemologicznego i metodologicznego statusu etyki. Pytanie brzmiało (i py-
tanie to nie przestało być aktualne również po upadku systemu politycznego, 
który odwoływał się do marksizmu): Czy etyka jest z konieczności związana 
z takim czy innym systemem filozoficznym? A ponadto: Jaka jest relacja etyki 
i religii? Czy moralne przesłanie Ewangelii dotyczy tylko chrześcijan, czy też 
może być przyjęte również przez tych, którzy nie podzielają wiary w Boga 
chrześcijan? Nawiasem mówiąc, nietrudno tu zauważyć, że w latach sześćdzie-
siątych ten sam problem był przedmiotem ożywionej dyskusji w ramach ka-
tolickiej teologii moralnej, która zastanawiała się nad pytaniem: Czy istnieje – 
a jeśli tak, to na czym ono polega – proprium christianum moralności? W tym 
właśnie kontekście ks. Styczeń opracował swoją oryginalną koncepcję etyki, 
która jest epistemologicznie niezależna od religii i filozofii, a jednocześnie na 
podstawie bezpośredniego doświadczenia moralnego zadaje ona pytania, na 
które odpowiadają różne rodzaje wiedzy, w tym filozofia i religia.

Na swojej drodze ku etyce, która ma swoją podstawę w doświadczeniu 
moralnym, ks. Styczeń spotkał się z propozycją etyki niezależnej opracowaną 
w ramach słynnej szkoły lwowsko-warszawskiej przede wszystkim przez Tade-
usza Kotarbińskiego i Tadeusza Czeżowskiego. Otóż Kotarbiński, który był 
człowiekiem niewierzącym, a jego filozofia była konsekwentną formą materia-
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lizmu (choć nie marksistowskiego), uważał, że etyka nie może być – podobnie 
jak matematyka czy fizyka – chrześcijańska lub marksistowska, ale powinna 
być etyką bez przymiotników. Ponieważ etyka dysponuje swoistą podstawą 
doświadczalną – doświadczeniem moralnym, które jest nieredukowalne do 
żadnego innego doświadczenia i które zasadniczo jest dostępne dla każde-
go człowieka, niezależnie od jego poglądów filozoficznych czy wyznawanej 
religii – etyka jako dyscyplina naukowa powinna być niezależna od filozofii 
i religii. Z tych samych powodów etyka jest również niezależna od dyscyplin 
empirycznych – i tak np. T. Czeżowski przekonująco pokazał, że etyka jest 
dyscypliną naukową epistemologicznie niezależną od psychologii, z którą 
często ją wiązano.

Styczeń z przekonaniem podzielał program etyki niezależnej zaproponowa-
ny przez Kotarbińskiego i Czeżowskiego, ale jednocześnie uważał, że wymaga 
on pewnych – i to istotnych – modyfikacji3. Spróbujmy streścić pokrótce jego 
argumentację. Zdaniem Stycznia adekwatna interpretacja niezależności etyki 
wymaga rozróżnienia trzech wymiarów sądu moralnego: wymiaru powinno-
ści moralnej, wymiaru słuszności moralnej oraz wymiaru egzystencjalnego. 
Odpowiedź na pytanie: Czy etyka jest nauką niezależną? – nie jest taka sama 
w odniesieniu do wszystkich tych wymiarów. I tak na poziomie powinności 
moralnej etyka jest niezależna, ponieważ dysponuje swoim własnym, niere-
dukowalnym do żadnego innego doświadczeniem – jest to doświadczenie jej 
swoistego przedmiotu: moralności. Człowiek nie musi czekać, by filozofowie 
powiedzieli mu o tym, czym jest moralność; powinności moralnej doświadcza 
w swoim sumieniu. Dlatego możemy powiedzieć, że etyka jest niczym innym, 
jak tylko interpretacją i próbą wskazania ostatecznych racji powinności moral-
nej, która jest dana w bezpośrednim przeżyciu. Nie tworzy ani nie wyprowa-
dza swojego przedmiotu z ogólniejszej teorii, np. metafizyki, lecz znajduje go 
w doświadczeniu moralności.

Zadanie etyki nie wyczerpuje się jednak na opisie doświadczenia moralno-
ści. Dobrze wiemy, że ludzie nie zawsze zgadzają się ze sobą co do treści swoich 
sądów moralnych. Przytoczmy przykład, który pojawia się nieraz w pismach 
ks. Stycznia: Oto przed drzwiami szpitala dwóch przyjaciół spiera się o to, czy 
powiedzieć prawdę o stanie zdrowia ich koledze, który jest nieuleczalnie chory. 
Chociaż mają odmienne opinie, to jedna rzecz nie ulega dla nich wątpliwości: 
obydwaj chcą dobra ich przyjaciela, różnią się natomiast opinią co do tego, 

3 Por. przede wszystkim książkę Etyka niezależna?, RW KUL, Lublin 1980, w której 
tytule nieprzypadkowo pojawił się znak zapytania.
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co jest dla niego w tej sytuacji lepsze. A zatem: ich spór nie dotyczy wymia-
ru powinności moralnej, na tym poziomie obydwaj są zgodni. Co więcej, 
ich spór jest w ogóle możliwy tylko na podstawie tej zgody. Możemy zatem 
stwierdzić, że zgoda na poziomie powinności moralnej nie rozwiązuje jesz-
cze wszystkich problemów, które pojawiają się w doświadczeniu moralności. 
Dlatego etyka musi szukać wiedzy o człowieku, która byłaby odpowiednia dla 
jej potrzeb. Stąd możemy stwierdzić, że o ile w swoim punkcie wyjścia etyka 
jest nauką niezależną, ponieważ dysponuje swoją własną bazą doświadczalną, 
to na poziomie, który Styczeń nazywa poziomem słuszności moralnej, etyka 
staje się  metodologicznie zależna od wiedzy o człowieku, antropologii, gdyż 
tylko ona może rozwiązać problemy, wobec których stawia nas doświadczenie 
 moralności.

Wychodząc od wspomnianego tu przykładu, Styczeń odpowiada również 
na jeszcze jedno pytanie etyki. Jaki jest właściwy motyw i racja działania mo-
ralnego? Racją działania dwóch spierających się przyjaciół nie jest z pewnością 
ich własne dobre samopoczucie czy też – mówiąc ogólniej – szczęście (dlatego 
etyka i teoria szczęścia są według Stycznia dwoma różnymi dyscyplinami na-
ukowymi). Racją ich działania nie jest też nakaz jakiejś instancji, autorytetu 
ludzkiego lub Bożego. Jedyną – konieczną i wystarczającą – racją działania 
moralnego jest doświadczenie godności osoby, która wnosi roszczenie do by-
cia traktowaną jako cel sam w sobie (a nie wyłącznie jako środek do innych 
celów – oczywiste jest tu nawiązanie do formuły tzw. imperatywu kategorycz-
nego Immanuela Kanta). W ten sposób Styczeń dochodzi do sformułowa-
nia podstawowej normy porządku moralnego (normy moralności, która stoi 
u podstaw wszelkich szczegółowych norm moralnych): Osobie jako osobie 
należna jest afirmacja. Persona est affirmanda propter seipsam. Nieprzypadkowo 
Styczeń używa w tej formule słowa „afirmacja”, tj. terminu, który pochodzi 
z logiki. W ten sposób pragnie podkreślić, że w etyce mamy do czynienia nie 
z „chmurą emocji”, ale z konstatacją obiektywnej prawdy – prawdy o osobie, 
której uznanie, afirmacja, dokonuje się nie w tylko teoretycznym sądzie, lecz 
również – i przede wszystkim – w działaniu.

Za Styczniem w sądzie moralnym wyróżniliśmy jeszcze trzeci wymiar – 
wymiar egzystencjalny. Powinność moralna jest dla nas wiążąca tylko dlatego, 
że jest realna, istnieje. Nie czulibyśmy się związani moralnie powinnością, 
która byłaby tylko fikcyjna. Konstatacja istnienia powinności moralnej i próba 
ostatecznego wyjaśnienia jej realności odsyła nas do metafizyki. A zatem jeśli 
etyka, jako dyscyplina filozoficzna, pragnie wyjaśnić swój przedmiot, wskazu-
jąc na jego ostateczne racje, to musi stać się metafizyką moralności. Możemy 
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zatem stwierdzić, że w egzystencjalnym wymiarze sądu moralnego etyka staje 
się metodologicznie zależna od metafizyki. 

IV. Etyka jako filozofia pierwsza

Późniejszy okres badań ks. Stycznia poświęcony był w dużej mierze zgłę-
bianiu swoistości doświadczenia moralnego i poszukiwaniu jego najbardziej 
źródłowego momentu, miejsca, w którym się ono rodzi. Lubelski filozof był 
pod wrażeniem słów, które znajdują się we wprowadzeniu do Osoby i czynu 
Karola Wojtyły: „Doświadczenie każdej rzeczy, która znajduje się poza czło-
wiekiem, łączy się zawsze z jakimś doświadczeniem samego człowieka. Czło-
wiek nigdy nie doświadcza czegoś poza sobą, nie doświadczając w jakiś sposób 
siebie w tym doświadczeniu. Kiedy jednak mowa o doświadczeniu człowieka, 
to chodzi nade wszystko o fakt, że człowiek styka się, czyli nawiązuje kontakt 
poznawczy z sobą samym”4. Człowiek nie doświadcza niczego poza sobą, nie 
doświadczając zarazem w jakiś sposób siebie samego. Jeśli tak jest – pytał 
Styczeń – to jakie ma to znaczenie dla naszego doświadczenia moralnego? 
W wielu tekstach z ostatniego okresu swojej twórczości Styczeń pokazywał, 
że doświadczenie moralne towarzyszy każdemu aktowi afirmacji prawdy, każ-
dej prawdy, nawet tej najbardziej banalnej. I w tym wypadku odwoływał się 
do K. Wojtyły, który pisał: „Powinność moralna jest doświadczalną postacią 
zależności od prawdy”5. Gdzie i w jaki sposób doświadczamy tej zależności? 
Styczeń pokazuje, że w każdym sądzie, który wydajemy, obecny jest moment 
asercji (stwierdzamy: tak właśnie jest), a w akcie asercji osoba nie tylko stwier-
dza prawdę, ale zarazem staje się równocześnie jej świadkiem. Od tej chwili nie 
może zaprzeczyć prawdzie, nie zaprzeczając zarazem samej sobie, nie uderzając 
w to, co stanowi o jej moralnej tożsamości jako osoby. Prawda, którą osoba 
potwierdziła w sądzie, staje się dla niej moralnie normatywna. Proces ten opi-
suje Styczeń jako przejście od autoinformacji do autoimperatywu. Stąd płynie 
jego nowa propozycja sformułowania podstawowej normy moralności: Com 
sam stwierdził (moment autoinformacji), temu nie mogę zaprzeczyć (moment 
autoimperatywu). Ethos osoby, tj. właściwy jej sposób istnienia i działania, jest 
zatem dla Stycznia ethosem świadka prawdy. Moment doświadczenia norma-
tywnej mocy prawdy to także właściwy moment konstytuowania się osoby 

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 5.
5 Tamże, s. 199.
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w wymiarze doświadczenia. Człowiek jest wprawdzie osobą od pierwszej chwi-
li swego istnienia, ale doświadcza siebie jako osoby, wolnego i racjonalnego 
bytu, poprzez doświadczenie normatywnej mocy prawdy (Styczeń poświęcił 
temu problemowi obszerny esej Na początku była prawda. U genezy pojęcia 
osoby6). W ten właśnie sposób etyka staje się dla Stycznia filozofią pierwszą – 
w tym sensie, że wymiar moralny jest obecny w każdym, nawet najbardziej 
teoretycznym, akcie osoby. Każda prawda, również ta z pozoru banalna, może 
objawić swój wymiar moralny, którego być może nie byliśmy na początku 
świadomi. Kiedy Piotr staje wobec pytania: „Znasz tego człowieka?”, to oka-
zuje się, że wierność tej prawdzie jest dla Piotra równoznaczna z wiernością 
samemu sobie, a zaprzeczenie jej oznacza nie tylko zdradę Jezusa, ale i zdradę 
samego siebie.

Doświadczenie Piotra pokazuje, że nie zawsze jesteśmy wierni temu, co 
poznaliśmy i uznaliśmy za prawdę. To znane nam wszystkim doświadczenie 
Styczeń nazywa „problemem Owidiusza”, nawiązując do jego znanych słów: 
Video meliora proboque deteriora sequor. Fakt, że są to słowa pogańskiego 
poety (a podobne stwierdzenie znajdujemy również u św. Pawła, Rz 7, 15), 
potwierdza, że moralny dramat zdrady samego siebie jest doświadczeniem 
powszechnym. Jeśli ktoś się jej dopuścił, to może tak jak Piotr żałować, że tak 
się stało, ale nie może już odwołać tego, co się stało. Piotr cierpi z powodu 
swojej winy, ale sam nie może się od niej uwolnić. Przebaczenie może przyjść 
tylko od Innego. W ten sposób etyka staje się dla Stycznia „filozofią adwentu”, 
gdyż z jednej strony odsłania przed człowiekiem jego dramat, ale z drugiej 
przygotowuje go na przyjęcie przesłania o zbawieniu. Stąd doświadczenie winy 
moralnej jest tym miejscem, w którym Styczeń od etyki przechodzi do teologii 
moralnej. To, co etyka odkrywa w doświadczeniu moralnym, znajduje swoje 
dopełnienie i rozwiązanie w spotkaniu z propozycją przebaczenia i zbawienia, 
która wychodzi od Boga i przyjmuje konkretną postać Jezusa Chrystusa.

Idąc śladami swojego Mistrza, Karola Wojtyły, ks. Styczeń opracował ory-
ginalną teorię etyki jako teorii jednocześnie empirycznej (opartej na doświad-
czeniu moralności) i normatywnej. W swoim myśleniu nie pozostał jednak 
wyłącznie na poziomie metaetyki, ale zajmował się również konkretnymi 
problemami moralnymi. Jedną z takich kwestii była obrona życia ludzi niena-
rodzonych, której poświęcił wiele uwagi, starając się przedstawić propozycję 
logicznie spójnej i etycznie słusznej procedury stanowienia prawa w dziedzinie 

6 Por. T. Styczeń, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, w: tenże, Rozum 
i wiara wobec pytania: Kim jestem?, TN KUL, Lublin 2001, s. 83-106.
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ochrony życia ludzkiego. Wiele swojej uwagi poświęcił także dyskusji z prąda-
mi, które w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się w teologii moralnej. Sty-
czeń pokazywał, że odwraca się w nich relację wolności i prawdy, przypisując 
ostatecznie człowiekowi prawo do określania prawdy o sobie samym, a tym 
samym stawiając pod znakiem zapytania potrzebę odkupienia. Tego rodzaju 
teoriom stawiał mocny zarzut antyteizmu ukrytego w teologii.

Jak trafnie zauważył włoski filozof Rocco Buttiglione, wrażliwość ks. Stycz-
nia na ludzką godność płynęła najpierw z jego kapłańskiego serca, które zosta-
ło ukształtowane w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela7. Z naszej wdzięczności 
płynie również zobowiązanie. Dziedzictwo, które w swoim dziele pozostawił 
nam ks. Styczeń, nie może być tylko przedmiotem pracy historyków, lecz 
powinno być nadal rozwijane. Jego personalizm jest szczególnie aktualny 
w chwili, gdy w różnych obszarach życia społecznego, a także kościelnego, 
coraz większą popularność wydaje się zyskiwać wizja, która ludzką wolność, 
twórcze sumienie, stawia przed prawdą o człowieku, a prawdę tę uznaje się 
nieraz wyłącznie za abstrakcyjny ideał. Dzieje człowieka pozostają jednak 
zawsze spotkaniem wolności z prawdą. Wynik tego spotkania nie jest nigdy 
przesądzony. Wiemy, że w dziejach ducha nie ma ostatecznych zwycięstw, 
ale i ostatecznych porażek. Dlatego dzieło, które nam pozostawił ks. Tadeusz 
Styczeń, pozostaje dla nas wyzwaniem, abyśmy nie ulegając duchowi czasu, 
bronili wizji wolności jako uzależniania się człowieka od prawdy i wizji czło-
wieka jako jej świadka.

ETHICS AS MANIFESTATION OF A PERSON.  
A FEW WORDS ABOUT ETHICS OF REV. TADEUSZ STYCZEŃ SDS

Summary

Polish Salvatorian, Rev. Prof. Tadeusz Styczeń, was an outstanding philosopher – 
ethicist. After a short introduction presenting the author’s personal relationship with 
Rev. Styczeń, it is shown, in what way life experience formed the path of Professor’s 
ethical reflection. At its center stood the issue of affirmation and defense of human 
dignity. Scientific cooperation with Karol Wojtyła/John Paul II was another impor-
tant element in development of Fr. Styczeń’s ethical reflection.

In the next part of the study Professor’s philosophical achievements within the 
current of personalist ethics are presented, with its fundamental thesis: affirmation is 

7 Por. R. Buttiglione, Wprowadzenie, w: T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, TN KUL, 
Lublin 1993, s. XXVII.
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due to a person as a person (Persona est affirmanda propter seipsam). Following in the 
footsteps of his mentor, Karol Wojtyła, Rev. Styczeń developed an original theory of 
ethics as the theory both empirical (based on experiencing the morality) and norma-
tive. His personalism is particularly relevant at the moment, when, in various areas 
of the social and also Church life, the vision which puts human freedom, creative 
conscience, before the truth about the man, seems to gain growing popularity.

Słowa kluczowe: 
ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS, etyka, moralność, personalizm, godność osoby 
ludzkiej.

Keywords: 
Rev. Prof. Tadeusz Styczeń SDS, ethics, morality, personalism, dignity of a per-
son.
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Ks. Grzegorz Jabłonka SDS

 Dzieła Boże rosną tylko w cieniu Krzyża 
– 25 lat posługi Hospicjum św. Kamila 
w Bielsku-Białej

Trwający Rok Ojca Jordana, ogłoszony przez przełożonych Rodziny Salwa-
toriańskiej w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą śmierci o. Fran-
ciszka Marii od Krzyża Jordana – założyciela salwatorianów i salwatorianek, 
to niewątpliwa okazja, żeby wracać do źródeł, żeby przypominać sobie słowa 
i wydarzenia z życia Założyciela. Jest to również okazja, aby dać innym poznać 
bliżej o. Jordana oraz dzieła, które prowadzą jego duchowi synowie i córki.

W salwatoriańskim kościele rektoralnym na Zakrzówku w Krakowie jest 
witraż przedstawiający o. Jordana, który w lewej ręce trzyma Pismo Święte, 
a ręką prawą wzniesioną ku górze wskazuje na krzyż. O. Jordan przyjął imię 
„Franciszek Maria od Krzyża”. Od krzyża, bo umiłował krzyż; bo umiłował 
Ukrzyżowanego i od Jezusa Ukrzyżowanego uczył się noszenia krzyża, znosze-
nia cierpienia. 

W 1918 roku Założyciel zbliżał się już do końca swojego życia, które na-
znaczone zostało mocnym stygmatem cierpienia. W marcu 1918 roku ujawniły 
się jednoznaczne znaki choroby nowotworowej, początkowo bez wielkich cier-
pień. Jednak stan o. Jordana był niepokojący. 2 maja 1918 roku przeżył kolejny 
udar mózgu. Bez narzekania znosił postępującą chorobę1.

Ks. mgr Grzegorz Jabłonka SDS – ojciec duchowny WSD Salwatorianów w Ba-
gnie, w latach 1999-2012 duszpasterz Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej; e-mail: 
grzesjab@wp.pl.

1 Epilog życia we Fryburgu i Tafers od 7 maja 1915 aż do 8 września 1918 roku (Dzien-
nik Duchowy IV/1-39), w: Jan Chrzciciel Jordan Ojciec Franciszek Maria od Krzyża 
(1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-1918, Kraków 2008, s. 388 (cyt. dalej: DD).
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Ojciec Pankracy Pfeiffer zanotował ostatnie słowa o. Franciszka od Krzy-
ża: „Powiedziałem: «Wielebny Ojcze, oto apostolat cierpienia». «Tak, to jest 
 prawda – odpowiedział – apostolat cierpienia. Cierpienie jest czymś wiel-
kim»”2.

Ojciec Jordan sam był świadomy tej drogi cierpienia, wskazując wiele 
razy na wybór swojego imienia zakonnego: Franciszek Maria od Krzyża. Dla 
salwatorianów cennym dziedzictwem stało się jego bardzo znane powiedzenie, 
że „wielkie rzeczy powstają w cieniu Krzyża”3. 

Papież Benedykt XVI w Orędziu na XV Światowy Dzień Chorego wskazał, 
że „Kościół, biorąc przykład z Miłosiernego Samarytanina, zawsze okazywał 
chorym szczególną troskę. Poprzez swoich pojedynczych członków oraz in-
stytucje wciąż towarzyszy cierpiącym i służy umierającym, starając się chronić 
ich godność w tych istotnych chwilach ludzkiej egzystencji. Wiele z tych osób 
– pracowników służby zdrowia, współpracowników duszpasterskich i wolon-
tariuszy – oraz instytucji na całym świecie niestrudzenie służy chorym w szpi-
talach i ośrodkach terapii paliatywnej, na ulicach miast, w ramach programów 
opieki domowej oraz w parafiach”4.

Do tej grupy należy Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, działające 
przy salwatoriańskiej parafii NMP Królowej Polski. To Hospicjum od 1992 
roku wpisuje się wielkimi zgłoskami w posługę ludziom chorym i umierają-
cym jako dzieło Boże, które wzrasta w cieniu Krzyża (choroby i umierania) 
i wiernie oraz z oddaniem wypełnia apostolat cierpienia – jak mówił na łożu 
śmierci ks. Franciszek Jordan – a który stał się także jednym z istotnych dzieł 
charytatywnych prowadzonych przez polskich salwatorianów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności Hospi-
cjum św. Kamila w Bielsku-Białej, w którym od ponad 25 lat posługują sal-
watorianie jest w tym także 13-letni udział i wkład autora. Najpierw zostanie 
ukazana specyfika oraz geneza opieki hospicyjnej. Następnie zaprezentowane 
zostaną tematy dotyczące powstania oraz zasad organizacyjnych Hospicjum 
św. Kamila. W kolejnej części skupimy się na odpowiedzi na pytanie: jak 
zostać wolontariuszem hospicyjnym i jaką rolę odgrywa formacja w posłudze 
chorym i ich rodzinom. Podjęty zostanie także aspekt finansowy i promocyjny, 

2 Ostatnie słowa Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana według świadectwa Ojca 
Pankracego Pfeiffera SDS (wikariusza generalnego), DD, s. 425. 

3 DD I/163.
4 Benedykt XVI, Z Orędzia na XV Światowy Dzień Chorego, Watykan, 8 grudnia 

2006 r., w: Nad życiem się zatrzymać, 20 lat Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, red. 
A. Byrczek, G. Jabłonka, Bielsko-Biała 2012, s. 5. 
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który wpływa na dobre funkcjonowanie wspólnoty, jej wkład i rozwój opieki 
hospicyjnej w Polsce. Na koniec zaprezentowane zostaną wyrazy uznania za 
działalność hospicyjną, które są dodatkową inspiracją i motywacją dla zespołu 
hospicyjnego do wykonywania swojej posługi z  jeszcze większą gorliwością, 
oddaniem i profesjonalizmem.

I. Specyfika opieki nad terminalnie chorymi

W obecnych czasach ceni się przede wszystkim młodość, sprawność i suk-
ces. Ludzie pozbawieni tych cech przestają się liczyć w ocenie społecznej, 
niekiedy również w ocenie własnej. Nieuleczalna choroba i śmierć to zjawiska 
nieakceptowane społecznie, a nie da się myśleć i żyć, jakby ich nie było. Dlate-
go osoby ciężko chore i umierające, swą obecnością kwestionujące tę postawę, 
są kłopotliwe i niepożądane. Naruszają poczucie bezpieczeństwa, wywołują 
stan niepewności i psychicznego dyskomfortu. Takie reakcje przeżywa bliższe 
i dalsze otoczenie chorego, rozumie je też sam zainteresowany. Jego życie jed-
nak jeszcze się nie skończyło. Nadal ma swoje problemy i potrzeby, które choć 
są inne niż u zdrowego człowieka, nadal są potrzebami człowieka żyjącego, 
potrzebami domagającymi się zaspokojenia w sposób godny, uczciwy i jak naj-
bardziej kompetentny5. Zaspokojeniu tych potrzeb, zwłaszcza wśród chorych 
na nowotwory służy opieka hospicyjna.

Problem konieczności świadczenia opieki paliatywnej chorym u kresu ich 
życia staje się coraz bardziej powszechny. Warto wspomnieć, że nowotwory 
złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Bezwzględ-
na liczba nowotworów złośliwych w Polsce w ostatnim 40-leciu rosła, czego 
przyczyną jest zarówno proces starzenia się populacji, jak i wzrost narażenia na 
czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, 
palenie tytoniu, spożycie alkoholu).

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce rejestruje się 
rocznie ponad 150 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz 
ponad 90 tysięcy zgonów z tego powodu.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Nowo-
twory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego są najczęstszymi 
nowotworami złośliwymi wykrywanymi u mężczyzn – stanowiąc odpowiednio 

5 K. de Walden-Gałuszko, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, 
rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Gdańsk 1996, s. 11.
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19,9 proc., 14,3 proc., 11,3 proc. wszystkich nowotworów u mężczyzn. W po-
pulacji kobiet natomiast najczęstsze są nowotwory piersi (22,2 proc.), płuc 
(8,7 proc.), trzonu macicy (7,1 proc.) oraz jelita grubego (9,0 proc.). Jednocze-
śnie największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły u mężczyzn zgony 
z powodu nowotworów złośliwych płuca (30,7 proc.), jelita grubego (10,9 
proc.) i gruczołu krokowego (8,0 proc.), natomiast u kobiet największy odsetek 
stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego płuca (15,3 proc.), piersi (13,3 
proc.), a w dalszej kolejności jelita grubego (11,4 proc.)6.

Nie ulega wątpliwości, że nowotwory złośliwe są poważnym zagrożeniem 
dla polskiego społeczeństwa, stwarzają problemy zarówno na poziomie jed-
nostki, jak i państwa. Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów na naj-
bliższe lata pokazują, że liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe 
w Polsce będzie wzrastać, stając się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn pierwszą 
przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia, wyprzedzając nawet zgony z powo-
du chorób układu sercowo-naczyniowego.

Do zmiany tego stanu rzeczy konieczna okazała się zmiana sposobu fi-
nansowania diagnostyki i  leczenia onkologicznego. Uznając tę konieczność, 
w 2015 roku przyjęto ustawę wprowadzającą Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych7.

W związku z takim stanem rzeczy nieodzownym staje się równoczesne 
działanie organizacji związanych z opieką paliatywną takich jak hospicja. 
Dane szacunkowe wskazują, że obecny stan zaawansowania opieki paliatywnej 
w Polsce tylko w połowie pokrywa potrzeby chorych i ich rodzin8.

W 2018 roku podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej opie-
ce paliatywnej i hospicyjnej podano, że w Polsce funkcjonuje 115 hospicjów 
stacjonarnych, 839 hospicjów domowych oraz 11 dziennych ośrodków opieki 
paliatywnej lub hospicyjnej. Dodatkowo zarejestrowanych jest 85 oddzia-
łów medycyny paliatywnej oraz 326 poradni medycyny paliatywnej w opiece 
ambulatoryjnej. Z danych resortu zdrowia wynika ponadto, że w 2017 roku 
świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielono niemal 92 ty-
siącom pacjentów – w tej liczbie dla ponad 60 tysięcy pacjentów po 65. roku 

6 Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych”, „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, Warszawa, 1 grudnia 2015 r., s. 5-6.

7 Tamże, s. 7.
8 G. Jabłonka, Strategia i organizacja Hospicjum w Bielsku-Białej, Podyplomowe Stu-

dia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Warszawa 2008, s. 6-7.
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życia. W 2017 roku świadczeń dla chorych poniżej 18. roku życia udzielono 
ponad 1600 pacjentom. Według dr Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz, prezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dla osób dorosłych jest prowa-
dzonych 450 hospicjów domowych, ok. 150 poradni i 160 oddziałów9.

II. Geneza opieki nad terminalnie chorym

Ruch hospicyjny rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XX wieku w An-
glii, choć korzeniami sięga tradycji średniowiecznej, kiedy to w różnych 
krajach Europy istniały tzw. hospicja10 – gospody dla podróżnych, pełniące 
jednocześnie funkcje pielęgnacyjno-lecznicze dla tych, którzy zachorowali 
w drodze. Zdarzało się też, że napadnięci w podróży lub ciężko chorzy szybko 
umierali. Nawiązując do tamtych tradycji, angielska pielęgniarka Cicely Saun-
ders wkrótce po wojnie rozpoczęła starania o budowę domu dla umierających, 
który w 1967 roku rozpoczął działalność jako Hospicjum św. Krzysztofa. Aby 
być bardziej skuteczną w swojej działalności, Saunders skończyła studia me-
dyczne i aż do śmierci aktywnie uczestniczyła w pracy założonego przez siebie 
hospicjum11.

Inspiracja i konkretne działania założycielki hospicjum w Londynie dały 
początek nowej formie opieki nad terminalnie chorymi i zapoczątkowały 
szybki rozwój ruchu hospicyjnego w Europie Zachodniej, Ameryce i Au-
stralii. W Polsce prekursorką posługi hospicyjnej była Hanna Chrzanowska, 
która zorganizowała w Krakowie pielęgniarską opiekę domową, mającą na 
celu pielęgnowanie we własnych domach osób przewlekle chorych i w stanie 
terminalnym, z uwzględnieniem ich potrzeb fizycznych, psychospołecznych 
i duchowych12.

Powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce opieka hospi-
cyjna była dziełem ludzi skupionych przy parafiach. Znając los tych, którzy 
cierpieli na bardzo trudny wtedy do uśmierzenia ból nowotworowy, lekarze, 
pielęgniarki, kapłani i osoby niezwiązane zawodowo ze służbą zdrowia two-

9 J. Wykowski, Informacja z Rynku Zdrowia pl. – 21 marca 2018 r., „Forum Hospicjów 
Polskich” List nr 5 z dn. 23 marzec 2018 r., s. 1-2; http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-
-medyczne/Opieka-paliatywna-naklady-rosna-ale-nie-nadazaja-za-potrzebami,182471,8.
html [dostęp: 11.04.2018].

10 Łac. hospitium oznacza: przyjaźń, gościnne przyjęcie, gościnny, gospoda.
11 Por. K. de Walden-Gałuszko, U kresu, s. 14-15.
12 Tamże, s. 15.
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rzyli w poszczególnych miastach hospicja domowe, czyli zespoły ludzi zjed-
noczonych ideą służenia cierpiącemu człowiekowi. Starali się nieść pomoc 
medyczną i pielęgnacyjną oraz wykonywać wszystkie prace ułatwiające życie 
choremu, dając swoją obecność i dar towarzyszenia, wspierając także rodziny 
chorych13. Pierwsze hospicja domowe powstały w Krakowie, Gdańsku i Po-
znaniu. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia utworzono 
następnych 12  zespołów hospicyjnych. Pozarządowe hospicja do połowy lat 
dziewięćdziesiątych prowadziły głównie opiekę domową (w 1994 roku ich 
liczba wynosiła już 49). 

Lata dziewięćdziesiąte to rozwój profesjonalnej opieki paliatywnej. Uchwa-
lenie przez Sejm w 1991 roku ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pozwala 
stowarzyszeniom świeckim i kościelnym powoływać swoje zakłady zdrowotne. 
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (1997) daje możliwość 
pozyskania środków od państwa na opiekę hospicyjną. W 2003 roku pierwsi 
lekarze uzyskali tytuł specjalisty medycyny paliatywnej. Pierwsze pielęgniarki 
otrzymały tytuł specjalistki opieki paliatywnej w 2006 roku14.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) terminy „opieka hospi-
cyjna” i „opieka paliatywna” są równoznaczne. Według definicji z 2002 r. jest 
to działanie, które ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin sta-
jących wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą 
poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, oce-
nie i leczeniu bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, 
socjalnych i duchowych15.

Opieka hospicyjna może być: 
1. stacjonarna – sprawowana w hospicjum wolnostojącym lub na oddziale, 

który jest częścią szpitala lub domu pomocy społecznej;
2. ambulatoryjna – w poradni hospicyjnej, jeśli chory jest jeszcze na tyle 

sprawny, że potrafi tam dotrzeć;
3. w ośrodku opieki dziennej – gdzie chory przebywa przez część doby, 

znajdując tam pomoc i wsparcie w czasie nieobecności bliskich w domu;
4. domowa – ten model opieki jest najczęściej spotykany, chory bowiem 

zwykle chce pozostawać we własnym domu wśród swoich sprzętów i otocze-
nia, chce do końca współuczestniczyć w życiu najbliższej rodziny, w podejmo-

13 J. Stokłosa, Znaczenie hospicjów we współczesnym świecie, w: Zdumienie tym, czego 
dokonuje Bóg. 25 lat Hospicjum św. Kamila, red. A. Byrczek, G. Jabłonka, Bielsko-Biała 
2017, s. 25.

14 Tamże, s. 26.
15 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Zdumienie tym, s. 9-10.
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waniu ważnych decyzji, chce zachować swą pozycję społeczną, dopóki to moż-
liwe, a także liczyć na życzliwą pomoc bez niechęci i zniecierpliwienia obcych; 
w nielicznych przypadkach, kiedy nie da się z różnych powodów zapewnić 
takiej opieki domowej lub nie udaje się w warunkach domowych opanować 
dolegliwości, istnieją wskazania do leczenia stacjonarnego16;

5. szpitalny zespół wspierający – jego rolą jest udzielanie wskazówek i rad 
szpitalnemu personelowi medycznemu w zakresie sposobów uśmierzania bólu 
i innych objawów, które występują u ich pacjentów; szpitalny zespół obejmuje 
opieką chorych hospitalizowanych w różnych oddziałach szpitalnych, zgłoszo-
nych do zespołu przez ich lekarzy prowadzących17.

Znaczna większość organizacji pozarządowych zatrudnia pracowników 
medycznych i administracyjnych. Jednakże nadal istnieją zespoły, które bezin-
teresownie służą chorym. To 12 hospicjów domowych w Polsce, wśród których 
jest między innymi omawiane Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej.

III. Prezentacja Hospicjum św. Kamila

Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej powstało w 1992 roku i działało 
przez 17 lat jako nieformalna grupa wolontariuszy przy salwatoriańskiej parafii 
NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, obejmując opieką domową chorych 
w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Podopieczni zamieszkują te-
ren miasta i powiatu, a hospicjum przychodzi im z pomocą medyczną, a także 
wspiera psychicznie i duchowo chorych i ich rodziny. Opieka, jaką otaczani 
są chorzy, jest bezpłatna. 

Z dniem 13 marca 2009 roku grupa nieformalna Hospicjum św. Kamila 
została zarejestrowana jako stowarzyszenie. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: 
Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Siedziba Hospicjum nadal znajduje 
się przy Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej 
Polski 15. Prezesem stowarzyszenia została założycielka i wieloletnia kierow-
niczka grupy nieformalnej lek. med. Anna Byrczek18.

16 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Podążać w miłości. 10 lat Hospicjum św. Kamila 
w Bielsku-Białej, red. A. Byrczek, G. Jabłonka, Bielsko-Biała 2002, s. 11.

17 Standardy postępowania z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, zał. 1, s. 3-4, 
https://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal1_paliat_hosp_23022007.pdf 
[dostęp: 11.04.2018]. 

18 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Zdumienie tym, s. 10.
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Hospicjum św. Kamila związane jest z Kościołem rzymskokatolickim, 
a istota jego działania wynika z ducha Ewangelii. Otwarte jest na współpracę 
z wszystkimi ludźmi, którzy akceptują jego zasady działania i są chętni do 
włączenia się w taką formę służenia człowiekowi. 

Hospicjum kieruje się ideą gościnności oraz służby chorym na wzór swoje-
go patrona – św. Kamila. Idea ta wyraża się w słowach poety ks. Jana Twardow-
skiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Hospicjum nie jest 
umieralnią, jest miejscem pełnym nadziei i godnego życia do jego końca19.

Od początku istnienia do 1 marca 2018 roku Hospicjum św. Kamila objęło 
opieką 4560 chorych, w roku 2017 – 183, aktualnie w 2018 – 70 osób. Równo-
cześnie pod opieką przebywa przeciętnie ok. 50-70 chorych. W każdym mie-
siącu obejmuje się opieką 10-15 nowych chorych, kilkunastu do 25 – umiera. 
Dla potrzeb pacjentów prowadzona jest nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu 
medycznego.

Od 1993 roku Hospicjum św. Kamila jest członkiem Forum Hospicjów 
Polskich, a dzięki pomocy całej wspólnoty, na czele z szefową lek. med. Anną 
Byrczek – inicjatorką hospicjum – powstały również hospicja domowe w Cie-
szynie i Żywcu. 

1. Zasady organizacyjne

Hospicjum św. Kamila działa wyłącznie w formie zespołów opieki domo-
wej. Zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są w czasie dyżurów pełnio-
nych przez wolontariuszy w siedzibie hospicjum, a poza czasem dyżurów – za 
pośrednictwem kapelana Hospicjum św. Kamila. Dyżury pełnione są w każdy 
wtorek w godzinach popołudniowych w siedzibie hospicjum.

Po otrzymaniu informacji o chorym i przyjęciu zgłoszenia lekarz – koor-
dynator hospicjum wraz z kapelanem, jeżeli jest taka wola pacjenta lub jego 
najbliższych, idą do nowo zgłoszonego chorego na wstępną wizytę. Ustalany 
jest stan faktyczny chorego, zakres pomocy i wielkość potrzebnego do opieki 
zespołu wolontariuszy. O podjęciu opieki hospicyjnej zostaje powiadomiony 
lekarz rodzinny, opiekujący się do tej pory chorym. Zespół wolontariuszy 
prowadzi dokumentację przebiegu opieki i stosowanych procedur leczenia. 

Dla podniesienia jakości sprawowanej opieki członkowie hospicjum 
uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, prowadzonych w ramach hospi-
cjum przez fachowych pracowników służby zdrowia. Na szkolenia teoretyczne 

19 G. Jabłonka, Strategia i organizacja, s. 6-7.
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Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej raz w miesiącu udostępnia nieod-
płatnie salę wykładową. Praktyczne umiejętności w tym zakresie wolontariusze 
mogą nabywać pod kierunkiem fachowego personelu medycznego w Oddziale 
Opieki Paliatywnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, co reguluje umowa 
zawarta między Szpitalem a Hospicjum św. Kamila. Ponadto uczestniczą 
w kursach i szkoleniach organizowanych przez inne placówki tego typu.

Hospicjum św. Kamila skupia około 70 wolontariuszy. Są wśród nich 
przedstawiciele fachowego personelu medycznego (13 lekarzy, 8 pielęgniarek, 
2 farmaceutki, 2 psychologów), jak również wolontariusze niezwiązani zawo-
dowo z medycyną, przeszkoleni w opiece nad obłożnie chorymi (w tym dwóch 
księży kapelanów)20.

W okresie ostatnich 25 lat posługę kapelanów pełnili następujący salwato-
rianie: ks. Andrzej Drogoś SDS, śp. ks. Tomasz Chudy SDS, ks. Edward Lasek 
SDS, śp. ks. Michał Smiatek SDS, ks. Grzegorz Jabłonka SDS, ks. Waldemar 
Pszeniczny SDS, ks. Andrzej Pacholik SDS. Aktualnie kapelanami Hospicjum 
św. Kamila są ks. Edward Lasek SDS i ks. Andrzej Pacholik SDS21.

Opieka nad chorym prowadzona jest przez zespół pracowników hospicyj-
nych nawzajem siebie wspierających. Jedna osoba nie jest w stanie zaspokoić 
wszystkich fizycznych, psychicznych i duchowych potrzeb umierającego. Ist-
nieje potrzeba działania zespołowego: lekarza, pielęgniarki, księdza i  innych 
wolontariuszy. Ci ostatni to osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, 
różnym wykształceniu. Nie znaczy to, że każdy nadaje się do sprawowania 
opieki hospicyjnej. Ciągły kontakt z ludzkim dramatem cierpienia i umierania 
wymaga odpowiedniej dojrzałości i odporności psychicznej, wewnętrznego 
spokoju, cierpliwości, tolerancji. Należy mocno podkreślić, że opieka domowa 
powinna być realizowana we współpracy z rodziną. Członkowie zespołu do-
mowej opieki hospicyjnej, wchodząc do domu chorego, nie zastępują rodziny 
w jej obowiązkach, lecz ją wspomagają22.

2. Jak zostać wolontariuszem?

Główną ideą, na której opiera się działalność hospicyjna, jest wolontariat. 
Osoby, które nieodpłatnie podejmują posługę w hospicjum, określa się jako 
wolontariuszy. Specyfika ich pracy wymaga fachowego przygotowania do wła-

20 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Zdumienie tym, s. 10.
21 Tamże, s. 11.
22 T. Chudy, Wolontariusze opieki hospicyjnej w Hospicjum św. Kamila, w: Podążać 

w miłości, s. 38.
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ściwej i skutecznej realizacji zadań w podejmowaniu opieki hospicyjnej nad 
osobami terminalnie chorymi oraz ich rodzinami.

Każda pełnoletnia osoba, która chce zostać wolontariuszem hospicyjnym, 
przechodzi dwuetapowe szkolenie wstępne trwające około trzech miesięcy, po 
jego ukończeniu podejmowana jest decyzja o ewentualnej opiece przy chorym 
i wspieraniu jego rodziny lub służeniu hospicjum w innej formie. Praktycz-
nych umiejętności uczy się w stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej. 

Szkoleniu wstępnemu podlegają zarówno wolontariusze medyczni, jak 
i niemedyczni (edukacja odbywa się wspólnie). Dodatkowo wolontariusze 
medyczni muszą mieć ukończony 40-godzinny kurs podstawowy akcepto-
wany przez konsultanta wojewódzkiego. Zespół hospicyjny szkoli się rów-
nież stale raz w miesiącu w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej. W szko-
leniach tych mogą uczestniczyć także osoby spoza hospicjum zaintereso-
wane tematem. Inną formą podnoszenia kwalifikacji jest udział w kursach, 
warsztatach, zjazdach organizowanych przez różne hospicja, towarzystwa 
naukowe, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, konsultantów 
wojewódzkich.

Wolontariusze niemedyczni, którzy mimo ukończonego szkolenia nie 
czują się na siłach lub z innych powodów nie mogą uczestniczyć bezpośrednio 
w opiece nad chorymi, mogą pomagać hospicjum w inny sposób (przyjmo-
wanie zgłoszeń chorych na dyżurach, prowadzenie biblioteki, obsługa biura 
hospicyjnego, prowadzenie magazynu sprzętu wypożyczanego chorym, pomoc 
w transporcie potrzebnego sprzętu, utrzymanie porządku w pomieszczeniach 
hospicjum, dezynfekcja sprzętu, pomoc w organizacji spotkań, koncertów, 
prelekcji).

Wszystkie wymienione szkolenia i sposoby podnoszenia kwalifikacji, za-
równo przez medycznych, jak i niemedycznych wolontariuszy, nie wystarczą 
jednak do trwania przy cierpiącym i umierającym oraz udzielania mu skutecz-
nego wsparcia. Konieczna do tego jest również stała formacja duchowa zespołu 
hospicyjnego23.

3. Formacja duchowa oraz Rodziny hospicyjne

Hospicjum św. Kamila działa jako zespół wolontariuszy przy parafii NMP 
Królowej Polski w Bielsku-Białej prowadzonej przez salwatorianów. Takie było 
pierwotne zamierzenie inicjatorki utworzenia hospicjum lek. Anny Byrczek 

23 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Zdumienie tym, s. 11-13.
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i grupy założycieli. Założenie to jest wciąż aktualne pomimo zmieniającej 
się sytuacji społeczno-prawnej w naszym kraju. Wolontariusze Hospicjum 
św. Kamila, mówiąc o sobie, używają określenia „Wspólnota Hospicyjna”. 
Są ludźmi związanymi z Kościołem i jego nauką. Ich życie religijne nie jest 
obojętne w sprawowaniu opieki i nie pozostaje bez wpływu na ich motywację. 
Chorzy często pytają o sens życia, cierpienia i śmierci. Nauka nie daje wy-
czerpujących odpowiedzi. Można je znaleźć w religii, której centrum stanowi 
Osoba Jezusa Chrystusa nadająca sens ludzkiemu istnieniu. Formacja pasto-
ralna w Hospicjum św. Kamila realizowana jest na różne sposoby i obejmuje 
wszystkich wolontariuszy, nie wyłączając kapłana24.

Istotnym sposobem pogłębienia życia duchowego i religijnego w ramach 
formacji pastoralnej jest udział wolontariuszy w rekolekcjach i dniach skupie-
nia. Nieodzowną formą opieki hospicyjnej jest wsparcie duchowe dla chorego 
i rodziny, które nie byłoby możliwe bez formacji duchowej zespołu hospi-
cyjnego. W związku z tym, raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca 
o godz. 17 zespół spotyka się na Mszy św., po której omawiane są aktualne 
problemy występujące w codziennej pracy z podopiecznymi. Na spotkania 
te zapraszani są również wszyscy chętni do pracy w zespole hospicyjnym. 
Pogłębieniu formacji służą też dni skupienia i rekolekcje, w których uczestni-
czą hospicjanci. Raz w roku hospicjum w Bielsku jest organizatorem takich 
rekolekcji.

Działania hospicjum wspierane są modlitwą przez członków Hospicyjnego 
Ruchu Modlitewnego. Jest to grupa ludzi, którzy raz w tygodniu przez pół 
godziny o stałej porze dnia lub nocy modlą się w intencji chorych, konających 
i zmarłych podopiecznych Hospicjum św. Kamila oraz opiekujących się nimi, 
a także o powołania do pracy hospicyjnej.

Rodziny hospicyjne, członków Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego oraz 
wszystkich, którzy zechcą wesprzeć chorych modlitwą – Hospicjum św. Ka-
mila zaprasza na wspólną Mszę św. w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 
18.30 do parafii NMP Królowej Polski, przed którą o godz. 17 rozpoczyna się 
spotkanie w salce na plebanii dla chętnych.

Rodzina zmarłego podopiecznego może pozostawać w kontakcie z ze-
społem hospicyjnym tak długo, jak tego potrzebuje. Służą temu między in-
nymi comiesięczne spotkania Rodzin hospicyjnych, Msze św. za zmarłych 
podopiecznych hospicjum, spotkania wielkanocne i opłatkowe czy wreszcie 

24 T. Chudy, Cele i metody formacji wolontariuszy w Hospicjum św. Kamila, w: Podążać 
w miłości, s. 46-47.

Ks. Grzegorz Jabłonka SDS | Dzieła Boże rosną tylko w cieniu Krzyża…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018216

indywidualne spotkania towarzyskie z zespołem hospicjum. Rodziny hospi-
cyjne uczestniczą też w dniach skupienia i wycieczkach organizowanych przez 
bielskie i inne hospicja.

Przy hospicjum odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób, których 
dotknęła śmierć kogoś bliskiego. W miłej, życzliwej, pełnej zrozumienia at-
mosferze osoby w żałobie mogą znaleźć ukojenie swojego bólu, wysłuchać 
innych, bądź też podzielić się własnym świadectwem przeżywania żałoby. 
W czasie spotkań mogą uzyskać fachową pomoc psychologa. Hospicjum, za-
praszając Rodziny hospicyjne i osoby pogrążone w żałobie do uczestniczenia 
w grupie wsparcia, na spotkania modlitewne i inne, daje szansę na pozyskanie 
nowych wolontariuszy lub członków Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego25.

4. Aspekt finansowy i promocyjny

Działanie Hospicjum św. Kamila nie byłoby możliwe bez ogromnego 
wsparcia samorządów lokalnych, Kościoła i wielu darczyńców oraz ludzi do-
brej woli, którzy to dzieło wspierają. Do nich zaliczyć należy między innymi 
zgromadzenie salwatorianów, parafię NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, 
Urząd Miasta Bielsko-Biała, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz bardzo 
wielu darczyńców i dobrodziejów, których nie sposób wszystkich wymienić.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej na podstawie stosownej umowy przekazuje 
na działanie hospicjum środki finansowe, które umożliwiają zakup podstawo-
wego sprzętu i środków medycznych. Z otrzymanych funduszy dotowane są 
koszty dojazdu do chorych26.

Od 2010 roku poparcia udziela Fundacja Babci Aliny. To organizacja 
charytatywna, którą założyła w Wielkiej Brytanii Ewa Holender wraz z ojcem 
Januszem po śmierci Aliny – ich matki i babci. W 2009 roku Alina Holender 
ciężko zachorowała i dzięki pomocy Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej 
mogła spędzić ostatnie dni swojego życia w domu. Celem Fundacji jest pozy-
skiwanie środków na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla hospicjów 
domowych i stacjonarnych w Polsce, aby wszyscy chorzy na nieuleczalne 
choroby i ich rodziny mieli łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy. Promując 
swoją działalność, od 2010 roku fundacja organizuje m.in. 1000-kilometrowy 
rajd rowerowy pod hasłem „Przez Polskę dla polskich hospicjów”. Pozyskane 

25 A. Byrczek, Wprowadzenie, w: Zdumienie tym, s. 12-13.
26 Tamże, s. 18-19.
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przy tej okazji środki stanowią wsparcie dla Hospicjum św. Kamila oraz innych 
polskich hospicjów27.

Od 2004 roku Hospicjum bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii Spo-
łecznej „Hospicjum to też Życie”, a także w ogólnoświatowej akcji „Głosy dla 
Hospicjów”, organizując koncerty, debaty, dni otwarte itp., co przyczynia się 
do popularyzacji jego działalności.

5. Nagrody i wyróżnienia

Choć wolontariusze hospicjum nigdy nie zabiegali o rozgłos, a służą cho-
rym cicho i z właściwie pojętą pokorą, przez lata wypracowali sobie taką opi-
nię, że informacje o ich ofiarnej, całodobowej pomocy, rozchodzą się wśród 
ciężko chorych i ich rodzin bardzo szybko. Bezinteresownie oddają swój czas, 
zdolności i umiejętności, a nierzadko także środki materialne. Na szczęście nie 
brakuje też dobroczyńców, którzy zauważają, że w tym zakresie także wolonta-
riusze potrzebują wsparcia i docenienia, by (wytrwale) służyć innym28.

Już po czterech latach posługi, w 1996 roku hospicjum zostało wyróżnione 
nagrodą specjalną – Laurem Umiejętności i Kompetencji – przyznaną przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach za niespotykane w dzisiejszych 
czasach ogromne poświęcenie w niesieniu pomocy chorym w terminalnym 
okresie ich choroby nowotworowej; za udzielanie ich rodzinom wsparcia 
prawnego, organizacyjnego, a przede wszystkim duchowego; za organizowanie 
systematycznego doszkalania uczestników hospicjum i ich rodzin.

W 2008 roku Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej otrzymało Nagro-
dę Imienia św. Kamila w kategorii „Instytucje, stowarzyszenia i organizacje 
będące wzorcem opieki nad chorymi i ich rodzinami” – jak uzasadniono: „za 
miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania – szlachetną postawę 
osób pracujących w hospicjum”. Nagroda św. Kamila, patrona chorych i pra-
cowników służby zdrowia – przyznawana z okazji przypadającego 11 lutego 
Światowego Dnia Chorego – została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy 
zakonu kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej29.

W roku 2017, obchodząc jubileusz 25-lecia działalności, hospicjum zosta-
ło Laureatem Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

27 U. Rogólska, To oni opiekowali się babcią Aliną, Gość Bielsko-Żywiecki 22.06.2014, 
http://bielsko.gosc.pl/doc/2059471.To-oni-opiekowali-sie-babcia-Alina/ [dostęp: 
11.04.2018].

28 U. Rogólska, Kryształowe serca, „Gość Bielsko-Żywiecki” 08/2008, 24.02.2008.
29 G. Jabłonka, Przyznane Hospicjum nagrody, w: Zdumienie tym, s. 73-75.
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„Dla Dobra Wspólnego” w kategorii „Dzieło”. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 9 listopada w pałacu prezydenckim, z udziałem prezydenta Andrze-
ja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Prezydent wyjaśnił, że na-
groda służy podkreśleniu wagi działalności szczególnego rodzaju. „Działalności 
prospołecznej, proobywatelskiej, propaństwowej, dla Rzeczypospolitej, dla 
budowania sprawiedliwego państwa, dla budowania czegoś, co moglibyśmy 
nazwać dobrą, nowoczesną Polską. Bo na pewno państwo, które dostrzega 
każdego swojego obywatela, także takiego z problemami, jest nowoczesnym 
państwem”30 – powiedział Andrzej Duda.

Wspólnota hospicjum otrzymała także nominację do nagrody Totus Tuus 
za rok 2017 w kategorii „Promocja godności człowieka” za wieloletnie, wytrwa-
łe i bezinteresowne – oparte wyłącznie na wolontariacie – zaangażowanie na 
rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, za służbę z miłością, spełnianie 
uczynków miłosierdzia oraz za niesienie tak pomocy medycznej, jak i du-
chowej31.

Pod koniec stycznia 2018 roku inicjatorka i szefowa domowego Hospicjum 
św. Kamila lek. med. Anna Byrczek została odznaczona medalem „Pro Ecclesia 
et Pontifice” (Dla Kościoła i Papieża), przyznanym przez papieża Franciszka. 
To jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych od 1888 roku przez Stolicę 
Apostolską osobom świeckim32.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia dla wspólnoty Hospicjum św. Kamila 
są inspiracją, motywacją i dają siłę do wykonywania swojej posługi z jeszcze 
większą gorliwością, oddaniem i profesjonalizmem dla dobra człowieka cho-
rego, umierającego i jego najbliższych.

30 G. Jabłonka, Nagroda Prezydenta RP dla naszego Hospicjum, https://hospicjum.sds.
pl/index.php/strona-glowna/130-nagroda-prezydenta-rp-dla-naszego-hospicjum [dostęp: 
11.04.2018]; http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-dla-dobra-wspolnego/aktual-
nosci/art,7,nie-ma-nowoczesnego-panstwa-bez-aktywnosci-obywatelskiej.html [dostęp: 
11.04.2018].

31 P. Żulewski, Nominacje do nagrody TOTUS TUUS ogłoszone!, 28.09.2017, https://
dzielo.pl/7251-2/ [dostęp: 11.04.2018].

32 U. Rogólska, Papieski order dla bielskiej lekarki, Gość Bielsko-Żywiecki 29.01.2018, 
http://bielsko.gosc.pl/doc/4478863.Papieski-order-dla-bielskiej-lekarki [dostęp: 
11.04.2018].
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Zakończenie

„Zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie 
ma sens, prowadzi do pełni życia…”

Ojciec Jordan był świadomy swojego cierpienia i z pomocą łaski Bożej 
przemieniał siebie, docierając w końcu do niezwykłego wzrostu duchowego 
i przemiany swojego charakteru. Była to jego droga do świętości.

Henri Nouwen w książce pt. Po drugiej stronie lustra. Refleksje o życiu 
i śmierci napisał: „Życie jest długą drogą przygotowania się na umieranie na-
prawdę dobre dla innych. Jest to szereg małych śmierci, w których mamy się 
uwolnić od wielu form przywiązania i zależności od innych i coraz bardziej 
przechodzić od potrzebowania bliźnich do życia dla nich”33. Życie to jest 
„szereg małych śmierci”, w których uwalniamy się od przywiązań, w których 
coraz bardziej w nas i w innych dzięki temu może triumfować życie Boże. 
Jeśli chcemy dawać życie, trzeba nam obumierać dla siebie. Z naszego ob-
umierania, z utraty naszych wizji i planów, może wytrysnąć życie Boże w nas 
i w  innych.

Bezinteresowna hospicyjna posługa daje temu świadectwo, że w naszym 
zmaterializowanym świecie istnieje nadal możliwość ofiarowywania siebie dla 
pomocy drugiemu człowiekowi, aby mógł godnie odejść. Ruch hospicyjny 
to nie tylko służba choremu, to zarazem misja skierowana do społeczeństwa, 
która mówi o tym, jak ważne jest samarytańskie pochylanie się i zadbanie 
o spełnienie wszelkich potrzeb człowieka opuszczającego nasz świat. To zro-
zumienie potrzeb pozwala choremu odsunąć myśl, że nie jest już potrzebny 
nikomu, i prośbę o eutanazję34.

W latach osiemdziesiątych jedna z założycielek krakowskiego hospicjum 
dr hab. Krystyna Smolak pisała: „Wydaje się, że tak pojęty ruch hospicyjny 
jest jednym ze znaków czasu. Bowiem głoszone przez nas wartości stanowią 
przeciwwagę dla zagrożeń współczesnego świata, którym są między innymi: 
egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości, przesadny kult zdrowia 
i sukcesu. Jest też ruch hospicyjny sprzeciwem wobec eutanazji. W dziełach 
opieki nad chorym liczy się nie tylko inicjatywa założycieli, nie tylko ofiar-
ność społeczeństwa, które często skłonne jest wspierać je materialnie – choć 
to wszystko jest bardzo ważne – ale przede wszystkim liczy się człowiek. Liczą 
się ludzie, którzy zechcą poświęcić to, co jest obecnie może najcenniejsze: swój 

33 H. Nouwen, Po drugiej stronie lustra. Refleksje o życiu i śmierci, Kraków 2004, s. 40.
34 J. Stokłosa, Znaczenie hospicjów, s. 26.

Ks. Grzegorz Jabłonka SDS | Dzieła Boże rosną tylko w cieniu Krzyża…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018220

czas. O to jest dzisiaj najtrudniej. Jak mówi Matka Teresa z Kalkuty: «Nie 
mamy dla nikogo czasu, nie mamy czasu ani radować się sobą nawzajem, ani 
współczuć sobie»”35.

Obchodząc setną rocznicę śmierci założyciela salwatorianów oraz niedaw-
no przeżywany jubileusz 25-lecia działalności Hospicjum św. Kamila w Biel-
sku, należy docenić wkład i ogromne zaangażowanie wielu wolontariuszy, 
w tym salwatorianów, w realizację i rozwój opieki hospicyjnej w Polsce, pro-
mocję godności człowieka, wieloletnie, wytrwałe i bezinteresowne – oparte 
wyłącznie na wolontariacie – zaangażowanie na rzecz osób terminalnie cho-
rych i  ich rodzin, służbę z miłością, spełnianie uczynków miłosierdzia oraz 
niesienie pomocy medycznej i duchowej.

Wspólnotę tegoż Hospicjum tworzą ludzie otwarci, serdeczni, empatyczni, 
z ogromnym sercem, zapałem do pracy, głowami pełnymi pomysłów, by jak 
najlepiej służyć choremu i wypełniać założenia opieki hospicyjnej do ostat-
niego momentu jego życia. To wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem 
poświęcają temu dziełu cały swój czas, entuzjazm i życzliwość, są gotowi do 
posługi w każdej chwili. Już przeszło 25 lat służą bezinteresownie i profesjo-
nalnie chorym i ich rodzinom. To są współcześni Samarytanie, którzy potrafią 
wzruszyć się, pomóc oraz zabezpieczyć byt chorego w ostatnich chwilach 
ziemskiego życia.

WORK OF GOD GROWS ONLY IN THE SHADOW OF THE CROSS –  
25 YEARS OF ST. KAMIL’S HOSPICE SERVICE IN BIELSKO-BIAŁA

Summary

The purpose of this study was to present the work of St. Kamil’s Hospice in 
Bielsko-Biała, in which Salvatorians have served for over 25 years. The specifics and 
origins of hospice care have been presented, as well as the process of setting up and 
organizational principles of St. Kamil’s Hospice. An answer has been given to the 
question of how to become a hospice volunteer and what is the role of formation 
in serving the sick and their families. This study also mentions financial and pro-
motional aspects, which influence smooth running of the community, its further 
development and contribution to the hospice care in Poland. The achievements and 
awards received for the hospice activity have also been mentioned. They are an ad-
ditional inspiration and motivation for the hospice team to perform their service with 
even greater zeal, devotion and professionalism.

35 Tamże, s. 27.
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 Powstanie i rozwój salwatoriańskiego 
apostolatu Centrum Formacji Duchowej

W każdym z podejmowanych dzieł apostolskich salwatorianie, salwato-
rianki i salwatorianie świeccy inspirują się słowami ważnymi dla swojego Za-
łożyciela – o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana: „To jest życie wieczne, aby 
poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa 
Chrystusa” (J 17,3). Dzieło nauczania, rozumiane jako głoszenie wszystkim 
ludziom prawdy o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata, stało się 
kluczowym elementem charyzmatu, który otrzymał o. Jordan jako założyciel 
nowego zgromadzenia zakonnego. Salwatorianie zostali wezwani, aby dzieło 
nauczania podejmować wszelkimi sposobami, wśród których w pierwszych 
stadium rozwoju zgromadzenia na pierwszy plan wysunęły się działalność 
wydawnicza i edukacyjno-wychowawcza. Podejmując ją, salwatorianie od 
początku swojego istnienia włączyli się w dzieło formowania wierzących do 
dojrzałego przeżywania wiary we wspólnocie Kościoła.

W ramach Polskiej Prowincji Salwatorianów jednym z pierwszych apo-
stolatów nakierowanych na formację do pogłębionego przeżywania wiary był 
dom rekolekcji zamkniętych w Trzebini. Powstał on w roku 1928 z inicjatywy 
salwatorianina sługi Bożego ks. Chryzostoma Małysiaka i od początku był do-
mem otwartym dla wszystkich stanów: kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych 

Ks. mgr lic. Rafał Ziajka SDS – duszpasterz w CFD w Krakowie; e-mail: ziajka@
sds.org.

Ks. dr Piotr Ślęczka SDS – doktor filozofii, etyk; wykładowca w WSD Salwa-
torianów w Bagnie, dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej w CFD w Trzebini; e-mail: 
opiotrsds@gmail.com.
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i wiernych świeckich. Tradycje tego właśnie domu rekolekcji zamkniętych 
podejmuje i w nowy sposób rozwija Centrum Formacji Duchowej (CFD) – 
apostolat Polskiej Prowincji Salwatorianów powołany do istnienia w roku 1997 
roku, a obecnie realizowany w dwóch autonomicznych domach w Krakowie 
i Trzebini.

I. Idea domu formacyjnego CFD w Krakowie

W 1997 roku XXII Kapituła Prowincjalna Salwatorianów powołała do 
istnienia Centrum Formacji Duchowej jako apostolat Polskiej Prowincji To-
warzystwa Boskiego Zbawiciela. Zgodnie z zaleceniami Kapituły prowincjalat 
mianował ks. Krzysztofa Wonsa Dyrektorem CFD i wyznaczył jego pierw-
szych współpracowników. Tym samym potwierdzono wartość podejmowa-
nych od pewnego czasu starań zmierzających do podjęcia w Polskiej Prowincji 
Salwatorianów działalności formacyjnej na szerszą skalę. Utworzenie w Krako-
wie przy ulicy św. Jacka 16 domu rekolekcyjnego z jednej strony nawiązywało 
do chlubnej historii salwatoriańskiej działalności rekolekcyjnej, a z drugiej 
było odpowiedzią na współczesne wyzwania Kościoła w Polsce.

Cel, program i forma działalności CFD od początku są zakorzenione 
w charyzmacie salwatoriańskim, którego wyrazem jest głoszenie i umacnianie 
wiary, troska o każdego człowieka, uniwersalizm (personalny i geograficzny) 
oraz ewangelizacja różnymi środkami (przepowiadanie, publikacje, nagrania 
audio, Internet, filmy). 

Od samego początku CFD w przeważającej większości opracowywało 
i nadal przygotowuje własne programy merytoryczne, które są wykorzysty-
wane także przez inne środowiska formacyjne: kapłańskie, zakonne i świeckie 
z różnych regionów Polski. Dzisiaj można już powiedzieć o wytworzeniu się 
własnej szkoły formacyjnej, proponowanej przez Centrum Formacji Ducho-
wej, które działa w Krakowie od 21 lat, a w Trzebini od lat 12.

II. Początki i rozwój CFD w Krakowie

W 1995 roku, zanim formalnie została podjęta decyzja o utworzeniu 
nowego apostolatu, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów 
w Bagnie odbyła się pierwsza sesja duchowości o charakterze formacyjnym. 
Materiały z tej sesji zostały zebrane w pierwszym numerze wydawanych do 
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dzisiaj „Zeszytów Formacji Duchowej”. Inicjatorem sesji był ks. Krzysztof 
Wons. Prelegenci skupili się na następujących tematach: Wiesława Stefan – 
Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku rodzinnym, Kazimierz Trojan 
SJ – Sposoby przeżywania wartości na drodze powołania. Dojrzewanie postaw 
oraz Wychowanie do motywacji i wartości w środowisku seminaryjnym i Józef 
Augustyn SJ – Etapy w rozeznawaniu i rozwoju powołania1. „Zeszyty Formacji 
Duchowej” stały się niejako forpocztą zagadnień podejmowanych przez CFD: 
troski o rozwój duchowy i ludzki każdej osoby. Popularność, jaką cieszyły się 
opublikowane materiały, potwierdzała istniejącą potrzebę pogłębionej forma-
cji. W Słowie wstępnym ks. Krzysztof Wons napisał: „W niniejszym numerze 
specjalnym naszego biuletynu seminaryjnego zamieszczamy pełne teksty wy-
kładów (…). W ten sposób spełniamy życzenie wielu uczestników, którzy 
prosili o edycję materiałów sesji jako pomocy w dalszej, pogłębionej refleksji 
nad omawianymi zagadnieniami”2. Do innych inicjatyw poprzedzających po-
wstanie centrum można zaliczyć sympozja dotyczące duchowości o. Francisz-
ka Marii od Krzyża Jordana, które odbyły się w Bagnie i Krakowie3. Powstanie 
Centrum poprzedziła też dogłębna analiza sposobu działania istniejących 
w Polsce domów rekolekcyjnych. Zebrane doświadczenia i wynikające z nich 
wnioski zostały przedstawione najbliższej kapitule prowincjalnej z postulatem 
rozważenia utworzenia domu rekolekcyjnego.

XXII Kapituła Prowincjalna, rozważywszy przedstawione jej postulaty, 
przekazała ówczesnemu prowincjalatowi dwa zalecenia: „Powołanie Centrum 
Formacji Duchowej z siedzibą w domu zakonnym w Krakowie przy ul. św. 
Jacka 16” (pkt 3) oraz „Wyznaczenie co najmniej 3-osobowej ekipy przezna-
czonej do pracy w Centrum Formacji Duchowej odpowiedzialnej za zorga-
nizowanie i prowadzenie tej działalności” (pkt 4). Przełożony prowincjalny 
ks. Bogdan Giemza SDS mianował najpierw dyrektora ks. Krzysztofa Wonsa 

1 Motywacje i wartości w procesie rozeznawania i rozwoju powołania, „Zeszyty Forma-
cji Duchowej” 1995 nr 1. 

2 K. Wons, Słowo wstępne, „Zeszyty Formacji Duchowej” 1995 nr 1. 
3 Materiały z sympozjów zebrane są w dwóch wydanych przez Wydawnictwo Sal-

watoriańskie tomach pod redakcją Krzysztofa Wonsa SDS: Gdy mocą człowieka jest Pan. 
Duchowość Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, 
Międzynarodowe Sympozjum Duchowości zorganizowane przez Wyższe Seminarium 
Duchowne Salwatorianów, Bagno, 5-8 grudnia 1994; Rozeznać zamysł Boga. Charyzmat 
O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana wobec wyzwań współczesnego świata, II Międzyna-
rodowe Sympozjum Duchowości zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów, Kraków, 5-8 grudnia 1996.
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SDS, a następnie jego współpracowników. Od roku 2015 do chwili obecnej 
w CFD pracuje pięciu salwatorianów i dwie siostry salwatorianki: ks. Krzysz-
tof Wons (dyrektor), ks. Joachim Stencel, ks. Ryszard Stankiewicz, ks. Piotr 
Szyrszeń, ks. Rafał Ziajka, s. Justyna Urban, s. Aleksandra Markiel. Łącznie 
od powstania do roku 2018 w CFD w Krakowie pracowało 12 salwatorianów 
i 3 siostry salwatorianki4.

Pierwsze spotkanie formacyjne w CFD odbyło się w październiku 1997 
roku. Była to dwudniowa sesja dla formatorów salwatoriańskich: Jak żyć sło-
wem Bożym na co dzień. Temat ten jest podejmowany każdego roku przez 
cały czas działalności centrum. W pewien sposób wyznaczył on fundament: 
prowadzenie uczestników do osobistego spotkania z Pismem Świętym, aby 
mogli żyć Bożym słowem na co dzień. W kolejnych latach treści tej sesji były 
stale pogłębiane i rozwijane. 

III. Program formacyjny CFD w Krakowie

W roku 2001 papież Jan Paweł II w Liście apostolskim na zakończenie 
Roku Jubileuszowego 2000, wyliczając największe wyzwania stojące przed 
Kościołem katolickim w trzecim tysiącleciu, stwierdził: „Trzeba zatem, aby 
wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem 
wszelkich programów duszpasterskich”5. Słowa te stały się podwaliną dalsze-
go rozwoju CFD. Zgodnie z nimi zasadniczym celem istnienia Centrum jest 
formacja do modlitwy słowem Bożym, a ta z kolei jest bazą wychowywania 
ludzkiego i chrześcijańskiego osób różnych powołań. 

Program merytoryczny Centrum adresowany jest do osób wszystkich 
stanów i obejmuje formację zakonną i kapłańską, formację ludzką, formację 
biblijną do modlitwy słowem Bożym i formację do korzystania z kierownic-
twa duchowego. Każde spotkanie w CFD przeżywane jest w dynamice lectio 
divina, co oznacza, że każdy uczestnik ma zagwarantowaną przestrzeń do 
osobistej modlitwy i refleksji. Innym ważnym elementem jest stała dostępność 
kierowników duchowych i możliwość korzystania z sakramentów. Wszystko 

4 W porządku alfabetycznym: ks. Daniel Banaszkiewicz SDS, s. Ewelina Bonalska 
SDS, ks. Łukasz Kleczka SDS, ks. Tomasz Łosiewicz SDS, s. Aleksandra Markiel SDS, ks. 
Ryszard Stankiewicz SDS, ks. Piotr Stawarz SDS, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Szymon 
Szepietowski SDS, ks. Piotr Szyrszeń SDS, s. Justyna Urban SDS, ks. Andrzej Waśko 
SDS, ks. Krzysztof Wons SDS (dyrektor) i ks. Roman Wróblewski SDS.

5 Novo Millennio Ineunte, 34.
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po to, aby możliwe było spotkanie trzech rzeczywistości: tej, którą porusza 
prelegent podczas konferencji, tej, którą przywiózł sam uczestnik, i tej, którą 
Bóg odsłania przez słowo Objawienia.

Duszpasterze CFD w szerokim zakresie podejmują aktywność także poza 
domem rekolekcyjnym. Dotyczy to zarówno prowadzenia rekolekcji w in-
nych domach rekolekcyjnych, w seminariach duchownych czy wspólnotach 
zakonnych w Polsce i poza jej granicami: m.in. w Chorwacji, Danii, na Litwie, 
w Niemczech, na Słowacji, Ukrainie, w USA czy we Włoszech. Zasadniczym 
jednak i podstawowym polem działalności była i jest stała troska, aby ośro-
dek w Krakowie był prawdziwym Domem Słowa, gdzie historia człowieka 
spotyka się z historią zbawienia. Cel ten osiągany jest w trojakiego rodzaju 
spotkaniach. Dwa pierwsze są otwarte dla wszystkich chętnych: są to sesje 
tematyczne i ośmiodniowe rekolekcje: rekolekcje lectio divina i ćwiczenia 
ignacjańskie. Trzeci rodzaj spotkań to dwuletnie szkoły dla grup zamkniętych: 
Szkoła Formatorek Zakonnych organizowana w porozumieniu z Konferencją 
Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce i w krajach Europy 
Wschodniej i Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych 
i Zakonnych pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. 

3.1. Sesje formacyjne

Sesje to dwu-, trzydniowe spotkania, najczęściej weekendowe (piątek-
-niedziela), skierowane zarówno do osób duchownych, konsekrowanych, jak 
i świeckich. Do prowadzenia sesji zapraszani są cenieni formatorzy z różnych 
środowisk kościelnych, szkół i ośrodków życia duchowego (duchowni zakonni 
z wielu zakonów i zgromadzeń, siostry zakonne, osoby konsekrowane ze świec-
kich instytutów, duchowni diecezjalni i osoby świeckie). CFD ma bezpośredni 
kontakt z cenionymi w Kościele formatorami i specjalistami z zakresu formacji 
ludzkiej i duchowej. 

Sesje prowadzone są w ramach stałych nurtów formacyjnych tworzących 
szkoły: Szkoła Biblijna, Szkoła Modlitwy Słowem Bożym, Szkoła Kierownic-
twa Duchowego, Szkoła Wychowawców, Szkoła Wiary, Formacja Kapłańska 
i Zakonna, Szkoła Duchowości Ojca Jordana, Szkoła Lectio Divina. Na prze-
strzeni ponad dwudziestu lat działalności zaowocowało to zbiorem ponad 
dwustu tematów wydanych w formie nagrań lub książek. Wśród prowadzą-
cych znajdują się m.in.: Marie Jacques de Belsunce, Raniero Cantalames-
sa OFMCap., Amedeo Cencini FdCC, ks. Waldemar Chrostowski, Bruna 
Costacurta, bp Edward Dajczak, o. Pierre-Marie Delfieux, Krzysztof Dyrek 
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SJ, abp Bruno Forte, Innocenzo Gargano OSBCam., Wojciech Giertych OP, 
Anselm Grün OSB, Mieczysław Kożuch SJ, ks. Bruno Maggioni, o. Luciano 
Manicardi, br. Moris Maurin IPFI, o. Jacques Philippe, Danuta Piekarz, bp 
Roman Pindel, ks. Alessandro Pronzato, kard. Gianfranco Ravasi, Marko Ivan 
Rupnik SJ, abp Grzegorz Ryś, ks. Edward Staniek, Wiesława Stefan.

W ramach sesji każdego roku odbywają się dwa rodzaje spotkań w mniej-
szych grupach, co nie oznacza, że mniej licznych. Pierwszy rodzaj to propozy-
cje formacyjne skierowane wyłącznie do osób duchownych i konsekrowanych. 
Drugą grupę stanowią przygotowujący się do prowadzenia rekolekcji i towa-
rzyszenia w rekolekcjach lectio divina. Od 2015 roku w ramach sesji w CFD 
prowadzone są też spotkania formacyjne w formie bibliodramy. 

3.2. Rekolekcje – ćwiczenia ignacjańskie

Chronologicznie pierwszymi rekolekcjami proponowanymi w krakow-
skim CFD były ćwiczenia ignacjańskie. Od początku istnienia Centrum 
zostało przeprowadzonych ponad 100 serii ćwiczeń, w których wzięło blisko 
siedem tysięcy osób. Statystyka daje pewien wgląd w to, jak bardzo potrzebne 
są takie „domy pustyni”. Kościół potrzebuje miejsc, gdzie z jednej strony może 
wzrastać jako wspólnota, a z drugiej strony poświęca się szczególną uwagę 
formacji pojedynczych osób.

3.3. Rekolekcje lectio divina

Obecnie szczególne miejsce w życiu CFD zajmują ośmiodniowe reko-
lekcje lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. W rekolekcjach tych 
realizowany jest projekt formacyjny: Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrze-
wania chrześcijanina. Jest on autorskim opracowaniem ks. Krzysztofa Won-
sa. Prowadzenie tych rekolekcji jest wyrazem konsekwentnie realizowanego 
zaangażowania CFD w odkrywanie przez wierzących Pisma Świętego jako 
uprzywilejowanej przestrzeni osobistego wzrastania. Już od 1998 roku w ra-
mach „Zeszytów Formacji Duchowej” wydawane były w nakładzie ośmiu 
tysięcy Notatniki ćwiczeń duchownych6, które stanowiły praktyczną pomoc 
w osobistym rozważaniu Ewangelii. W 2000 roku miały miejsce pierwsze 
czterodniowe rekolekcje w duchu lectio divina: Czy miłujesz mnie. Rekolekcje 
ze św. Piotrem. Wzięło w nich udział 5 salwatorianów i 17 księży diecezjalnych. 

6 Pierwszy numer Notatnika był 7. numerem „Zeszytów Formacji Duchowej”. 
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Natomiast pierwsze rekolekcje lectio divina w obecnym kształcie odbyły się 
w kwietniu 2002 roku. Od tamtej pory do kwietnia 2018 rekolekcje lectio 
divina zostały przeprowadzone 94 razy. Wzięło w nich udział ponad 7 tysięcy 
osób, w tym ok. 800 księży diecezjalnych i zakonnych.

Podstawą rekolekcji są 4 etapy. Każdy etap to droga ucznia wg jednej 
Ewangelii, w kolejności ich powstawania: Etap 1 – Uwierzyć Jezusowi. Reko-
lekcje ze św. Markiem, Etap 2 – Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mate-
uszem, Etap 3 – Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Etap 4 – 
Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem. Droga rekolekcyjna na tym się jednak 
nie kończy, gdyż rozwinięciem etapów z ewangelistami są tzw. Pogłębienia. 
Bibliografia CFD zawiera obecnie w sumie 15 tytułów Pogłębień, które w prze-
ważającej części opracowane zostały przez duszpasterzy krakowskiego i trze-
bińskiego CFD. 

Rekolekcje lectio divina są niewątpliwie wkładem salwatorianów w posługę 
Kościoła, i to nie tylko w Polsce. W rekolekcjach tych bierze bowiem udział 
wiele osób duchownych i świeckich spoza Polski, a same rekolekcje są tłuma-
czone na inne języki. Na język słowacki zostały przetłumaczone rekolekcje ze 
św. Markiem7 i ze św. Mateuszem8, natomiast na język ukraiński rekolekcje 
ze św. Markiem9. Rekolekcje przetłumaczone zostały też na język włoski (nie 
wydane) lub są prowadzone z pomocą tłumacza, np. na Litwie, na Słowacji 
i na Ukrainie.

Rekolekcje w formie zaproponowanej przez ks. Krzysztofa Wonsa pro-
wadzone są w krakowskim i trzebińskim CFD, jak również w innych do-
mach rekolekcyjnych przez ciągle rosnącą grupę rekolekcjonistów. Kluczowym 
elementem tej drogi formacyjnej jest czas osobistego przebywania z Bożym 
słowem. Wprowadzenia do modlitwy mają pomóc uczestnikom zrozumieć 
teologiczny zamysł Ewangelisty, z uwzględnieniem struktury samego tekstu 
Ewangelii. Klimat pustyni i milczenia podczas rekolekcji pomaga w przyję-
ciu postawy adresata, odbiorcy Słowa Bożego. Parafrazując relację jednego 
z uczestników, można powiedzieć, że droga rekolekcji lectio divina to sztuka 
tworzenia od wewnątrz. To przechodzenie od poznawania do rozważania, od 
rozważania do konfrontowania, od konfrontowania do wiary w prawdziwą 
i rzeczywistą obecność Boga w Jego słowie. Droga lectio divina to otwieranie 
się na Słowo, które tworzy słowem. 

7 Uveriť Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Markom, Michalovce 2014.
8 Odovzdať sa Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Matúšom, Michalovce 2015.
9 Повірити Ісусові. Реколекції зі святим Марком, Вінниця 2016.
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Istotnym elementem rekolekcji lectio divina jest indywidualne towarzy-
szenie kierownika duchowego. Ta forma, znana z ćwiczeń ignacjańskich, jest 
pomocą w przejściu przez swoistą pustynię, ponieważ nierzadko wyciszenie 
i skupienie bywa dla rekolektanta trudnym doświadczeniem, ujawnia bowiem 
jego wewnętrzny hałas i różnego typu trudności. Towarzyszenie kierownika nie 
zastępuje osobistej modlitwy, chroni natomiast przed subiektywizmem i zbyt 
powierzchownym czytaniem i rozważaniem Słowa. Do współpracy i prowa-
dzenia rekolekcji zapraszani są kierownicy duchowi – zarówno duchowni, jak 
i świeccy. Od 2012 roku prowadzone są dla ścisłej grupy współpracowników 
CFD coroczne seminaria lectio divina w kamedulskiej Pustelni św. Jerzego 
w Rocca di Garda (Włochy). Grupę tworzą kierownicy duchowi z różnych 
środowisk formacyjnych, dyrektorzy domów rekolekcyjnych i duszpasterze 
parafialni.

3.4. Dwuletnie szkoły formacyjne dla grup zamkniętych

W roku 1999 CFD w Krakowie odpowiedziało na kolejną potrzebę Ko-
ścioła w Polsce. W porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Zgro-
madzeń i Zakonów Żeńskich została powołana do istnienia Szkoła Forma-
torek Zakonnych. W Krakowie odbyły się dwie pierwsze edycje: 1999-2001 
i 2003-2005. Szkoła ta jest autorskim projektem CFD. Wraz z otwarciem 
salwatoriańskiego Centrum Formacji Duchowej w Trzebini kolejne edycje 
Szkoły Formatorek odbywają się właśnie tam.

Drugą z formacyjnych grup zamkniętych stała się Szkoła Wychowawców 
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, działająca pod patrona-
tem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Inicjatywa zorganizowania 
tej Szkoły pojawiła się po raz pierwszy na spotkaniu Sekcji Ojców Duchow-
nych w Kielcach w sierpniu 1994 roku. Pierwszy cykl adresowany do ojców 
duchownych odbył się w domu Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziornej 
(1996-1997). Drugi cykl przeznaczony dla „wychowawców zewnętrznych”, 
czyli prefektów seminaryjnych, przyjął nazwę Szkoły Formacji Wychowawców 
Seminaryjnych (1998-1999), a zajęcia odbywały się w domu Sióstr Misyjnych 
w Sulejówku k. Warszawy. Na prośbę ks. bp. Andrzeja Suskiego organizowania 
kolejnych cykli Szkoły pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Ducho-
wieństwa podjęła się Polska Prowincja Salwatorianów. Przygotowanie i pro-
wadzenie zajęć zlecono bezpośrednio CFD w Krakowie. Odpowiedzialnym za 
Szkołę został mianowany ks. Krzysztof Wons, dyrektor CFD w Krakowie. Cel, 
program merytoryczny i dynamika Szkoły zostały przygotowane przez CFD, 
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a następnie skonsultowane z Radą Programową i przedstawione do zatwier-
dzenia na zebraniu Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa 4 września 2000 
roku w Częstochowie. Inicjatywa nowego cyklu zajęć została także przedłożo-
na na Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich Zakonów i Zgromadzeń 
Zakonnych 10 października 2000 roku w Warszawie. Program został również 
zaprezentowany na konferencji rektorów wyższych seminariów diecezjalnych 
i zakonnych w Zakopanem 3 września 2004 roku.

Program Szkoły Wychowawców oparty został na głównych tematach an-
tropologicznych i teologicznych adhortacji Jana Pawła II Pastores dabo vobis 
oraz Verbum Domini Benedykta XVI. Celem zajęć jest przygotowanie księży 
do pracy wychowawczej na różnych poziomach formacji. Zasadniczą grupę 
docelową stanowią obecni lub przyszli wychowawcy seminaryjni. Jest to jed-
nak propozycja, która pomaga w przygotowaniu księży do pracy wychowaw-
czej zarówno na etapie działalności powołaniowej, jak i na etapie formacji 
permanentnej. Zasadniczym elementem tego przygotowania jest osobista 
formacja wychowawców w dynamice pracy grupowej i indywidualnej. Zajęcia 
składają się z trzech zasadniczych części. Pierwszą stanowią wykłady z teologii 
i antropologii, drugą – praca w dynamice małej grupy (warsztaty), trzecią 
natomiast jest formacja duchowa: szkoła lectio divina, indywidualna super-
wizja i kierownictwo duchowe. Przyswajanie i przeżywanie proponowanych 
treści dokonuje się zatem na trzech poziomach: ludzkim, duchowym i inte-
lektualnym, a centralne miejsce w tym procesie zajmuje modlitwa Słowem 
Bożym. Dwuletnie zajęcia obejmują 10 sesji pięciodniowych oraz dwie serie 
ośmiodniowych rekolekcji lectio divina. Pierwszą edycję Szkoły ukończyło 
56 kapłanów z Polski i z krajów Europy Wschodniej. Do tej pory w siedmiu 
edycjach szkołę wychowawców ukończyło 550 księży diecezjalnych i zakon-
nych oraz braci zakonnych. Mimo że wymagana jest znajomość języka pol-
skiego, w szkole formatorów biorą udział duchowni pochodzący z zagranicy, 
np. z Białorusi, Chorwacji, Słowacji i Ukrainy. W obecnej ósmej edycji Szko-
ły uczestniczy 80 duchownych. Bogactwem szkoły formatorów jest wielość 
środowisk, z których pochodzą uczestnicy, w tym różnorodność językowa, 
kulturowa, a nawet wyznaniowa, ponieważ biorą w niej udział także księża 
obrządku greckokatolickiego. 

3.5. Działalność CFD a duchowość salwatoriańska

Działalność Centrum jest na różne sposoby związana z duchowością i po-
słannictwem salwatoriańskim. Powstanie Centrum nawiązuje do sposobu, 
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w jaki założyciel salwatorianów o. Franciszek Jordan ewangelizował, zakładając 
dla poszczególnych stanów grupy stanowiące miejsce formacji intelektualnej 
i religijnej. Przykładem takiej działalności salwatorianów był i  jest dom za-
konny w Trzebini, z działającym od lat dwudziestych XX wieku i ponownie 
otwartym domem rekolekcyjnym. W CFD regularnie organizowane są reko-
lekcje dla salwatorianów i sesje dla formatorów salwatoriańskich. Salwatoria-
nie pełniący posługę w formacji i apostolatach młodzieżowych od początku 
istnienia Szkoły Wychowawców Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych biorą 
w niej czynny udział. 

Drugim istotnym sposobem promowania duchowości salwatoriańskiej 
jest prowadzona w ramach sesji weekendowych Szkoła Duchowości Ojca 
Jordana. Cyklicznie raz na dwa lata przygotowywana jest sesja prezentująca, 
jak duchowość założyciela salwatorianów może być pomocą w rozwoju osobi-
stym. Z propozycji tych korzystają salwatorianie, salwatorianki, salwatorianie 
świeccy i niemałe grono osób świeckich niezwiązanych bezpośrednio z chary-
zmatem salwatoriańskim. Do grona tych ostatnich należą ci, którzy na różne 
sposoby zetknęli się już z osobą o. Jordana lub zainteresowani są tematem 
sesji jemu poświęconej. Pierwszą sesję z tego cyklu poprowadził w roku 2006 
ks. Michał Piela: Jak stawać się silnym, pozostając słabym? Historia pięknego 
powołania. Kolejne prowadzili: ks. Alessandro Pronzato – Od apatii do pasji 
duchowej. Duchowość na nasze czasy (2008); ks. Piotr Szyrszeń – Między lękiem 
a ufnością (2010) i Poznaj Boga, aby poznać siebie (2012); oraz ks. Piotr Szyrszeń 
we współpracy z ks. Józefem Tarnówką – Dojrzewanie do decyzji życiowych 
(2014) i Jak prowadzić życie duchowe? (2016). 

3.6. Działalność wydawnicza

Integralną częścią pracy ośrodków w Krakowie i Trzebini jest działalność 
wydawnicza, związana od początku istnienia apostolatu CFD z publikowa-
niem „Zeszytów Formacji Duchowej”. Celem ich redagowania było dotarcie 
do szerokiego spektrum odbiorców z tym, co w istotny sposób może pomóc 
w pracy formacyjnej dla całego Kościoła. CFD nie prowadzi działalności 
wydawniczej w sposób dosłowny, większość bowiem publikacji książkowych 
wydawanych jest przez Wydawnictwo Salwator, multimedia natomiast wydaje 
salwatoriańskie Studio Katolik. Współpraca CFD z tymi apostolatami skupio-
na jest wokół trzech elementów. Podstawową troską jest pomoc w przybliżaniu 
tych autorów, którzy pomagają czytać i rozumieć Pismo Święte. Drugim ele-
mentem jest udostępnianie w formie książkowej i nagrań audio tematów sesji 
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i rekolekcji organizowanych przez obydwa ośrodki CFD. Trzecim elemen-
tem, który wiąże CFD z działalnością wydawniczą, są nagrania i książki, któ-
rych autorami są duszpasterze salwatoriańskich domów rekolekcyjnych. CFD 
w Krakowie nadal regularnie wydaje „Zeszyty Formacji Duchowej”. Obecnie 
każdego roku wydawane są 4 numery tego pisma w nakładzie ok. 2 tysięcy 
egzemplarzy. Od 1995 do wiosny 2018 roku zostało wydanych 79 numerów 
w łącznym nakładzie przekraczającym 120 tysięcy egzemplarzy. 

Owocem działalności obydwu domów CFD jest 71 pozycji książkowych 
oraz 91 audiobooków, których autorami lub współautorami są duszpasterze 
z Krakowa i Trzebini. Największy dorobek pisarski to 58 książek autorstwa ks. 
Krzysztofa Wonsa (kilka z nich pod jego redakcją). Szczególnie warta podkre-
ślenia jest seria jego książek-wprowadzeń: „Rekolekcje lectio divina”. Stanowi 
ona autorskie opracowanie zakorzenionej w tradycji ojców Kościoła drogi 
lectio divina w formie ośmiodniowych rekolekcji w milczeniu i z osobistym 
towarzyszeniem kierownika duchowego. W coraz większej liczbie ośrodków 
rekolekcyjnych w Polsce i za granicą seria ta stanowi pomoc w prowadzeniu 
rekolekcji. 

Od początku swojego istnienia Salwatoriańskie Centra Formacji Ducho-
wej docierają w różne miejsca Polski i świata z pomocami formacyjnymi dzięki 
bogatemu zbiorowi nagrań sesji i rekolekcji. Początkowo nośnikiem były ka-
sety magnetofonowe, później format płyt CD, a obecnie MP3. Po pierwszym 
okresie współpracy z wydawnictwem WAM przygotowywanie i wydawanie 
nagrań przejęły apostolaty salwatoriańskie. Początkowo było to Wydawnic-
two Salwator, gdzie całością prac związanych z nagraniem i obróbką dźwięku 
zajmował się Salwatoriański Apostolat Internetowy (SAI). Z czasem powstał 
nowy apostolat: Studio Katolik, który w całości obsługuje proces wydawniczy 
audiobooków ze znakiem CFD. Obecnie baza nagrań obejmuje 209 pozycji.

3.7. Internet

Obecność domów CFD w Internecie ma dwojaki charakter: informacyjny 
i formacyjny. Stąd bierze się też troska o stałą i aktualną obecność w mediach 
społecznościowych. Na stronach internetowych udostępniane są w miarę moż-
liwości teksty i nagrania homilii wygłoszonych podczas spotkań formacyjnych. 
Od września 2000 roku we współpracy z SAI publikowane są w Internecie 
(m.in. na stronach: katolik.pl oraz cfd.sds.pl) cotygodniowe krótkie rozważa-
nia Słowa Bożego w dynamice lectio divina do Ewangelii z niedzieli, z których 
systematycznie korzysta wielu prenumeratorów z Polski i z różnych krajów 
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świata. Ostatnie lata zaowocowały wydaniem trzech książek zawierających te 
rozważania przygotowywane przez ks. Ryszarda Stankiewicza Po prostu lectio 
divina. Na niedziele i święta10.

3.8. Filmy – Nowa Jakość Życia

W 2016 roku została podjęta nowa inicjatywy pod nazwą Nowa Jakość 
Życia (NJŻ). Jest to wydawana w rytmie roku liturgicznego filmowa pomoc 
w uczeniu się spotkania z Pismem Świętym. Składa się z serii 12-minuto-
wych filmów w formacie DVD. Wprowadzają one do czytania, zrozumienia 
i rozważania Ewangelii poszczególnych niedziel roku liturgicznego. Prosty 
i zrozumiały przekaz pomaga w przygotowaniu się do świadomego uczestni-
czenia w niedzielnej liturgii słowa w tym, co dotyczy Ewangelii. Projekt jest 
tworzony w krakowskim CFD przez grupę osób świeckich we współpracy ze 
Studiem Katolik, a opiekunem projektu jest ks. Krzysztof Wons. Zasadni-
czą część stanowią filmy, do których dołączone są dwie pozycje drukowane: 
Ewangelia przy sercu i Strategiczny kwadrans w weekend. Ewangelia przy sercu 
jest książeczką-notatnikiem z tekstami Ewangelii na każdą niedzielę, natomiast 
Strategiczny kwadrans w weekend to podręczna pomoc w uczeniu się codzien-
nego spotkania z Bogiem w Jego słowie. Projekt NJŻ powstał, aby być kolejną 
drogą głoszeniu kerygmatu. Charakter filmów sprawia, że nie zastępują one 
osobistej modlitwy, ale czynią ją bardziej otwartą na skonfrontowanie swojego 
doświadczenia życiowego z sercem Ewangelii. Z filmów tych korzystają osoby 
indywidualne i całe rodziny, wspólnoty zakonne i formacyjne, parafialne gru-
py biblijne i modlitewne, jak również katecheci. 

IV. Dom rekolekcyjny i formacyjny CFD w Trzebini

4.1. Zarys działalności rekolekcyjnej salwatorianów w Trzebini 
do roku 2006

Pierwszy salwatoriański dom rekolekcyjny w Trzebini rozpoczął działal-
ność w roku 1928. Inicjatorem jego powstania i pierwszym dyrektorem był słu-
ga Boży ks. Chryzostom Małysiak SDS, który tak wspomina początki nowego 
dzieła: „W domu gospodarczym był duży pokój z kuchnią, gdzie odbywały się 

10 R. Stankiewicz, Po prostu Lectio divina na niedziele i święta. Rok A, Kraków 2016; 
tenże, Po prostu Lectio divina na niedziele i święta. Rok B, Kraków 2017; tenże, Po prostu 
Lectio divina na niedziele i święta. Rok C, Kraków 2015.
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różne zebrania, reszta budynku to stajnia i stodoła. Otóż z tej stajni i stodoły 
zrobiłem Dom Rekolekcyjny pod wezwaniem św. Józefa. Urządziliśmy pokoje 
na dole, a ze strychu porobiono pokoiki, zaś przy końcu budynku małe pokoiki 
dla pojedynczych osób, zwłaszcza na rekolekcje dla kapłanów i dla inteligencji. 
(…) I w tym malutkim domeczku odprawiały rekolekcje wszystkie stany, byli 
też kapłani i ludzie z uniwersyteckim wykształceniem”11. 19 marca 1931 roku za 
zgodą abp. Adama Sapiehy w domu rekolekcyjnym św. Józefa otwarto kaplicę 
z możliwością przechowywania Najświętszego Sakramentu12. Dynamicznie 
rozwijającą się działalność rekolekcyjną w Trzebini przerwał wybuch II wojny 
światowej, a odrodzenie tej działalności po roku 1945 było utrudnione przez 
represje ze strony władz komunistycznych. Salwatorianom udało się jednak 
rozbudować dom rekolekcyjny św. Józefa i od roku 1963 rekolekcje odbywały 
się już w budynku po gruntownym remoncie. Kolejny etap rozbudowy domu 
rekolekcyjnego miał miejsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku – wybudowano nową kuchnię, nowy duży refektarz i dużą salę kon-
ferencyjną nad refektarzem. W latach 1994-2004 w pomieszczeniach domu 
rekolekcyjnego urządzono nowicjat Polskiej Prowincji Salwatorianów, ograni-
czając tym samym możliwość prowadzenia w Trzebini rekolekcji zamkniętych. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto kolejną 
rozbudowę pomieszczeń domu rekolekcyjnego, z myślą o przestrzeni dla nowi-
cjatu i dla nowego domu rekolekcyjnego. Nowy okazały budynek – dzisiejszy 
dom Matki Zbawiciela – ukończono w roku 2005. 

4.2. Utworzenie domu Centrum Formacji Duchowej w roku 2006

Zgodnie z decyzją zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów, na czele 
z ks. prowincjałem Janem Folkertem, 1 lipca 2006 roku w Trzebini utwo-
rzono drugi autonomiczny dom apostolatu Centrum Formacji Duchowej, 
którego dyrektorem mianowano ks. Piotra Stawarza13. Pierwszym spotkaniem 

11 Ch. Małysiak, Moje pamiętniki, s. 15, w: Archiwum Prowincjalne Salwatorianów. 
Cyt. za: J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański dom Słowa. Historia i współczesność 
domu rekolekcyjnego w Trzebini, Kraków 2015, s. 21.

12 Tamże, s. 22.
13 Salwatorianie, którzy jako duszpasterze posługiwali w CFD w Trzebini, to (oprócz 

ks. Piotra Stawarza): dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych ks. Grzegorz Pomorski 
(2006-), ks. Leszek Skaliński (2006-), ks. Romuald Baingo (2006-2008, 2015-2016), 
ks. Rafał Pasternak (2008-2009, 2016-), dyrektor Kursu Odnowy Duchowej na Ukra-
inie ks. Jacek Łabęcki (2009-) i dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej ks. Piotr Ślęczka 
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organizowanym już w ramach działalności trzebińskiego Centrum Formacji 
Duchowej były rekolekcje dla salwatorianów prowadzone przez ks. Piotra 
Stawarza (25-29 IX 2006 r.). Miesiąc później (27-29 X 2006) odbyło się pierw-
sze spotkanie, którym zainaugurowano działalność rekolekcyjno-formacyjną 
otwartą dla kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Była to 
sesja formacyjna Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego, poprowadzona 
przez ks. Krzysztofa Wonsa, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Kra-
kowie. Sesja ta zgromadziła 69 uczestników. 18 listopada 2006 roku do Trze-
bini przybyli uczestnicy XXVII Kapituły Prowincjalnej Salwatorianów, która 
obradowała w Krakowie. Celem przyjazdu było nawiedzenie pierwszego na 
ziemiach polskich domu salwatorianów i dokonanie poświęcenia nowo wybu-
dowanego domu rekolekcyjnego. Aktu poświęcenia dokonał przełożony gene-
ralny salwatorianów ks. Andrzej Urbański. Kaplica rekolekcyjna otrzymały za 
patronkę Matkę Zbawiciela, a oficjalną nazwę domu rekolekcyjnego ustalono 
na „Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela”.

Utworzenie drugiego domu w ramach dzieła Centrum Formacji Ducho-
wej związane było z przeniesieniem do Trzebini Szkoły Formatorek Zakon-
nych. Na nową edycję Szkoły Formatorek (2007-2009), a pierwszą w Trzebini 
zgłosiło się 107 sióstr z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, 
Słowacji, Czech i Irlandii. 17 września 2007 roku, w ramach inauguracji za-
jęć Szkoły Formatorek, ks. prowincjał Jan Folkert przewodniczył Mszy św. 
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, a wykład inauguracyjny w domu 
Matki Zbawiciela wygłosił ks. Krzysztof Wons. W początkowym okresie dzia-
łalności Centrum Formacji w Trzebini to właśnie Szkoła Formatorek Zakon-
nych wyznaczała zasadniczy rytm pracy formacyjnej.

V. Charakter posługi rekolekcyjnej i formacyjnej w Centrum 
Formacji Duchowej w Trzebini (2006-2017)14

5.1. Szkoła Formacji Zakonnej

Zgodnie ze Statutami Prowincjalnymi Polskiej Prowincji Salwatorianów 
zadaniem Centrum Formacji Duchowej jest „inspiracja odnowy środowisk za-

(2009-). W sekretariacie CFD Trzebinia posługiwały siostry salwatorianki (2006-2009) 
oraz siostry betanki (2009-2018).

14 W roku 2014 prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas ustanowił 
w Trzebini odrębną wspólnotę zakonną, złożoną z salwatorianów posługujących w apo-
stolacie Centrum Formacji Duchowej.
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konnych oraz służenie wiernym w poszukiwaniu doświadczenia wiary i integral-
nego rozwoju człowieka” (art. 2:40). Po roku 2006 uczestniczkami programów 
formacyjnych w CFD w Trzebini stały się głównie siostry zakonne na różnych 
etapach swojej formacji. Ten główny blok pracy trzebińskiego Centrum został 
nazwany Szkołą Formacji Zakonnej. Program każdego kursu formacyjnego ma 
na celu spójny rozwój osoby i dlatego zawiera zintegrowane bloki formacji in-
telektualnej, ludzkiej i duchowej. Zgodnie z dokumentami Kościoła programy 
formacyjne kładą nacisk na wartość osobistego spotkania ze Słowem Bożym 
w dynamice lectio divina. Praktyka modlitwy wyrastającej z Pisma Świętego 
i rozmowy formacyjne są elementami scalającymi pozostałe wymiary formacji. 
Formacja w ramach poszczególnych kursów organizowana jest dla stałych grup 
uczestniczek, pochodzących z Polski, ale również z innych państw: z Austrii, 
Białorusi, Czech, Włoch, Kazachstanu, Kenii, Litwy, Madagaskaru, Niemiec, 
Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Zambii. 

W Szkole Formacji Zakonnej proponowane są trzy odrębne programy 
formacyjne:

a. Szkoła Formatorek Zakonnych
Szkoła ta jest dwuletnim kursem przeznaczonym dla sióstr, które przygo-

towują się do posługi formatorek w swoich wspólnotach zakonnych. W każ-
dym cyklu Szkoły, na który składa się 10 pięciodniowych sesji formacyjnych 
i 2 serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, zaangażowanych jest (oprócz 
stałej sześcioosobowej ekipy CFD) około 30 wykładowców i wychowawców 
z różnych środowisk akademickich i formacyjnych z Polski i zagranicy. W la-
tach 2007-2017 Szkołę Formatorek Zakonnych w Trzebini ukończyło 447 
sióstr. W latach 2009-2012 odrębna edycja Szkoły Formatorek Zakonnych 
została zorganizowana na Ukrainie we Lwowie dla 46 sióstr. O poprowadzenie 
Szkoły Formatorek we Lwowie zwróciły się do Centrum Formacji Duchowej 
w Trzebini Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich obrządku 
łacińskiego i greckokatolickiego na Ukrainie.

b. Rok Odnowy Duchowej
Kurs ten jest adresowany do sióstr zakonnych, które przeżywają ważne 

momenty na drodze swojego powołania, takie jak jubileusze, rok sabatyczny, 
niekiedy czas większych trudności w realizacji powołania. Siostry w różnym 
wieku, z bogatym doświadczeniem życiowym, mają możliwość poszukiwania 
drogi powrotu do „pierwszej miłości” i pogłębienia swojej formacji ludzkiej, 
intelektualnej i duchowej. Warto podkreślić, że program merytoryczny Roku 
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Odnowy, oparty na wskazaniach adhortacji Jana Pawła II Vita consecrata, jest 
dziełem duszpasterzy i formatorów trzebińskiego Centrum. Na całość kursu 
składa się 6 sesji formacyjnych (każda trwa pięć pełnych dni) oraz ośmio-
dniowe rekolekcje lectio divina, których tematem od kilku lat są Uzdrowienia 
w Ewangelii św. Łukasza (forma tzw. Pogłębienia przygotowana i prowadzona 
prze ks. Piotra Ślęczkę). Pierwsza edycja Roku Odnowy odbyła się w latach 
2009-2010 i każdego roku jesienią rozpoczyna się jego nowa edycja. W latach 
2009-2017 w Roku Odnowy Duchowej wzięło udział 648 sióstr.

W latach 2016-2018 analogiczny program kursu odnowy duchowej popro-
wadzono na Ukrainie we współpracy z konferencjami wyższych przełożonych 
zakonów żeńskich greckokatolickich i katolickich. W kursie tym wzięło udział 
56 sióstr zakonnych obu obrządków.

c. Kurs Formacji Juniorackiej
Od roku 2011 Centrum Formacji Duchowej w Trzebini proponuje kolej-

ny autorski program formacji dla sióstr juniorystek, czyli sióstr, które złożyły 
pierwsze śluby zakonne i są na etapie przygotowania do złożenia ślubów 
wieczystych. Kurs ten jest rozumiany jako pomoc dla zgromadzeń żeńskich 
w prowadzeniu własnej pracy formacyjnej i stąd juniorystkom uczestniczącym 
w Kursie towarzyszy mistrzyni lub inna osoba odpowiedzialna za formację. 
Siostry mistrzynie spotykają się w odrębnych grupach podczas pracy warsz-
tatowej i prowadzą z juniorystkami rozmowy indywidualne. Program całego 
Kursu zaplanowany został na 5 lat, z tym, że każdy rok stanowi odrębną 
jednostkę merytoryczną (z grupy odchodzą siostry składające śluby wieczy-
ste, a ich miejsce zajmują młodsze siostry). Roczny program pracy obejmuje 
4 sesje formacyjne (każda trwa 4 dni) i pięciodniowe rekolekcje lectio divina. 
W latach 2011-2017 w Kursie Formacji Juniorackiej wzięły udział 542 siostry. 
Niektóre zgromadzenia zakonne, korzystając z trzebińskiego programu forma-
cji juniorackiej, prowadzą własne spotkania sióstr juniorystek.

5.2. Rekolekcje i warsztaty z psychologii komunikacji

W programie Centrum Formacji Duchowej w Trzebini pojawiają się także 
propozycje otwarte dla chętnych ze wszystkich środowisk: dla osób świeckich, 
kapłanów, rodziców. Rekolekcje proponowane w Centrum pozostają zasadni-
czo w nurcie lectio divina – są to rekolekcje ośmiodniowe oparte na czterech 
Ewangeliach lub podejmujące określony temat (powołanie, uzdrowienie, głęb-
sze przeżywanie swojej codzienności). Proponowane są również krótsze pięcio-
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dniowe rekolekcje ze Słowem Bożym – wprowadzające w metodę modlitwy 
lectio divina (Otwórz mnie na Słowo ks. Piotra Stawarza) bądź podejmujące 
określony temat z wybranej księgi Pisma Świętego (np. Przyjaźń drogą do Boga. 
Rekolekcje z Księgą Rut ks. Piotra Ślęczki). Oprócz formacji duchowej w Trze-
bini organizowane są także spotkania w nurcie formacji ludzkiej, antropolo-
gicznej, takie jak warsztaty z psychologii komunikacji czy inne tematyczne 
spotkania z pracą w małych grupach. Ogółem w latach 2006-2017 w Centrum 
Formacji Duchowej w Trzebini zorganizowano 763 spotkania rekolekcyjne lub 
formacyjne, w których uczestniczyło około 29 tysięcy osób.

VI. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Z perspektywy ponad dwudziestu lat istnienia apostolatu Centrum For-
macji Duchowej widać wyraźnie, że wierni – zarówno świeccy, jak i duchowni 
– coraz częściej poszukują miejsc pogłębionej formacji własnej wiary, ceniąc so-
bie zwłaszcza możliwość indywidualnego kontaktu z duszpasterzami w ramach 
rozmowy czy kierownictwa duchowego. Aktywna działalność domów rekolek-
cyjnych w Krakowie i w Trzebini przynosi jednak również nowe wyzwania. 
Jednym z kluczowych jest odpowiednie przygotowanie kolejnych duszpasterzy, 
którzy mogliby wzmocnić personalnie ekipy domów rekolekcyjnych. Kolej-
nym wyzwaniem są niezbędne modernizacje i remonty obiektów, w których 
prowadzona jest działalność apostolatu CFD. Dom w Krakowie, przykładowo, 
boryka się z problemem zbyt małej auli, w której odbywają się spotkania pod-
czas sesji formacyjnych, z kolei wspólnota domu w Trzebini w roku 2017 pod-
jęła się generalnego remontu najstarszej części ośrodka rekolekcyjnego (domu 
św. Józefa). Godziwe warunki zamieszkania i pobytu w domu rekolekcyjnym 
służą niewątpliwie owocności rekolekcji czy spotkań formacyjnych.

Patrząc do przodu, na horyzoncie pracy formacyjnej polskich salwato-
rianów pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z nich jest idea seminarium 
formacji permanentnej – kursu odnowy i pogłębienia życia duchowego dla 
księży i braci zakonnych15. Ponadto wzbogaceniem możliwości formacyjnych 
CFD byłoby z pewnością posiadanie „domu pustyni” – miejsca, w którym 
bez dużych grup uczestników osoby mogłyby znaleźć czas dla siebie na mo-

15 Por. Zarządzenie 01 XXXII Kapituły Prowincjalnej Salwatorianów (luty 2018) 
w sprawie powołania Seminarium Formacji Permanentnej dla Salwatorianów, Ducho-
wieństwa i Osób Konsekrowanych.
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dlitwę w ciszy i na kontakt z kierownikiem duchowym. Z pewnością posługa 
w ramach CFD mogłaby w przyszłości zaangażować także salwatorianów 
świeckich, czy to w roli kierowników duchowych, wykładowców, czy też osób 
wspierających spotkania od strony organizacyjnej.

Liczby, chociaż nie są najważniejszym kryterium oceny działalności dusz-
pasterskiej, potwierdzają duże zapotrzebowanie wśród wiernych na domy 
rekolekcyjne, w których można odnaleźć przestrzeń ciszy, wejść głębiej w mo-
dlitwę Słowem Bożym i skorzystać z posługi kierownictwa duchowego. 

Tabela nr 1
Uczestnicy spotkań w CFD w Krakowie w latach 2002-2017

Rok Liczba 
spotkań

Liczba uczestników

Ogółem:

Z podziałem na rodzaje spotkań

Rekolekcje  
lectio divina  
i Ćwiczenia  
ignacjańskie

Sesje Szkoła 
Wychowawców

2002-2017 511 53 666 15 495 33 312 4539

2002 31 2636 501 1850 285

2003 32 3268 1115 2153 0

2004 31 3457 1432 2025 0

2005 28 3015 575 2075 365

2006 29 3186 729 2117 340

2007 30 3107 918 2037 152

2008 32 3487 1175 2161 151

2009 30 3627 986 2337 304

2010 33 3513 1045 2152 316

2011 32 3601 932 2124 385

2012 31 3273 1166 1722 385

2013 33 3505 1034 2078 393

2014 34 3714 1051 2348 315

2015 32 3432 899 1987 386

2016 35 3394 971 2046 377

2017 38 3451 966 2100 385
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Tabela nr 2
Uczestnicy spotkań w CFD w Trzebini w latach 2006-2017

Rok Liczba 
spotkań

Liczba 
uczestni-

ków

Szkoła 
Formacji
Zakon-

nej

Reko-
lekcje, 

spotkania 
SDS

Sesje
piątek 
- nie-
dziela

Warsztaty
Kursy dla 
narzeczo-

nych
Skupienia

2006-
2017 763 31 740 11 976 13 779 2014 1081 853 2236

2006 7 146 - 8 60 - - 48

2007 28 904 327 262 198 - - 120

2008 42 1652 510 550 411 61 - 106

2009 65 2507 919 760 410 144 166 -

2010 68 2746 1055 987 242 82 245 87

2011 66 2839 1222 1432 154 73 266 88

2012 75 2613 1385 575 200 87 176 190

2013 52 2764 1440 799 225 98 - 202

2014 96 3093 1214 1509 40 129 - 201

2015 101 3184 1435 1413 - 138 - 198

2016 96 6596* 1254 4461 - 159 - 722

2017 67 2696 1215 1023 74 110 - 274

(* w roku 2016 – łącznie z uczestnikami spotkania młodzieży z archidiecezji paryskiej przed Świato-
wymi Dniami Młodzieży w Krakowie)

SALVATORIAN APOSTOLATE OF THE CENTRE FOR SPIRITUAL 
FORMATION: ITS BEGINNINGS AND DEVELOPMENT

Summary

Since 1997 the Centre for Spiritual Formation (CFD) has been the apostolate of 
the Polish Salvatorian Province. It owns two working, autonomous retreat and forma-
tion houses: a house in Kraków, at 16 Świętego Jacka Street (since 1997) and a house 
in Trzebinia, at 3 Głowackiego Street (since 2006). The aim of the apostolate CFD is 
to inspire the renewal of the religious environment as well as to serve all the faithful 
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in their search for the experience of faith and the integral development. Prayer with 
the Word of God in the rhythm of lectio divina is the foundation of the formation 
program. The article presents the origin of the CFD apostolate and its development. 
Main formation program dedicated to the formation of priests, consecrated persons 
and all the believers, have also been discussed.

Słowa kluczowe: 
dom rekolekcyjny, lectio divina, formacja kapłańska, formacja osób konsekrow-
anych.

Keywords: 
retreat house, lectio divina, priestly formation, religious formation.
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Ks. Bernard Witek SDS

 Nauczajcie wszystkie narody: 25 lat apostolatu 
akademickiego im. ks. Franciszka Jordana 
w Tanzanii

Słowa z Ewangelii: „Nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19) są mot-
tem uczelni, której patronuje ks. Franciszek Jordan od początku jej założenia 
w 1993 roku. Mowa o Salwatoriańskim Wyższym Seminarium działającym 
dzisiaj jako Kolegium Uniwersyteckie im. Jordana. Ten specyficzny apostolat 
salwatoriański przeszedł już dwa przeobrażenia i przygotowuje się do następ-
nego. W 1999 roku z seminarium przygotowującego wyłącznie kandydatów do 
kapłaństwa przekształcił się w instytut filozoficzno-teologiczny o charakterze 
otwartym, dający bowiem możliwość studiowana filozofii oraz teologii także 
osobom świeckim. W 2010 roku instytut przekształcił się w kolegium uniwer-
syteckie, otrzymując przy tej okazji prawa państwowe. Celem tego artykułu 
jest zilustrowanie 25-letniej historii apostolatu, ukazanie adaptacji oryginalnej 
wizji instytucji do nowych warunków na poszczególnych etapach jej transfor-
macji oraz zarysowanie jej perspektyw1.

Ks. dr Benard Witek SDS – doktor teologii biblijnej; wykładowca w Jordan Uni-
versity College w Morogoro (Tanzania) oraz wicerektor do spraw finansowo-administra-
cyjnych (od października 2017); rektor Salwatoriańskiego Instytutu Filozoficzno-Teo-
logicznego w Morogoro (2005-2010); rektor Kolegium Uniwersyteckiego im Jordana 
(2010-2017); e-mail: bernardwitek@yahoo.com.

1 Historyczną perspektywę uczelni do 2013 r. przedstawił ks. J. Bednarz, Od Sal-
watoriańskiego Wyższego Seminarium do Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana, „Studia 
Salwatoriana Polonica” 7 (2013) s. 43-60. 
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I. Salwatoriańskie Wyższe Seminarium (1993-1999)

Idea założenia Salwatoriańskiego Wyższego Seminarium była odpowiedzią 
na potrzebę czasu Kościoła lokalnego w Tanzanii. W latach osiemdziesiątych 
liczba powołań w Tanzanii wzrastała. Zaczęło brakować miejsc w seminariach 
diecezjalnych, gdzie wysyłano także seminarzystów ze zgromadzeń zakonnych. 
Dlatego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych zrodziła się idea utworzenia se-
minarium dla zgromadzeń zakonnych. W rezultacie konsultacji z przełożony-
mi męskich zgromadzeń zakonnych salwatorianie przejęli na swoje barki od-
powiedzialność za wybudowanie i prowadzenie tegoż seminarium. Inicjatywa 
została zaaprobowana na kapitule misyjnej w styczniu 1987 roku2, a następnie 
przez konsultę generalną 12 marca 1988 roku3. W międzyczasie biskup diecezji 
Morogoro, Adrian Mkoba, wydał pozwolenie na wybudowanie seminarium 
w jego diecezji4. Kamień węgielny został pobłogosławiony przez papieża Jana 
Pawła II podczas jego wizyty w Tanzanii w 1990 roku5.

Budowę rozpoczęto w 1991 roku6, a zaledwie w dwa lata później, podczas 
gdy prace jeszcze trwały, 16 sierpnia 1993 roku rozpoczęto wykłady z 23 studen-
tami pierwszego rocznika filozofii, pochodzącymi z pięciu zgromadzeń zakon-
nych. Wszyscy studenci pierwszego roku pochodzili z Tanzanii7. Pierwszym 
rektorem seminarium był ks. David Brusky SDS (1993-1996), zaś dyrektorem 
studiów ks. Wojchech Kowalski SDS8. Było zaledwie sześciu wykładowców9.

Oficjalna inauguracja seminarium oraz roku akademickiego miała miejsce 
11 października 1993 roku, w salwatoriańskie święto Matki Zbawiciela. Mszy 

2 Zob. „Tanzania SDS Information” 1987 nr 1, s. 2; zob. także J. Bednarz, Od Sal-
watoriańskiego Wyższego Seminarium, s. 44-45.

3 Konsulta generalna rozważała projekt budowy seminarium na dwóch posiedze-
niach: 26 lutego oraz 12 marca 1988 r. Zob. General-Konsulta/Rom, 10/88 i 12/88. 
s. 88 i 92-94; zob. także J. Bednarz, Od Salwatoriańskiego Wyższego Seminarium, s. 46.

4 Zob. „Tanzania SDS Information” 1988 nr 2, s. 2.
5 Zob. „Tanzania SDS Information” 1990 nr 3, s. 3-4.
6 Więcej informacji na temat konstrukcji znajduje się w J. Bednarz, Od Salwatoriań-

skiego Wyższego Seminarium, s. 47.
7 Zob. Salvatorian Major Seminary, Annual Report: Academic Year 1993-94, Morogo-

ro, s. 3; Report of Students Academic Year 1993/94 (archive/Morogoro). 
8 Więcej informacji na temat personelu w  czasach seminaryjnych znajduje się 

w J. Bednarz, Od Salwatoriańskiego Wyższego Seminarium, s. 48-49.
9 Zob. Report of Professors Academic Year 1993/94 (archive/Morogoro). Grono wykła-

dowców stanowili: ks. David Ralph Brusky SDS, ks. Wojciech Kowalski SDS, ks. Filipe 
Jose Couto IMC, ks. Genifried Nnai SDS, prof. Hermes Donald Kreilkamp.
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Świętej przewodniczył pronuncjusz abp Agostino Marchetto, zaś abp Polycarp 
Pengo wygłosił wykład inauguracyjny. W uroczystości uczestniczyli liczni go-
ście z Tanzanii oraz zagranicy10.

W drugim roku akademickim liczba studentów wzrosła do 41 przynależą-
cych do tych samych zgromadzeń zakonnych co w poprzednim roku. 40 stu-
dentów pochodziło z Tanzanii, a  jeden z Burundi11. Liczba wykładowców 
wzrosła do 1112.

W roku akademickim 1995/96, oprócz nowego naboru studentów filozofii, 
przyjęto także pierwszą grupę studentów teologii. Liczba studentów wzrosła 
do 75 pochodzących z trzech krajów oraz dziewięciu zgromadzeń zakonnych13. 
W następnych latach liczba studentów wzrastała, aż do osiągnięcia pełnego 
cyklu seminaryjnego (3 lata filozofii oraz 4 lata teologii) w roku akademickim 
1998/99. Ilustruje to następująca tabela:

Liczba studentów 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Filozofia rok 1 23 20 18 9 27 47
Filozofia rok 2 21 19 17 11 22
Filozofia rok 3 19 19 16 9
Teologia rok 1 19 20 21 34
Teologia rok 2 18 17 20
Teologia rok 3 18 17
Teologia rok 4 17

Ogółem 23 41 75 83 110 166

Charakter międzyzgromadzeniowy seminarium odzwierciedlał się w ciąg-
łym wzroście liczby zgromadzeń zakonnych przysyłających swoich studentów 
na studia do Morogoro. W roku otwarcia seminarium było zaledwie 5 zgro-
madzeń, zaś w roku akademickim 1998/99 było ich już 12. Poniższa tabela uka-

10 Lista gości oraz opis wydarzenia znajduje się w „Tanzania SDS Information” 1993 
nr 3, s. 1-2.

11 Zob. Salvatorian Major Seminary, Annual Report: Academic Year 1994-95, Moro-
goro, s. 5; Report of Students Academic Year 1994/95 (archive/Morogoro).

12 Zob. Report of Professors Academic Year 1994/95 (archive/Morogoro). Do grona 
wykładowców dołączyli: ks. Czesław Cekiera SDS, ks. Albert De Jong CSSp, Emmy Eli-
zabeth Kreilkamp, Adolf Mihanjo, ks. Ryszard Sachmata SDS oraz ks. Arkadiusz Baron.

13 Zob. Salvatorian Major Seminary, Annual Report: Academic Year 1995-96, Moro-
goro, s. 7; Report of Students Academic Year 1995/96 (archive/Morogoro).
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zuje lata, w których przyłączały się poszczególne zgromadzenia wraz z liczbą 
studentów w latach 1993-199914:

Zgromadzenia zakonne 
studentów 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

CPPS 12 26 34 29 26 32
IMC 6 9 11 7 7 8
OSA 2 3 6 7 12 11
OSB 1 1 1 6 8 12
SDS 2 2 8 8 10 20

OFM Cap 8 16 19 24
MSFS 3 6 9 12
OCD 2 3 8 13

VS 2 1 1
CSS 10 19

ALCP/OSS 13
CM 1

NWAF 1
Ogółem 23 41 75 83 110 166

Liczba zgromadzeń 5 5 9 9 10 12

Społeczność studencka nabierała charakteru międzynarodowego. Było 
to jakby dosłowne wprowadzenie w życie słów motta: „Nauczajcie wszystkie 
narody”. W pierwszym roku akademickim 1993/94 wszyscy studenci pocho-
dzili z Tanzanii. Od następnego roku akademickiego zgromadzenia zakonne 
zaczęły przysyłać swoich kandydatów do kapłaństwa z innych krajów afrykań-
skich, a także spoza Afryki, mianowicie z Indii. W roku akademickim 1998/99 
społeczność studencka reprezentowała 8 krajów. Dominującą grupę stanowili 
Tanzańczycy, a następną grupą liczebną byli seminarzyści z Indii15.

14 Zastosowane skróty: CPPS – misjonarze Krwi Chrystusa, IMC – misjonarze 
Consolata, OSA – augustianie, OSB – benedyktyni, SDS – salwatorianie, OFM Cap 
– kapucyni, MSFS – misjonarze św. Franciszka Salezego, OCD – karmelici bosi, VC – 
księża wincencjanie, CSS – stygmatyni, ALCP/OSS – apostolska wspólnota życia księży 
w Duchu Świetym, CM – misjonarze św. Wincentego, NWAF – mali bracia Afryki. 
Studenci benedyktyńscy należeli do różnych opactw, jednak tworzyli jedną wspólnotę 
formacyjną z jednym formatorem (taka sytuacja trwa do dzisiaj). Niektóre zgromadzenia 
miały tylko pojedyńczych studentów.

15 Dane statystyczne opierają się na rocznych raportach (archive/Morogoro).
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Kraj pochodzenie 
studentów 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Tanzania 23 40 64 69 81 108
Burundi 1

DR Kongo 1 1 3 10
Indie 10 13 19 28

Malawi 3 6
Zambia 2 3
Kenya 2 7

Uganda 3
Zimbabwe 1
Ogółem 23 41 75 83 110 166

Uniwersalność apostolatu odzwierciedlała się także w gronie akademickim. 
Dominującą grupę stanowili wykładowcy ze zgromadzeń zakonnych. Wśród 
wykładowców byli także księża diecezjalni oraz osoby świeckie.

Liczba wykładowców 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Zakonni 4 7 10 17 20 19

Diecezjalni 1 1 2 0
Świeccy 1 3 4 2 2 3
Razem 5 11 15 21 22 22

Wraz ze wzrostem liczby zgromadzeń zakonnych przysyłających studentów 
do seminarium wrastała także liczba zgromadzeń zaangażowanych w pracę 
dydaktyczną. Wykładowcy pochodzili zarówno ze zgromadzeń mających swo-
ich seminarzystów w Morogoro, jak również z innych zgromadzeń. Z jednej 
strony ukazuje to trudności w zdobyciu kadry wśród zgromadzeń bezpośred-
nio zaangażowanych w projekt seminarium międzyzakonnego. Z drugiej zaś 
strony odzwierciedla otwartość misyjną innych zgromadzeń udzielających 
pomocy kadrowej dla nowo powstałego seminarium.

Liczba zgromadzeń 
zaangażowanych w dydaktykę 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Mających seminarzystów 2 2 4 5 5 8
Bez seminarzystów 1 1 2 4 5

Razem 2 3 5 7 9 13

Wielkim osiągnięciem seminarium było otrzymanie afiliacji z Papieskim 
Uniwersytetem Urbaniana w Rzymie, w 1995 roku dla filozofii oraz w 1999 roku 
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dla teologii16. Umożliwiło to studentom otrzymanie stopnia naukowego baka-
łarza (ang. bachelor, równoznacznego z polskim licencjatem).

Drugim rektorem seminarium został mianowany ks. Stanisław Golus SDS 
(1996-1999). Podczas jego kadencji z  inicjatywy ks. Wojciecha Kowalskie-
go SDS w 1998 roku zostało zarejestrowane wydawnictwo Salvatorianum do 
publikacji naukowych seminarium17, a w 1999 roku powstało czasopismo 
naukowe „Africa Tomorrow”18.

II. Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teologiczny (1999-2010)

Początkowy plan seminarium zakładał, że seminarzyści zamieszkają na 
jego terenie. Jednak już od samego początku większość zgromadzeń zakon-
nych przyłączających się do projektu seminarium zaczęła budować własne 
domy formacyjne poza terenem uczelni. W związku z tym instytucja zapewnia 
głównie formację akademicką, zaś pozostałe elementy formacji seminaryjnej 
były realizowane w poszczególnych domach formacyjnych. Dlatego też w lu-
tym 1999 roku przełożony generalny ks. Karl Hofmann SDS zwrócił się do 
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z prośbą o zmianę nazwy Salwatoriań-
skiego Wyższego Seminarium na Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teolo-
giczny. Pozytywna odpowiedź nadeszła 21 kwietnia 1999 roku19.

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000 była wielkim wydarzeniem, 
była bowiem połączona z poświęceniem kościoła oraz z formalnym zakoń-
czeniem budowy. Kardynał Policarp Pengo przewodniczył Mszy św., wygłosił 
homilię oraz konsekrował ołtarz. Wśród koncelebransów obecny był nuncjusz 
apostolski abp Luigi Pezzutto. Uroczystość uświetnił swoją obecnością prezy-
dent Tanzanii Benjamin Mkapa wraz z małżonką. Nowo wybrany przełożony 

16 Afiliacja filozofii dekret nr 932/95/2 (archive/Morogoro). Afiliację odnawiano 
kilka razy, ostatnio w roku 2017 została odnowiona na 5 lat. Afiliacja teologii dekret 
nr 164/99 (archive/Morogoro). Początkowo odnawiana na 5 lat, ostatnio odnowiona 
w 2014 roku na 10 lat.

17 Wydawnictwo Salvatorianum zarejestrowano 3 grudnia 1998, nr rejestracji 119558 
(archive/Morogoro).

18 W początkowych numerach „Africa Tomorrow” używano międzynarodowego 
numeru seryjnego publikacji książkowych (ISBN). W 2011 r. czasopismo to zostało za-
rejestrowane otrzymując międzynarodowy numer seryjny (ISSN 1821-8083).

19 Zob. Morogoro Name Change, „Informationes SDS” nr 53 (wydanie angielskie), 
s. 3. Por. Odpowiedź z 21 kwietnia 1999 r. (archive/Morogoro).
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generalny ks. Andrzej Urbanski SDS, w swoim przemówieniu zatytułowanym 
Ze snu do rzeczywistości (From Dream to Reality) podziękował wszystkim za 
wkład w realizację tego dzieła20.

Pierwszym rektorem instytutu był ks. Julian Bednarz SDS (1999-
2005).W roku akademickim 1999/2000 rozpoczęto nowy czteroletni program 
akademicki, Dyplom w studiach teologicznych, ukierunkowany na formację 
braci oraz sióstr zakonnych. Wbrew oczekiwaniom program ten nie zdobył 
popularności. Maksymalną liczbę 13 studentów na czterech latach programu 
osiągnięto w roku akademickim 2004/0521. Jedną z przyczyn był brak pań-
stwowego uznania tego programu.

Drugim rektorem instytutu był ks. Bernard Witek SDS (2005-2010). 
Podczas jego kadencji stworzono dwa nowe programy akademickie: dyplom 
w studiach afrykańskich oraz dyplom w studiach religijnych. Oba programy zo-
stały następnie rozwinięte i otrzymały akredytację, gdy instytut przekształcił 
się w kolegium uniwersyteckie.

Ogólna liczba studentów początkowo rosła aż do roku akademickiego 
2004/05, osiągając liczbę 322 studentów. W tym samym roku akademickim 
odnotowano największy przyrost studentów filozofii (190), wydano też najwię-
cej dyplomów studiów teologicznych (13). Liczba studentów licencjatu teologii 
rosła aż do roku 2007/08.

Liczba 
studentów

Licencjat 
filozofii

Licencjat 
teologii

Dyplom 
w studiach 

teologicznych

Dyplom 
w studiach 

afrykańskich

Dyplom 
w studiach 
religijnych

Razem

1999/2000 87 101 1 189
2000/2001 109 97 2 208
2001/2002 121 99 8 228
2002/2003 160 94 7 261
2003/2004 180 103 8 291
2004/2005 190 119 13 322
2005/2006 181 117 7 305
2006/2007 162 127 6 295
2007/2008 138 143 3 284
2008/2009 127 135 2 1 5 270
2009/2010 133 129 4 11 277

20 Liczba gości znajduje się w „Sauti ya Mwokozi” 1999 nr 9, s. 36-37, przemówienie 
ks. A. Urbańskiego – tamże, s. 44-47.

21 Program ten zapożyczał przedmioty z programów licencjackich filozofii oraz teolo-
gii (1 rok filozofii oraz 3 lata teologii).
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W ogólnej liczbie studentów liczeni byli seminarzyści, siostry zakonne 
oraz studenci świeccy. Dlatego istotne jest przyjrzenie się liczbom w poszcze-
gólnych grupach dla zrozumienia czynników przyrostu oraz spadku ogólnej 
liczby studentów. 

Liczba 
studentów

Seminarzyści Siostry zakonne Świeccy
Fil. Teol. Razem Fil. Teol. Razem Fil. Teol. Razem

1999/2000 87 101 188 0 0
2000/2001 103 97 200 2 2 4 4
2001/2002 112 97 209 4 4 5 2 7
2002/2003 127 92 219 4 4 29 2 31
2003/2004 143 99 242 4 1 5 33 3 36
2004/2005 143 108 251 6 3 9 41 8 49
2005/2006 143 109 252 7 3 10 31 5 36
2006/2007 140 122 262 5 3 8 17 2 19
2007/2008 129 136 265 1 6 7 8 1 9
2008/2009 116 130 246 3 3 11 2 13
2009/2010 125 122 247 3 3 8 4 12

Wśród studentów świeckich początkowo byli to seminarzyści, którzy po 
opuszczeniu wspólnot seminaryjnych pragnęli dokończyć rozpoczęte studia 
(zwłaszcza filozoficzne). Liczba studentów świeckich zaczęła szybko wzrastać, 
gdy ks. Julian Bednarz SDS znalazł fundusze na wsparcie finansowe dla nich. 
Dlatego też w roku akademickim 2004/05 liczba studentów świeckich wynosi-
ła 49. Był to jeden z głównych czynników, że w tym samym roku zanotowano 
największą liczbę studentów filozofii (190) i ogólną liczbę studentów (322). 
Gdy środki finansowe dla studentów świeckich wyczerpały się, ich liczba za-
częła drastycznie maleć22.

Spośród sióstr zakonnych część studiowała według czteroletniego progra-
mu dyplomowego teologii, pozostałe wybierały programy licencjackie filozofii 
oraz teologii. Na programach licencjackich nie było ich wiele. Największa 
liczba (10) była w roku akademickim 2005/06.

Należy się teraz przyjrzeć liczbie seminarzystów na poszczególnych pro-
gramach. Na filozofii ich liczba rosła do roku akademickiego 2006/07, zaś na 
teologii do roku 2007/08. Spadek liczby w następnych latach był sygnałem 

22 Fundusz dla studentów świeckich polegał na wypłacaniu im tzw. kieszonkowego 
na ich własne wydatki. Fundusz jednak nie pokrywał kosztów studiów.
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zmieniającej się sytuacji powołań w Tanzanii23. Podobny spadek został za-
notowany wcześniej w seminariach diecezjalnych. Ważnym czynnikiem była 
nowa rzeczywistość społeczno-ekonomiczna, w tym powstanie nowych ośrod-
ków uniwersyteckich oraz możliwość uzyskania pożyczek rządowych na stu-
dia. Przed absolwentami seminariów niższych otwarły się nowe perspektywy 
na edukację oraz życie.

W pierwszych latach instytutu ogólna liczba wykładowców rosła, docho-
dząc do 38 w latach akademickich 2003/04 oraz 2004/05. Jednak zwiększona 
liczba wykładowców raczej odzwierciedla trudności ze znalezieniem stałej ka-
dry. Stosunkowo spory procent stanowili wykładowcy uczący tylko w jednym 
semestrze. Była też duża płynność kadry. Sytuacja zaczęła się stabilizować od 
roku akademickiego 2005/06. Mimo że ogólna liczba wykładowców zmalała, 
to jednak osiągnięto większą stabilność kadrową, a to w kolejnych latach miało 
wpływ na wydłużenie okresu afiliacji programu teologii z Papieskim Uniwer-
sytetem Urbaniana24.

Liczba 
wykładowców

1999
2000

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

Nowi 7 11 8 9 8 10 8 3 7 5 3
Kontynuujący 17 20 27 25 30 28 24 22 20 20 20

Razem 24 31 35 34 38 38 32 25 27 25 23

W latach działalności instytutu 11 zgromadzeń zakonnych nieprzerwanie 
przysyłało swoich seminarzystów na studia25. W roku akademickim 2000/01 do-
łączyli do tej grupy misjonarze klaretyni. W międzyczasie dołączały się też inne 

23 W roku 2008/09 na pierwszy rok filozofii przyjęto tylko 36 seminarzystów, była to 
najniższa liczba przyjęć od roku 2000/01. Zazwyczaj liczba seminarzystów na pierwszym 
roku filozofii wahała się od 43 w 2000/01 do 58 w 2003/04. 

24 Afiliacja programu teologii w 1999 r. była na 5 lat oraz była odnawiana na następne 
5 lat w 2004 oraz w 2009 r. W 2014 r. została odnowiona na 10 lat. Afiliacja filozofii po-
czątkowo była przyznana na 5 lat w 1995 r. oraz była odnawiana na następne 5 lat w 2000 
oraz 2005 r. Afiliacja z roku 2005 została przedłużona w związku z reformą kościelnych 
studiów filozoficznych a następnie odnowiona na 5 lat w 2012 r. Ostatnie odnowiene 
afiliacji filozofii miało miejsce w 2017 r. na kolejne 5 lat. Zob. dekrety afiliacyjne (archive/
Morogoro).

25 Były to: misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS), misjonarze Consolata (IMC), augu-
stianie (OSA), benedyktyni (OSB), salwatorianie (SDS), kapucyni (OFM Cap), fran-
salianie (MSFS), karmelici bosi (OCD), stygmatyni (CSS), apostolska wspólnota życia 
księży w Duchu Świetym (ALCP/OSS), misionarze św. Wincentego (CM).
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zgromadzenia zakonne mające jednak w większości pojedynczych seminarzy-
stów. Niektóre zgromadzenia czyniły próby rozpoczęcia formacji w Morogoro, 
ale z różnych przyczyn jej nie kontynuowały (np. franciszkanie konwentualni). 
Nie było też ciągłości w przysyłaniu pojedynczych seminarzystów pochodzących 
z różnych diecezji. Podobna sytuacja dotyczyła też żeńskich zgromadzeń zakon-
nych przysyłających siostry na studia licencjackie filozofii i teologii26.

Studenci 
filozofii 
i teologii 

w grupach

1999
2000

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

Męskie 
zgrom. 

zakonne
13 14 14 14 17 15 17 17 16 16 13

Diecezje 2 2 3 3 5 4 2 2 1 1
Żeńskie 
zgrom. 

zakonne
2 3 3 3 5 6 5 4 3 3

Spadek liczby seminarzystów filozofii w latach 2007/08 oraz 2008/09 
był główną przyczyną, że zaczęto poważnie zastanawiać się nad przyszłością 
instytucji. Okresowa wizytacja instytutu przeprowadzona w lutym 2009 roku 
postulowała potrzebę otrzymania rozpoznania państwowego dla programów 
oferowanych przez instytut oraz większe otwarcie się uczelni dla studentów 
nieaspirująch do kapłaństwa poprzez zainicjowanie odpowiednich dla nich 
kursów27. Zaczęto rozważać możliwość afiliacji z Uniwersytetem Świętego 
Augustyna w Tanzanii28. Na początku 2009 roku przełożony generalny ks. An-
drzej Urbański SDS wyraził taki zamiar w liście skierowanym do wicekancle-
rza tegoż uniwersytetu. W odpowiedzi na jego list wicekanclerz zaaprobował 
wstępnie taką możliwość29. Następnie sprawa afiliacji była omawiana przez 

26 Liczba żeńskich zgromadzeń zakonnych w tabeli ogranicza się tylko do programów 
licencjackich filozofii oraz teologii pomijając dyplomowy program teologii. 

27 Zob. Visitation Report of the Salvatorian Institute of Philosophy and Theology, Febru-
ary 24-27, 2009, s. 2-3 (AGSDS/Roma – M/TZ).

28 Uniwersytet Świętego Augustyna w Tanzanii (St. Augustine University of Tanzania) 
został założony w 1998 roku przez biskupów Tanzanii. Uniwersytet ten posiada afiliowia-
ne uczelnie (kolegia) na terenie Tanzanii. Do dzisiaj 3 kolegia usamodzielniły się, stając 
się uniwersytetami (Catholic University of Health and Allied Sciences, Ruaha Catholic 
University, Mwenge Catholic University).

29 Zob. List wicekanclerza do ks. A. Urbańskiego SDS z 19 marca 2009 r. (AGSDS/
Roma – M/TZ).
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radę nadzorczą instytutu na posiedzeniu 30-31 marca 2009 roku. Rada nad-
zorcza wydelegowała rektora instytutu do rozpoczęcia konkretnych rozmów 
z wicekanclerzem o możliwości oraz szczegółach afiliacji z Uniwersytetem 
Świętego Augustyna30. W rezultacie rozmów ks. Bernard Witek opracował 
Pięcioletni strategiczny i finansowy plan ukazujący możliwości rozwojowe, jakie 
daje afiliacja z Uniwersytetem Świętego Augustyna31. Plan ten został prze-
stawiony radzie nadzorczej na spotkaniu 15-16 kwietnia 2010 roku. Na spo-
tkanie rady został zaproszony także wicekanclerz uniwersytetu ks. Charles 
Kitima. 16 kwietnia na wspólnym spotkaniu z przedstawicielami generalatu 
rada pozytywnie zaopiniowała ideę afiliacji oraz zaaprobowano nową nazwę 
instytucji jako Kolegium Jordana (Jordan College). Po spotkaniu nastąpiła 
szybka wymiana korespondencji pomiędzy generalatem i episkopatem Tan-
zanii32. Sprawy praktyczne afiliacji powierzono wicekanclerzowi uniwersytetu 
oraz rektorowi instytutu. W sierpniu 2010 roku Tanzańska Komisja do spraw 
Uniwersytetów (Tanzania Commission for Universities) zrobiła wizję lokalną 
instytutu mającą na celu ocenę techniczną, czyli sprawdzenia czy instytucja 
spełnia warunki uczelni na poziomie uniwersyteckim.

III. Kolegium Uniwersyteckie im. Jordana (od roku 2010)

W związku z tym, że procedury formalne się wydłużały, postanowiono rozpo-
cząć wkłady nowego roku akademickiego dla filozofii oraz teologii, jak wcześniej 
planowano, 30 sierpnia 2010 roku. W październiku przyszła pozytywna odpo-
wiedź. Zaczęto czynić szybkie przygotowania, aby 8 listopada móc rozpocząć 
wykłady dla pierwszej grupy studentów programu nauczycielskiego. W mię-
dzyczasie uczelnia otrzymała Świadectwo Tymczasowej Rejestracji nr 31 wyda-
ne przez  Tanzańską Komisję do spraw Uniwersytetów noszące datę 2 listopada 
2010 roku33.

30 Zob. Minutes of the Meeting of the Board of Directors – March 30-31, 2009, s. 1-2 
(AGSDS/Roma – M/TZ).

31 Zob. Salvatorian Institute of Philosophy and Theology & Jordan College. Five Year 
Strategic and Financial Plan (AGSDS/Roma – M/TZ).

32 Zob. List z decyzją generalatu z 16 kwietnia 2010 r. i Odpowiedź z 4 maja 2010 r. 
(AGSDS/Roma – M/TZ).

33 Por. Jordan University College, Prospectus: Academic Year 2016/2017, Morogoro 
2016, s. 7.

Ks. Bernard Witek SDS | Nauczajcie wszystkie narody: 25 lat apostolatu…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018254

Pięcioletni strategiczny i finansowy plan zawierał dwa główne cele w kształ-
ceniu instytutu w kolegium uniwersyteckie, mianowicie: 1) wkład dla Kościoła 
lokalnego poprzez kontynuację formacji seminaryjnej oraz poprzez przygo-
towanie świeckich dla misji Kościoła (stworzenie specjalistycznych progra-
mów akademickich o profilu religijnym); 2) wkład w społeczno-ekonomiczny 
rozwój kraju poprzez oferowanie potrzebnych programów akademickich34. 
Osiągnięcie obu celów, a zwłaszcza tego drugiego, stała się motorem bardzo 
szybkiego rozwoju instytucji. W pierwszym roku akademickim kolegium – po 
przyjęciu w listopadzie 2010 roku 425 studentów programu nauczycielskiego 
– ogólna liczba studentów wzrosła do 696. Uczelnia oferowała 5 programów 
akademickich: 3 programy licencjackie i 2 programy dyplomowe. W następ-
nym roku otwarto kolejne programy akademickie. Liczba wzrosła do 1445 
studentów na 13 programach akademickich. W kolejnych latach otwierano 
nowe kierunki, w związku z czym liczba studentów bardzo szybko wzrastała, 
osiągając w roku akademickim 2016/17 liczbę 3777 studentów na 42 progra-
mach akademickich (zob. poniższe statystyki).

Liczba studentów 2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Programy 
magisterskie 72 156 228 245 152

Programy 
licencjatu 678 1350 2010 2428 2412 2597 2637 2083

Programy 
dyplomowe 18 29 210 436 472 491 629 571

Programy 
certyfikatu 66 179 203 215 318 266 127

Razem 696 1445 2399 3139 3255 3634 3777 2933

Oprócz liczby oferowanych kierunków głównym czynnikiem wzrostu licz-
by studentów były takie popularne programy, jak kierunek nauczycielski na 
poziomie licencjatu z siedmioma specjalnościami (przedmiotami nauczania: 
angielskim, swahili, historią, geografią, matematyką, ekonomią, literaturą) 
czy magisterski program nauczycielski. Jeśli chodzi o programy certyfikatu 
czy dyplomowe, to liczba studentów wzrastała dzięki dodatkowym naborom 
w trakcie roku akademickiego: w marcu lub kwietniu na programy dyplomo-
we oraz w czerwcu lub lipcu na programy certyfikatu.

34 Zob. Five Year Strategic and Financial Plan, s. 3-4 (AGSDS/Roma – M/TZ); por. 
Jordan University College, Prospectus: Academic Year 2016/2017, s. 6.



255

Liczba programów 2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Magisterskie 3 4 4 5 5
Licencjatu 3 6 10 10 11 11 11 11

Dyplomowe 2 3 9 9 11 14 15 13
Certyfikatu 4 6 6 10 12 11 12

Razem 5 13 25 28 36 41 42 41

Od roku akademickiego 2012/13 uczelnie w Tanzanii borykały się z proble-
mem niedoboru kandydatów na studia licencjackie. Liczba miejsc na progra-
my licencjackie zwiększyła się, podczas gdy liczba absolwentów szkół średnich 
zmalała. Główną przyczyną takiej sytuacji były słabe wyniki egzaminów koń-
cowych (maturalnych). W tych latach Kolegium Jordana było jedną z niewielu 
uczelni prywatnych wykazującą stały przyrost liczby studentów na kierunkach 
licencjackich. Mały spadek został odnotowany w roku 2014/15, ale w kolejnych 
dwóch latach znowu nastąpił wzrost. 

Szybki przyrost liczby studentów oraz programów musiał iść w parze 
z powiększeniem liczby wykładowców. Początkowe trudności wiązały się ze 
znalezieniem kwalifikowanej kadry naukowej na pełny etat. Dlatego w pierw-
szych latach ogólna liczba wykładowców była stosunkowo duża, ale zbyt duży 
procent stanowili wykładowcy na pół etatu. Poczyniono zatem wysiłki, aby 
zatrudnić więcej stałej kadry i jednoczenie zredukować do niezbędnego mini-
mum pracowników półetatowych. 

Liczba wykładowców 2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Na pełny etat 56 73 82 83 102
Na pół etatu 35 40 22 19 11

Razem 91 113 104 102 113

Dużą rolę w Kościele lokalnym odgrywają katechiści, jednak niejedno-
krotnie posiadają oni tylko wykształcenie podstawowe. Wykształcenie sióstr 
w lokalnych zgromadzeniach zakonnych też nie jest zadowalające. Dlatego 
kolegium, dążąc do pierwszego celu transformacji z poziomu instytutu na ko-
legium uniwersyteckie, mianowicie pomocy Kościołowi lokalnemu, od roku 
akademickiego 2011/12 zaczęło oferować programy nauczycielskie o profilu 
religijnym na trzech poziomach: certyfikatu, dyplomu oraz licencjatu. W roku 
akademickim 2016/17 rozpoczęto pierwsze studia magisterskie o tym profilu. 
Jak dotychczas nabór na programy religijne jest nikły. Jedną z przyczyn jest 
brak przekonania wśród lokalnych przełożonych (zakonnych czy diecezjal-
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nych) o potrzebie kształcenia w tych kierunkach braci, sióstr zakonnych oraz 
świeckich. Wytłumaczeniem może być brak środków finansowych. Są jednak 
szanse na poprawę sytuacji dzięki zawiązywaniu współpracy kolegium z orga-
nizacjami, które mogą wesprzeć finansowo kształcenie sióstr35.

Rozpoznanie państwowe programów filozofii oraz teologii nie przyczyniło 
się do zwiększenia liczby studentów świeckich bądź sióstr na tych progra-
mach. Wręcz przeciwnie, obecnie większość studentów na obu programach 
to seminarzyści. Studenci świeccy oraz siostry zakonne mają teraz możliwość 
wybierania innych programów. Jak przewidywano w ostatnich latach instytu-
tu, tendencja spadkowa liczby studentów filozofii oraz teologii od 2008 roku 
trwała w pierwszych latach istnienia kolegium. W roku akademickim 2012/13 
ogólna liczba studentów filozofii oraz teologii wynosiła zaledwie 223 i była to 
najniższa liczba od roku 2002/03 (wtedy było 254 studentów). W przypadku 
filozofii 117 studentów w roku akademickim 2013/14 to najniższa liczba od 
roku 2001/02 ze 121 studentami filozofii. Jeśli chodzi o teologię, 105 studentów 
w roku akademickim 2012/13 to najniższa liczba od roku 2004/05 ze 119 stu-
dentami teologii. Sytuacja zaczęła poprawiać się głównie na teologii od roku 
akademickiego 2014/15 dzięki nowym zgromadzeniom, które zaczęły przysyłać 
swoich studentów36. Na filozofii sytuacja raczej się ustabilizowała. Oba progra-
my mają szansę na wzrost liczby studentów w najbliższych latach37.

35 Obecnie prowadzone są rozmowy z ASEC (African Sisters Education Collabora-
tive). Organizacja ta wspomaga już pojedyncze siostry studiujące w kolegium, jednak 
zamierza zawrzeć porozumienie w celu kształcenia sióstr na programach religijnych. Dla 
realizacji tego celu ASEC zamierza także otworzyć swoją siedzibę w Morogoro.

36 W ostatnich latach dołączyli: zmartwychwstańcy, kamilianie oraz rozminianie.
37 W przyszłym roku akademickim 2018/19 mają dołączyć franciszkanie, pasjoniści 

oraz duchacze. Spadek liczby studentów teologii w tym roku, w porównaniu z poprzed-
nim, związany jest z tym, że stygmatyni zabrali swoich studentów po pierwszym roku 
teologii do nowicjatu i planują powrócić w następnym roku. Od roku akademickiego 
2015/16 salwatorianie z Tanzanii zaczęli wysyłać seminarzystów na studia filozofii do De-
mokratycznej Republiki Konga. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem międzynaro-
dowego programu formacyjnego salwatorianów na terenie Afryki. Brak salwatoriańskich 
studentów na filozofii jest jedną z przyczyn braku widzialnego wzrostu liczby studentów 
w ostatnich latach na tym programie. Według planów studenci salwatoriańscy powrócą 
do Morogoro na studia teologiczne w nadchodzącym roku akademickim. Wraz z nimi 
przybędą także studenci z innych salwatoriańskich jednostek administracyjnych Afryki.
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Studenci filozofii  
oraz teologii

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Filozofii 137 134 118 117 131 134 130 128
Teologii 126 123 105 120 130 144 178 166
Razem 263 257 223 237 261 278 308 294

Po wyborach prezydenckich w listopadzie 2015 atmosfera polityczna bar-
dzo się zmieniła na niekorzyść sektora prywatnego, w tym instytucji eduka-
cyjnych. Na przełomie października/listopada 2016 roku ministerstwo edu-
kacji przeprowadziło inspekcję uczelni. Wyników kontroli nie ujawniono 
przez ponad pół roku. Pod koniec czerwca 2017 roku poszczególne uczelnie 
(głównie prywatne) otrzymały poufną informację listowną od Tanzańskiej 
Komisji ds. Uniwersytetów dotyczącą statusu uczelni oraz oferowanych przez 
nie programów. Informację tę ogłoszono publicznie pod koniec lipca, gdy 
proces przyjęć na studia się rozpoczynał. Wówczas 19 prywatnych uczelni 
uniwersyteckich otrzymało zakaz przyjęcia nowych studentów na jakikolwiek 
kierunek. W przypadku innych uczelni zakaz dotyczył poszczególnych progra-
mów. W naszej uczelni zabroniono nam przyjęć na 10 programów, w tym 7 
programów licencjackich oraz 3 magisterskie. O dziwo, w liczbie programów 
były licencjat oraz magisterium filozofii (jedyne takie programy oferowane 
w Tanzanii na poziomie uniwersyteckim). Nałożono także limity przyjęć stu-
dentów na kolejne 3 programy licencjackie (nauczycielski, studiów religijnych 
oraz teologii). Celem tych posunięć było zapełnienie uczelni państwowych 
i tak też się stało.

Kolegium Jordana zaczęło składać odwołania, ukazując bezzasadność ta-
kiej decyzji, jednak instytucje rządowe grały na zwłokę. Po kolejnej inspekcji 
naszej uczelni dokonanej pod koniec sierpnia 2017, pod koniec października 
zostały odblokowane 4 programy, ale w tym samym czasie Tanzańska Komisja 
ds. Uniwersytetów ogłosiła zakończenie procesu przyjęć na programy licen-
cjackie38. Nowy rektor Kolegium Jordana prof. Bertram Mapunda (rozpoczął 
kadencję na początku października 2017) zdecydował o przyjęciu seminarzy-
stów na licencjat filozofii, mimo zamknięcia procesu przyjęć, motywując to 
ważną afiliacją kościelną z Papieskim Uniwersytetem Urbaniana.

Ograniczone zostały także dodatkowe przyjęcia w ciągu roku na programy 
dyplomowe oraz certyfikatu. Wszystkie te posunięcia spowodowały, że obecnie 

38 Proces przyjęć na programy licencjackie jest ściśle kontrolowany przez Tanzańską 
Komisję ds. Uniwersytetów, która ustala nawet takie szczegóły jak kalendarz przyjęć na 
studia.
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wiele uczelni prywatnych, w tym Kolegium Jordana, boryka się z trudno-
ściami. W tym roku akademickim zakładano, że liczba studentów w naszym 
kolegium może osiągnąć 3800, natomiast według stanu dzisiejszego jest ich 
zaledwie 2933. Programy nauczycielskie na poziomie dyplomowym według 
nowych dyrektyw ministerstwa edukacji mogą być oferowane tylko przez 
instytucje państwowe.

Kolegium Jordana, chcąc odblokować pozostałe programy i znieść limity 
przyjęć na inne, jest zmuszone ponieść duże koszty na zatrudnienie dodatko-
wych pracowników naukowych, jak również przerwać zatrudnienie innych, 
którzy – zgodnie ze stosowanymi obecnie kryteriami Tanzańskiej Komisji ds. 
Uniwersytetów – nie mają wystarczających kwalifikacji (wśród nich są także 
osoby o wieloletnim stażu pracy na uczelniach państwowych).

Mimo obecnych trudności Kolegium Jordana optymistycznie spogląda 
w przyszłość. Uporanie się z kłopotami może się przyczynić do umocnienia 
instytucji. W obecnym planie rozwojowym uczelnia przygotowuje się do 
następnej transformacji, mianowicie do usamodzielnienia się, by stać się peł-
noprawnym uniwersytetem z proponowaną nazwą Uniwersytet Franciszka 
Jordana (Francis Jordan University).

W ciągu 25 lat istnienia instytucji, pomimo dwukrotnej transformacji, 
początkowa misja kształcenia kandydatów do kapłaństwa jest nadal kontynu-
owana. Czarne scenariusze pisane w trakcie transformacji instytutu w otwartą 
uczelnię z dużą liczbą studentów świeckich zakładały, że seminarzyści zagubią 
się w nowych warunkach i w ostateczności doprowadzi to do upadku pro-
gramów seminaryjnych filozofii oraz teologii. Taki scenariusz dotychczas się 
nie zrealizował. Jak wspomniano wcześniej, jest szansa na zwiększenie liczby 
studentów na programach kościelnych. Ponadto uczelnia ma obecnie nowe 
perspektywy rozwojowe, między innymi w najbliższej przyszłości planowane 
jest otwarcie studiów doktoranckich z filozofii oraz studiów religijnych.

TEACH ALL THE NATIONS: 25 YEARS OF THE ACADEMIC 
APOSTOLATE OF FR. FRANCIS JORDAN IN TANZANIA

Summary

The Salvatorian Major Seminary started to operate in 1993. The original idea was 
to build a seminary for various religious congregations working in Tanzania. In 1999 
the Seminary transformed into the Salvatorian Institute of Philosophy and Theology 
becoming a more open institution, where also the lay people could pursue studies of 
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philosophy and theology. However, the seminarians were the majority of students. 
Lack of the state recognition of the offered programs was a hindrance in attracting 
non-seminarians. The enrolment of seminarians into the programs started to de-
crease from the academic year 2007/08. Therefore, the affiliation with St. Augustine 
University of Tanzania (SAUT) was seen as an opportunity to make the institution 
grow again. The affiliation was effective from the academic year 2010/11. The Institute 
became a constituent college of SAUT with a new name of Jordan University College. 
Since then the institution has been growing rapidly. Starting from the academic year 
2014/15 the tendency of low enrolment of students in the ecclesiastical programs was 
reversed thanks to the new congregation that joined the college.

Słowa kluczowe: 
Morogoro, Tanzania, apostolat akademicki.

Keywords: 
Morogoro, Tanzania, academic apostolate.
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Ks. Zygmunt Hajduk SDS

 Struktury metodologiczne w nauce*

Uwaga wstępna

W dniu 8 lutego 2017 odbyło się w KULJPII posiedzenie naukowe Wy-
działu Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KULJPII. Przedmiotem dys-
kusji była pozycja książkowa ks. Zygmunta Hajduka SDS, pt. Struktury me-
todologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki (Lublin 2016, Wydawnictwo 
KUL, ss. 315). W dyskusji wzięli udział: ks. dr Dariusz Dąbek (KULJPII) 
–  moderator dyskusji oraz prof. dr hab. Anna Lemańska (UKSW), Rozwój 
nauki – ewolucja czy rewolucja?; prof. dr hab. Monika Walczak (KULJPII), 
Kategorie i jednostki analizy metodologicznej; ks. dr Jacek Poznański SJ (Igna-
tianum), Zagadnienie pluralizmu w filozofii nauki; ks. (emeryt.) prof. dr hab. 
Zygmunt Hajduk (KULJPII), Struktury metodologiczne w nauce (zarys podsu-
mowania).

I. Ramowe stanowiska

Z dynamicznie zmieniającej się sytuacji badawczej we współczesnej filo-
zofii nauki zdają sprawę głównie dwa opozycyjne nurty. Na uwadze mamy 
opozycję między rekonstrukcjonizmem i arekonstrukcjonizmem oraz prze-

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk – emerytowany profesor Instytutu Filozofii 
Przyrody i Nauk Przyrodniczych, na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II.

* Zmodyfikowany tekst, którego abstrakt zgłoszono pierwotnie na X Zjazd Filozo-
ficzny w Poznaniu (15-19 września 2015). W wyniku kwalifikacji abstraktów tekst został 
umieszczony w materiałach Zjazdu.
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ciwstawienie ujęcia temporalnego atemporalnemu. Drugie z nich jest też 
określane jako opozycja między statyką a dynamiką nauki. Przez naukę rozu-
miemy głównie nauki empiryczne, zwłaszcza przyrodnicze, zwane też naukami 
ścisłymi (sciences) lub matematycznym przyrodoznawstwem. Przy doborze 
kategorii jako przedmiotu podjętych analiz kierowano się racjami badawczymi 
oraz odwołującymi się do praktyki naukowej i metanaukowej. Kontekstowe 
objaśnienia tych obiektów relatywizowano do sytuacji potencjalnych odbior-
ców. Uwzględniano zarówno adeptów, jak i profesjonalnie zainteresowanych 
refleksją nad czynnościowo i wytworowo ujmowaną nauką.

II. Terminy – klucze

W rodzimej literaturze przedmiotu angielskie zwroty „the units of metho-
dological analysis” lub „the units of logical analysis” albo też „constructs” są 
w tekście tłumaczone zamiennie za pomocą takich wyrażeń, jak struktury me-
todologiczne, struktury teoretyczne, czasem też struktury epistemiczne bądź 
po prostu struktury. Oznaczają one jednostki analizy metodologicznej albo 
też, zwłaszcza w temporalnym aspekcie nauki, rozwojowe struktury wiedzy 
naukowej.

III. Statyka – dynamika nauki

Podejmując terminologiczną sugestię Wolfganga Stegmüllera, przyjęło się 
w filozofii nauki analizować statyczny i dynamiczny aspekt nauki1. W ramach 
statyki nauki rozpatruje się tego rodzaju struktury w sposób atemporalny, 
niezależnie od czasu, a więc nierozwojowo. Jeśli natomiast wchodzi w grę tem-
poralna, rozwojowa perspektywa takich struktur, mówimy o dynamice nauki.

1 Pojęcia statyki i dynamiki nauki używamy w rozumieniu W. Stegmüllera. W tej 
kwestii por. też recenzję T. Dąbrowskiego pozycji: Perspectives in Metascience, J. Bärmark 
(ed.), Göteborg 1979, zamieszczoną w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” 1981 nr 1-2, 
s. 177. Tę parę pojęć stosują spośród znanych filozofów nauki również tacy autorzy jak 
G. Radnitzky oraz H. Törnebohm.
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IV. Rewolucje w filozofii nauki

Rewolucje jako nieciągłe zmiany określonych obiektów dokonują się tak-
że na gruncie filozofii nauki. Zmiany takie są wtedy typu metanaukowego. 
Do tej grupy zmian należy rewolucja, którą egzemplifikuje metodologiczne 
spluralizowanie metanauki. Rozpoczęła się ona pod koniec lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Nurt pozytywistyczny, programowo rekonstrukcjonistyczny 
był w zasadzie atemporalny. Takie ujęcie nauki najlepiej charakteryzuje carna-
powska formuła, zgodnie z którą ogólnie rozumianą filozofię stanowi logiczna 
analiza języka nauki. Standardowym narzędziem takiej analizy były wyniki 
zawarte w Principia Mathematica Bertranda Russella i Alfreda Whiteheada. 
Przedstawiony tam aparat pojęciowy służył rekonstruowaniu języka nauki, 
zwłaszcza fizyki. Prace tzw. wcześniejszego Rudolfa Carnapa dotyczyły jedynie 
problematyki formułowanej w aparacie pojęciowym syntaktyki. Dopiero do-
konania Alfreda Tarskiego z lat trzydziestych XX wieku w ramach semantyki 
zmieniły tę sytuację. Doszło do zmiany profilu badań metanaukowych.

W ujęciu atemporalnym nie rozpatrywano w ogóle kwestii z zakresu 
zmian, rozwoju i postępu nauki. Podejmowano jedynie kwestie ukazania 
związków między teoriami czy poszczególnymi naukami, gdyż w programie 
pozytywistycznym mieścił się zgodnie z zasadą monizmu filozoficznego i pro-
gramu jedności nauki jedynie wymóg dokonywania redukcji.

Przeciwstawną do powyższej tendencji w filozofii nauki stanowi nurt are-
konstrukcjonistyczny określany mianem dynamiki nauki. Jej rozwój jest wte-
dy rozpatrywany, uwzględniając układ współrzędnych, bądź w perspektywie 
poziomej, a więc synchronicznie bądź diachronicznie, czyli w płaszczyźnie 
pionowej.

V. Dwa konteksty

Klasykiem z zakresu metanauki uprawianej w ośrodku berlińskim był cią-
gle jeszcze wpływowy Hans Reichenbach, od którego pochodzi odróżnienie 
kontekstu odkrycia od kontekstu uzasadniania. Zainteresowaniem poznaw-
czym filozofów nauki cieszyła się ówcześnie wyłącznie zawartość kontekstu 
uzasadniania. Stąd problematyka odkrycia, a więc genezy idei leżała poza za-
interesowaniami i kompetencjami metodologów. Kapitalną kwestią kontekstu 
uzasadniania była wówczas problematyka konfirmacji oraz logiki indukcji. Nie 
tyle rozwój nauki, ile jej gotowe wytwory stanowiły główny przedmiot badań 
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teoretyków nauki. Stanowiły one wówczas naczelne jednostki analizy metodo-
logicznej. Stąd aktualność dyskusji nad takimi zwłaszcza obiektami języka na-
uki jak zdania obserwacyjne, zwane też elementarnymi, oraz prawa naukowe.

VI. Nowa filozofia nauki2

Atemporalne ujęcie nauki zaczęło się zasadniczo zmieniać, począwszy 
dopiero od lat pięćdziesiątych XX wieku. Głównymi przedstawicielami tego 
ujęcia filozofii nauki, zwanej też nową, byli ówcześnie Stephen Toulmin, Nor-
man R. Hanson, Thomas S. Kuhn, Paul K. Feyerabend, Imre Lakatos, Lary 
Laudan, W. Stegmüller. Przejście od rekonstrukcjonizmu do arekonstrukcjo-
nizmu dokonało się głównie w wyniku badań prowadzonych w obrębie hu-
manistycznych metanauk, szczególnie historii nauki. Feyerabenda traktowano 
początkowo jako rzecznika irracjonalizmu, relatywizmu teoriopoznawczego, 
nie próbując zrozumieć proponowanych przez niego idei. Sformułowana przez 
niego zasada anything goes (wszystko ujdzie) czy też stwierdzenie, iż postęp 
nauki dokonywał się w dziejach tylko wtedy, gdy łamano reguły postępowania 
badawczego, uważano za próbę ujawnienia na tej drodze roli pozaempirycz-
nych czynników rozwoju nauki. W imię badań zawartości kontekstu histo-
rycznego, następnie zaś psychologicznego, socjologicznego, a także polityczne-
go w miejsce zagadnień wyłącznie z zakresu logiki nauki obiektem naczelnym 
analiz uczyniono problematykę metanauk humanistycznych.

VII. Nurt normatywny i deskryptywny

W literaturze przedmiotu zwykło się utrzymywać, jakoby tradycyjna filo-
zofia nauki była z gruntu normatywna. Za główne zadanie metodologii uważa-
no formułowanie określonych reguł postępowania badawczego. Tradycja taka 
była zakotwiczona w ideach Kartezjusza. Reguły postępowania miały w takim 
stopniu usprawniać badania naukowca, by były one efektywne, skuteczne 
i ekonomiczne (Tadeusz Kotarbiński). Orientacja opozycyjna (kuhnowska 
i postkuhnowska) jest traktowana jako przypadek deskryptywizmu. Normy 

2 Objaśnień, również w taki sposób nazywanej filozofii postpozytywistycznej, do-
konano w pracy: Zygmunt Hajduk, Filozofia nauk przyrodniczych. Uaktualniony wybór 
elementarnych kwestii, Lublin 2012, s. 79-144.
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nie dominują w badaniach, ich obiektem jest faktyczna, a nie selektywnie po-
strzegana nauka, gdyż ona jest najbardziej interesująca badawczo, poznawczo. 
W tym kontekście Kazimierza Ajdukiewicza dualne podejście do metodologii 
jawi się na miarę współczesnych czasów. Metodologia nauki jest z jednej strony 
nauką opisowo-wyjaśniającą, z drugiej – wartościująco-normatywno-projek-
tującą. Nie poprzestaje w związku z tym na wyjaśnianiu nauki współczesnej 
i tej znanej z dziejów, ale również wartościuje ją tetycznie (prakseologicznie). 
W oparciu o te oceny formułuje prawidła prowadzenia badań, i w takim sensie 
projektuje normy postępowania badawczego.

Peter Machamer3 prezentuje częściej aktualnie spotykany sposób ujmowa-
nia problematyki filozofii nauki. Określone struktury przekazuje, analizując je 
nie tyle od strony przedmiotowej, ile od strony zainteresowań współczesnego 
odbiorcy.

VIII. Kategoria rewolucji naukowych

Kolejnym zagadnieniem podejmowanym w perspektywie dynamiki nauki 
jest kategoria rewolucji naukowych. Mimo aktualnego obecnie stanu rzeczy 
ciągle naczelną kategorię, również w tym kręgu problemowym, stanowi współ-
cześnie nadal pojęcie teorii naukowych.

Zagadnieniem dużej wagi, które od czasów Carla R. Poppera nabrało 
dodatkowego waloru, jest kwestia statusu naukowości określonych obiektów. 
Pierwotnie podkreślał on, że o naukowości zdania rozstrzyga falsyfikowalność, 
a więc jego podatność na obalenie, na falsyfikację, na refutację. Później ideę 
tego kryterium rozszerzył on poprzez doprecyzowanie, zgodnie z którym 
falsyfikowalność jest szczególnym przypadkiem podatności zdania na zakwe-
stionowanie, na krytykę, a więc na krytykowalność.

Wytworami poznania naukowego są obiekty określane mianem struktur, 
lub konstruktów. Dyskusje nad tymi zagadnieniami są prowadzone bądź 
wprost, bezpośrednio, bądź w kontekście związków teorii z obserwacją. Nad 
zdaniami elementarnymi lub spostrzeżeniowymi jako wynikiem obserwa-
cji dyskutowano już wcześniej, bo w okresie drugiego pozytywizmu (Ernst 
Mach). Tę kwestię rozwinięto zwłaszcza w trzecim pozytywizmie, dodając do 

3 Philosophy of Science. An Overview for Educators „Science and Education” 7(1998), 
s. 1-11.
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tego przedmiotu dyskusji kwestię praw (Norman Goodman, Ernst Nagel, Carl 
G. Hempel) i hipotez (Richard. B. Braithwaite).

IX. Super – supra – maxi – teorie: jednostki ponadteoretyczne

Wkrótce okazało się, że bardziej reprezentatywnymi jednostkami teorio-
poznawczymi w stosunku do teorii stały się obiekty, zwane super – supra lub 
maxi – teoriami, które rozpatrywano w aspekcie temporalnym. Zauważono, 
że teoria stanowi obiekt modyfikowalny, taki, który ulega zmianom. Rodzi 
się wtedy problem sposobów identyfikowania teorii. Interesujące poznawczo 
jest pytanie, jak długo, mimo wprowadzanych modyfikacji, mamy ciągle do 
czynienia z taką samą teorią, a na ile jest to już zupełnie inna, nowa teoria. 
W związku z tym powstała koncepcja konstruktów ponadteoretycznych, su-
prateoretycznych typu paradygmatów Kuhna, tematyk badawczych Gary Hol-
tona, naukowych programów badawczych Lakatosa oraz tradycji badawczych 
Laudana.

Tego typu struktury daje się zebrać w dwie grupy. Elementami pierwszej są 
między innymi teoria, prawo, model, hipoteza, paradygmat, tradycja badaw-
cza. Do drugiej będą należeć takie kategorie jak świadectwo (evidence), test, 
konfirmacja, falsyfikacja, projekcja, a więc pro- i retrognoza.

Wskazuje się również na potrzebę uwzględnienia szeroko rozumianej 
humanizacji nauk, poszerzania problematyki metanaukowej o dyscypliny 
humanistyczne, a także poszerzenie w stronę filozofii oraz socjologicznych 
i etycznych nauk o nauce.

Przedmiotem analiz staje się także metodologia nauki. We współczesnej 
refleksji metanaukowej obowiązuje wymóg pluralizmu nie tylko teoretyczne-
go, ale i metanaukowego. Ściślej biorąc, jest to obecnie już nie tyle wymóg, 
ile stan faktyczny.

X. Problematyka epistemiczno-aksjologiczna

Kolejne zagadnienie podjęte w kontekście proponowanej całości stanowi 
problematyka aksjologiczna. Problem ten należy dostrzegać w kontekście 
spluralizowanej filozofii nauki. Skoro istnieje pluralizm teoretyczny, przed-
miotowy, skoro na gruncie naukowym funkcjonuje wielość teorii, to rzeczą 
naturalną staje się kwestia dokonywania preferencji w zbiorze teorii. Rodzi się 
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w związku z tym potrzeba dokonywania uzasadnionego wyboru określonej 
teorii pod jakimś względem poznawczo doskonalszej od alternatywnych lub 
konkurencyjnych rywalek. Jest to więc naturalne miejsce na analizę tego ro-
dzaju kwalifikacji teorii, ze względu na które będzie ona preferowana, a w kon-
sekwencji akceptowana albo rejektowana, czyli uznawana albo odrzucana. 
Dysponujemy zatem jakąś zaktualizowaną postacią aksjologii epistemicznej. 
Analogiczne jest zagadnienie takiego samego wyboru określonych metateorii 
spośród różnego rodzaju metodologii. Skoro istnieje ich wielość, jawi się po-
trzeba dokonywania wyboru, co z kolei rodzi kwestię poznawczych ocen. Ta 
problematyka stanowi integralny człon przedmiotu badań z zakresu aksjologii 
nauki.

Problemu wartości poznawczych nie generowały metanaukowe monizmy. 
Kwestia ta jest współcześnie podnoszona ze względu na pluralizm zarówno 
teoretyczny, jak i metateoretyczny. Przykładem tego rodzaju ewolucji jest 
stanowisko Mario Bungego. Wychodząc badawczo od minimalizmu filozoficz-
nego w początkowej fazie twórczości, buduje on w późniejszym okresie badań 
system filozoficzny przedstawiony w wielotomowym traktacie filozoficznym, 
Treatise on Basic Philosophy. W systemie tym została zawarta zarówno ontolo-
gia, jak i etyka łącznie z aksjologią. Rozróżnia również pomiędzy podstawami 
i filozofią matematyki. W ramach tej ostatniej uwzględnia takie dziedziny, jak: 
ontologia, epistemologia, metodologia, a także aksjologia nauk formalnych, 
w tym matematyki4. Zatem nawet w takim dziale jak filozofia matematyki 
zachodzi potrzeba uwzględniania problemów aksjologii epistemicznej5.

XI. Pluralizm filozofii nauki

Filozofia nauki jest współcześnie spluralizowana. Daje się wyróżnić wiele 
jej typów. Do niedawna na gruncie teorii poznania naukowego dominowała 
filozofia pozytywistyczna, która w całości posiadała charakter metanaukowy. 
W jej ramach dokonywano rekonstrukcji nauki w języku logiki, dokładniej 
– logiki predykatów. Taki standard funkcjonował ówcześnie nieomal obliga-
toryjnie. Chodziło przede wszystkim o eksplikowanie w sensie stricte carna-

4 Por. na przykład Z. Hajduk, Zarys filozofii nauk formalnych, Lublin 2011.
5 W sposób monograficzny opracowane kwestie wartości, wartości poznawczych oraz 

aksjologii epistemicznej zawierają się w pracy autora zatytułowanej Nauka a wartości – 
Aksjologia nauki – Aksjologia epistemiczna, Lublin 2011, wydanie drugie uzupełnione.
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powskim wyrażeń języka nauki. Ponadto prowadzono badania systemów na-
ukowych, rekonstruowanych z uwzględnieniem wymogów analizowanych na 
gruncie metalogiki i metamatematyki. Były one określone poprzez własności 
tych systemów. Zastanawiano się zatem nad takimi kwestiami jak ta, czy dany 
system jest niesprzeczny, zupełny, pełny, rozstrzygalny, w tym także rozstrzy-
galny empirycznie. Według koncepcji Carnapa całość filozofii sprowadzała się 
do logicznej analizy języka nauki. W okresie późniejszym, od Poppera i Kuhna 
poczynając, mamy już do czynienia z dwoma równolegle uprawianymi nur-
tami filozofii nauki.

W rekonstrukcjonizmie, realizowanym zwłaszcza w postaci strukturalizmu 
Josepha Sneeda i Stegmüllera6, narzędziem rekonstrukcji jest aparat badawczy 
intuicyjnej, nieaksjomatycznej teorii mnogości, a nie wyłącznie logika predy-
katów. W tym aparacie badawczym daje się aksjomatyzować znacznie więcej 
obiektów takich na przykład jak hipotezy, prawa, teorie naukowe. Znana 
jest dokonana przez J. Sneeda w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku 
aksjomatyka mechaniki punktu materialnego7. W ramach tego nurtu badań 
ma miejsce dalsze pluralizowanie filozofii nauki w zależności od stosowanych 
narzędzi badawczych, czerpanych z szerzej rozumianej logiki, teorii mnogości 
oraz teorii decyzji.

Arekonstrukcjonizm jest reprezentowany początkowo głównie przez Kuh-
na, Lakatosa, Feyerabenda. Dokonane na gruncie filozofii nauki spluralizo-
wanie stanowi istotne novum, które rzutuje również na sposób objaśniania 
jednostek analizy metodologicznej. Tego rodzaju konstrukty są traktowane 
metanaukowo. W praktyce badawczej funkcjonują natomiast jednostki przed-
miotowe, takie jak obserwacja, pomiar, przyczynowość, wyjaśnianie, modal-
ność, problem, redukcja.

W proponowanych dociekaniach uwagę koncentrujemy przede wszystkim 
na problematyce, która zaczęła się aktualizować w związku z dostrzeżeniem 
temporalnego wymiaru nauki, a więc jej zmian, rozwoju i postępu. Struktury 
nauki, określane mianem metodologicznych, teoretycznych, lub epistemicz-
nych, rozpatruje się nie tylko statycznie, ale i dynamicznie. Jednostki analizy 
metodologicznej, traktowane jako elementarne obiekty metodologii, są roz-
ważane zarówno aczasowo, jak i w perspektywie czasowej.

6 Zwięzła charakterystyka strukturalizmu znajduje się w pracy autora pt. Filozofia 
nauk przyrodniczych, s. 169-176. 

7 Mamy na uwadze jego monografię pt. The Logical Structure of Mathematical Physics, 
Dordrecht 1971.
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W analizach okresu pozytywistycznego struktury takie były natomiast 
rozpatrywane zasadniczo wyłącznie w sposób atemporalny. Teoria stanowiła 
obiekt charakteryzowany na różne sposoby, ale zawsze albo atemporalnie 
(w ogóle nie pojawiała się wtedy zmienna czasowa), albo dla określonego 
okresu dziejów (t = const. albo Δt jest nieskończenie małe). Badane konstrukty 
można jednak rozpatrywać również jako rozwojowe struktury wiedzy nauko-
wej, a więc w sposób, w jaki dana jednostka faktycznie funkcjonuje w praktyce 
badawczej.

Kontekst tak postrzeganych struktur wyłonił się stąd, że w arekonstruk-
cjonizmie zaczęto badać naukę na podstawie jej dziejów, rozpatrywanych jej 
fragmentów ujmowanych w postaci tzw. historycznych studiów przypadku 
(historical case studies, historische Fallstudien). Tę problematykę zaktualizowała 
także okoliczność, iż w metodologii pojawił się pluralizm, na przykład metodo-
logie rekonstrukcyjne oraz arekonstrukcyjne. Pluralizm ten okazał się korzystny 
dla samej nauki. Im bowiem bogatsza jest refleksja nad daną rzeczywistością, 
tym lepiej jest reflektowana owa rzeczywistość. W rozpatrywanym przypadku 
jest nią nauka. Jest ona reflektowana, teoretycznie ujmowana na płaszczyźnie 
filozofii nauki. Tak jak dla nauki przedmiotowej, na przykład dla matematyki, 
jest dana pewna rzeczywistość, która jest przedmiotem badania, tak samo dla 
filozofii nauki takim przedmiotem zainteresowania, jej uniwersum dyskursu jest 
nauka widziana diachronicznie. Ta postać chroniczności stanowi dopełniającą 
perspektywę ujęcia synchronicznego. Są to dwie postacie czasowości nauki.

Filozofia nauki rozpatrywanego okresu była zasadniczo jedynie logiką 
nauki opartą od strony narzędzi badawczych na – jak już wspomnieliśmy – 
Principia Mathematica Russella-Whiteheada. Nauka była ujmowana jedynie 
w ramach kontekstu uzasadniania. W późniejszym okresie mamy do czynienia 
również z racjonalizacją problematyki kontekstu odkrycia, w związku z czym 
filozofia nauki jest traktowana odpowiednio szerzej. Filozofia nauki jest nadal 
dociekana jako jedna z formalnych metanauk. W neopozytywizmie przyjmo-
wano, że filozofia nauki jest jedną z formalnych w odróżnieniu od humani-
stycznych metanauk. Pozostają one poza gestią filozofii nauki. To ujęcie nie 
jest już współcześnie aktualne. Stąd też filozofia nauki jest poszerzana o różne 
działy metanauk humanistycznych.

Podkreślano dotąd dążność do wyróżniania, do wyszczególniania pewnych 
dziedzin wiedzy. Z drugiej strony dostrzega się tendencję do ujednolicania, 
a więc do zauważania określonych tendencji wskazujących na jedność tych 
dziedzin. Teorię można wtedy oczywiście teoretycznie ubogacać tak, by służyła 
jako narzędzie do sprawniejszego jej funkcjonowania.
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Również grupy struktur daje się na różne sposoby dzielić. Dodajmy, że 
także ten podział jest jedynie roboczy; stanowi określoną propozycję.

W interesującej nas perspektywie rozpatruje się też kategorie bardziej 
tradycyjne. Należy do nich na przykład kategoria przyczynowości, która jest 
wtedy analizowana metanaukowo. Przy tej okazji odnieśmy się także do zagad-
nienia redukcji. Tradycyjnie była postrzegana jako redukcja metodologiczna, 
która funkcjonuje na gruncie języka nauki wertykalnie, dotyczy więc tworów 
językowych, albo też jako redukcja w sensie ontologicznym i wtedy funkcjo-
nuje ona horyzontalnie, poziomo i dotyczy obiektów transcendentnych, poza-
językowych. Współcześnie redukcję dostrzega się również inaczej. Staje się ona 
narzędziem określonego fragmentu metodologii nauk. W tym kontekście jest 
ono wykorzystywane jako środek do temporalnej charakterystyki związków 
interteoretycznych. W nauce zauważa się tendencję do konstruowania tego 
typu relacji8.

XII. Problem – teoria problemu

Zagadnieniem z kolei podejmowanym jest kwestia problemu. Jest to też 
jedno z teoretycznie niedopracowanych jeszcze zagadnień. Nie zaproponowa-
no dotąd dostatecznie rozbudowanej teorii tej kategorii. Obecnie zarysowuje 
się metodologiczna teoria problemu, zagadnienia czy też kwestii. W zarysie 
jest ona projektowana w następujący sposób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę lo-
gikę nieklasyczną, filozoficzną, to jednym z jej działów jest logika erotetyczna 
(logika pytań i odpowiedzi). Ten typ logiki daje się potraktować jako rodzaj 
formalnego rusztowania, na którym poddaje się analizie teorię problemu. Do-
konuje się na tej drodze racjonalizacji problematyki faktycznie występującej na 
płaszczyźnie uprawiania nauki. Na tym schemacie jest nabudowywana proble-
mowa koncepcja badania naukowego. Jedno z ujęć takiego badania traktuje 
problem wraz z teorią problemu jako kluczowe pojęcie tego ujęcia. Owszem, 

8 Ten inny sposób traktowania relacji redukcji ma miejsce wtedy, gdy uwzględni się 
wyniki badań nad ogólną teorią związków inter- oraz intrateoretycznych. Interesująca 
nas relacja jest eksplikowana na gruncie tego typu teorii. Por. w tym względzie prace 
Z. Hajduka, Z ogólnej teorii związków inter- oraz intrateoretycznych, w: Filozofia a nauka 
w myśli Księdza Kazimierza Kłósaka, red. Z. Liana, A. Michalik, Kraków-Tarnów 2004, 
s. 131-157. Ponadto por. tenże, Metodologiczna charakterystyka związków między odnie-
sionymi do antropogenezy zdaniami dziedzin naukowych i pozanaukowych, w: Kontrowersje 
wokół początków człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Katowice 2007, s. 130-150.
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aktualnie pozostaje ona jedynie po części opracowana. Warto ją w dalszym 
ciągu ubogacać9.

XIII. Wartość – kategoria aksjologii epistemicznej10

Odniesiemy się jeszcze do wcześniej sygnalizowanego problemu warto-
ści, a także aksjologii epistemicznej. Jest to dziedzina w miarę najnowsza, 
najmniej rozwinięta, choć niewątpliwie kapitalnej wagi. Jest postrzegana od 
strony innych działów metanauki, np. ekonomii nauki, a także od strony 
nauk społecznych (np. teza aksjologicznej neutralności nauki), po biologię, 
ekologię aż po nauki fizykalne. Zasadnicze jest odróżnienie etyki badania 
naukowego od aksjologii nauki, aksjologii epistemicznej. Jest ona znacznie 
bardziej neutralna, mniej „zideologizowana”. W punkcie wyjścia znajduje się 
bowiem problematyka wartości poznawczych wyników badań, począwszy od 
wymogu niesprzeczności, a więc począwszy od metamatematycznych albo me-
talogicznych warunków stawianych zaksjomatyzowanym teoriom naukowym. 
W ramach interesującej dyskusji problematyki niesprzeczności wskazuje się 
przy tej okazji również na potrzebę odniesienia wymogu niesprzeczności do 
prawa Dunsa Szkota.

Wiadomo, że kategoria teorii pozostaje w kontekście jeszcze wielu innych 
zagadnień, których w tym opracowaniu nie będziemy już podejmować.

XIV. Dalsze relewantne kwestie filozofii nauki

Odnotujmy również to, iż metodologiczne obiekty, określane również jako 
teoretyczne, lub epistemiczne konstrukty analizy metodologicznej są identyfiko-
wane jako rozwojowe struktury wiedzy naukowej. Uwzględniając zaś pluralizm 

9 Dla przykładu porównaj dwuczęściowy artykuł Z. Hajduka, Problemowa koncepcja 
badania naukowego. Część I, „Roczniki Filozoficzne” 34(1986) z. 3, s. 39-85; tenże, Pro-
blemowa koncepcja badania naukowego. Część II, „Roczniki Filozoficzne” 35-36(1987/88) 
z. 3, s. 5-47.

10 Problematykę tych dwu kategorii tenże autor analizuje w kilku artykułach: Wartości 
epistemiczne: aktualne kontrowersje w aksjologii nauki, w: Wartości dla życia, red. K. Popiel-
ski, Lublin 2008, s. 117-133; tenże, Wartościowanie i wartości w nauce, „Studia Philoso-
phiae Christianae” 40(2004) nr 2, s. 13-38; tenże, Z teorii epistemicznego wartościowania: 
logika wartościowania, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1(163)2005, s. 15-24.
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metodologii, zauważa się współcześnie kontrowersje, obejmujące stopniowalne 
rozpatrywanie opozycji między elementem deskryptywnym i normatywnym.

Dla ujęć rekonstrukcyjnych filozofia nauki jest traktowana jako logika 
nauki. Taka sytuacja cechowała w pierwszym rzędzie okres poprzedzający do-
minację uhistorycznionego typu filozofii nauki. Po ich ukonstytuowaniu się 
poszczególne stanowiska stały się znacznie bardziej liberalne. W ujęciach are-
konstukcyjnych nie są już m.in. w takim stopniu eksponowane dychotomie. 
Filozofia nauki występuje łącznie z innymi metanaukami. Ukonstytuowało się 
też przeciwstawne do tzw. zdaniowego stanowisko zwane niezdaniowym czy 
też strukturalistycznym11. W tej ostatniej konwencji rolę naczelnego narzędzia 
badawczego stanowi intuicyjna, nieaksjomatyczna teoria mnogości.

W języku przedmiotowym nauki występują z reguły takie kategorie, jak 
obserwacja, pomiar, przyczyna, problem. Na gruncie metaprzedmiotowym ka-
tegorie te również występują, ale już jako zrekonstruowane, wyeksplikowane, 
teoretycznie objaśnione.

XV. Charakterystyka opracowania

Zauważmy, że w prezentowanych analizach przedstawiliśmy jedynie zarys 
opracowania kolejno uszczegóławianych zagadnień. Mają one charakter roboczy, 
nie są też dostatecznie wyczerpujące. Należy również podkreślić pewną charakte-
rystyczną ich cechę. Nauka przedmiotowa z pewnością ewoluuje. Dostrzega się 
jej zmiany, rozwój, postęp, jakkolwiek by go rozumieć. Ta właściwość poznania 
naukowego jest charakterystyczna nie tylko dla wiedzy przedmiotowej. Bardzo 
wyraźnie cechuje także dyscypliny metanaukowe. Zachodzą w nich ewolucyjne 
zmiany, co widać na wielu przykładach. Odwołajmy się chociażby do sygnalizo-
wanego już wcześniej zagadnienia punktu wyjścia badań, z którym spotykamy się 
zwłaszcza na gruncie nauk przyrodniczych. Za istotne w tej roli uznawano pewien 
typ zdań elementarnych. Ich status stanowił przedmiot dyskusji już w okresie 
neopozytywizmu. Podobnie kategoria obserwacji, która jest nadal dyskutowana, 
choćby w związku z teoriopoznawczą charakterystyką mechaniki kwantowej, jest 
ujmowana inaczej aniżeli pierwotnie. Dodajmy jeszcze wspomnianą już kategorię 
problemu. Nie była ona teoretycznie reflektowana przez długi czas. W filozofii 

11 Strukturalizm Sneeda-Stegmüllera został szerzej omówiony np. w pracy Z. Haj-
duka, Kontrowersyjność strukturalizmu W. Stegmüllera, „Roczniki Filozoficzne” 32(1984) 
z. 3, s. 127-147.
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nauki Poppera występuje zaproponowany przez niego czteroczłonowy schemat 
postępowania badawczego, stanowiący zarazem teoretyczny schemat naukowego 
postępu. Jest on wyznaczony przez następujące cztery człony: problem – prób-
na teoria, będąca prowizorycznym jego rozwiązaniem – różne postacie, w tym 
teoretyczne oraz empiryczne zabiegi testowania tego rozwiązania – generowane 
przez te zabiegi sprawdzające nowego rodzaju problemy. Schemat ten wskazuje 
wyraźnie, że w punkcie wyjścia postępowania badawczego nie występuje już – jak 
uważano pierwotnie – autonomicznie traktowana obserwacja, doświadczenie 
czy konstruowane na ich podstawie fakty empiryczne, ale kategoria ogólniejsza, 
którą jest kategoria problemu. Jego szczególnymi przypadkami są doświadczenie, 
obserwacje, a także otrzymane na ich podstawie dane.

METHODOLOGICAL STRUCTURES IN SCIENCE

Summary

The paper assumes opposition between statics and dynamics of science. By sci-
ence we mean primarily the empirical sciences, especially the natural science(s) or 
the mathematical natural sciences. The selection of categories as an object of analysis 
was dictated by scientific, didactic reasons and those referring to the scientific and 
meta - scientific practice. Contextual elucidations of these objects were related to the 
actual cognitive situation of potential recipients. Among these are both students and 
those professionally interested in the reflection on science considered from the point 
of view of doing and making. The issues in question are considered in gradual discus-
sions on selected aspects. The questions which belong in this perspective are as fol-
lows: background standpoints; key – terms; statics – dynamics of science; revolutions 
in the philosophy of science; two contexts; new philosophy of science; normative 
and descriptive trends; scientific revolutions category; super – supra – maxi theories 
as over-theoretical unities; problems of epistemic axiology; pluralism of science phi-
losophy; problem – theory of problem; value – category of epistemic axiology; other 
relevant questions of the philosophy of science; characteristic of the entire elabora-
tion; enumerated questions are subsequently analyzed and discussed.

Słowa kluczowe: 
nauka, metodologia nauk, filozofia nauki, rewolucja naukowa, aksjologia.

Keywords: 
science, methodology of science, philosophy of science, scientific revolution, 
axiology.
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Michał Białkowski 

 Udział Karola Wojtyły w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1958-1978)

Wprowadzenie

Znaczenie Karola Wojtyły dla współczesnego Kościoła pozostaje wciąż 
przedmiotem refleksji historyków, teologów i filozofów. Widoczne są jednak 
wyraźne dysproporcje pomiędzy niepełnym stanem badań nad okresem wa-
dowickim i krakowskim (1920-1978) a wnikliwymi i wielopłaszczyznowymi 
analizami pontyfikatu (1978-2005). Dla historii Kościoła w Polsce szczególne 
znacznie ma czas posługi duszpasterskiej Karola Wojtyły jako biskupa sufraga-
na, wikariusza kapitulnego, arcybiskupa i kardynała na stolicy św. Stanisława 
ze Szczepanowa1. 

Dr Michał Białkowski – historyk, politolog; adiunkt w Katedrze Historii Dy-
plomacji na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu; sekretarz Porozu-
mienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce; członek redakcji półrocznika naukowe-
go „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego przez Wyższą Szkołę Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu; e-mail: bialkowski@umk.pl.

1 Podstawowe znaczenie mają publikacje: K. Wojtyła, Kazania 1962-1978, Kraków 
1979; Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. I – Kraków 1983, wyd. 
II – Kraków 2000; Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979, t. 1: Prze-
bieg prac synodalnych. Dokumenty synodu, t. 2: Dokumentacja, Kraków 1985; K. Wojtyła, 
Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978, zebrał 
i oprac. M. Jagosz, Rzym 1987; Karol Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, 
R. M. Zawadzki, Kraków 1988; Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996; K. Woj-
tyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 2: Memoriały i pisma do rządu i władz administracyjnych 
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W niniejszym artykule przedstawiona zostanie aktywność przyszłego pa-
pieża na forum Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Komisji. Do tej pory 
ukazały się tylko dwie publikacje – pióra ks. Jana M. Dyducha – podejmujące 
problem udziału Wojtyły w pracach KEP2 oraz służby dla Kościoła powszech-
nego3 w okresie krakowskim. Podstawą źródłową pierwszej przywołanej pu-
blikacji były przede wszystkim materiały archiwalne przechowywane w Ar-
chiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zespół: Akta Kardynała Karola 
Wojtyły. 

Oryginalność niniejszego opracowania polega na wykorzystaniu niepu-
blikowanych materiałów archiwalnych z Archiwum Archidiecezjalnego War-
szawskiego, zespół: Sekretariatu Prymasa Polski, przy czym pierwszorzędne 
znaczenie mają Protokoły Konferencji Episkopatu Polski oraz Protokoły Komisji 

1959-1978, zebrał i oprac. M. Jagosz, Kraków 1998; Teczki Wojtyły, wybór, oprac. i red. 
C. Wilanowski, Warszawa 2003; Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004; Synod 
krakowski odczytany na nowo. Materiały z sympozjum „Duszpasterski Synod Archidiecezji 
Krakowskiej 1972-1979 XXV lat od zakończenia” zorganizowanego przez Instytut Prawa 
Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 8 czerwca 2004 r., red. 
A. Chrapkowski, A. Wójcik, Kraków 2005; M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła 
w teczkach bezpieki, Kraków 2006; S. Dziwisz, Świadectwo. Stanisław Dziwisz w rozmowie 
z Gian Franco Svidercoschim, tłum. M. Wolińska-Riedi, Warszawa 2008; Ku prawdzie 
i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, 
seria „Niezłomni”, Kraków 2009; R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykań-
skim II. Zbiór wystąpień, Warszawa 2011; K. Wojtyła, Kościół w tajemnicy Odkupienia. 
Interpretacja Vaticanum II, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012; K. Wojtyła, 
Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2014; 
K. Wojtyła, Vaticanum II czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, wybór i oprac. 
A. Dobrzyński, Rzym 2014; M. Lasota, Wojtyła na podsłuchu, Kraków 2014; J. Moskwa, 
Droga Karola Wojtyły, t. 1: Na tron Apostołów 1920-1978, Warszawa 2014. 

2 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, Kra-
ków 2007.

3 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechnemu. Udział 
w pracach Kurii Rzymskiej i Synodów Biskupich, Kraków 1998. Warto sięgnąć również do 
kilku artykułów tegoż autora podejmujących kwestie szczegółowe związane z pracami 
w komisjach KEP oraz gremiach watykańskich. Zob. J. M. Dyduch, Udział kardynała 
Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Hi-
storyczny” 1996 nr 1-2, s. 3-16; tenże, Wkład kardynała Karola Wojtyły w dzieło I Synodu 
Biskupów w 1967 r., „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1996 nr 3-4, 
s. 155-170; tenże, Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Kongregacji Wychowania 
Chrześcijańskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997 t. VII, s. 69-84; tenże, Troska kard. 
Karola Wojtyły o wolność nauki, „Annales Canonici” 9(2013), s. 5-16.
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Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski. Te dwie niezwykle cenne serie doku-
mentów są zasadniczą podstawą źródłową artykułu4.

I. Historyczno-prawne uregulowania Konferencji Episkopatu Polski 
i jej komisji

Początki KEP – jako federacji zrzeszającej biskupów katolickich w Polsce 
– sięgają wydarzeń związanych z 100. rocznicą utworzenia metropolii war-
szawskiej. 12 marca 1917 roku, podczas wspomnianych obchodów w Warsza-
wie doszło do pierwszego zebrania hierarchów z wszystkich trzech zaborów5. 
W przypadku metropolii warszawskiej – jak wspominał kard. Aleksander 
Kakowski – zjazdy biskupów kontynuowane były w roku 1917 i 19186.

W niepodległej Polsce pierwsze posiedzenie konferencji biskupów miało 
miejsce w dniach 10-12 grudnia 1918 roku w Warszawie7. Natomiast pierwsza 
konferencja plenarna Episkopatu Polski obradowała – pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego ks. Achille Rattiego – w Warszawie w dniach 12-14 
marca 1919 roku8. 

Z kolei podczas obrad w Poznaniu i Gnieźnie, w dniach 26-30 sierpnia 1919 
roku, przyjęty został regulamin KEP9. Jednocześnie postanowiono wówczas, że 
przewodniczącym Konferencji będzie Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński 
i poznański Edmund Dalbor10. Nuncjusz apostolski ks. Achille Ratti – mimo 
wyrażonej chęci przewodniczenia – uczestniczył tylko w części spotkania 

4 Materiały archiwalne zostały udostępnione Autorowi za zgodą ks. kard. Kazimierza 
Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego. 

5 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, słowo wstępne kard. J. Glemp, 
Prymas Polski, red. i oprac. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000, s. 357-362; T. P. Za-
krzewski, Wspomnienia, wyd. i oprac. M. M. Grzybowski, Ciechanów-Płock 2016, s. 52-
54; M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, 
Łomża 2014, s. 18. 

6 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, s. 767-782.
7 Tamże, s. 946-949; S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-

1939, Lublin 1992, s. 115.
8 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, s. 949-951.
9 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 19-20.
10 Cz. Pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926), pierwszy prymas Polski Odrodzo-

nej, Poznań 2004, s. 136-138; J. Żaryn, Dzieje Konferencji Episkopatu Polski w zarysie 
(1919-1945-1989-2000), w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, wstęp 
i oprac. J. Żaryn, Poznań 2006, s. 11.
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hierarchów. Na decyzji tej zaważyła postawa kard. Dalbora, który działalność 
Konferencji postrzegał jako sprawę wewnętrzną Kościoła w Polsce11.

Latem 1920 roku ostatecznie ukształtował się skład Komitetu Biskupów, 
który stanowił prezydium KEP, a we wrześniu 1922 r. utworzono koordynu-
jący prace Sekretariat Episkopatu Polski. W czasie obrad I Polskiego Synodu 
Plenarnego w 1936 roku, uchwalono, że dostojnicy wszystkich obrządków 
katolickich będą zbierać się raz w roku na zwyczajne Konferencje Biskupów. 
W razie pilnej potrzeby przywidziano również zebrania nadzwyczajne. Konfe-
rencja miała prawo powoływać komisje, określać ich skład oraz kompetencje12.

26 września 1938 roku biskupi przyjęli regulamin KEP. Jak podkreśla 
ks. Stanisław Wilk SDB nowe uregulowania przewidywały fakultatywny 
udział biskupów pomocniczych w zebraniach, trzyletnią kadencję sekretarza 
episkopatu. Uchwały Konferencji Episkopatu miały mieć charakter wspólnego 
porozumienia i wytycznych. Moc prawną posiadały tylko te postanowienia, 
których unormowanie przez Konferencję Biskupów zastrzeżone było uchwa-
łami I Polskiego Synodu Plenarnego13.

Po zakończeniu II wojny światowej pierwsze zebranie biskupów polskich 
odbyło się w Krakowie pod przewodnictwem abp. Adama Stefana Sapiehy 
26-27 czerwca 1945 roku. Dwa kolejne – po powrocie z emigracji Prymasa 
Polski kardynała Augusta Hlonda – na Jasnej Górze w dniach 3-4 października 
1945 roku oraz 22-24 maja 1946 roku14. 

Funkcję przewodniczącego Konferencji pełnili: kard. August Hlond (od 
maja 1946 do września 1948 roku)15, kard. Adam Stefan Sapieha (od październi-
ka 1948 do kwietnia 1949 roku) oraz abp/kard. Stefan Wyszyński (od kwietnia 
1949 aż do śmierci w maju 1981 roku). Wyjątkiem był okres uwięzienia prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Od września 1953 do października 1956 roku pracami 
episkopatu kierował ordynariusz łódzki bp Michał Klepacz16. 

11 A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, s. 951-953; T. P. Zakrzewski, 
Wspomnienia, s. 70-71.

12 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 20-21.
13 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, s. 128-129.
14 J. Żaryn, Dzieje Konferencji Episkopatu Polski w zarysie (1919-1945-1989-2000), 

s. 13; M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 25.
15 Zob. J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta 

Hlonda (1945-1948), t. 1-2, Poznań 2009.
16 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okre-

sie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008, s. 70-92; 
T. P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 337-340.
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W 1946 roku biskupi utworzyli Komisję Główną, która posiadała kom-
petencje zbliżone do Komitetu Biskupów17. W jej skład weszli: kard. August 
Hlond, kard. Adam Stefan Sapieha, abp Romuald Jałbrzykowski, abp Walenty 
Dymek, abp Eugeniusz Baziak, bp Włodzimierz Jasiński oraz bp Zygmunt 
Choromański18. Ten ostatni we wrześniu 1946 roku został sekretarzem gene-
ralnym Konferencji19.

Od września 1950 roku – obok Komisji Głównej – w strukturze KEP 
działały specjalistyczne komisje. Początkowo były to Komisje: Duszpaster-
ska, Szkolna, Caritas, Liturgiczna i Śpiewnika, Gospodarcza, Studiów, Pra-
sowa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Spraw Społecznych, Rozmów 
z Rządem, Seminariów Duchownych, dla Niższych Seminariów, dla Spraw 
Zakonnych20. W listopadzie 1959 roku, a więc na początku posługi biskupiej 
Karola Wojtyły, funkcjonowały Komisje: Główna, Duszpasterstwa, Szkolna, 
Dobroczynności, Liturgiczna, Gospodarcza, Studiów, Prasowa, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Spraw Społecznych, Rozmów z Rządem, Semi-
nariów Duchownych, dla Niższych Seminariów, dla Spraw Zakonnych, Ma-
ryjna, Instytucji Polskich w Rzymie, Duszpasterstwa Akademickiego, Filmu, 
Telewizji i Radia, Soborowa, „Księżówki” w Zakopanem21.

W marcu 1968 roku – rok przed zatwierdzaniem przez dykasterie waty-
kańskie Statutu KEP – istniało już 28 Komisji: Główna, Soborowa, Dusz-
pasterstwa, Maryjna, Duszpasterstwa Duszpasterzy, Apostolstwa Świeckich, 
Małżeństwa i Rodziny, Duszpasterstwa Kobiet, Katechetyczna, Ekumeniczna, 
Duszpasterstwa Dobroczynnego, Liturgiczna, Reformy Prawa Kanonicznego, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prasowa, Wydawnictw Katolickich, 
Duszpasterstwa Akademickiego, Instytucji Polskich w Rzymie, Filmu, Telewi-
zji i Radia, „Księżówki” w Zakopanem, Spraw Trzeźwości, Artystyczno-Kon-
serwatorska, do spraw Powołań, Duszpasterstwa Emigracji, Misyjna, Spraw 
Zakonnych, Studiów i Seminariów Duchownych, Iustitia et Pax22.

17 Tamże, s. 317-318.
18 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 29. 
19 M. G. Smoliński, Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 

niepolityczna?, Warszawa 2014.
20 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 30-31.
21 Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, zespół: Sekretariatu Prymasa Polski (cyt. 

dalej: AAW, SPP), Protokoły KEP, sygn. II 4/187, k. 7-10, Komisje uzupełnione, 19 XI 
1959 r.

22 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/236, k. 4-12, Komisje Konferencji Episko-
patu, stan na dzień 1 III 1968 r. 
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Aż do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską 15 marca 1969 roku Statutu 
KEP biskupi nie posiadali aktu konstytutywnego, co powodowało, że działali 
w oparciu o tradycje przedwojenne, wypracowane wówczas zasady pracy oraz 
autorytet kolejnych przewodniczących23. Zasadnicze zmiany spowodowane 
były wejściem w życie soborowego Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów 
w Kościele Christus Dominus, który szczególne znaczenie przypisał zasadzie 
kolegialności. W tym duchu, podczas 90. Konferencji Plenarnej EP obra-
dującej w dniach 15-16 grudnia 1965 roku, hierarchowie ustalili, że decyzje 
podejmowane na posiedzeniach KEP przyjmowane będą większością głosów24. 
Natomiast we wrześniu 1966 roku uchwalono zrównanie wszystkich członków 
KEP poprzez przyznanie biskupom sufraganom prawa głosu decydującego, 
jaki dotąd przysługiwał wyłącznie biskupom ordynariuszom25. W styczniu 
1970 roku Komisja Główna została przekształcona w Radę Główną EP. 

W okresie aktywności Karola Wojtyły na forum KEP głównym przed-
miotem troski biskupów były kwestie duszpasterskie. Od końca lat pięćdzie-
siątych XX wieku oscylowały one wokół: programu Wielkiej Nowenny (1957-
1966); obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965), a następnie realizacji jego 
uchwał; przygotowania i przebiegu uroczystości Millennium Chrztu Polski 
(1966-1967). Również dekada lat siedemdziesiątych XX wieku obfitowała 
w ciekawe projekty duszpasterskie, wśród których należy wymienić przede 
wszystkim organizację obchodów Roku Świętego 1974/1975.

Podkreślić należy, że obok zadań pastoralnych KEP realizowała również 
inne ważne obszary działania. Były to m.in.: 1) stosunki z władzami komu-
nistycznymi; 2) kontakty ze Stolicą Apostolską; 3) stosunki z zagranicznymi 
Konferencjami Episkopatów; 4) relacje ze środowiskami katolików świeckich; 
5) organizacja struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 
6) odnowa liturgii oraz studiów biblijnych; 7) działalność edukacyjna; 8) dzia-
łalność wydawnicza; 9) praca charytatywna26.

23 J. M. Dyduch, Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, „Prawo Kanoniczne. 
Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2013 nr 2, s. 3-15.

24 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/219, k. 129, Protokół 90. KPEP, Warszawa, 
15-16 XII 1965 r.

25 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 26.
26 Część z wymienionych zagadnień została omówiona – w kontekście recepcji na-

uczania Soboru Watykańskiego II – w artykułach: M. Białkowski, Od Vaticanum II do 
bulli „Episcoporum Poloniae coetus”. Pierwsza faza recepcji Soboru Watykańskiego II w Polsce 
(1966-1972) – wybrane zagadnienia, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim, t. 2: 1956-1972, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin-Warszawa 
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II. Członek Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski 
(1964-1978) i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski (1969-1978)

Jak wspomniano, ścisłym gremium kierowniczym – w ramach struktury 
KEP – była Komisja Główna/Rada Główna EP. Karol Wojtyła wszedł w jej skład 
bezpośrednio po nominacji na urząd metropolity krakowskiego, która nastąpiła 
30 grudnia 1963 roku. Natomiast 8 marca 1964 roku odbył uroczysty ingres do 
archikatedry krakowskiej27. Po raz pierwszy uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Głównej EP 5 lutego 1964 roku. W tym okresie członkami Komisji Głównej 
byli: kard. Stefan Wyszyński, abp Antoni Baraniak, abp Bolesław Kominek, 
abp Karol Wojtyła, bp Franciszek Barda, bp Zygmunt Choromański, bp Broni-
sław Dąbrowski FDP, bp Franciszek Jop, bp Piotr Kałwa, bp Michał Klepacz28.

Według zestawienia ze stycznia 1970 roku Radę Główną EP tworzyli: kard. 
Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła, abp Antoni Baraniak, abp Bolesław 
Kominek, bp Bronisław Dąbrowski FDP, bp Franciszek Jop, bp Piotr Kałwa, 
bp Józef Rozwadowski, bp Ignacy Tokarczuk29. Kolejne zmiany spowodowały, 
że skład (dane z 10 maja 1975 roku) przedstawiał się następująco: kard. Stefan 
Wyszyński, kard. Karol Wojtyła, abp Antoni Baraniak, bp Bronisław Dąbrow-
ski FDP, bp Franciszek Jop, bp Józef Rozwadowski, bp Władysław Rubin 
(gość), bp Jerzy Stroba, bp Ignacy Tokarczuk30.

Ksiądz Jan M. Dyduch – w książce poświęconej służbie KEP – nie wy-
szczególnia członkostwa abp. Karola Wojtyły w Komisji Głównej/Radzie 
Głównej EP jako odrębnej funkcji, choć trzeba podkreślić, że przynależność 
do tego gremium była szczególnym wyróżnieniem i zobowiązaniem. Bowiem 

2017, s. 67-100; tenże, Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 
1972 roku). Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość” 128(2017), s. 227-270; 
tenże, Od bulli „Episcoporum Poloniae coetus” do wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Druga faza recepcji Soboru Watykańskiego II w Polsce (1972-1978), w: 
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972-1978, red. M. Siedziako, 
Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin-Warszawa 2018 [w druku].

27 Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 2000, s. 188-189.
28 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/19, k. 3, Protokół KGEP, Warszawa, 5 II 

1964.
29 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 2/247, k. 30, Komisje Konferencji Episkopatu 

Polski, stan na dzień 20 III 1970; AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 27-29, 
Organa Konferencji Episkopatu Polski, stan na 16 I 1970.

30 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/30, k. 19, Protokół KGEP, Warszawa, 
10 III 1975.
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na poziomie Rady Głównej EP toczyła się zasadnicza dyskusja na temat rela-
cji z władzami państwowymi; na tym forum ustalano główne kierunki pracy 
duszpasterskiej oraz projektowano wieloletnie programy formacyjne; wreszcie 
to tam konsultowano i podejmowano decyzje personalne dotyczące obsady 
najważniejszych urzędów, instytucji oraz godności w Kościele w Polsce. Warto 
zwrócić jednak uwagę, że wejście Karola Wojtyły w skład Komisji Głównej 
nie było wyrazem jego osobistego awansu (jak to miało miejsce w przypadku 
kilku członków – biskupów ordynariuszy), ale następstwem objęcia przezeń 
godności arcybiskupa krakowskiego. Bez wątpienia jednak od tego czasu stał 
się jednym z kilku najbliższych współpracowników Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze mocniej współpracę tę pogłębiło i umocniło 
wyniesienie do godności kardynalskiej. Nominacja kardynalska – wręczona 
arcybiskupowi krakowskiemu 26 czerwca 1967 roku31 – stanowiła przełom 
dla mocno zhierarchizowanych dotąd struktur Episkopatu Polski. Do tej pory 
wśród biskupów polskich – wedle precedencji – drugie miejsce zajmował abp 
Antoni Baraniak, trzecie abp Bolesław Kominek, a czwarte metropolita kra-
kowski. Zwyczajowo metropolita poznański – nieformalnie pełniący funkcję 
zastępcy przewodniczącego – zamykał posiedzenia Konferencji Plenarnej EP. 
Powołanie abp. Wojtyły do Kolegium Kardynalskiego stawiało go na drugim 
miejscu wśród dostojników Kościoła w Polsce. Stąd już podczas pierwszego, po 
głoszeniu nominacji kardynalskiej Wojtyły, posiedzenia Konferencji Plenarnej 
EP w dniach 15-16 czerwca 1967 roku drugie miejsce po prymasie zajmował 
kardynał-nominat. Na zakończenie posiedzenia 103. Konferencji Plenarnej 
EP Karol Wojtyła, zwracając się do Prymasa Polski, stwierdził, że: „(…) dotąd 
czynił to Arcybp Baraniak, od dziś ten miły obowiązek przechodzi na niego”32.

Potwierdzeniem roli najbliższego współpracownika Prymasa Polski było 
powierzenie Wojtyle – w myśl zatwierdzonych 15 marca 1969 roku przepisów 
Statutu KEP – funkcji zastępcy przewodniczącego KEP33. Wybór Wojtyły na 
zastępcę przewodniczącego KEP nastąpił podczas 116. Konferencji Plenarnej 
EP 30 września 1969 roku. O dokonanym wyborze przebywającego wówczas 

31 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 236; J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t. 1: 
Na tron Apostołów 1920-1978, s. 300.

32 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/232, k. 77, Protokół 103. KPEP, Warszawa, 
15-16 VI 1967 r.

33 Archiwum Konferencji Episkopatu Polski, dokument łaciński: Statutum Conferen-
tiae Episcoporum Poloniae, Varsaviae, die 13 februarii Anno 1969; zob. też: J. M. Dyduch, 
Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, s. 3-15; Kalendarium życia Karola Wojtyły, 
s. 282.
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w Rzymie arcybiskupa krakowskiego Prymas Polski zawiadamiał pismem 
z dnia 2 października 1969 roku34.

W zaangażowaniu arcybiskupa, a następnie kard. Karola Wojtyły jako 
członka Komisji Głównej/Rady Głównej EP oraz zastępcy przewodniczącego 
KEP wyróżnić można cztery podstawowe płaszczyzny działań: 

1) nauczanie pasterskie, 
2) kształtowanie stosunków z władzami PRL, 
3) kontakty ze Stolicą Apostolską oraz konferencjami episkopatów, 
4) inspirowanie zmian struktury organizacyjnej, celów i zadań KEP.

2.1. Nauczanie pasterskie

Konkretnym owocem nauczania pasterskiego biskupów były listy Episko-
patu Polski35. Zazwyczaj projekty tych dokumentów przygotowywali człon-
kowie Komisji Głównej/Rady Głównej EP lub inni wyznaczeni kompetentni 
biskupi. Karol Wojtyła jest autorem co najmniej sześciu obszernych listów, 
które po poprawkach oraz konsultacjach poczynionych podczas obrad KEP 
były przyjęte przez episkopat i skierowane do wszystkich wiernych Kościoła 
katolickiego w Polsce. 

Pierwszy spośród listów to – Słowo biskupów polskich z Milenijnej Kon-
ferencji Episkopatu przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie. Zasadnicze prace 
redakcyjne miały miejsce zapewne na początku marca 1966 roku, gdyż projekt 
został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Głównej EP w dniu 22 marca 
1966 roku. Natomiast 7 kwietnia 1966 roku abp Wojtyła przesłał poprawiony 
tekst Prymasowi Polski. Metropolita krakowski zaproponował wówczas zmo-
dyfikowany tytuł Słowo wspólne (albo wspólna wypowiedź) biskupów polskich na 
Tysiąclecie Chrztu36. 21 kwietnia 1966 r., obradowała w Gnieźnie przywołana 
w tytule listu konferencja polskich biskupów. Ostatecznie list datowany na 
14 kwietnia 1966 roku ogłoszony został pod pierwotnym tytułem37. 

34 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/245, k. 32, Pismo prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego do metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, Warszawa, 2 X 1969 r.

35 Zob. R. Kantor, Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów 
pasterskich, „Textus et Studia” 2015 nr 2(2), s. 53-68.

36 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/222, k. 12, Pismo metropolity krakowskiego 
abpa Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 7 IV 1966 r.

37 Słowo biskupów polskich z Milenijnej Konferencji Episkopatu przy grobie św. Wojciecha 
w Gnieźnie, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 439-441. 
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Również przygotowany jesienią 1966 r. List pasterski Episkopatu Polski na 
rozpoczęcie roku posoborowego był przedsięwzięciem arcybiskupa krakowskie-
go38. Dyskusja nad tekstem projektu – przedstawionym przez Karola Wojtyłę 
– odbyła się 17 października 1966 roku39. Ogłoszony 10 listopada 1966 roku 
dokument wzywał do realizacji nauczania Soboru Watykańskiego II, wyrażając 
nadzieję, że odnowa Kościoła dokonywać się będzie pod czujnym i troskliwym 
wzrokiem Najświętszej Matki.

Kościół katolicki w Polsce nie pozostał obojętny na wystąpienia młodzieży 
studenckiej oraz pracowników nauki w marcu 1968 roku. Dlatego 3 maja 1968 
roku biskupi polscy zgromadzeni na Jasnej Górze przyjęli Słowo Episkopatu 
Polski o wydarzeniach marcowych40. Był to kolejny dokument redagowany 
przez Karola Wojtyłę41. 

Tematami szczególnie bliskimi Karolowi Wojtyle były: małżeństwo, rodzi-
na, rodzicielstwo, płodność. Poświęcił im list pasterski EP zatytułowany: Głos 
biskupów polskich w obronie zagrożonego bytu narodu42. W dokumencie omówił 
ówczesny stan demograficzny Polski, zadał pytanie o przyczyny tej sytuacji, 
poszukiwał na nie odpowiedzi oraz określił moralne i zdrowotne następstwa 
prawnej dopuszczalności przerywania ciąży. Metropolita krakowski stwierdził, 
że tylko zdecydowane przeciwdziałanie obejmujące wszystkie grupy społeczne 
i zawodowe może powstrzymać zbrodnię dzieciobójstwa nienarodzonych. List 
miał być odczytany w uroczystość Świętej Rodziny – 27 grudnia 1970 roku. 
Ostatecznie wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku spowodowały, że 
termin ten został przesunięty na 28 stycznia 1971 roku43.

Z kolei 500. rocznica śmierci św. Jana Kantego (1390-1473) stała się okazją, 
by w ramach ogłoszonego w 1973 roku Roku Nauki Polskiej (władze PRL uczci-
ły w ten sposób 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika) przybliżyć wier-

38 List pasterski Episkopatu Polski na rozpoczęcie roku posoborowego, w: Listy pasterskie 
Episkopatu Polski 1945-1974, s. 470-474.

39 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/226, k. 17, Protokół 97. KPEP, Wrocław, 
17 X 1966 r.

40 Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych, w: Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, s. 525-526.

41 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 49, Protokół KGEP, Jasna Góra, 
2 V 1968 r.

42 W. Gasidło, Kościół krakowski w służbie rodziny w latach pasterzowania Karola 
Wojtyły, w: Karol Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, R. Zawadzki, Kraków 
1988, s. 68.

43 Głos biskupów polskich w obronie zagrożonego bytu narodu, w: Listy pasterskie Episko-
patu Polski 1945-1974, s. 623-628. 
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nym postać kapłana i uczonego, profesora Uniwersytetu Krakowskiego. Projekt 
wspomnianego listu przygotował kard. Karol Wojtyła, który w ten sposób przy-
bliżył postać świętego słabo znanego poza obszarem metropolii krakowskiej44. 

Ostatni list pasterski, którego autorstwo z całą pewnością możemy przy-
pisać Karolowi Wojtyle, to Słowo pasterskie biskupów na uroczystość Świętej 
Rodziny w roku 197345. Kardynał prześledził w nim ówczesną kondycję polskiej 
rodziny narażonej na kryzysy emocjonalne, moralne, społeczne i demogra-
ficzne. Szczególną wagę przypisywał zatem odpowiedzialnemu rodzicielstwu: 
„Z ustanowienia Bożego małżeństwo służy przekazywaniu życia. Regulacja po-
częć nie może przeszkadzać prawidłowej dzietności polskich rodzin, zwłaszcza 
że w tej dziedzinie wszyscy dostrzegają poważne zagrożenie. (…) Małżonkowie 
zaś i rodzice muszą uważać sprawę ilości dzieci we własnej rodzinie za sprawę 
sumienia. Tego właśnie niestrudzeni uczy Kościół, głosząc zasadę odpowie-
dzialnego rodzicielstwa”46.

2.2. Kształtowanie stosunków z władzami PRL

Pierwszym znaczącym wystąpieniem Karola Wojtyły, które miało wpływ 
na kształtowanie relacji państwo-Kościół katolicki, była propozycja listu do 
rządu PRL wyjaśniająca stanowisko Episkopatu Polski wobec odmowy wyda-
nia Prymasowi Polski paszportu na wyjazd do Rzymu. Ogłoszona 7 stycznia 
1966 roku decyzja władz PRL była pokłosiem Listu biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich, który został zinterpretowany przez aparat partyjno-pań-
stwowy jako nieuprawniona ingerencja Kościoła katolickiego w sferę polityki 
zagranicznej Polski Ludowej. Już 11 stycznia 1966 roku arcybiskup krakow-
ski w liście skierowanym do Prymasa Polski pisał: „Komunikat U.R.M. jest 
w całości pomówieniem wraz z próbą wmówienia Waszej Eminencji oraz 
nam, Biskupom polskim, czynów oraz zamierzeń, które przedmiotowo nie 
miały miejsca. Tak więc zupełnie arbitralne jest twierdzenie o «z gruntu po-
litycznym» charakterze dokumentu. Niezgodna z rzeczywistością wypowiedź 
o zredagowaniu listu «wspólnie z biskupami niemieckimi». (…) Prócz tych 
wszystkich przeinaczeń, komunikat U.R.M. pomija najzupełniej milczeniem 
wagę moralną dokumentu odpowiadającego najgłębszym potrzebom współ-

44 Biskupi polscy na pięćsetną rocznicę śmierci świętego Jana z Kęt, profesora Uniwersytetu 
Krakowskiego, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 776-778. 

45 W. Gasidło, Kościół krakowski w służbie rodziny, s. 68. 
46 Słowo pasterskie biskupów w Uroczystość Świętej Rodziny, w: Listy pasterskie Episko-

patu Polski 1945-1974, s. 770.
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czesnej ludzkości i świata, który szuka na wszystkich drogach zabezpieczenia 
przed wojną – czyli tego, co służy pokojowi i sprawiedliwości w stosunkach 
międzynarodowych. Charakterystyczne jest przy tym owo spłycenie, w jakim 
od początku usiłuje się przedstawić głębokie ujęcie w obu listach sprawy prze-
baczenia”47.

Przygotowany przez Karola Wojtyłę dokument stał się podstawą oficjal-
nego pisma protestacyjnego przekazanego premierowi PRL przez sekretarza 
KEP48. Ponadto metropolita krakowski przygotował projekt listu duszpaster-
skiego, któremu nadał roboczy tytuł: Właściwe znaczenie soborowej korespon-
dencji Episkopatu Polski z Episkopatami całego świata, a w szczególności z Episko-
patem niemieckim (naświetlenie)49. Dokument – po dyskusji przeprowadzonej 
8 lutego 1965 roku na forum Komisji Głównej EP – został przyjęty i stał się 
podstawą komunikatu odczytanego wiernym Kościoła katolickiego w Polsce 
6 marca 1966 roku50.

Również przygotowany we wrześniu 1966 roku projekt pisma EP do rządu 
PRL w sprawie znieważeń obrazu Matki Bożej podczas uroczystości nawie-
dzenia obrazu był autorstwa Karola Wojtyły51. Świadczą o tym nie tylko – jak 
podaje ks. Jan M. Dyduch – naniesione na rękopisie własnoręczne poprawki 
metropolity krakowskiego, ale przede wszystkim informacja zawarta w pro-
tokole z 98. Konferencji Plenarnej EP obradującej 22 listopada 1966 roku52. 
Warto podkreślić, że protest został podpisany jeszcze w tym samym dniu 

47 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 2-3, Pismo metropolity krakow-
skiego abpa Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 
11 I 1966 r.

48 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/220, k. 14, Protokół 91. KPEP, Warszawa, 
9-10 II 1966 r.

49 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 6-14, Oświadczenie. Właściwe 
znaczenie soborowej korespondencji Episkopatu Polski z Episkopatami całego świata, 
a w szczególności z Episkopatem niemieckim (naświetlenie).

50 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 28, Protokół KGEP, Warszawa, 
8 II 1965 r. Inaczej zanotowano w protokole z 91. Konferencji Plenarnej EP, gdzie po-
dano, że do odczytania wiernym przyjęto projekt wrocławski autorstwa abpa Bolesława 
Kominka, a projekt krakowski abpa Karola Wojtyły miał być przekazany biskupom or-
dynariuszom, jako pomoc duszpasterska dla kapłanów. Zob. AAW, SPP, Protokoły KEP, 
sygn. II 4/220, k. 16-17, Protokół 91. KPEP, Warszawa, 9-10 II 1966 r.

51 K. Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 
1959-1978, s. 164-166.

52 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/227, k. 30, Protokół 98. KPEP, Warszawa, 
21-22 XI 1966 r.
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przez wszystkich polskich hierarchów, a następnie przekazany Radzie Pań-
stwa PRL53.

Kolejną oficjalną wypowiedzią KEP, której autorem był kardynał Wojtyła, 
jest odpowiedź na list rządu PRL z 14 lipca 1970 roku. Przypomnijmy, że w pi-
śmie tym władze komunistyczne negatywnie oceniły projekt listu biskupów 
polskich w związku z 50. rocznicą „wypadków wojennych z 1920 roku” (zwy-
cięstwa wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej oraz Bitwie nad Niemnem). 
Rząd PRL oskarżał hierarchów o działanie wymierzone przeciwko polskiej 
racji stanu i sojuszniczym stosunkom polsko-radzieckich. W przygotowanej 
odpowiedzi kardynał podkreślał, że treść pisma rządu PRL stanowi niedopusz-
czalną ingerencję w misję duszpasterską i religijną Kościoła54.

Odpowiedź na list rządu PRL nie tylko wywołała kolejny konflikt w relacjach 
państwo – Kościół katolicki, ale również uzmysłowiła partyjnym decydentom rolę 
arcybiskupa krakowskiego jako jednego z czołowych krytyków systemu politycz-
nego. Kolejne kroki podejmowane przez kard. Wojtyłę wskazywały, że zastępca 
przewodniczącego KEP będzie twardo domagał się przywrócenia oraz respekto-
wania praw Kościoła i ludzi wierzących w Polsce. Nie inaczej należy bowiem oce-
nić list w sprawie Wydziału Teologicznego UJ, który 8 maja 1971 roku skierował 
do premiera PRL Piotra Jaroszewicza. Metropolita krakowski domagał się w nim 
podjęcia – w duchu deklarowanej przez stronę rządową normalizacji stosunków 
pomiędzy państwem a Kościołem – rozmów w celu naprawienia krzywdy: „Od 
strony środowiska krakowskiego likwidacja Wydziału Teologicznego UJ jest stratą 
tym bardziej dotkliwą, że Kraków w dalszym ciągu jest środowiskiem skupiają-
cym wielką, chyba największą w Polsce, liczbę studentów teologii, skupionych 
w w/w trzech seminariach diecezjalnych oraz w całym szeregu seminariów i kle-
rykatów zakonnych. W bieżącym roku akademickim ogólna liczba tych studen-
tów przekracza tysiąc osób. Już z tego tylko punktu widzenia dokonana przed 17 
laty likwidacja Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie jest dotkliwą krzywdą 
wyrządzoną Kościołowi i społeczeństwu katolickiemu. Należy jednak stwierdzić 
zarazem, że jest to krzywda wyrządzona polskiej historii i kulturze”55.

53 Protest Episkopatu Polski skierowany do Rady Państwa w sprawie znieważenia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej przez władze administracyjne oraz gwałcenia uczuć religijnych, 
w: P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 2: Lata 
1960-74, Poznań 1995, s. 405-407.

54 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, 
s. 35-36.

55 K. Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 
1959-1978, s. 260. 

Michał Białkowski | Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018288

W ślad za listem podejmującym problem restytucji Wydziału Teologiczne-
go UJ pojawił się pomysł kompleksowego opisania sytuacji katolików w PRL. 
Zapewne jeszcze w listopadzie 1971 roku kardynał intensywnie pracował nad 
tekstem opracowania Wolność religijna jako podstawa normalizacji stosunków 
pomiędzy państwem a Kościołem, bowiem 11 grudnia skierował na ręce se-
kretarza KEP bp. Bronisława Dąbrowskiego FDP pierwszą wersję projektu. 
Ostateczna wersja dokumentu zatytułowanego Memoriał Episkopatu Polski do 
Rządu PRL o wolności religijnej jako podstawie normalizacji stosunków między 
Państwem a Kościołem56 złożona została do rozpatrzenia przez Radę Główną EP 
7 lutego 1972 roku57. Jednak z powodu choroby autora memoriału, który nie 
uczestniczył w tym posiedzeniu, dyskusja nad dokumentem odbyła się dopiero 
4 maja 1972 roku. Opracowanie przekazane do dalszego omówienia na posie-
dzeniu plenarnym KEP ostatecznie zostało przesłane do Sekretariatu Stanu 
Stolicy Apostolskiej, gdzie „ze względu na przygotowywaną wymianę poglą-
dów z Rządem PRL proponowano, aby odłożyć przesłanie go do Rządu”58.

Memoriał został uchwalony w czasie posiedzenia KEP obradującej we 
Wrocławiu 31 października 1972 roku59, a następnie 30 stycznia 1973 roku 
przesłany rządowi PRL60.

Kolejny dokument autorstwa Karola Wojtyły to Memoriał do Rządu PRL 
w sprawie ograniczeń dla kultury chrześcijańskiej w Polsce. Opracowanie to zo-
stało zaprezentowane członkom Rady Głównej EP 15 czerwca 1973 roku. Jak 
zanotowano w protokole obrad tego gremium: „W memoriale tym podkreśla 
się we wstępie łączność z zagadnieniem wolności sumienia. Punktem wyjścia 
jest prawo państwowe, zawarte w Konstytucji PRL. Referent powołuje się też 
na postanowienia Konstytucji pastoralnej o Kościele w świecie współczesnym. 
Mówi o prawie biernym i czynnym do udziału wszystkich obywateli w do-
brach kultury, o wpływie chrześcijaństwa na tworzenie się kultury polskiej, 
o konieczności uznania tego faktu i wykluczenia tendencji przeciwnych. Spo-

56 Tamże, s. 270.
57 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/27, k. 46, Protokół RGEP, Warszawa, 

8 II 1972 r.
58 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/27, k. 180, Protokół RGEP, Kraków, 

29 X 1972 r.
59 Memoriał Episkopatu Polski do Rządu o wolności religijnej jako podstawie normali-

zacji stosunków pomiędzy państwem a Kościołem, w: P. Raina, Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów 1945-1989, t. 2: Lata 1960-74, s. 597-610.

60 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/28, k. 70, Protokół RGEP, Warszawa, 
12 IX 1973 r.
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łeczeństwo katolickie było nie tylko przedmiotem działalności kulturalnej, ale 
i przedmiotem kształtującym dobra kulturalne. Stwierdza się rażące ograni-
czenia noszące znamiona dyskryminacji z pobudek ideologicznych. Upośle-
dzenie Kościoła z jednoczesnym uprzywilejowaniem pewnej grupy obywateli. 
Wszystko podporządkowane tendencjom antyreligijnym i antykościelnym”61. 

Memoriał został przyjęty podczas 139. posiedzenia plenarnego KEP 
i 24 stycznia 1974 roku przesłany władzom PRL62. 

W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku silne zaniepokojenie polskich 
biskupów wywołały rządowe projekty reformy systemu oświaty i wychowania. 
Zakładały one przyjęcie sowieckiego modelu szkolnictwa opartego na świato-
poglądzie socjalistycznym. W odpowiedzi na zamierzenia władz PRL Karol 
Wojtyła – na wniosek KEP – przygotował Deklarację w sprawie wychowania 
katolickiej młodzieży w Polsce63, w której dopominał się o respektowanie zasad 
wychowania chrześcijańskiego oraz przestrzeganie obowiązującego ustawo-
dawstwa, w tym prawa osób wierzących do systematycznego nauczania religii. 
Dokument – przyjęty przez biskupów 14 września 1973 roku – został skierowa-
ny zarówno do władz państwowych, jak i całego społeczeństwa64.

Prawie równocześnie Wojtyła przygotowywał memoriał w sprawie mło-
dzieży studiującej. Projekt dokumentu wraz z listem kardynał przekazał Pry-
masowi Polski 9 stycznia 1974 roku Metropolita krakowski – w imieniu KEP 
– stawał w obronie młodzieży studiującej zmuszanej do przynależności do 
organizacji socjalistycznych oraz domagał się przestrzegania w tej kwestii 
zasady dobrowolności i pluralizmu. Po naniesieniu drobnych poprawek i uzu-
pełnień opracowanie zostało przesłane jako list prymasa do władz PRL w dniu 
24 stycznia 1974 roku65.

Dzień później – 25 stycznia 1974 roku – metropolita krakowski skierował 
do premiera PRL Piotra Jaroszewicza kolejny list w sprawie Wydziału Teo-
logicznego UJ. Zbliżająca się wówczas 600. rocznica urodzin św. królowej 
Jadwigi była impulsem, by po raz kolejny dopominać się o uznanie istnienia 

61 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/28, k. 51, Protokół RGEP, Warszawa, 
15 VI 1973 r.

62 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/29, k. 24, Protokół RGEP, Warszawa, 
22 I 1974 r.

63 W. Gasidło, Kościół krakowski w służbie rodziny, s. 68. 
64 Deklaracja w sprawie wychowania katolickiej młodzieży w Polsce, w: Listy pasterskie 

Episkopatu Polski 1945-1974, s. 757-761; K. Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy 
pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 1959-1978, s. 757-761.

65 Tamże, s. 308.
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Wydziału Teologicznego UJ i przywrócenie mu praw państwowych66. Po-
dobny w treści dokument wystosowali również biskupi polscy obradujący 
w Krakowie 11 maja 1974 roku67. Jego inicjatorem oraz głównym redaktorem 
był kard. Karol Wojtyła.

Innym ważnym wydarzeniem w stosunkach państwo-Kościół katolicki 
w dekadzie lat siedemdziesiątych XX wieku była wizyta delegacji Stolicy Apo-
stolskiej w dniach 4-7 lutego 1974 roku. Na czele dostojników watykańskich 
stał przyszły sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej abp Agostino Casaroli, towa-
rzyszyli mu: abp Luigi Poggi, ks. Andrzej Deskur i ks. Gabriel Montalvo Higu-
era. Delegacja przybyła na zaproszenie władz państwowych, jednak prowadziła 
również rozmowy z Episkopatem Polski68. Wydany z tej okazji przez biskupów 
polskich komunikat zredagowany został przez kard. Karola Wojtyłę. Zastępca 
przewodniczącego KEP podkreślał w nim, że sprawa normalizacji stosunków 
z państwem jest priorytetową troską episkopatu, jednak jej podstawowym wa-
runkiem jest respektowanie przez państwo praw ludzi wierzących69.

W tym samym duchu – w lutym 1975 roku – kard. Karol Wojtyła przygoto-
wał obszerny dokument roboczo zatytułowany: Projekt pisma m.in. w sprawie 
równouprawnienia wszystkich obywateli wg artykułu 69 Konstytucji70. W dniu 
15 lutego 1975 roku opracowanie zostało przekazane kard. Stefanowi Wyszyń-
skiemu oraz bp. Bronisławowi Dąbrowskiemu FDP. Następnie 12 marca 1975 
roku podczas posiedzenia 147. Konferencji Plenarnej EP dokument został za-
prezentowany wszystkim polskim hierarchom. W protokole zawarto wówczas 
następujące stwierdzenie: „Referent przedłożył do aprobaty projekt memoriału 
do Rządu n.t. «Obrona katolików przed alienacją». Odczytany przez kardynała 
projekt został przyjęty oklaskami. W najbliższych dniach zostanie przekazany 
Rządowi imieniem Konferencji Plenarnej Episkopatu”71.

66 Tamże, s. 309-310.
67 J. Szczepaniak, Kościelny ośrodek akademicki w Krakowie w wizji i działaniu Karola 

Wojtyły (1959-1978), „Textus et Studia” 2016 nr 2(6), s. 122-123.
68 A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistycz-

ne (1963-1989), Warszawa 2001, s. 229-230. 
69 Komunikat konferencji plenarnej Episkopatu Polski o kontaktach między Rządem 

a Stolicą Apostolską (fragment), w: P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle doku-
mentów 1945-1989, t. 2: Lata 1960-74, s. 653; J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła 
w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 38. 

70 K. Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 
1959-1978, s. 377-382.

71 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/276, k. 71, Protokół 147. KPEP, Warszawa, 
11-12 III 1975 r.
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Zgodnie z zapowiedzią 17 marca 1975 roku przewodniczący KEP oraz jej 
sekretarz wystosowali do rządu PRL pismo oparte na przygotowanym przez 
kardynała Wojtyłę opracowaniu72. 

Projektowane przez władze PRL w drugiej połowie 1975 roku zmiany 
w konstytucji nie mogły ujść uwadze polskich biskupów. Propozycje partyj-
nych decydentów zmierzały bowiem w kierunku konstytucyjnego unormo-
wania sojuszu ze Związkiem Radzieckim, przynależności do bloku państw 
socjalistycznych oraz wprowadzenia zapisu o przewodniej roli PZPR w życiu 
społeczno-politycznym narodu. Widząc w tych działaniach wyraźne ograni-
czenie suwerenności państwa polskiego oraz praw obywatelskich, Episkopat 
Polski podjął zdecydowane działania. Metropolita krakowski był autorem 
projektu oświadczenia w sprawie konstytucji PRL skierowanego do władz 
państwowych 25 lutego 1976 roku. Mimo że dokument – przedyskutowany 
podczas posiedzenia Rady Głównej EP – nie został przyjęty jako stanowisko 
Episkopatu Polski, wpłynął jednak konstruktywnie na dalsze działania hie-
rarchów. Opracowanie kard. Karola Wojtyły stało się podstawą wydanego 
w marcu 1976 roku Wyjaśnienia sekretariatu Episkopatu dla wiernych w związ-
ku z pytaniami dotyczącymi zmiany Konstytucji. Dokument ten – zgodnie z su-
gestią metropolity krakowskiego – został odczytany we wszystkich kościołach 
w Polsce w niedzielę 7 marca 1976 roku73.

2.3. Kontakty ze Stolicą Apostolską oraz konferencjami episkopatów

Pomijając okres studiów rzymskich w latach 1946-1948, pierwszym i naj-
ważniejszym doświadczeniem Karola Wojtyły w kontaktach z centralnymi 
urzędami Stolicy Apostolskiej był Sobór Watykański II. Wikariusz kapitulny 
archidiecezji krakowskiej jako jeden z nielicznych polskich biskupów uczestni-
czył we wszystkich czterech sesjach soborowych74. W auli soborowej wygłosił 

72 K. Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz, t. 1: Listy pasterskie – Komunikaty – Zarządzenia 
1959-1978, s. 382.

73 Wyjaśnienie sekretariatu Episkopatu dla wiernych w związku z pytaniami dotyczącymi 
zmiany Konstytucji, w: P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-
1989, t. 3: Lata 1975-89, Poznań-Pelplin 1996, s. 31-33. 

74 Tylko dziesięciu polskich hierarchów uczestniczyło we wszystkich czterech sesjach 
Soboru Watykańskiego II. Byli to: 1) Prymas Polski, metropolita gnieźnieński i warszaw-
ski, kard. Stefan Wyszyński; 2) metropolita poznański abp Antoni Baraniak; 3) biskup 
włocławski Antoni Pawłowski; 4) biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski; 5) biskup 
lubelski Piotr Kałwa; 6) biskup łódzki Michał Klepacz; 7) wikariusz kapitulny archi-
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osiem przemówień, co było dużym osiągnięciem, świadczyło o dobrym przy-
gotowaniu merytorycznym, znajomości najnowszych trendów teologicznych, 
biegłym posługiwaniu się łaciną kościelną oraz twórczym zaangażowaniu mów-
cy75. Nadmienić należy, że częściej przemawiali tylko kard. Stefan Wyszyński – 
10 przemówień i bp Michał Klepacz – 9. Wypowiedzi krakowskiego hierarchy 
dotyczyły schematów: o liturgii, o źródłach Objawienia, o Kościele, o wolności 
religijnej, o apostolstwie świeckich, o Kościele w świecie współczesnym76. Prace 
redakcyjne nad ostatnim z wymienionych dokumentów były największym 
soborowym „osiągnięciem” Karola Wojtyły. Ostateczna redakcja tzw. schema-
tu XIII stała się podstawą tekstu przyjętej przez ojców soborowych 7 grudnia 
1965 roku Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes77. Z perspektywy całej posługi biskupiej należy stwierdzić, że 
Sobór Watykański II stał się sprawdzianem rozwoju duchowego, przygotowa-
nia intelektualnego oraz zdolności organizacyjnych przyszłego papieża. 

Jeszcze przed ogłoszeniem nominacji kardynalskiej – 8 marca 1967 roku 
– Karol Wojtyła został powołany przez Pawła VI do grona konsultorów Rady 
Świeckich (Consilium de Laicis)78. Natomiast bezpośrednio po kreacji kardy-
nalskiej w czerwcu 1967 roku wszedł w skład Kongregacji do Spraw Ducho-
wieństwa oraz Kongregacji Kościołów Wschodnich. W marcu 1973 roku został 
włączony w skład Kongregacji Wychowania Chrześcijańskiego, a w sierpniu 
1975 roku Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego79.

diecezji krakowskiej bp Karol Wojtyła (od 1964 r. arcybiskup metropolita krakowski, 
od 1967 r. kardynał); 8) biskup pomocniczy diecezji katowickiej i koadiutor cum iure 
successionis bp. Stanisława Adamskiego (Katowice), Herbert Bednorz (od 1967 r. bis-
kup katowicki); 9) biskup koadiutor diecezji gdańskiej Edmund Nowicki (od 1964 r. 
biskup gdański); 10) specjalny delegat Prymasa Polski w Opolu z uprawnieniami bisku-
pa rezydencjonalnego bp Franciszek Jop (od 1967 r. administrator apostolski ad nutum 
Sanctae Sedis w Opolu, od 1972 r. biskup opolski). Zob. M. Białkowski, Wokół Soboru 
Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016, s. 49.

75 R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Warsza-
wa 2011.

76 B. Bejze, Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000, s. 101-111.
77 M. Białkowski, Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, s. 76.
78 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 13, Protokół KGEP, Warszawa, 

11 IV 1967 r. Zob. J. M. Dyduch, Rola Kardynała Karola Wojtyły w pracach Komisji Apo-
stolstwa Świeckich, w: Karol Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, R. Zawadzki, 
Kraków 1988, s. 332; tenże, Udział Kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich, 
s. 6.

79 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 236, 421 i 531. 
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Zmiany, jakie wniósł w życie Kościoła powszechnego Sobór Watykański II, 
dotykały wielu aspektów – odnowy liturgii, awansu świeckich, nowej ekle-
zjologii, szczególnie zaś nauczania o kolegialności. Te ostatnie spowodowały 
ustanowienie przez papieża Pawła VI instytucji Synodu Biskupów – organu 
doradczego Biskupa Rzymu80.

Zwołany na jesień 1967 roku I Synod Biskupów poświęcony był zagadnie-
niu zachowania i umocnienia wiary katolickiej, jej integralności, żywotności, 
rozwoju, spójności doktrynalnej i historycznej. Kardynał Karola Wojtyła został 
wybrany na jego członka podczas 103. Konferencji Plenarnej EP obradującej 
w dniach 15-16 czerwca 1967 roku. Na arcybiskupa krakowskiego w pierw-
szym głosowaniu oddano 7 głosów na 54 głosujących, w drugim głosowaniu 
– 49 głosów również na 54 głosujących81. Wybór zatwierdził papież Paweł VI. 
W okresie przygotowań do obrad synodu Wojtyła – na podstawie dokumenta-
cji przekazanej przez sekretarza generalnego synodu – szczegółowo opracował 
problematykę nauki wiary, niebezpieczeństw i zagrożeń dla współczesnej wiary 
oraz sposobów szukania dróg wyjścia w tych sytuacjach82. Niestety wyniki jego 
prac studyjnych nie zostały przedstawione podczas obrad Synodu. Odmowa 
udzielenia paszportu na wyjazd do Rzymu Prymasowi Polski spowodowała, że 
metropolita krakowski – wraz z innymi polskimi członkami synodu – zrezy-
gnował z wyjazdu na Synod. Postawa metropolity krakowskiego była wyrazem 
jego solidarności z osobą prymasa oraz znakiem protestu wobec represyjnej 
polityki wyznaniowej władz PRL.

Kolejny Synod Biskupów zwołany w roku 1969 miał charakter nadzwy-
czajny. Tym razem zaproszenie przyszło od samego Pawła VI, który osobiście 
mianował metropolitę krakowskiego uczestnikiem Synodu. Tematem obrad 
– w których aktywny udział wziął krakowski hierarcha – były zagadnienia 
władzy w Kościele postrzegane z perspektywy współpracy Stolicy Apostolskiej 
z Konferencjami Episkopatów. 

Znaczącym wydarzeniem w posłudze kardynała Karola Wojtyły Kościoło-
wi powszechnemu był Synod Biskupów w 1971 roku. Wybór na delegata na-
stąpił podczas 123. Konferencji Plenarnej EP83. Tym razem ojcowie synodalni 

80 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 30.
81 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/232, k. 58, Protokół 103. KPEP, Warszawa, 

15-16 VI 1967 r.
82 J.  M.  Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w  służbie Kościołowi Powszechnemu, 

s. 103-111.
83 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/252, k. 51, Protokół 123. KPEP, Warszawa, 

27-28 I 1971 r.
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mieli dyskutować o problemie kapłaństwa sakramentalnego i sprawiedliwości 
w świecie. Jednocześnie Episkopat Polski – w odpowiedzi na prośbę Rady 
Sekretariatu Synodu Biskupów – przygotował propozycje dodatkowych te-
matów, które mogły być przedmiotem obrad. Były to zagadnienia na temat: 
1) życia zakonnego; 2) sposobu sprawowania władzy w Kościele; 3) prymatu 
celów duszpasterskich; 4) posłuszeństwa kapłanów; 5) Magisterium i  jego 
autorytetu w Kościele. Odpowiedź skierowaną do Sekretariatu Synodu zawie-
rającą sugestie wymienionych powyżej tematów przygotował Karol Wojtyła. 
Natomiast sama aktywność kardynała podczas obrad spotkała się z uznaniem 
zarówno Pawła VI, jak i ojców synodalnych, którzy wybrali go 5 grudnia 1971 
roku do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów84. 

Zasiadanie w Radzie Sekretariatu Synodu Biskupów wymagało jeszcze 
większego zaangażowania ze strony przyszłego papieża. Synod Biskupów 
z 1974 r. poświęcony ewangelizacji był dla niego czasem niezwykle wytężonej 
pracy intelektualnej oraz organizacyjnej. Ponadto podczas 135. Konferencji 
Plenarnej EP 21 marca 1973 roku ustanowiono Komisję Synodalną, na której 
czele stanął metropolita krakowski85. Organ ten przygotował dwa dokumenty: 
Votum Episkopatu Polski na Synod Biskupów 1974 w Rzymie w sprawie ewangeli-
zacji współczesnego świata oraz Votum. Ponadto był odpowiedzialny za przygo-
towanie – w imieniu Episkopatu Polski – uwag do rozesłanej przez Sekretariat 
Synodu tzw. Panoramy, w której syntetyzował aktualny obraz życia Kościoła. 

Powołanie przez papieża Pawła VI na jednego z dwóch głównych relatorów 
Synodu (drugim był pakistański kardynał Joseph Cordeiro) nałożyło na niego 
kolejny obowiązek, jakim było przygotowanie relacji do drugiej części schema-
tu o ewangelizacji współczesnego świata86. Ponadto 22 października 1974 roku 
został po raz kolejny wybrany przez ojców synodalnych do Rady Sekretariatu 
Synodu87. Uczestnictwo w pracach tego kolegialnego ciała zaowocowało m. in. 
przygotowaniem dokumentu końcowego – orędzia ojców synodalnych na 
zakończenie ich prac.

84 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 32.
85 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/264, k. 9, Protokół 135. KPEP, Warszawa, 

21-22 III 1973 r. Według odręcznego zapisu sporządzonego przez kard. Stefana Wy-
szyńskiego tworzyli ją: kard. Karol Wojtyła, abp Antoni Baraniak, bp Jerzy Ablewicz, 
bp Ignacy Tokarczuk. Zob. również: AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/267, k. 26, 
Protokół 138. KPEP, Warszawa, 13-14 IX 1973 r.

86 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 494-495.
87 Tamże, s. 497.
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Również ostatni Synod zwołany przez papieża Montiniego w 1977 roku 
był dla kard. Wojtyły czasem intensywnej pracy. Kardynał, jako członek Rady 
Sekretariatu Synodu, nie tylko przygotował dokumenty będące zarysem pro-
blematyki przyszłego Synodu, ale zredagował wspólną wypowiedź biskupów 
polskich – votum Episkopatu Polski. Dokument ten został omówiony i za-
twierdzony podczas sesji KEP obradującej jesienią 1976 roku88. Na prośbę 
Prymasa Polski po raz kolejny opracował materiały do tzw. Panoramy. Zostały 
one zawarte w obszernym dokumencie zatytułowanym: Do panoramy życia 
Kościoła na Synod Biskupów 1977 (nomine episcoporum Poloniae). Już w trakcie 
obrad Synodu przekazał natomiast dwa kolejne opracowania, które dotyczy-
ły roli rodziców w katechizacji dzieci oraz potrzeby katechizacji dorosłych. 
Kardynał Karol Wojtyła uczestniczył również w przygotowaniu i redakcji 
posynodalnej Adhortacji o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, 
która została ogłoszona w pierwszą rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową 
– 16 października 1979 roku.

Metropolita krakowski nie tylko blisko współpracował z dykasteriami 
Kurii Rzymskiej w związku z kolejnymi Synodami Biskupów, utrzymywał 
również serdeczne więzi z przedstawicielami największych episkopatów Euro-
py i świata. Szczególnie intensywne były kontakty – w okresie obrad Soboru 
Watykańskiego II – z członkami episkopatu Francji. Datują się one prawie 
od początku obrad, gdyż już 30 października 1962 roku w protokole nr 2 
z posiedzenia polskich ojców soborowych w Rzymie zapisano, że odbyły się 
trzy spotkania z hierarchami francuskimi, a za kontakty te odpowiadają: abp 
Kominek, bp Bednorz oraz bp Wojtyła89.

Rozmowy kontynuowane w czasie II i III sesji Soboru Watykańskiego II 
oraz w okresach pomiędzy sesjami nabierały coraz szerszego rozmachu. Do-
brze ilustruje je ciekawe i obszerne sprawozdanie zawierające opis podróży do 
Francji oraz spotkań z biskupami francuskimi. W sprawozdaniu z 28 paździer-
nika 1965 roku złożonym na ręce kard. Stefana Wyszyńskiego informował, 
że 17 października 1965 roku udał się na zaproszenie bp. Lucien Lebruna do 
Paray-le-Monial, gdzie odprawił Mszę św. pontyfikalną i uczestniczył w 200. 
rocznicy ustanowienia liturgicznej uroczystości Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. W dalszej części pisał: „Wkrótce po powrocie z Paray-le-Monial odbyłem 
rozmowę z Abpem. G. Garrone z Tuluzy, vice-przewodniczącym Episkopatu 

88 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 34.
89 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 

1962-1965, Lublin 2018 [w druku].
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Francuskiego, znanym mi dobrze dzięki wspólnej pracy nad schematem XIII. 
(…) Treść rozmowy można krótko ująć w sposób jak następuje. We Francji 
sytuacja Kościoła w Polsce, a zwłaszcza Episkopat i osoba Księdza Prymasa, 
są przedmiotem sporu, jaki toczy się pomiędzy przedstawicielami tzw. lewicy 
i prawicy katolickiej. O ile jednym zależy na ukazywaniu stosunku państwa 
do Kościoła w Polsce w kolorach jak najbardziej dodatnich i przez to niepraw-
dziwych, to natomiast drudzy posługują się sytuacją Kościoła w Polsce, korzy-
stając z prawdziwych faktów i z enuncjacji naszego Episkopatu, ale czynią to 
w znacznej mierze po to, by zwalczać lewicę. (…)

Wkrótce po tej rozmowie nastąpiło 25 października w  Seminarium 
 St-Louis spotkanie z licznie zgromadzonym Episkopatem Francuskim (uczest-
niczyło kilkudziesięciu biskupów, w tym dwu kardynałów). Inicjatywa wyszła 
ze strony abp. z Rennes, F. Gouyon, z którym naprzód korespondencyjnie 
ustaliłem termin i charakter spotkania. Z naszej strony brał w nim udział Abp 
B. Kominek, Bp J. Jaroszewicz, Bp K. Majdański – i niżej podpisany. Przed-
stawiliśmy naprzód, przemawiając po kolei, sytuację, a bardziej jeszcze pracę 
Kościoła w Polsce. Potem odpowiadaliśmy na szereg pytań. Byliśmy obecni 
wyłącznie Biskupi, gdyż Abp Gouyon wykluczył wszystkie inne osoby z tego 
spotkania. Zdaje się, że wypadło ono dodatnio. Znów wróciła sprawa udziału 
w Millenium oraz propozycja przesyłki książek”90.

Zamknięcie obrad soborowych w grudniu 1965 roku nie zakończyło ser-
decznych kontaktów z biskupami francuskimi, austriackimi, niemieckimi, 
amerykańskimi i afrykańskimi, wręcz przeciwnie było początkiem długolet-
nich relacji, które zaowocowały wieloma podróżami zagranicznymi. Wymienić 
należy najważniejsze, w czasie których metropolita krakowski reprezentował 
cały Episkopat Polski. 

W 1969 roku kardynał udał się do Kanady (28 sierpnia – 16 września) 
i Stanów Zjednoczonych Ameryki (16 września – 1 października). Była to 
zalegała podróż milenijna i mimo że najważniejsze były spotkania z Polonią 
kanadyjską oraz amerykańską, istotne miejsce zajmowały spotkania z dostoj-
nikami kościelnymi91. 

90 AAW, SPP, teczka: Sobór Watykański II. Sesje polskich ojców soborowych (od 29 
IX 1963 r. do 4 XII 1965 r.), b. p.

91 Kardynał spotkał się m.in. z arcybiskupem Quebecu i Prymasem Kanady kard. 
Maurice Roy’em, arcybiskupem Montrealu Paulem Grégoire’m, arcybiskupem Detroit 
i przewodniczącym Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich kard. Johnem 
F. Deardenem, arcybiskupem Bostonu kard. Richardem Cushingiem, arcybiskupem 
St. Louis kard. Johnem Carberrym, arcybiskupem Filadelfii kard. Johnem Krolem oraz 
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Również podróż na 40. Kongres Eucharystyczny – do Melbourne w Au-
stralii w lutym 1973 roku była czasem służby Episkopatowi Polski. Metropo-
lita krakowski nie tylko pełnił funkcje reprezentacyjne, odwiedził również 
polskich kapłanów i misjonarzy w Nowej Gwinei oraz w Nowej Zelandii. 
W Sydney przyjmował go kard. James Darcy Freeman, w Canberze abp Tho-
mas Cahil, w Melbourne kard. James Robert Knox, w Adelaide abp James 
William Gleeson, a w Perth abp John Goody.

Kolejną podróż zagraniczną odbył na przełomie maja i czerwca 1973 roku 
do Belgii. Gościł wówczas u biskupa Brugii Emiela De Smedta, znajomego 
z czasów Soboru Watykańskiego II. 

Ważny nie tylko z punktu widzenia Episkopatu Polski, ale Kościoła po-
wszechnego był udział Karola Wojtyły w pogrzebie biskupa Litomierzyc kard. 
Štěpána Trochty SDB 16 kwietnia 1974 roku92. Komunistyczne władze Cze-
chosłowacji, mimo że nie zgodziły się na koncelebrowanie Mszy św. przez 
nielicznych zagranicznych hierarchów, nie przeszkodziły krótkiej przemowie 
pogrzebowej wygłoszonej przez Wojtyłę nad trumną kardynała na cmentarzu. 
Ten odważny gest był znakiem solidarności i współczucia Kościoła polskiego 
z Kościołem czeskim93.

W dniach 23 lipca – 11 września 1976 roku przewodniczył delegacji Episko-
patu Polski na 41. Kongres Eucharystyczny w Filadelfii. Podobnie jak siedem 
lat wcześniej odwiedził wówczas główne ośrodki polonijne w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki i w Kanadzie. Wiele czasu poświęcał również na oficjalne 
rozmowy z hierarchami amerykańskimi i kanadyjskimi94. Po powrocie do 
kraju kard. Karol Wojtyła nie tylko złożył szczegółowe opracowanie dotyczące 
41. Kongresu Eucharystycznego, kontaktów z episkopatami amerykańskim 
i kanadyjskim, spotkaniami z Polonią, ale przygotowywał również projekty 

złożył wizytę w siedzibie Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich w Waszyng-
tonie. 

92 A. Casaroli, Pamiętniki, s. 136. 
93 J. Wąsowicz, Kardynał Štěpán Trochta SDB – więzień dwóch systemów totalitarnych, 

„Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” 7(2017), s. 41.
94 Do najważniejszych rozmówców zaliczyć należy: arcybiskupa Bostonu kard. Hum-

berto Sousa Medeirosa, arcybiskupa Waszyngtonu kard. Williama Bauma, kard. Johna 
Krola, arcybiskupa seniora Baltimore kard. Lawrence Shenana, arcybiskupa Chicago 
kard. Johna Cody’ego, arcybiskupa Nowego Jorku kard. Terence Cooke, arcybiskupa 
San Francisco Josepha T. McGuckena, przewodniczącego Konferencji Amerykańskich 
Biskupów Katolickich arcybiskupa Cincinnati Josepha L. Bernardina, arcybiskupa Toron-
to Philipa Pococka oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Kanady bp. Geralda 
Cartera. 
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korespondencji z Konferencją Amerykańskich Biskupów Katolickich oraz 
Konferencją Episkopatu Kanady95.

W dniach 20-25 września 1978 roku współprzewodniczył wraz z kard. Ste-
fanem Wyszyńskim delegacji polskich biskupów w RFN. Podkreślić należy, 
że z uwagi na wiek Prymasa Tysiąclecia to na kardynale Wojtyle spoczywała 
odpowiedzialność za przygotowanie, organizację i przebieg tej podróży. Polscy 
hierarchowie spotykali się przede wszystkim z przewodniczącym Niemieckiej 
Konferencji Biskupów kard. Josephem Höffnerem oraz kard. Hermannem 
Volkiem. 21 września 1978 roku wzięli udział w posiedzeniu Niemieckiej 
Konferencji Biskupów w Fuldzie96. Po powrocie do kraju w ten sposób dzielił 
się swoimi spostrzeżeniami: „Sam przebieg wizyty delegacji polskiej przeszedł 
wszelkie oczekiwania. Widziano w nas, w naszej postawie ratunek przed zagro-
żeniem ze Wschodu; pojęcie tego zagrożenia jakość spokojnie dojrzewa – zu-
pełnie inaczej niż to było po 1918 r. Problemem bardzo często ich nurtującym 
jest to – jak sobie Kościół w Polsce daje radę z  laicyzacją zaprogramowaną, 
w której żyje, gdy Zachód nie może sobie poradzić z samoistną. Dlatego 
wysunięto projekt, by z biskupów polskich i niemieckich stworzyć Komisję 
Mieszaną, która rozpracowałaby te zagadnienia”97.

Karol Wojtyła pełnił również wielokrotnie funkcję gospodarza, gdy do 
Polski przybywali zagraniczni dostojnicy, zarówno przedstawiciele zagranicz-
nych episkopatów (kard. Franz König, kard. Julius Döpfner, kard. John Krol, 
bp Gerald Carter), jak i wysocy urzędnicy Kurii Rzymskiej (kard. Gabriel-
-Marie Garrone, kard. Antonio Poma, abp Agostino Casaroli).

2.4. Inspirowanie zmian struktury organizacyjnej, celów i zadań KEP

Jednym z najważniejszych zadań, z jakimi przyszło zmierzyć się Kościołowi 
katolickiemu po Soborze Watykańskim II, było nadanie nauczaniu soboro-
wemu wymiaru praktycznego. W dziele tym niezwykle ważną rolę odgrywały 
komisje specjalistyczne KEP. Inicjatywa utworzenia kilku z nich należała do 
abp. Karola Wojtyły. W przypadku Komisji Teologicznej, o której powstanie 
zabiegał specjalnie w liście do Prymasa Polski z 28 lutego 1966 roku, metropo-

95 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/284, k. 48-49, Protokół 155. KPEP, Warszawa, 
17-18 XI 1976 r.

96 Stefan Kardynał Wyszyński, Karol Kardynał Wojtyła. Spotkania w Republice Federalnej 
Niemiec, Poznań 1979, s. 25-31.

97 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/294, k. 30, Protokół 165. KPEP, Warszawa, 
3-4 X 1978 r.
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lita krakowski kierował się potrzebą zagospodarowania nauczania Soboru Wa-
tykańskiego II: „(…) zakończenie Soboru oraz jego dorobek doktrynalny sta-
nowi dobrą okazję do powołania Komisji Teologicznej. Dorobek doktrynalny 
jest bowiem bardzo obfity i zarazem bardzo nowy. Prawidłowe posługiwanie 
się nim w nauczaniu seminaryjnym, a także duszpasterstwie, kaznodziejstwie 
oraz katechizacji – a to jest obowiązkiem całego Kościoła w przyszłości – moż-
liwe jest tylko pod warunkiem gruntownego przepracowania teologicznego. 
Sprawa należy do teologów – dotyczy ich warsztatu. Komisja teologiczna mia-
łaby za zadanie: 1) nawiązać do pracy samego Soboru; 2) nadać pracy teologów 
właściwą rangę, organizację i celowość”98. 

Co prawda Komisja Teologiczna nie powstała, ale dzięki staraniom metro-
polity krakowskiego Podkomisja Studiów – wyodrębniona w 1970 roku z Komi-
sji Studiów i Seminariów – przekształcona została w Komisję Nauki Katolickiej. 
Karol Wojtyła nie poprzestał jednak na tych działaniach. W dalszej perspektywie 
widział konieczność utworzenia jeszcze jednego specjalistycznego organu kole-
gialnego – Rady Naukowej EP. Po raz pierwszy pomysł jej utworzenia wysunął 
podczas 105. posiedzenia plenarnego KEP 24 listopada 1967 roku. Mówił wów-
czas: „Istnieje potrzeba powołania Rady Naukowej jako organu opiniodawczego 
oraz współdziałającego. W skład Rady powinni wejść najwybitniejsi przedstawi-
ciele poszczególnych dyscyplin teologicznych i nauk pokrewnych”99.

Natomiast 14 lutego 1970 roku, ponad dwa lata przed jej formalnym usta-
nowieniem w ten sposób argumentował konieczność istnienia: „(…) powinna 
być powołana w związku z pewnymi szczególnymi zadaniami Podkomisji 
[Studiów Episkopatu Polski – M. B.]. Dotyczy to w szczególności zagadnie-
nia kwalifikacji pracowników naukowych, opiniowania niektórych spraw 
związanych z działalnością uczelni akademickich i seminariów duchownych 
a wreszcie zleconej przez Podkomisji przez Konferencję Episkopatu funkcji 
stanowiących odpowiednik działalności Kongregacji pro Doctrina Fidei”100. 

Jednocześnie zaproponował listę członków Komisji dobranych spośród 
50 kandydatów. Metropolita krakowski uważał, że w Radzie Naukowej winni 
zasiąść: bp Wincenty Urban, ks. Marian Rechowicz, ks. Antoni Słomkowski , 
ks. Walenty Urmanowicz, ks. Czesław Jakubiec, ks. Eugeniusz Florkowski, ks. Jó-

98 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/221, k. 15, Pismo abp. metropolity kra-
kowskiego Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 
28 II 1966 r.

99 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/234, k. 51, Protokół 105. KPEP, Warszawa, 
23-24 XI 1967 r.

100 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/248, k. 6, Działalność Podkomisji Studiów. 
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zef Pastuszka, ks. Stanisław Kamiński, Adam Vetulani, Stefan Kurowski, ks. Wła-
dysław Smoleń. Funkcję sekretarza pełnić miał ks. Marian Jaworski101. 

Również Komisja Apostolstwa Świeckich zawdzięczała swoje powstanie 
Karolowi Wojtyle. Zabiegając o jej powołanie, podczas posiedzenia Komisji 
Głównej EP 8 marca 1966 roku, zadał kard. Wyszyńskiemu pytanie: „(…) 
czy przedstawieni kandydaci do Komisji Episkopatu Apostolstwa Świeckich 
otrzymają nominacje”. W odpowiedzi prymas Wyszyński stwierdził: „(…) naj-
pierw należy przyjrzeć się kandydatom świeckim – może trzeba będzie z kogoś 
zrezygnować, innych zaś zaprosić, w każdym razie zaczekać”102.

Sprawa utworzenia Komisji oraz włączenia w jej prace świeckich powróciła 
ponownie już podczas posiedzenia 93. Konferencji Millennijnej Episkopatu 
Polski, która obradowała w Gnieźnie 16 kwietnia 1966 roku Metropolita 
krakowski postulował wówczas, by przy ustaleniu listy członków Komisji 
uwzględnić istnienie duszpasterstwa stanowego i zawodowego103.

Kolejnym krokiem zmierzającym do przebudowy struktury KEP był po-
stulat utworzenia Rady ds. Kultury. Pomysł zorganizowania takiego gremium 
zrodził się najprawdopodobniej wśród członków Komisji Apostolstwa Świec-
kich. Kardynał Karol Wojtyła przedstawił go na posiedzeniu tejże Komisji 
3 grudnia 1977 roku Rada do Spraw Kultury miała pełnić wobec Komisji 
Apostolstwa Świeckich podobną rolę, jaką wykonywała Rada Naukowa wobec 
Komisji ds. Nauki Katolickiej104.

Karol Wojtyła był również pomysłodawcą reorganizacji struktury KEP 
poprzez zmiany organizacyjne wewnątrz jej Sekretariatu. Postulat ten przed-
stawił kardynałowi Wyszyńskiemu tuż po śmierci ówczesnego sekretarza KEP 
bp. Zygmunta Choromańskiego, ale jeszcze przed zatwierdzeniem pierwsze-
go Statutu KEP przez Stolicę Apostolską. Obserwacja pracy sekretarza KEP 
oraz jego najbliższego współpracownika bp. Bronisława Dąbrowskiego FDP 
nasunęła myśl by – wobec coraz większej ilości zadań stawianych przed sekre-
tariatem – dokonać jego rozdzielenia na dwa biura. W piśmie skierowanym 
do przewodniczącego KEP z 2 lutego 1969 roku postulował, by oprócz dotych-

101 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/248, k. 4, Pismo metropolity krakowskiego 
kard. Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 14 II 1970 r.

102 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/21, k. 38, Protokół KGEP, Warszawa, 
8 III 1966 r.

103 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/222, k. 21, Protokół 93. Millennijnej KPEP, 
Gniezno-Poznań, 14-17 IV 1966 r.

104 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, 
s. 184. 
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czasowego sekretarza KEP, którego stanowisko: „(…) było dotąd usytuowane 
przede wszystkim na osi spraw Kościół – Państwo, zostało dopełnione (…) 
sekretariatem «ad intra» sprawowanym przez drugiego biskupa (lub nawet 
nie-biskupa). Ten drugi sekretarz pozostawałby nade wszystko w żywym kon-
takcie z problematyką tej wielokierunkowej działalności Kościoła, którą wy-
znaczają i którą sterują poszczególne Komisje oraz przyporządkowane do nich 
sekcje czy grupy. (…) Funkcja sekretarza «do spraw wewnętrznych» pozostaje 
w ścisłym związku z takim przeorientowaniem stylu pracy. Do niego bowiem 
docierałby całokształt informacji z poszczególnych Komisji, aby w oparciu 
o nie planować problematykę posiedzeń. Wiele spraw mogłoby ograniczyć się 
do przekazu «in scriptis». Natomiast wybieranie wedle potrzeb i wedle pewnej 
kolejności zagadnienia – resorty poszczególnych Komisji – mogłyby wówczas 
podlegać obszerniejszemu i bardziej wszechstronnemu studium”105.

Inicjatywa Karola Wojtyły nie znalazła akceptacji w oczach Prymasa Polski 
choć należy zauważyć, że jej nowatorstwo mogło w znaczący sposób uspraw-
nić, a nawet zrewolucjonizować działalność KEP.

III. Udział w pracach komisji specjalistycznych Episkopatu Polski

Karol Wojtyła wniósł znaczący wkład w prace komisji Episkopatu Polski. 
Gremia te złożone przede wszystkim z duchownych (biskupów i księży) – spe-
cjalistów w zakresie poszczególnych dziedzin życia kościelnego, podejmowały 
często oddolne inicjatywy wyrastające poza ich wąski zakres kompetencyjny. 
Nierzadko działania te były jednak chaotyczne i nieskoordynowane z pracami 
plenarnymi KEP: „Ksiądz Prymas nie po raz pierwszy stwierdza, że jest za-
skakiwany inicjatywami przewodniczących niektórych Komisji Episkopatu. 
Wydaje się, że powinna istnieć jakaś forma ściśle ustalająca prawa i obowiązki 
poszczególnych Komisji. (…) Można powiedzieć, że powołując się na prze-
wodniczącego Konferencja Plenarna Episkopatu, daje mu jakiś mandat w gra-
nicach prac Komisji, ale czy w tym mieści się prawo przyjmowania zobowiązań 
również materialnych dla wszystkich biskupów? (…) Wynika z tego potrzeba 
regulaminu zatwierdzonego przez KPE dla każdej Komisji”106.

105 AAW, SPP, Protokoły RGEP, sygn. II 4/27, k. 6-7, Pismo metropolity krakow-
skiego kard. Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 2 II 
1969 r.

106 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/28, k. 11-12, Protokół RGEP, Warszawa, 
23 I 1973 r.
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Właśnie z przytoczonych powyżej powodów, w pierwszych miesiącach 
1973 roku, rozpoczęto prace nad dokumentem regulującym rolę, zadania oraz 
ogólne uprawnienia komisji EP. Opracowanie – zatytułowane Regulamin ra-
mowy dla Komisji Episkopatu Polski – zostało przyjęte przez Radę Główną EP 
25 listopada 1974 roku. W dokumencie tym zwracano uwagę, że zasadniczym 
zadaniem komisji jest podejmowanie skutecznej działalności w zakresie spraw 
sobie powierzonych. Komisje miały zatem: 1) ustalać formy i metody pracy; 2) 
badać problemy stosownie do powierzonych sobie zadań; 3) uchwalać program 
racy i czuwać nad jego wykonaniem; 4) podejmować powierzone sobie zada-
nia; 4) przeprowadzać kursy, sesje robocze, sympozja; 5) zwoływać referentów 
lub delegatów diecezjalnych w sprawach wchodzących w zakres prac komisji; 
6) odbywać posiedzenia co najmniej dwa razy w roku; 7) prowadzić protokoły 
zebrań i archiwa akt; 8) pracować według ustalonego regulaminu.

Z kolei w zakresie relacji z KEP: 1) komisje miały pracować zgodnie z kom-
petencjami zawartymi w regulaminie; 2) programy pracy i akcje o charakterze 
zasadniczym (np. duszpasterskie, kaznodziejskie, listy pasterskie) miały być 
przedkładane do zatwierdzenia; 3) sprawozdania z działalności, opracowania, 
wnioski i postulaty referowane na posiedzeniach KEP miały być składane na 
piśmie przewodniczącemu KEP oraz w odpisie sekretarzowi KEP minimum 
dwa tygodnie przed posiedzeniem plenarnym KEP107.

W okresie dwudziestu lat posługi biskupiej Karol Wojtyła uczestniczył, 
w ramach Episkopatu Polski, w pracach następujących gremiów:

1) Komisji Apostolstwa Świeckich – przewodniczący w latach 1966-1978;
2) Podkomisji Studiów – przewodniczący w latach 1967-1970;
3) Komisji ds. Nauki Katolickiej – przewodniczący w latach 1970-1978;
4) Rady Naukowej – przewodniczący w latach 1972-1978;
5) Komisji Duszpasterstwa Ogólnego – członek w latach 1958-1978, Ko-

misji Soborowej – członek w latach 1963-1970, Komisji Powołań – członek 
w latach 1967-1970.

3.1. Przewodniczący Komisji Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski 
(1966-1978)

Abp Karol Wojtyła odgrywał coraz większą rolę nie tylko w pracach KEP. 
Jak już wspomniano, dzięki jego inicjatywie 31 sierpnia 1966 r. powołana zosta-

107 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 127-129, Regulamin Ramowy dla 
Komisji Episkopatu Polski.
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ła do życia Komisja Apostolstwa Świeckich. Mimo że metropolita krakowski 
był rzecznikiem udziału w tym gremium świeckich, ostatecznie w pierwszych 
latach działalności Komisja składała się wyłącznie z duchownych108. Sekreta-
rzem Komisji został ks. Franciszek Macharski, członkami: bp Lech Kaczma-
rek, bp Jan Fondaliński, bp Jan Pietraszko, bp Bolesław Pylak, ks. Tadeusz 
Fedorowicz, o. Eugeniusz Weron SAC109. 

W 1967 roku kilku świeckich zostało powołanych na ekspertów Komisji. 
Z czasem weszli w jej skład na prawach członków. Na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku tworzyli ją: kard. Karol Wojtyła 
(przewodniczący), członkowie: ks. Franciszek Macharski (sekretarz), bp Le-
cha Kaczmarek, bp Jan Fondaliński, bp Jan Pietraszko, bp Bolesław Pylak, 
ks. Tadeusz Fedorowicz, ks. Eugeniusz Weron SAC, Czesław Strzeszewski, 
Stefan Swieżawski, Jerzy Turowicz, Jan Kłys, Teresa Kłys, Teresa Strzembosz110. 
Dzięki staraniom Wojtyły w maju 1972 roku podczas 130. Konferencji Plenar-
nej Episkopatu Polski zwiększono liczbę świeckich członków Komisji z 5 do 
10. Dokooptowani zostali wówczas: Krystyna Osińska, Kazimierz Czapliń-
ski, Halina Wistuba, Józef Hejnosz i Katarzyna Łopuska. Natomiast Teresa 
Strzembosz poprosiła o zwolnienie z pracy w komisji111.

Podczas posiedzenia 100. Konferencji Plenarnej EP 16 lutego 1967 roku 
Karol Wojtyła, omawiając dwa pierwsze posiedzenia Komisji, stwierdził: „Za-
poznanie się z samą koncepcją apostolstwa świeckich w świetle dokumentów 
soborowych przy równoczesnej konfrontacji tejże z możliwościami apostolstwa 
świeckich w Polsce i po wysłuchaniu referatów Bpa Pylaka i prof. Świeżaw-
skiego oraz szerokiej dyskusji doszła do wniosku, iż w obecnej rzeczywistości 
polskiej apostolstwo jest możliwe. Miejscem właściwym apostolstwa zorga-
nizowanego jest parafia, apostolstwa organicznego – rodzina, a apostolstwa 
indywidualnego – zawód. Formą właściwą apostolstwa świeckich jest nie tyle 
słowo, co wzorowe życie chrześcijańskie”112.

108 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 38, Protokół KGEP, Warszawa, 
8 III 1966 r.

109 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 76, Protokół KGEP, Warszawa, 
30 VIII 1966 r.

110 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 44, Komisje Konferencji Episkopatu 
Polski, 20 III 1970 r.

111 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/259, k. 91, Protokół 130. KPEP, Jasna Góra, 
5-6 V 1972 r.

112 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/229, k. 39, Protokół 100. KPEP, Warszawa, 
15-16 II 1967 r.
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2 czerwca 1969 roku, z  inspiracji przewodniczącego, uchwalono jeden 
z najważniejszych dokumentów opracowanych przez Komisję – Dyrektorium 
Apostolstwa Świeckich. Największy wkład w powstanie dokumentu mieli człon-
kowie podkomisji redakcyjnej, która rozpoczęła swoją działalność jeszcze 
w 1966 roku113. W jej skład weszli: ks. Eugeniusz Weron SAC (przewodniczą-
cy), bp Bolesław Pylak, ks. Tadeusz Fedorowicz, Jan Kłys i Jerzy Turowicz. Ob-
szerne opracowanie oparte na nauczaniu Soboru Watykańskiego II zawierało: 
I. Wstęp, II. Wskazania ogólne, III. Wskazania szczegółowe obejmujące cztery 
rozdziały zatytułowane: 1) Dziedziny apostolstwa, 2) Różne formy apostol-
stwa, 3) Porządek działalności apostolskiej, 4) Wychowanie do apostolstwa114. 
Dokument ukazywał model dynamicznej parafii, w której świeccy połączeni 
są w grupy (wspólnota wspólnot), realizując różne zadania i programy duszpa-
sterskie115: „Podstawową jednostką i terenem pracy apostolskiej w Kościele jest 
parafia jako wspólnota eucharystyczna. Inne wspólnoty eucharystyczne, jak 
na przykład placówki filialne, zakonne, działające na terenie parafii, powinny 
współpracować z parafią. Eucharystia i czynny udział w życiu liturgicznym 
stanowią naturalne centrum oraz oparcie dla wszelkiej działalności apostolskiej 
ludzi świeckich”116.

Wkrótce – podczas posiedzenia plenarnego 16 stycznia 1970 roku – Dyrek-
torium Apostolstwa Świeckich zostało przedstawione KEP i stało się obowiązu-
jące w Kościele polskim117.

W kolejnych latach dokument uzupełniły opracowania: Wytyczne w spra-
wie parafialnych rad duszpasterskich dla zarządzeń diecezjalnych, Dyrektorium 
o dialogu w Kościele oraz Bierzmowanie jako sakrament apostolstwa. Przypa-
trzmy się po kolei każdemu z nich. Pierwszy – poświęcony radom parafial-
nym był praktycznym wcieleniem idei Soboru Watykańskiego II. Mocno 
wyrażony w nauczaniu soborowym postulat tworzenia tego typu ciał kole-

113 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 74, Protokół 117. KPEP, Warszawa, 
15-16 I 1970 r.

114 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/25, k. 14-47, Dyrektorium Apostolstwa 
Świeckich, Kraków, 1969 r.

115 J. Mariański, Apostolstwo świeckich w Kościele, w: W dwudziestolecie Soboru Waty-
kańskiego II. Recepcja – doświadczenia – perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc, Lublin 
1987, s. 108. 

116 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/25, k. 25, Dyrektorium Apostolstwa 
Świeckich, Kraków, 1969 r.

117 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 74, Protokół 117. KPEP, Warszawa, 
15-16 I 1970 r.
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gialnych z różną intensywnością realizowany był w poszczególnych diecezjach 
w Kościele w Polsce. Wytyczne w sprawie parafialnych rad duszpasterskich dla 
zarządzeń diecezjalnych były więc wyraźnym wsparciem i drogowskazem dla 
Kościołów lokalnych. Zasadnicze prace nad dokumentem toczyły się w ciągu 
lat 1973-1974. 30 listopada 1974 roku wersja ostateczna została zatwierdzona 
przez Komisję Apostolstwa Świeckich, a następnie skierowana na obrady KEP. 
Dyskusja odbyła się podczas 147. posiedzenia plenarnego KEP 26 czerwca 
1975 roku118. Ostateczne zatwierdzenie tekstu nastąpiło w czasie obrad 150. 
konferencji plenarnej EP 20 listopada 1975 roku119. 

Drugi dokument był efektem wielu lat pracy. Początki wewnątrz komi-
syjnych studiów sięgają wiosny 1971 roku. Punktem wyjścia dla prac Komisji 
Apostolstwa Świeckich były m.in. dwa teksty robocze autorstwa Karola Woj-
tyły – O dialogu wewnątrz Kościoła z początków 1969 roku oraz Wskazania 
na temat dialogu w Kościele z jesieni 1972 roku. Ostatecznie w trakcie redakcji 
powstały cztery kolejne wersje, zaś końcowa została przyjęta przez Komisję 
24 maja 1975 roku. Dokument nie został przekazany do zatwierdzenia KEP 
i pozostał opracowaniem wewnętrznym120. 

Trzeci dokument to przede wszystkim świadectwo szczególnej troski dusz-
pasterskiej o młodzież i jej dojrzałość chrześcijańską. Prace nad nim rozpoczęły 
się najprawdopodobniej na początku dekady lat siedemdziesiątych XX wieku. 
W maju 1973 roku były już gotowe propozycje instrukcji o sakramencie bierz-
mowania. Natomiast w styczniu 1974 roku miało miejsce specjalne zebranie 
Komisji z udziałem duchownych i świeckich z różnych diecezji, które uwi-
doczniło konieczność dopracowania oraz ujęcia wielu poprawek. 16 stycznia 
1975 roku konferencja plenarna EP przyjęła instrukcję duszpasterską doty-
czącą sakramentu bierzmowania. Załącznikiem do tego dokumentu było 
opracowanie Komisji Apostolstwa Świeckich Bierzmowanie jako sakrament 
apostolstwa121.

Zgodnie z wysuniętą na posiedzeniu Komisji Apostolstwa Świeckich 
24 maja 1975 roku propozycją przewodniczącego podjęto prace nad statu-
towym uregulowaniem działalności Komisji. Gotowy projekt zatytułowany 

118 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/277, k. 31-33, Protokół 147. KPEP, War-
szawa, 26-27 VI 1975 r.

119 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/279, k. 64, Protokół 150. KPEP, Warszawa, 
19-20 XI 1975 r.

120 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, 
s. 66-67.

121 Tamże, s. 68-69.
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Regulamin Komisji Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckich został przy-
jęty przez Komisję 24 września 1977 roku, a następnie zatwierdzony przez 
Konferencję Plenarną EP. W numerze 6. Regulaminu Komisji Episkopatu do 
spraw Apostolstwa Świeckich określono, że: „Zadaniem Komisji jest popieranie 
rozwoju i koordynacja apostolstwa świeckich w Polsce w trosce o pełne urze-
czywistnienie powołania świeckich w Kościele i świecie stosownie do uchwał 
II Soboru Watykańskiego oraz wytycznych Stolicy Apostolskiej”122.

Bogaty zakres tematyczny działalności Komisji – dzięki zaangażowaniu me-
tropolity – obejmował wiele aspektów życia duszpasterskiego. Na pierwszym 
miejscu wymieć należy: problematykę małżeństwa i rodziny; uaktywnienie 
grup zawodowych poprzez duszpasterstwo stanowe, zawodowe, specjalistycz-
ne oraz grup nieformalnych; współpracę ze zorganizowanymi środowiskami 
katolickimi; rozwój apostolstwa młodzieżowego, który niósł za sobą doświad-
czenie ruchów młodzieżowych w Kościele; zagadnienie katechizacji, zwłaszcza 
młodzieży; podkreślenie znaczenia kultury dla człowieka, dla społeczeństwa, 
dla ewangelizacji. Tym wszystkim działaniom towarzyszyła bliska współpraca 
z wieloma organami pomocniczymi KEP, w szczególności z Komisją Duszpa-
sterstwa Ogólnego, Komisją Duszpasterstwa Rodzin i Komisją Duszpasterstwa 
Akademickiego.

Działalnością znacząco wyrastającą poza wąski zakres zadań powierzo-
nych Komisji Apostolstwa Świeckich był udział krakowskiego metropolity 
w pracach Rady Świeckich (1967-1977). Kardynał zgłaszał wiele postulatów 
odnoszących się do kierunków i zadań stojących przed Radą Świeckich. Co 
więcej, doświadczenie kierowania dużą archidiecezją w państwie totalitarnym 
pozwoliło mu sformułować tezę mówiącą o konieczności objęcia w ramach 
apostolstwa posłannictwa rodzinnego, parafialnego i zawodowego świeckich. 
Metropolita krakowski zgłaszał więc konieczność objęcia szczególną opieką 
duszpasterską małżeństw, rodzin oraz młodzieży. W tym wymiarze wyjątkowe 
znaczenie miało opracowanie Instrukcji o duszpasterstwie rodzin, która była 
owocem współpracy Komisji Apostolstwa Świeckich z Komisją Duszpaster-
stwa Rodzin. Dokument przetłumaczony na kilka języków został przekazany 
Radzie Świeckich i został uznany za pionierski wkład w dzieło całego Ko-
ścioła123.

Kontakty z Radą Świeckich zrodziły również aktywny udział przedsta-
wicieli laikatu z Polski w wydarzeniach międzynarodowych. W dniach 11-18 

122 Tamże, s. 45. 
123 Tamże, s. 72-73.
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października 1967 roku obradował w Rzymie III Kongres Świeckich. Tema-
tem obrad było hasło: Lud Boży na drogach ludzkości. W zgromadzeniu tym 
wzięły udział delacje z ponad 100 krajów świata124. Polska delegacja dzięki 
staraniom Karola Wojtyły była wyjątkowa liczna. W jej skład weszło, oprócz 
przewodniczącego – metropolity krakowskiego, aż 26 osób (5 duchownych i 21 
świeckich). Po zakończeniu kongresu polscy uczestnicy sformułowali wnioski 
praktyczne związane z dostosowaniem postulatów Kongresu do warunków 
polskich. W kolejnych latach reprezentanci Komisji Apostolstwa Świeckich 
brali udział m.in.: w sympozjum o dialogu, które odbyło się w marcu 1971 
roku w Rzymie; w Ekumenicznej Konsultacji obradującej w Asyżu we wrześ-
niu 1974 roku; w Światowej Konsultacji Świeckich zorganizowanej w paździer-
niku 1975 roku w Rzymie125.

3.2. Przewodniczący Podkomisji Studiów Episkopatu Polski (1967-1970)

Wyodrębniona 16 czerwca 1967 roku z Komisji Studiów i Seminariów 
Podkomisja Studiów kierowana była przez Karola Wojtyłę126. Jej skład był dość 
wyjątkowy, gdyż w przeciwieństwie do większości komisji składała się wyłącz-
nie z księży diecezjalnych i zakonnych. Jedynym dostojnikiem kościelnym był 
jej przewodniczący. Wojtyła zaprosił do współpracy: ks. Mariana Jaworskiego, 
ks. Marcelego Molskiego, o. Stefana Moysa SJ, ks. Stanisława Olejnika, o. Ber-
narda Przybylskiego OP, ks. Kazimierza Romaniuka127.

W trakcie swojego pierwszego posiedzenia, które odbyło się 19 września 
1967 roku w Krakowie Podkomisja określiła swoje cele, kompetencje i ramy 
organizacyjne. W kontekście zadań dostrzegano konieczność popierania, po-
budzania, rozwijania, organizowania i koordynowania prac naukowo-ba-
dawczych w zakresie teologii i nauk pokrewnych; czuwanie nad kierunkami 
rozwoju teologii w Polsce; troskę o szkolenie kadr naukowych w zakresie 
dyscyplin teologicznych i nauk pokrewnych; troskę i czuwanie nad popula-
ryzacją wiedzy teologicznej. Działalnością Podkomisji objęto wszystkie ko-
ścielne instytucje naukowe, w szczególności KUL, ATK, Papieskie Wydziały 

124 J. Woźniakowski, Świeccy, Kraków 1987, s. 64-65. 
125 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, 

s. 74-76.
126 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/232, k. 75, Protokół 103. KPEP, Warszawa, 

15-16 VI 1967 r.
127 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/233, k. 23, Komisje Konferencji Episkopatu, 

na dzień 1 IX 1967 r.
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Teologiczne, Wyższe Seminaria Duchowne, Studia Zakonne, teologiczne to-
warzystwa naukowe, wydawnictwa naukowe oraz zespoły teologów, przy czym 
zastrzeżono, że uprawnienia ograniczają się wyłącznie do spraw związanych 
z działalnością naukową. W wymiarze organizacyjnym dostrzegano natomiast 
konieczność powołania sekretariatu Podkomisji128.

Do najważniejszych dokonań Podkomisji należy zaliczyć przegląd pol-
skiego i światowego dorobku teologicznego. W tym celu przewodniczący 
poszczególnych sekcji przedstawili stan reprezentowanych przez siebie gałęzi 
nauk teologicznych w Polsce i w świecie oraz sprawozdanie z działalności sek-
cji. Wstępem do takich prac był wygłoszony przez metropolitę krakowskiego 
podczas IV Tygodnia Społecznego KUL 22 kwietnia 1968 roku referat Funkcja 
społeczna uniwersytetów katolickich, podejmujący m.in. kwestie roli teologa 
w Kościele129. 

Kolejnym zadaniem wykonanym przez Podkomisję było zebranie infor-
macji na temat uczelni katolickich w Polsce130. Badaniami objęto katolickie 
szkoły wyższe wszystkich typów. Wśród wniosków – sformułowanych podczas 
112. posiedzenia plenarnego KEP 16 grudnia 1968 roku – zwracał uwagę po-
stulat „ukościelnienia” poprzez stworzenie instytucji nadrzędnej, która stale 
czuwałaby nad jej organizacją, rozwojem, weryfikacją, a więc powołania Rady 
Naukowej. Kolejny dotyczył planowania w zakresie instytucji. Przewodniczący 
Podkomisji podkreślił konieczność utworzenia uczelni kościelnej o charak-
terze akademickim w regionie północno-zachodnim, możliwości afiliacji, 
podnoszenia kwalifikacji wykładowców, studentów i kapłanów pracujących 
w duszpasterstwie131.

Natomiast 5 maja 1969 roku podczas 114. posiedzenia plenarnego KEP 
kard. Wojtyła – w kontekście zaprezentowanej całościowej panoramy kato-
lickich uczelni wyższych – uściślił potrzebę powołania Wydziału Teologicz-
nego w Poznaniu. Według metropolity krakowskiego za utworzeniem silnego 
ośrodka naukowego w stolicy Wielkopolski przemawiały względy geograficzne 

128 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/234, k. 50-51, Protokół 105. KPEP, War-
szawa, 23-24 XI 1967 r.

129 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 254; J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła 
w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 88. 

130 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/235, k. 37-38, Protokół 106. KPEP, War-
szawa, 24-25 I 1968 r.

131 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/241, k. 16-17, Protokół 112. KPEP, Kraków, 
16-17 XII 1968 r.
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oraz kulturalno-społeczne132. Określono jednocześnie kryteria, jakie winien 
spełniać wydział teologiczny, by otrzymać zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. 
Były one następujące: 1) całość studiów zorganizowana na zasadach uniwer-
syteckich; 2) instytucja posiada odpowiednią, systematycznie uzupełnianą 
bibliotekę; 3) cykl edukacyjny oparty na wykładach specjalistycznych oraz 
seminariach naukowych; 4) warunkiem nadawania stopni naukowych była 
odpowiednia liczba samodzielnych pracowników naukowych: a) licencjat 
mógł nadawać wydział posiadający co najmniej pięciu samodzielnych pra-
cowników naukowych; b) doktorat mógł nadawać wydział posiadający co 
najmniej siedmiu samodzielnych pracowników naukowych; c) habilitację 
mógł nadawać wydział posiadający co najmniej dziesięciu samodzielnych 
pracowników naukowych133.

W sprawozdaniu przekazanym 14 lutego 1970 roku kard. Stefanowi Wy-
szyńskiemu Karol Wojtyła omówił dotychczasowe działania oraz wysunął 
postulaty na przyszłość. Przywołajmy obszerny fragment tego dokumentu:

„W ciągu niespełna trzech lat swej działalności Podkomisja odbyła 10 po-
siedzeń, w tym dwa z udziałem wszystkich przewodniczących sekcji specjali-
stycznych pracowników naukowych wyższych uczelni katolickich. Podkomisja 
rozpoczęła swą pracę od analizy faktycznego stanu nauki katolickiej w Polsce. 
W tym celu rozesłano do wszystkich instytucji o charakterze naukowym 
(uczelni akademickich, seminariów diecezjalnych i zakonnych, towarzystw 
naukowych i wydawnictw naukowych) oraz do poszczególnych naukowców 
odpowiednie kwestionariusze. Uzyskano także od przewodniczących sekcji 
specjalistycznych sprawozdania na temat aktualnego stanu poszczególnych 
dyscyplin naukowych. Cały ten materiał posłużył do opracowania referatu na 
temat stanu nauki katolickiej w Polsce, który został przedstawiony i przedys-
kutowany na Podkomisji, po czym Przewodniczący Podkomisji przedłożył go 
Konferencji Episkopatu. (…)

Istnieje cała długa lista zagadnień, które znajdują się aktualnie na warsz-
tacie prac Podkomisji. Na pierwszym miejscu należy wymienić opracowanie 
nowych metod dydaktyki teologii w seminariach duchownych; idzie w szcze-
gólności o zagadnienie korelacji i koordynacji poszczególnych dyscyplin na-
ukowych teologicznych a nawet ich integracji, a więc wypracowania zupełnie 

132 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/243, k. 50, Protokół 114. KPEP, Jasna Góra, 
3-4 V 1969 r.

133 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/243, k. 50-51, Protokół 114. KPEP, Jasna 
Góra, 3-4 V 1969 r.
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nowej systematyki wykładania teologii. Powołano w tym celu specjalny zespół. 
Drugie ważne zagadnienie to ujednolicenie nomenklatury i organizacji nauki 
w poszczególnych uczelniach akademickich oraz podział zadań naukowych 
i dydaktycznych”134.

3.3. Przewodniczący Komisji ds. Nauki Katolickiej Episkopatu Polski 
(1970-1978)

Również na czele Komisji ds. Nauki Katolickiej – przekształconej w stycz-
niu 1970 roku z Podkomisji Studiów – stał metropolita krakowski. Pierwotna 
lista członków Komisji licząca w styczniu 1970 roku wraz z przewodniczącym 
19 członków, została dwa miesiące później zmniejszona do 13135. Prawdopo-
dobnie był to postulat samego Karola Wojtyły, który podważał udział w pra-
cach Komisji licznej grupy rektorów wyższych seminariów duchownych136. 
Gremium to tworzyli: ks. Józef Majka (sekretarz), bp Bohdan Bejze, bp Lecha 
Kaczmarek, bp Kazimierz Majdański, bp Walenty Wójcik, ks.  Wincenty Gra-
nat, ks. Marian Jaworski, ks. Marceli Molski, o. Stefan Moysa SJ, ks. Stanisław 
Olejnik, o. Bernard Przybylski OP, ks. Kazimierz Romaniuk137. 

Spore zmiany w składzie nastąpiły 27 listopada 1974 roku. Oprócz kard. 
Wojtyły, tworzyli ją: bp Walenty Wójcik (zastępca przewodniczącego), ks. Ma-
rian Jaworski (sekretarz), ks. Adam Kubiś (zastępca sekretarza), bp Lech 
Kaczmarek, bp Jan Obłąk, bp Bohdan Bejze, ks. Michał Peter, ks. Bogusław 
Inlender, ks. Bronisław Dembowski, o. Marian Żurowski SJ, ks. Stanisław 
Grzechowiak, o. Bernard Przybylski OP, ks. Józef Majka138.

Ostateczną nazwę Komisji kardynał zaproponował w liście skierowanym 
do Prymasa Polski 14 lutego 1970 roku. Pierwotna – „Komisja do spraw 
nauki w seminariach i na fakultetach teologicznych” była bowiem niepre-

134 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/248, k. 6-7, Działalność Podkomisji Stu-
diów.

135 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 32, Organa Konferencji Episkopatu 
Polski, stan na dzień 16 I 1970 r. 

136 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 11, Pismo metropolity krakowskie-
go kard. Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 14 II 
1970 r.

137 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 33, Komisje Konferencji Episkopatu 
Polski, 20 III 1970 r.

138 J. M. Dyduch, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, 
s. 94-95.
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cyzyjna i zbyt długa. W dalszej części pisma nakreślił jej zadania w stadium 
organizacyjnym: „Komisja nasza stanowi przede wszystkim grupę roboczą, 
która oddaje usługi Konferencji Episkopatu, zajmując się całokształtem spraw 
nauki kościelnej w Polsce. W tym celu spotyka się systematycznie z Przewod-
niczącymi tzw. sekcji specjalistycznych grupującymi profesorów i wykładow-
ców poszczególnych dziedzin. Drugą grupą, z którą Komisja do spraw nauki 
musi się regularnie spotykać, są aktualnie przełożeni poszczególnych uczelni 
o charakterze akademickim. Prócz wydziałów KUL i ATK wchodzą tutaj 
wydziały już istniejące w seminariach oraz wydziały zakonne (Dominikanie, 
Jezuici)”139.

Szczególną troską kard. Karola Wojtyły, jako przewodniczącego Komisji 
do Spraw Nauki Katolickiej EP, było zachowanie ciągłości istnienia – poprzez 
reaktywizację – krakowskiego Wydziału Teologicznego (akt włączenia w struk-
tury ATK nie był uznawany przez kolejnych metropolitów krakowskich)140. 
Jednocześnie przyszły papież zauważał rażące dysproporcje w rozwoju typo-
wych kierunków świeckich na uczelniach państwowych wobec niedostatków 
w zakresie studiów teologiczno-filozoficznych. Postulował więc, by istniejące 
uczelnie katolickie uzyskały afiliację do papieskich uniwersytetów w Rzymie. 
W ocenie kard. Wojtyły nadanie takiego statusu dwóm wydziałom teologicz-
nym (Kraków i Wrocław) oraz dwóm akademickim studiom teologicznym 
(Warszawa i Poznań) mogło znacząco podnieść ich rangę oraz przyspieszyć 
uznanie przez resort szkolnictwa wyższego PRL. Odrębnym problemem był 
natomiast pozakościelny status ATK141. Ostatecznie propozycje kard. Karola 
Wojtyły, mocno wspierane przez Prymasa Polski, zakończyły się sukcesem. 
Stolica Apostolska przychyliła się do próśb przewodniczącego Komisji do 
Spraw Nauki Katolickiej. Dekretami z 2 i 11 czerwca 1974 roku watykańska 

139 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 10-11, Pismo metropolity krakow-
skiego kard. Karola Wojtyły do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Kraków, 
14 II 1970 r.

140 Zob. A. Kubiś, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981, 
Kraków 2005. 

141 Był on przedmiotem rozlicznych dyskusji prowadzonych przez członków Rady 
Głównej Episkopatu Polski w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Zob. AAW, SPP, 
Protokoły KGEP, sygn. II 4/27, k. 108, Protokół KGEP, Warszawa, 12 IV 1972 r.; AAW, 
SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 85-86, Protokół KGEP, Warszawa, 18 VI 1974 
r.; AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/30, k. 106-107, Protokół KGEP, Warszawa, 
18 XI 1975 r.; AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/31, k. 91-93, Protokół KGEP, 
Warszawa, 16 XI 1976 r.
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Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego nadała wszystkim czterem uczel-
niom teologicznym tytuły „Papieskich Wydziałów Teologicznych”142. Tym 
samym praktycznie odtworzona została przedwojenna sieć uczelni teologicz-
nych składająca się z pięciu głównych ośrodków, co pozwalało lepiej zaspokoić 
potrzeby kształcenia teologicznego. Ponadto dwa lata później – 23 grudnia 
1976 roku – na prośbę metropolity krakowskiego Stolica Apostolska erygowała 
Papieski Wydział Filozoficzny w Krakowie143.

Drugim zasadniczym celem przewodniczącego Komisji ds. Nauki Kato-
lickiej EP – będącym wyraźnym znakiem realizacji nauczania Soboru Wa-
tykańskiego II – było upowszechnienie wykształcenia teologicznego wśród 
kapłanów na poziomie akademickim poprzez większą dostępność do uczelni 
i wydziałów teologicznych. W „Pro memoria”, które były zapewne podstawą 
wystąpienia podczas posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski 12 kwietnia 
1972 roku, kard. Wojtyła pisał: „Komisja Episkopatu d/s Nauki bardzo pilnie 
rozważa sprawę afiliacji, widzi w nich bowiem jedyną drogę do utorowania 
«statusu akademickiego» dla ogółu kapłanów. Oczywiście, że będzie to status 
to przede wszystkim status akademicki w sensie kościelnym, jednakże od 
tego trzeba zacząć. De facto absolwenci naszych Wyższych Seminariów speł-
niają warunki po temu, aby kończyć studia ze stopniem naukowym, bodaj 
 pierwszym”144.

W czerwcu 1975 roku – w imieniu Komisji – kardynał Karol Wojtyła 
przedłożył wszystkim biskupom Memoriał w sprawie ugruntowania akademic-
kiego charakteru studiów w wyższych seminariach duchownych145. W listopadzie 
1975 roku dokument został przyjęty przez hierarchów i tym samym stał się 
aktem wyrażającym oficjalne stanowisko Episkopatu Polski146. Upowszechnie-
nie studiów wyższych wśród księży mogło być realizowane dzięki Wojtyłowej 
koncepcji zawierania umów o współpracy naukowej pomiędzy centrami akade-
mickimi a wyższymi seminariami duchownymi. Działaniom takim metropolita 

142 W. Góralski, Wydział teologiczny na uniwersytecie. Aspekt historyczny i prawny, „Stu-
dia Nauk Teologicznych PAN” 3(2008): Teologia na uniwersytecie, s. 38; J. M. Dyduch, 
Troska kard. Karola Wojtyły o wolność nauki, s. 8. 

143 Tamże.
144 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/27, k. 96, K. Wojtyła, Pro memoria.
145 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/277, k. 44-45, Protokół 148. KPEP, War-

szawa, 26-27 VI 1975 r.
146 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/279, k. 47, Protokół 150. KPEP, Warszawa, 

19-20 XI 1975 r.
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krakowski patronował już od 1972 roku147. W połowie lat siedemdziesiątych 
XX wieku stworzył sieć wyższych seminariów duchownych współpracujących 
z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie. W skład tej swoistej ko-
ścielnej konfederacji akademickiej weszły: Instytut Teologiczny Księży Mi-
sjonarzy w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Śląskie 
Seminarium Duchowne w Krakowie, Częstochowskie Seminarium Duchowne 
w Krakowie148.

Ważnym zadaniem postawionym przed Komisją i  jej przewodniczącym 
była współorganizacja Kongresów Teologów Polskich. Metropolita krakow-
ski uczestniczył w organizacji trzech z nich – I Kongresu Teologów Polskich 
w Lublinie (13 września 1966 roku), II Kongresu Teologów Polskich w Lublinie 
(21-23 września 1971 roku) oraz III Kongresu Teologów Polskich w Krakowie 
(14-16 września 1976 roku). Szczególnie doniosłą rolę Karol Wojtyła odegrał 
w przygotowaniu oraz przebiegu obrad II oraz III Kongresu Teologów Pol-
skich. II Kongres Teologów Polskich w Lublinie poświęcony został antropo-
logii chrześcijańskiej oraz nauczaniu teologii w kontekście nauczania Soboru 
Watykańskiego II. Uczestniczyło w nim 380 teologów149. Z kolei III Kongres 
Teologów Polskich w Krakowie zgromadził w murach opactwa oo. cystersów 
w Mogile blisko 700 uczestników, którzy debatowali nad hasłem przewodnim: 
Teologia – nauka o Bogu150. Przygotowania trwały ponad dwa i pół roku, a do 
ścisłego komitetu organizacyjnego w kwietniu 1975 roku weszli: kard. Wojtyła 
(przewodniczący), bp Bogdan Bejze, ks. Marina Jaworski, ks. Adam Kubiś, 
ks. Józef Kudasiewicz, ks. Andrzej Zuberbier, ks. Zdzisław Chlewiński i An-
drzej Święcicki151. Wśród gości zagranicznych zwracała uwagę obecność ks. 
Josefa Zvěřina, wybitnego teologa, współorganizatora Kościoła podziemnego 
i działacza opozycji demokratycznej w Czechosłowacji152.

147 J. M. Dyduch, Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Kongregacji Wychowania 
Chrześcijańskiego, s. 78. 

148 Tenże, Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, s. 100-101.
149 E. Morawiec, Kongres teologów polskich w Lublinie, „Studia Philosophiae Christia-

nae” 1972 nr 8/2, s. 267-272.
150 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/284, k. 64, Protokół 155. KPEP, Warszawa, 

17-18 XI 1976 r.
151 A. Kubiś, III Kongres Teologów Polskich: 14-16 IX 1976 r., „Studia Theologica 

Varsaviensia” 1977 nr 15/2, s. 221-232.
152 T. Halík Wierny w czasie i wieczności. Josef Zvěřina 1913-1990, w: tenże, Wyzwo-

leni, jeszcze nie wolni, Poznań 1997, s. 38-42.
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Działania dotyczące studiów kościelnych i nauki katolickiej nie ograni-
czały się wyłącznie do aktywności w kraju. Kardynał brał udział w między-
narodowych kongresach i sympozjach teologicznych. W dniach 22 listopada 
– 3 grudnia 1976 roku jako przewodniczący 14-osobowej delegacji EP uczestni-
czył w II Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów i Wydziałów Studiów 
Kościelnych w Rzymie. Równocześnie od 23 listopada do 2 grudnia 1976 roku 
brał udział w obradach Kongresu Nauki Katolickiej w Rzymie153.

3.4. Przewodniczący Rady Naukowej Episkopatu Polski (1972-1978)

Zupełnie nowym organem była – współdziałająca z Komisją ds. Nauki Ka-
tolickiej – Rada Naukowa Episkopatu Polski. Ciało to miało spełniać funkcje 
analogiczne do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w systemie wyższego szkol-
nictwa państwowego. Skład osobowy Rady Naukowej zatwierdzony na 134. 
Konferencji Plenarnej EP 24 stycznia 1973 roku nie pozostawia wątpliwości, 
że tworzyło ją grono wybitnych przedstawicieli nauki katolickiej. Oprócz prze-
wodniczącego kard. Wojtyły zasiadali w niej: ks. Marian Rechowicz (zastępca 
przewodniczącego), ks. Marian Jaworski (sekretarz), ks. Eugeniusz Florkowski, 
ks. Wincenty Granat, o. Augustyn Jankowski OSB, o. Ludwik Krupa OFM, 
ks. Stanisław Łach, ks. Stanisław Olejnik, ks. Paweł Pałka, ks. Ignacy Różycki, 
ks. Antoni Słomkowski, Czesław Strzeszewski, Stefan Swieżawski, bp Wincen-
ty Urban, bp Walenty Wójcik154. Znacząca zmiana w składzie Rady Naukowej 
przeprowadzona została podczas obrad 163. Konferencji Plenarnej EP, która 
zabrała się na Jasnej Górze w dniach 4-5 maja 1978 roku. Udział w pracach 
zakończyli wówczas: ks. Wincenty Granat, ks. Ignacy Różycki i ks. Antoni 
Słomkowski. W ich miejsce powołani zostali: bp Alfons Nossol, ks. Marian 
Finke oraz ks. Władysław Hładowski155.

Działalność Rady Naukowej regulował uchwalony podczas 131. Konferen-
cji Plenarnej EP 28 czerwca 1972 roku Statut Rady Naukowej156. Dokument 
ten został zatwierdzony na okres pięciu lat. W związku z tym jeszcze w 1976 
roku ustanowiono podkomisję, która miała przygotować nową wersję. Prace 

153 Kalendarium życia Karola Wojtyły, s. 589. 
154 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/263, k. 77, Protokół 134. KPEP, Warszawa, 

24-25 I 1973 r.
155 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/292, k. 31, Protokół 163. KPEP, Często-

chowa, 4-5 V 1978 r.
156 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/260, k. 66, Protokół 131. KPEP, Kraków, 

27-28 VI 1972 r.



315

redakcyjne prowadził trzyosobowy zespół, w którego skład weszli: bp Walenty 
Wójcik, ks. Remigiusz Sobański, ks. Eugeniusz Florkowski157. Uchwalenie 
kolejnego Statutu Rady Naukowej nastąpiło w czasie obrad 163. Konferencji 
Plenarnej EP 4 maja 1978 roku158. Dokument składał się trzech części: I. Cha-
rakter, II. Skład i działalność, III. Zadania szczegółowe. Analiza treści pozwala 
stwierdzić, że był on dojrzalszy od poprzedniego, lepiej porządkował treści, 
choć nie zmieniał zasadniczej struktury oraz zadań stawianych przed Radą. 
O ile więc Komisja ds. Nauki Katolickiej miała za cel koordynowanie szeroko 
pojętych procesów dydaktycznych, o tyle Rada Naukowa przede wszystkim 
czuwała nad stanem kadr naukowych. W tym zakresie Karol Wojtyła ini-
cjował wiele nowych działań, m. in. przygotował zestawienie o stanie kadr 
samodzielnych pracowników nauki katolickiej w Polsce w roku akademickim 
1972/1973159. Z kolei w latach następnych opracowywano procedury doty-
czące wydawania opinii w sprawie stopni i tytułów naukowych. Ostatecznie 
21 maja 1975 roku. Rada Naukowa przyjęła Regulamin opiniowania o prze-
wodach habilitacyjnych doktorów oraz o przewodach w celu unadzwyczajnie-
nia docentów i uzwyczajnienia profesorów nadzwyczajnych. Opracowanie to 
zostało następnie zatwierdzone przez 151. Konferencję Plenarną EP 18 lutego 
1976 roku. 

3.5. Członkostwo w Komisji Duszpasterstwa Ogólnego (1958-1978), 
Komisji Soborowej (1963-1970), Komisji Powołań (1967-1970) 
Episkopatu Polski

Komisja Duszpasterstwa Ogólnego EP była pierwszą wyspecjalizowaną 
Komisją, do której Karol Wojtyła wszedł po święceniach biskupich. Znaj-
dujemy go bowiem na liście członków z 19 lutego 1959 roku. W jej skład, 
oprócz przewodniczącego – bp. Bolesława Kominka – wchodzili: ks. Hie-
ronim Kocyłowski (sekretarz), bp Herbert Bednorz, bp Zdzisław Goliński, 
bp Czesław Kaczmarek, bp Jan Lorek, bp Edmund Nowicki, bp Wilhelm 
Pluta, bp Tomasz Wilczyński, bp Karol Wojtyła, ks. Konrad Lubos, ks. Karol 

157 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/282, k. 50, Protokół 153. KPEP, Przemyśl, 
12 VI 1976 r.

158 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/292, k. 31, Protokół 163. KPEP, Często-
chowa, 4-5 V 1978 r.

159 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/269, k. 83, Protokół 140. KPEP, Warszawa, 
23-24 I 1974 r.
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Milik, ks.  Stanisław Nawrocki SJ, o. Marian Lisowski OFM, ks. Franciszek 
 Marlewski160.

Natomiast według zestawienia z marca 1970 roku Komisję Duszpaster-
stwa Ogólnego tworzyli: abp Bolesława Kominek (przewodniczący), kard. 
Karol Wojtyła, ks. Hieronim Kocyłowski (sekretarz), bp Jerzy Ablewicz, bp 
Stefan Bareła, bp Herbert Bednorz, bp Jan Czerniak, bp Tadeusz Etter, bp 
Jan Groblicki, bp Franciszek Jop, bp Ignacy Jeż, bp Jan Mazur, bp Władysław 
Miziołek, bp Jerzy Modzelewski, bp Wilhelm Pluta, bp Józef Rozwadowski, 
bp Jerzy Stroba, bp Ignacy Tokarczuk, bp Jan Wosiński, o. Czesław Drzyzgie-
wicz OFM, ks. Józef Majka, o. Stanisław Nawrocki SJ, ks. Alojzy Orszulik161. 
Po śmierci kard. Kominka 141. Konferencja Plenarna EP obradująca 27 marca 
1974 roku wybrała na przewodniczącego Komisji bp. Władysława Miziołka162.

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Komisja posiada-
ła najszerszy zakres działań obejmujący dwie główne płaszczyzny. Były to: 
projektowanie i nadzór nad ogólnopolskimi programami duszpasterskimi 
(szczególnie Wielkiej Nowenny) oraz tworzenie i koordynowanie różnego 
typu duszpasterstw specjalistycznych, stanowych, zawodowych. Temu dru-
giemu zadaniu poświęcone było wystąpienie bp. Karola Wojtyły podczas 
75. Konferencji Plenarnej EP obradującej 13 marca 1963 roku. Przywołajmy 
jego fragment: „(…) pracą centralną Komisji Duszpasterskiej było spotkanie 
z krajowymi duszpasterzami stanowymi, zawodowymi i specjalistycznymi. Są 
do duszpasterze: mężów, kobiet, młodzieży męskiej, ministrantów, młodzieży 
żeńskiej, prawników, lekarzy (służby zdrowia), nauczycieli, inżynierów (nie-
obecny), inteligencji twórczej (pisarzy, naukowców, artystów), głuchoniemych 
i niewidomych”163.

Najważniejsze zmiany wynikające z procesu usamodzielnia się podko-
misji, co w dalszej konsekwencji doprowadziło do utworzenia komisji dla 
poszczególnych rodzajów duszpasterstw, miały miejsce w latach 1966-1967. 
Podczas 92. Konferencji Plenarnej EP, która zebrała się 23 marca 1966 roku 
zaproponowano przekształcenie w samodzielną komisję podkomisji do spraw 

160 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183, k. 100, Spisy członków niektórych 
Komisji.

161 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 34, Komisje Konferencji Episkopatu 
Polski, 20 III 1970 r. 

162 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/270, k. 52-53, Protokół 141. KPEP, War-
szawa, 27-28 III 1974 r.

163 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/204, k. 115, Protokół 75. KPEP, Warszawa, 
13 III 1963 r.
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rodziny i małżeństwa oraz podkomisji duszpasterstwa duszpasterzy. Sugero-
wano również utworzenie Komisji ds. Laikatu164. Jesienią 1967 roku działały 
już Komisje: Duszpasterstwa Duszpasterzy, Duszpasterstwa Kobiet, Dusz-
pasterstwa Dobroczynnego, Duszpasterstwa Akademickiego165. Nie można 
wykluczyć, że przede wszystkim dzięki inspiracji Karola Wojtyły powstające 
wówczas programy duszpasterskie silnie powiązano z nauczaniem Soboru Wa-
tykańskiego II. Zwracano przy tym uwagę na specyfikę polskiego katolicyzmu 
oraz tradycje historyczne. Wykonanie uchwał soborowych miało zachować 
związek z programem Wielkiej Nowenny, uwypuklić nauczanie o Najświętszej 
Maryi Pannie, pogłębić wiedzę i świadomość religijną. Jednocześnie zalecano, 
by zachować czujność wobec niebezpieczeństwa odchyleń teologicznych, oraz 
podkreślano znaczenie praktycznego wymiaru nauczania soborowego166.

Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku posiedzenia Komisji Dusz-
pasterstwa Ogólnego wielokrotnie odbywały się w  pałacu arcybiskupim 
w Krakowie, co potwierdza duże zaangażowanie i osobiste zainteresowanie 
kard. Wojtyły pracami tego gremium. Ważnym osiągnięciem Komisji było 
opracowanie Dyrektorium pastoralnego Episkopatu Polski, które zostało następ-
nie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 1973 roku167. Oddziały-
wanie metropolity krakowskiego na prace Komisji stało się jeszcze większe po 
śmierci arcybiskupa wrocławskiego (10 marca 1974). Tytuł przyjętego na rok 
1974/1975 programu duszpasterskiego brzmiał: Katolicy świeccy we wspólnocie 
parafialnej i jak stwierdzono: „Idzie on po linii wskazań Soboru Watykańskie-
go II i dąży do tego, by doprowadzić do odpowiedzialności wszystkich wierzą-
cych za sprawę Kościoła i Wiary oraz przeciw działania tendencji osamotnienia 
i przeciążenia kapłana pracą duszpasterską. Program przygotowuje krakowski 
ośrodek duszpasterski”168.

Jeszcze przed zwołaniem Soboru Watykańskiego II 15 kwietnia 1959 roku 
KEP utworzyła Komisję Soborową EP. W jej skład weszli wówczas: abp Antoni 

164 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/221, k. 23, Protokół 92. KPEP, Warszawa, 
23 III 1966 r.

165 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/233, k. 18-25, Komisje Konferencji Episko-
patu, stan na 1 IX 1967 r. 

166 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/225, k. 29-30, Protokół 96. KPEP, Warsza-
wa, 31 VIII–1 IX 1966 r.

167 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/264, k. 31, Protokół 135. KPEP, Warszawa, 
21-22 III 1973 r.

168 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/270, k. 51, Protokół 141. KPEP, Warszawa, 
27-28 III 1974 r.
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Baraniak (przewodniczący), bp Michał Klepacz, bp Ignacy Świrski, bp Piotr 
Kałwa, bp Andrzej Wronka oraz bp Jan Jaroszewicz169. Natomiast 18 grudnia 
1963 roku, podczas 79. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, doszło do 
rozszerzenia składu Komisji poprzez włączenie kolejnych hierarchów: abp. 
Bolesława Kominka, bp. Józefa Drzazgi, bp. Lecha Kaczmarka, bp. Kazimierza 
Józefa Kowalskiego, bp. Karola Wojtyły oraz ks. Wincentego Granata i o. Ber-
narda Przybylskiego OP. W tym składzie Komisja działała aż do końca 1969 
roku. W 1970 roku została przekształcona w Komisję ds. Realizacji Uchwał 
Soboru Watykańskiego II170, przy czym metropolita krakowski nie wszedł już 
w jej skład171.

Udział Karola Wojtyły w pracach Komisji Soborowej EP wynikał zapewne 
z zaangażowania w prace Vaticanum Secundum, jego aktywności w auli sobo-
rowej, udziału w spotkaniach nieformalnych grup dyskusyjno-studyjnych oraz 
licznie zgłaszanych postulatów. W trakcie II sesji, jak czytamy w protokole 
z posiedzenia polskich ojców soborowych w Rzymie 14 listopada 1963 roku: 
„Biskup Wojtyła podnosi również, iż teologowie w Kraju nie są dostatecznie 
zaangażowani w dzieło soborowe. Proponuje, by niektórzy teologowie polscy 
zostali powołani na Sobór jako «periti», co włączy ich mocniej do dyskusji so-
borowej. Nawet w wypadku, gdyby nie mogli udać się do Rzymu, pozostanie 
ślad ich pracy w historii soborowej”172. 

Pomysł Wojtyły nie spotkał się ze zrozumieniem ze strony kard. Wyszyń-
skiego, ale na pewno potwierdził sens włączenia wikariusza kapitulnego archi-
diecezji krakowskiej w prace Komisji Soborowej. Ważnym odcinkiem działal-
ności Komisji Soborowej, w którym wyraźnie widać aktywność metropolity 
krakowskiego, jest przygotowanie tłumaczeń oraz opracowania redakcyjnego 
i merytorycznego dokumentów Soboru Watykańskiego II. Jeszcze podczas 
obrad Soboru środowisko krakowskie zostało bowiem wybrane do dokonania 
przekładu tekstów, a arcybiskup krakowski sprawował osobisty nadzór nad 

169 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959 r.

170 K. Wojtyła, Vaticanum II czas twórczego myślenia, s. 19.
171 Poza arcybiskupem Antonim Baraniakiem – jej przewodniczącym – zasilili ją: 

o. Bernard Przybylski OP (sekretarz), bp Jan Jaroszewicz, bp Józef Drzazga, bp Lech 
Kaczmarek, bp Jerzy Stroba, bp Julian Wojtkowski, ks. Wincenty Granat, ks. Czesław 
Domin, ks. Wacław Hipsz. Zob. AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 2/247, k. 32, Komi-
sje Konferencji Episkopatu Polski, 20 III 1970 r.

172 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, Lublin 2018 [w druku].
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pracami zespołu translatorskiego173. W tym celu powołał do życia Krakowski 
Ośrodek Dokumentacji Soborowej. Tłumaczeń dokonali m.in. o. Feliks Bed-
narski OP, ks. Andrzej Deskur, ks. Bolesław Filipiak, o. Franciszek Małaczyń-
ski OSB, o. Bernard Przybylski OP. Druk uchwał soborowych – opatrzonych 
wprowadzeniami autorstwa najbardziej kompetentnych znawców – opubliko-
wany w poznańskim Pallottinum w 1968 roku był sporym sukcesem Karola 
Wojtyły i jego bliskich współpracowników. 

Krótko – w latach 1967-1970 – Karol Wojtyła był członkiem Komisji Po-
wołań, której przewodniczył biskup częstochowski Stefan Bareła174. Gremium 
to podejmowało wiele działań. W lutym 1969 roku Komisja skierowała ankietę 
do wszystkich diecezji na temat powołań w latach powojennych. Celem ankiety 
było przygotowanie opracowania, które ukazywałoby socjologiczny wymiar po-
wołań, liczbę powołań oraz formułowało praktyczne wnioski duszpasterskie175.

* * *
Czterdziesta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu oraz 

inauguracji Jego pontyfikatu zachęca, by ponownie przyjrzeć się posłudze 
biskupiej, szczególnie aktywności na forum KEP i  jej komisji. Wielopłasz-
czyznowość działań podejmowanych przez krakowskiego hierarchę pozwala 
na nowo odkryć jego osobowość oraz właściwie ocenić znaczenie wielu jego 
autorskich koncepcji. Analiza dokumentów znajdujących się w Archiwum 
Archidiecezjalnym Warszawskim, zespół: Sekretariat Prymasa Polski, wskazuje 
na ponadprzeciętną aktywność duszpasterską w sprawach Kościoła katolic-
kiego w Polsce, w tym dużą wrażliwość na kwestie społeczne i zaangażowanie 
polityczne, które służyło obronie godności ludzkiej oraz podstawowych praw 
obywatelskich. Znacznie większą rolę, niż do tej pory sądzono, odegrał jako 
architekt stosunków państwo – Kościół. Karol Wojtyła zdobył również ogrom-
ne doświadczenie w kontaktach z dykasteriami Kurii Rzymskiej, a w relacjach 
międzynarodowych szczególnie z zagranicznymi konferencjami biskupimi. 
Młody pasterz Kościoła krakowskiego był jedną z nielicznych postaci spośród 

173 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/225, k. 29, Protokół 96. KPEP, Warszawa, 
31 VIII–1 IX 1966 r.

174 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/233, k. 24, Komisje Konferencji Episkopatu, 
na dzień 1 IX 1967 r.; AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/235, k. 41, Protokół 106. 
KPEP, Warszawa, 24-25 I 1968 r.

175 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/242, k. 22, Protokół 113. KPEP, Warszawa, 
12-13 II 1969 r.
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Episkopatu Polski, które formułowały postulaty przeobrażeń instytucjonal-
nych KEP.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II stało się dla Karola Wojtyły inspiracją 
do starań o powołanie do życia: Komisji Apostolstwa Świeckich, Komisji ds. 
Nauki Katolickiej, Rady Naukowej oraz Rady ds. Kultury. Do utworzenia 
tej ostatniej nie doszło z powodu wyniesienia Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Natomiast jako przewodniczący pozostałych komisji przyczynił się do: awan-
su i promocji świeckich, rozwoju duszpasterstwa stanowego i zawodowego, 
rekonstrukcji sieci katolickiego szkolnictwa wyższego; upowszechnia studiów 
wyższych wśród duchowieństwa. W praktyce działalność wymienionych ko-
misji była jednym z najistotniejszych elementów procesu recepcji Soboru 
Watykańskiego II w Polsce. Dwadzieścia lat służby Kościołowi polskiemu oraz 
powszechnemu ocenić należy więc przede wszystkim jako czas przygotowania 
do przewodzenia całemu Ludowi Bożemu.

KAROL WOJTYŁA’S PARTICIPATION IN THE WORK  
OF THE POLISH EPISCOPATE CONFERENCE AND ITS SPECIALIST 

COMMITTEES (1958-1978)

Summary

Karol Wojtyła played a significant role in the work of the Polish Episcopate 
Conference and in the work of its specialist committees. From 1958 he was a mem-
ber of the Polish Episcopate Conference, and in 1964 he became a part of the inner 
management circle – the Polish Episcopate Main Committee/Main Council. Within 
the scope of duties he prepared pastoral letters; participated in the forming of rela-
tionships with the authorities of the Polish People’s Republic; was responsible for 
contacts with the Holy See and foreign conferences of episcopates; inspired changes 
in the organizational structure, purposes and tasks of the Polish Episcopate Confer-
ence. Karol Wojtyła’s important contribution to the Polish Episcopate Conference 
was his participation in the work of specialist committees. In the period of twenty 
years of the episcopal service Karol Wojtyła was a member of the following bodies: 
Committee of Lay Apostolate – chairman from 1966 to 1978; Subcommittee of Stud-
ies – chairman from 1967 to 1970; Committee for the Catholic Teaching – chairman 
from 1970 to 1978; the Scientific Council – chairman from 1972 to 1978; the General 
Pastoral Committee – member from 1958 to 1978; Conciliar Committee – member 
from 1963 to 1970; Committee of Vocations – member from 1967 to 1970. The 
amount and diversity of propositions, projects, postulates he tabled, is a testimony 
of an outstanding intellect, organizational abilities and leadership predispositions of 
the future Pope.
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Ks. Emanuel Rus SDS

 Kohorty pretoriańskie w Cesarstwie 
Rzymskim1

Tytułem wstępu

Podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom. Często pojawiają się realne zagrożenia ze strony mocarstw dążą-
cych do umocnienia swojej pozycji. W jaki sposób państwo może wywiązać 
się z istotnej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom? Jakie działania 
musi podjąć, by utrzymać pokój i odstraszyć potencjalnych agresorów? 

Rzymianie znaleźli sposób na rozwiązanie wspomnianej kwestii. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludowi rzymskiemu i prowincjom rzymskim 
stworzyli potężną armię. Tylko silna formacja wojskowa w przekonaniu 
władców rzymskich była w stanie odeprzeć różnego rodzaju działania mi-
litarne wymierzone w państwo. Co więcej, w mentalności Rzymian było 
bardzo mocno zakorzenione przekonanie, że każdy mężczyzna powi-
nien zostać żołnierzem. Powoływano więc pełnoletnich Rzymian do służ-
by wojskowej. Dzięki temu obowiązkowi stworzono armię rzymską, która 
pod dowództwem znakomitych dowódców rosła w siłę, gwarantując pełną 
ochronę całemu Cesarstwu Rzymskiemu. Ona właśnie stanowiła o potędze  
i wspaniałości państwa rzymskiego2.

Ks. mgr Emanuel Rus – doktorant Instytutu Filologii Klasycznej KULJPII; wykła-
dowca języka łacińskiego w WSD Salwatorianów w Bagnie; e-mail: erus8110@gmail.
com.

1 Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej Kohorty w Cesarstwie Rzymskim, 
autora tej publikacji, obronionej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

2 Zob. I. Łuć, Boni et mali milites Romani, Kraków 2010, s. 10.
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Utworzenie znakomicie wyszkolonej armii było najważniejszym przedsię-
wzięciem dla Cesarstwa Rzymskiego. W tym celu podjęto szereg działań, aby 
je zrealizować. Najpierw opracowano kryteria naboru do armii i określono 
wiek rekrutowanych. Następnie wyznaczono czas trwania służby i wskazano 
system wartości, a potem ustalono zadania i obowiązki obrońców Imperium 
Rzymskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że funkcjonowanie wojska rzymskiego, 
jego organizacja, kształtowanie się jest zagadnieniem bardzo szerokim. Nie 
sposób tak bogatej tematyki wyczerpać w jednej publikacji. Dlatego celem 
tego opracowania będzie zaprezentowanie roli kohort pretoriańskich w pań-
stwie rzymskim, czyli tzw. gwardii przybocznej cesarzy Rzymu.

Określeniem gwardia, czyli straż cesarza – jak zaznacza Ireneusz Łuć3 – 
posługuje się Publiusz Korneliusz Tacyt (Publius Cornelius Tacitus)4. W dzie-
le zatytułowanym Dzieje (Historiae), sławny rzymski historyk, poświęcając 
wiele uwagi tej formacji wspomina, że oddział gwardii przybocznej składał 
się z kohort pretoriańskich i stanowił o sile i wspaniałości panowania cesarzy 
rzymskich5. To właśnie żołnierzy tych oddziałów, stacjonujących w Rzymie 
i rzymskich prowincjach, którzy przysięgali wierność samemu imperatorowi, 
uczyniono odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo najważniejszych osób w Ce-
sarstwie Rzymskim, czyli cesarza, jego rodziny oraz Rzymu (Urbs). 

I. Najważniejsze zadania kohort

Jak wspomniano wyżej do podstawowych zadań kohort pretoriańskich na-
leżało zapewnienie ochrony rzymskiemu władcy, jego rodzinie i najbliższemu 
otoczeniu. Do tej fundamentalnej misji powoływano te oddziały. Żołnierzy, 

3 Ireneusz Łuć, wybitny specjalista w zakresie kohort pretoriańskich. Autor licznych 
publikacji o tej tematyce, a zwłaszcza o roli, strukturach i o organizacji gwardii preto-
riańskiej.

4 Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55-120 po Chrystusie). Pochodził ze starej 
rodziny patrycjuszowskiej. W Rzymie otrzymał staranne wykształcenie przede wszystkim 
w zakresie retoryki, a także prawa, historii i filozofii. Po śmierci Domicjana poświęcił się 
głównie pisaniu i publikowaniu swoich dzieł. W 98 roku ogłosił dwa drobne pisma Żywot 
Agrykoli (De vita et moribus Iulii Agricolae) i Germanię (De origine et situ Germanorum), 
nieco później Dialog o mówcach (Dialogus de oratoribus); w latach 104-109 powstały 
Dzieje (Historiae). Roczniki (Annales) zaś ukończył ok. 117. Umarł za panowania Ha-
driana, prawdopodobnie około 120 roku po Chrystusie. Zob. M. Cytowska, H. Szelest, 
Literatura grecka i rzymska, s. 334-335.

5 Zob. Tacyt, Historiae, IV, 11.
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którzy należeli do kohort, nazywano pretorianami. Pod dowództwem trybu-
na ochraniali imperatora nierzadko z narażaniem życia i zdrowia. Oktawian 
August6 również przeznaczył kohorty do obrony Rzymu oraz do ochrony 
osobistej i rodzinnej. Zapewnienie maksymalnej ochrony Rzymowi i pa-
nującemu władcy było dla pretorianów najważniejszym zadaniem7. W celu 
wywiązywania się z przyjętego odpowiedzialnego obowiązku, wykonywali 
szereg różnych działań, m.in. trzymali wartę, zabezpieczając miejsca, w któ-
rych znajdował się cesarz8. Poza tym byli znakomitymi jeźdźcami konnymi, 
uzbrojonymi w włócznie. Znajdowali się wszędzie tam, gdzie przebywał rzym-
ski władca; w czasie posiłków, gdy opuszczał Palatyn, gdy udawał się na Forum 
Romanum, gdy opuszczał Rzym9; pilnowali bram, wartowali na korytarzach, 
w ogrodach; patrolowali ulice prowadzące do budynków i pomieszczeń pała-
cowych. Byli zawsze w pełnej gotowości, by zapobiec najmniejszemu zagroże-
niu. Pretorianie, przebywając w bezpośrednim otoczeniu cesarza, odstraszali 
potencjalnych agresorów. Byli gotowi osłaniać imperatora własnym ciałem 
nawet za cenę utraty zdrowia i życia10.

Podejmowali również wszystkie możliwe czynności w celu odparcia agresji 
wymierzonej we władcę rzymskiego. Przede wszystkim sprawdzali serwowane 
potrawy, usługiwali przy stole i podawali posiłki. Dokładnie rewidowali osoby 
wchodzące na spotkanie z cesarzem. Czyniono to, aby wykluczyć wniesienie 
broni i ostrych przedmiotów, które mogłyby posłużyć do ataku11. Gdy rzym-
ski władca opuszczał pałac, pretorianie tworzyli specjalny orszak ochronny, 
by zapewnić bezpieczeństwo cesarzowi w czasie marszu, a także gdy udawał 
się do senatu, w odwiedziny do przyjaciół, gdy uczestniczył w rozprawach 
sądowych, pogrzebach, gdy brał udział w kampaniach wojennych, w igrzy-

6 Po zwycięstwie w bitwie pod Akcjum odniesionym nad Antoniuszem i Kleopatrą 
w 31 r. po Chrystusie faktycznym władcą państwa rzymskiego stał się adoptowany syn 
Juliusza Cezara, Oktawian (Caius Julius Octavianus, 63 przed Chrystusem do 14 r. po 
Chrystusie). Oktawian August uporządkował administrację i uzdrowił ustawodawstwo, 
umocnił rodzinę rzymską, starał się moralnie uzdrowić społeczeństwo, ożywić uczucia 
patriotyczne, odrodzić rzymską religijność. Dla czasów Augusta charakterystyczne jest też 
ożywienie zainteresowań sztuką, nauką, literaturą. Okres Augustowski uważa się słusznie 
za złoty wiek poezji rzymskiej. Oktawian August zmarł w 14 r. po Chrystusie. M. Cytow-
ska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska, s. 266-267.

7 Zob. Tacyt, Historiae, 1, 7.
8 Zob. I. Łuć, Excubiae principis, Poznań 2010, s. 88.
9 Zob. Tacyt, Historiae, I, 25-31.
10 Zob. tamże, I, 63.
11 Zob. Suetonius, Claudius, 35.
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skach, w widowiskach. Jeśli imperator udawał się do kogoś z wizytą, najpierw 
żołnierze gwardii udawali się do tych miejsc, by je skontrolować. Następnie 
przeszukiwali mieszkania i wszystkie pomieszczenia, a w czasie wystąpień pu-
blicznych żołnierze wmieszani w tłum uważnie obserwowali nastroje i osoby, 
które mogłyby zagrozić rzymskiemu władcy12.

W okresie Cesarstwa Rzymskiego władca, jego najbliżsi byli narażeni na 
liczne niebezpieczeństwa. Dlatego powołano pretorianów, których zadaniem 
było strzec imperatora i jego rodziny przez całą dobę. W rękach tych oddzia-
łów spoczywało bezpieczeństwo cesarza, prowadzącego bardzo aktywne życie 
polityczne, publiczne oraz kampanie wojenne. 

II. Zapobieganie spiskom 

Nie wszystkie środowiska były przychylne nowemu władcy. W tej sytuacji 
pretorianie musieli być bardzo czujni, aby w porę zapobiec spiskom13. Spiskow-
ców, którym udowodniono udział w zamachach, aresztowano, a wobec podej-
rzanych prowadzono śledztwo. W czasie przesłuchań używano różnych metod. 
Najczęściej stosowano konfrontacje, tortury, a nawet wykonywano egzekucje14. 
Tortury były powszechnym środkiem używanym podczas przesłuchań wobec 
spiskowców. Najczęściej biczowano ich, przypalano im kończyny i wyłamywano 
nogi. Żołnierze tej formacji byli bezwzględni i wyspecjalizowani w sztuce zada-
wania tortur, które uważano za jeden z najskuteczniejszych sposobów zdobywa-
nia informacji o inicjatorach spisku na życie imperatora. W czasie przesłuchań 
zadawano wiele pytań, między innymi o następującej treści: Czy przygotowałeś 
spisek na życie władcy? Kto stoi na czele zamachowców? Kiedy i gdzie plano-
wano zaatakować? Wszystkie uzyskiwane informacje przekazywano cesarzowi, 
który ostatecznie decydował o wydaniu wyroku albo o ułaskawieniu15.

Tortury nie były jedyną metodą zmuszenia spiskowców do zeznań. Po-
sługiwano się również tzw. konfrontacją. Ten sposób zdobywania informacji 
okazywał się bardzo skuteczny, bo umożliwiał zweryfikowanie zeznań oskar-
żonego z zeznaniami innych podejrzanych16. Gromadzenie dowodów o udział 
czy współudział w planowaniu zamachu nie dokonywało się tylko w ramach 

12 Zob. Tacyt, Historiae, I, 24.
13 Zob. tamże, I, 43.
14 Zob. I. Łuć, Boni et mali, s. 10.
15 Zob. Tacyt, Historiae, III, 22-23.
16 Zob. I. Łuć, Excubiae principis, s. 90.
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prowadzonego śledztwa. Dowódca pretorianów mógł wydać żołnierzom roz-
kaz, by śledzili osoby znajdujące się w kręgu podejrzanych. Przechwytywano 
również korespondencję. W ten sposób powstawała długa lista potencjalnych 
spiskowców17. Zbieranie informacji nie ograniczało się do wyżej wymienio-
nych praktyk (przesłuchania, tortury, konfrontacja, śledzenie, przechwytywa-
nie korespondencji). 

Innym sposobem na przyspieszenie prowadzonego dochodzenia były re-
wizje mieszkań podejrzanych. Gdy w końcu zebrano niepodważalne dowody 
o planowaniu bądź udziale w spisku, podejrzanego zatrzymywano w areszcie. 
Rozkaz aresztowania wydawał cesarz dowódcom kohort pretoriańskich. Gdy 
tylko śledztwo wskazało winnego, pretorianie przystępowali do aresztowania. 
Najpierw otaczali dom, uniemożliwiając ucieczkę. Następnie wzywali podej-
rzanego, by stawił się przed dowódcą, który informował go z czyjego rozkazu 
zostaje aresztowany. W końcu zatrzymywano winnego, którego zakuwano 
w kajdany i odprowadzano pod eskortą do więzienia w Rzymie18.

W celu przeciwdziałania spiskom pretorianów wysyłano do innych rzym-
skich prowincji. Nazywano ich także policją polityczną, ponieważ z rozkazu 
cesarza mieli prawo wykonywania egzekucji. Ścinali głowy, przebijali mie-
czem, dusili lub podcinali żyły. Wyroki śmierci wykonywano przy użyciu mie-
czy. Dowodem wykonywanych egzekucji na Skale Tarpejskiej, w więzieniu, na 
terenie koszar były głowy zabitych, które wozili ze sobą19.

Żołnierze kohort pretoriańskich nie zajmowali się tylko zwalczaniem spi-
sków, ale podejmowali wiele innych działań. Między innymi w 64 roku po 
Chrystusie brali udział w aresztowaniach chrześcijan, których posądzono 
o wywołanie pożaru Rzymu. Jednak zasadniczo zajmowali się zapobieganiem 
spiskom. W tym zakresie posiadali nieograniczone pole działania. Obiektami 
zainteresowania były osoby z różnych warstw społeczeństwa rzymskiego, nie 
tylko zwykli obywatele, lecz także najważniejsze osoby w cesarstwie. 

III. Łagodzenie napięć

Żołnierze kohort pretoriańskich uczestniczyli w działaniach o charakte-
rze militarnym. Z jednej strony usiłowali zapobiec narastającym napięciom 

17 Zob. Tacyt, Historiae, II, 32-33.
18 Zob. tamże, II, 34.
19 Zob. tamże, I, 45-46. 
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w Rzymie, m.in. zamieszkom wzniecanym przez niektórych obywateli i woj-
nom domowym, z drugiej zaś musieli stawić opór wrogom zagrażającym 
Imperium Rzymskiemu. Pretorianie zabezpieczali granice cesarstwa. Oprócz 
działań o charakterze militarnym pobierali podatki i opłaty20, wykonywali 
funkcje zwiadowcze, podejmowali prace budowlane, brali udział w konstru-
owaniu mostów. Wraz z rzymskimi legionami budowali obozy oraz ich umoc-
nienia. Przebywając w najbliższym otoczeniu rzymskiego władcy, brali udział 
w różnych publicznych uroczystościach. Uczestniczyli także w pogrzebie 
władcy, którego ciało przynoszono na określone miejsce, czyli Pole Marsowe. 
Podczas ceremonii ostatniego pożegnania żołnierze byli rozstawieni wzdłuż 
konduktu żałobnego i w pobliżu stosu pogrzebowego na Polu Marsowym21.

Pretorianie uczestniczyli w ceremoniach powitania ważnych gości przyby-
wających do Rzymu. Bardzo często imperator odwiedzał koszary. Przemawiał 
do żołnierzy. Odznaczał najdzielniejszych i przyglądał się z uwagą odbywają-
cym się na terenie koszar ćwiczeniom i szkoleniom22.

IV. Pilnowanie porządku 

Strzeżenie porządku w czasie igrzysk i widowisk teatralnych również nale-
żało do zadań żołnierzy kohort pretoriańskich. Masowe skupiska ludzi zawsze 
niosły zagrożenia. Ktoś musiał czuwać nad bezpieczeństwem najważniejszych 
przedstawicieli władzy rzymskiej, sportowców, aktorów i publiczności. Za 
porządek i dyscyplinę odpowiadały kohorty. Obecność pretorianów była ko-
nieczna, ponieważ zdarzało się, że próbowano zakłócać przebieg widowisk 
nagannym zachowaniem. Najczęściej te zachowania kryły podtekst polityczny. 
Niektórzy zgromadzeni obywatele na widowni wznosili okrzyki przeciw wła-
dzy, dochodziło także do ostrej wymiany zdań. Na takie sytuacje natychmiast 
reagowali pretorianie, którzy podejmując stosowne działania, uspokajali wzbu-
rzony tłum. Gdy w Rzymie panował cesarz Kaligula, licznie zgromadzony 
tłum podczas igrzysk domagał się zmniejszenia podatków. Gdy Kaligula pozo-
stał obojętny na te żądania, rozwścieczony tłum podniósł wrzawę. Wtedy Kali-
gula wysłał kohorty, aby pretorianie uspokoili ludzi, a największych krzykaczy 

20 Opis za: I. Łuć, Excubiae principis, s. 124.
21 Zob. I. Łuć, Boni et mali, s. 93.
22 Zob. tenże, Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie, Lublin 2004, s. 141.
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odprowadzono na miejsce straceń23. Gdy rządy w Cesarstwie Rzymskim objął 
Oktawian August, żołnierze gwardii pretoriańskiej zwalczali uzbrojone grupy 
przestępcze, które napadały na podróżnych. Tego rodzaju incydenty nasiliły 
się po wojnie domowej w latach 32-30 przed Chrystusem. Zatrzymanych prze-
trzymywano w niewoli. Ten proceder powstrzymał cesarz Oktawian August; 
rozmieszczając żołnierzy gwardii przybocznej w miejscach największego ryzy-
ka, a zwiększając liczbę posterunków wojskowych, skutecznie przeciwstawił się 
szerzącym się na drogach rozbojom, chuligaństwu oraz zamieszkom24.

V. Wiek, czas trwania służby i przywileje

Prawdziwe wydaje się stwierdzenie, że potęga Rzymu zależała przede 
wszystkim od armii. Wielu pisarzy klasycznych podkreśla, że to właśnie armia 
rzymska aż do upadku cesarstwa była najlepiej zorganizowanym i wydajnym 
aparatem militarnym starożytnego świata. Świadczą o tym znakomicie wytre-
nowane i wyspecjalizowane oddziały, szeroka sieć zaplecza logistycznego, tech-
nologicznie przodująca produkcja broni, a także świetnie wyszkolone dowódz-
two25. Mając tak potężną armię, Rzym – serce imperium – był bezpieczny, 
mógł się rozwijać i podbijać nowe tereny26. Istotną rolę w tej kwestii odegrała 
gwardia pretoriańska, która w zapleczu militarnym zajmowała szczególne 
miejsce. Dlatego nabór do kohort pretoriańskich – elitarnej jednostki wojsko-
wej – odbywał się według ściśle określonych zasad. Ochotnika obowiązywało 
kryterium wieku. Za rządów Augusta nastąpiła reorganizacja sił militarnych. 
Długość służby wojskowej ustalono na 16 lat, a następnie wzrosła do 20. Jed-
nak mimo radykalnego wydłużenia służby wojskowej wielu żołnierzy pozosta-
wało w wojsku nadal27.

Pretorianie, przyboczna straż cesarza, cieszyli się szczególnymi przywileja-
mi, m.in. krótszym okresem służby w wojsku, większym żołdem, wyższymi 
stawkami wynagrodzenia, prawem do szybkiego awansu. Ochotnicy, chcący 
zasilić szereg tej formacji, musieli wyróżniać się dojrzałością oraz spełnić kry-

23 Zob. Tacyt, Historiae, I, 77.
24 Opis za: I. Łuć, Oddziały pretorianów, s. 42.
25 Zob. A.M. Liberati, F. Bourbon, Rzym starożytny, Warszawa 1998, s. 88.
26 Zob. N. Roggers, Legiony, wojny, kampanie, Warszawa 2009, s. 20.
27 Zob. tamże, s. 89.
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terium wieku, aby zostać włączonym do słynącej z surowej dyscypliny i rygo-
rystycznych wymagań kohort pretoriańskich28.

Na podstawie źródeł i relacji pisarzy starożytnych udało się ustalić prze-
działy wiekowe, które umożliwiały włączenie w szeregi gwardii. Średnia wieku 
żołnierzy wstępujących do gwardii przybocznej w momencie rozpoczęcia 
służby wynosiła około 20 lat. Pretorianie po upływie szesnastoletniej służby 
mogli z niej odejść. Pełnili służbę przez okres nie krótszy niż sześć lat i nie 
dłuższy niż 1629. Obowiązkowy okres służby żołnierzy gwardii kształtował się 
różnie. Od 13 roku przed Chrystusem żołnierze tej formacji byli zobowiązani 
służyć 12 lat. Następnie od 5 roku przed Chrystusem służbę wydłużono do 
lat 16. Podane jednak tu granice wiekowe są jedynie orientacyjne, ponie-
waż bardzo często pretorianie, pozostawali na pewien czas w stanie tzw. czyn-
nej rezerwy30.

VI. Przebieg poboru 

Tematykę poboru szczegółowo podejmują starożytni pisarze zwłaszcza 
Józef Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz, którzy szczegółowo opisują, jak przebiegała 
rekrutacja do gwardii przybocznej cesarza. Ochotnik najpierw musiał zgłosić 
się do wyznaczanego punktu poborowego, znajdującego się w określonej pro-
wincji rzymskiej. Punkt rekrutacyjny znajdował się w koszarach wojskowych. 
Ochotnika przyjmowano w miejscu wyznaczonym przez oficera odpowiedzial-
nego za pobór. Głównym zadaniem oficera poborowego było uzyskanie wy-
maganych informacji o kandydacie. Ustalano tożsamość, imię, wiek, miejsce 
zamieszkania, umiejętności oraz motywy wstąpienia do kohort pretoriańskich. 
Mierzono wzrost, a udzielone odpowiedzi zapisywano w aktach zakładanych 
wstępującym do oddziału wojskowego. Weryfikowano prawdomówność za-
interesowanego pisemnymi opiniami wystawionymi nie tylko przez ojca, ale 
także przez osoby niespokrewnione31. Po dopełnieniu niezbędnych formal-
ności kandydat do określonej formacji wojskowej był kierowany na badania 
lekarskie. Podczas wykonywania badań zwracano uwagę na sprawność rąk, 
nóg i wzroku. Wszelkie spostrzeżenia lekarzy odnotowywano w aktach rekru-

28 Zob. N. Rodgers, Roman Army, Warszawa 2009, s. 19.
29 Zob. tenże, Oddziały pretorianów, s. 146.
30 Zob. Tacyt, Annales, I, 17.
31 Opis za: R. Davies, Service in the Roman Army, Edinburg 1989, s. 3-20.
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ta. Wykonywanie badań w procesie poboru były istotnym elementem. Wy-
niki decydowały o zaciągnięciu lub nie. Jeśli wykazano problemy zdrowotne, 
przekreślało to służbę wojskową. Ideałem był ochotnik o doskonałym zdrowiu 
i znakomitej kondycji fizycznej32.

O przyjęciu do wojska decydował namiestnik, podając dokładną datę 
stawienia się w koszarach, którą wpisywano do akt zainteresowanego. Gdy 
ochotnik otrzymał zgodę na pełnienie służby wojskowej, otrzymywał od na-
miestnika przydział do konkretnej jednostki militarnej oraz środki na podróż. 
Następnie wyruszał do wyznaczonego oddziału w towarzystwie kilku innych 
skierowanych do tej samej jednostki. Namiestnik z kolei wysyłał specjalny list 
do dowódcy określonej jednostki militarnej, do której zostali oddelegowani 
rekruci z opisem przydziału, danych osobowych oraz z opisem znaków szcze-
gólnych. Do listu dołączano załączniki, w których zawierały się informacje 
o osiągnięciach ochotników w szkoleniach, zaświadczenia oraz kopie innych 
dokumentów, będących w posiadaniu namiestników. Po przybyciu do wyzna-
czonego oddziału rozpoczynało się intensywne szkolenie. Żołnierze uczyli się 
musztry, szermierki, rzucania oszczepem, ponadto intensywnie biegali, ćwi-
czyli skakanie, a także uczestniczyli w wielokilometrowych pochodach. Gdy 
ochotnik ukończył szkolenie i zaliczył ćwiczenia sprawnościowe, po złożeniu 
przysięgi stawał się pełnoprawnym żołnierzem33. W ten sposób przebiegał 
pobór do armii rzymskiej. Pobór do straży przybocznej odbywał się na zbliżo-
nych zasadach, jednak z tą różnicą, że naborem do struktur tego oddziału oso-
biście interesował się rzymski władca, który odpowiedzialność za organizację 
poboru zlecał dwóm prefektom, wspieranym przez podoficerów34. Koszary od-
działów pretoriańskich znajdowały się w Rzymie. Tutaj szkolili się i mieszkali 
żołnierze carskiej gwardii. Bramy i mury koszar były dobrze strzeżone. Wśród 
obiektów na terenie obozu znajdowały się zbrojownia i świątynia35. Do rekru-
tacji przywiązywano wielką uwagę. Wynikało to przede wszystkim z troski 
o zapewnienie maksymalnej ochrony imperatorowi, jego rodzinie i Rzymowi. 
Żołnierze tych oddziałów musieli wyróżniać się bardzo dobrą kondycją fizycz-
ną, dojrzałością, dyspozycyjnością i stałą gotowością do działań. 

32 Zob. J. Varry, Armie świata antycznego, Warszawa 1995, s. 191.
33 Zob. R. Davies, Service in the Roman Army, s. 10.
34 Zob. I. Łuć, Oddziały pretorianów, s. 147.
35 Zob. Tacyt, Historiae, I, 38.
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VII. Ubiór i uzbrojenie

Źródłami traktującymi o ubiorze i uzbrojeniu są literatura antyczna, pła-
skorzeźby i monety. Żołnierzy kohort pretoriańskich, towarzyszących cesa-
rzowi, uzbrojonych podobnie do żołnierzy rzymskich legionów przedstawia 
kolumna Trajana. Z monet, które zachowały się z czasów rządów Kaliguli36, 
Klaudiusza37, Nerona38, wiele dowiadujemy się o uzbrojeniu i ubiorze gwardii 
cesarza. Za rządów Kaliguli hełmy żołnierzy uposażono w pióropusze, nosili 
pancerze, a na nogach wojskowe sandały. Uzbrojeni byli w krótkie miecze 
i prostokątne tarcze. Na zachowanych monetach z czasów panowania Kali-
guli, przedstawiających obóz pretoriański, widać trzymających wartę preto-
rianów, uzbrojonych we włócznie39. Za Nerona byli ubrani w tuniki z narzu-
conymi na ramiona płaszczami, nosili sandały wojskowe oraz byli uzbrojeni 
w  miecze40.

Pretorianie używali dwóch ubiorów. Pierwszy to tzw. strój cywilny, drugi 
bojowy. Ubiór cywilny obowiązywał w czasie służby, a także na terenie Rzymu. 
Strój ten składał się z następujących elementów: toga, tunika, chusta na szyję, 
krótki płaszcz, wojskowe sandały, miecz41. Natomiast na strój bojowy składały 
się: tunika, chusta na szyję, wojskowe sandały, krótki płaszcz, szeroka peleryna, 
hełm, pancerz, pas wojskowy, krótki miecz i włócznia. Hełm był wykonany 

36 Okres rządów Kaliguli (37-41 po Chrystusie) przede wszystkim nie sprzyjał roz-
wojowi literatury. O ile cesarz cenił dzieła historyczne i uważał je za potrzebne, o tyle 
do poetów miał stosunek niechętny. Chciał zniszczyć dzieła Homera, utwory i popiersia 
Wergiliusza, zamierzał usunąć je z bibliotek publicznych, i nienawidził Seneki jako przed-
stawiciela nowego, ozdobnego stylu. Zob. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka 
i rzymska, s. 311.

37 Pod panowaniem Klaudiusza (41-54 po Chrystusie) literatura rozwijała się swo-
bodniej. Klaudiusz interesował się historią, sam pisał dzieła historyczne po grecku i po 
łacinie, napisał również autobiografię, interesował się filozofią, gramatyką, zreformował 
alfabet łaciński. Zob. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, 
Warszawa 1983, s. 311.

38 Za rządów Nerona (54-68 po Chrystusie) życie literackie w Rzymie było ożywione. 
Cesarz szczególnie interesował się poezją; sam pisał utwory poetyckie, wśród których zna-
lazł się poemat o zburzeniu Troi. Chętnie recytował je publicznie w czasie zawodów, na 
których występował też jako śpiewak i lutnista. Zob. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura 
grecka i rzymska, s. 311-312. 

39 Zob. I. Łuć, Excubiae principis, s. 45-80.
40 Zob. Tacyt, Historiae, I, 37.
41 Zob. tamże, I, 38.
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z brązu, miał półkolisty kształt, był wyposażony w specjalne osłony na kark. Pan-
cerz składał się z metalowych łusek. Korzystano także z półpancerzy wykonanych 
z całych kawałków blachy. Przed deszczem i zimnem chroniły płaszcze i chusty. 
Żołnierze byli wyposażeni również w niedługi miecz przytwierdzony do pasa, 
drugi dłuższy miecz, sztylet, tarczę prostokątną, włócznię albo oszczep. Poza tym 
posługiwali się katapultami. Używali także łuków42. 

VIII. Wynagrodzenie

Podstawową formą wynagradzania w armii rzymskiej był żołd, który wy-
płacano żołnierzom. Jednak dopiero za panowania cesarza Augusta system 
wynagrodzeń zaczął funkcjonować dobrze. Otrzymywali go nie tylko preto-
rianie, lecz także pozostałe formacje wojskowe. Żołd i ustalone ramy czasowe 
świadczą o tym, że wojsko rzymskie miało charakter zawodowy43. Pretorianie 
jako osobista straż cesarza cieszyli się licznymi przywilejami, m.in. wyższym 
wynagrodzeniem. Za rządów Oktawiana Augusta właśnie ta formacja otrzy-
mywała dwukrotnie większą płacę niż żołnierze innych oddziałów wojsko-
wych. Nie jest jasne, czy te wyższe kwoty pochodziły ze skarbca państwowego, 
czy z prywatnych funduszy rzymskiego władcy. Inną formą wynagradzania 
kohort pretoriańskich były nagrody i datki. Najczęstsze powody otrzymania 
specjalnych nagród pieniężnych wiązały się z nastaniem nowego władcy albo 
z wykonywaniem specjalnych zadań w celu polepszenia bezpieczeństwa cesa-
rza, jego najbliższych i państwa rzymskiego44. System wynagrodzeń kohort 
pretoriańskich zmieniał się, gdy władzę obejmowali kolejni rzymscy władcy 
albo po ich śmierci. Oktawian August zalecił w swoim testamencie, że w dniu 
jego śmierci żołnierze mają otrzymać po 250 denarów. Identyczną kwotę po 
śmierci przekazał żołnierzom Tyberiusz. Jednak największy żołd pretorianie 
otrzymali z polecenia Klaudiusza, który spłacił dług wdzięczności za pomoc 
w przejęciu władzy w Cesarstwie Rzymskim. Wtedy każdy żołnierz otrzymał 
3750 denarów. Było to wynagrodzenie równe należności za pięć lat służby45.

Kolejnym elementem wchodzącym w skład systemu wynagrodzeń były 
odprawy emerytalne. Fundusze na realizacje emerytur pochodziły ze skarbca 

42 Zob. I. Łuć, Oddziały pretorianów, s. 120-123.
43 Zob. tamże, s. 139.
44 Zob. tamże, s. 42.
45 Zob. tamże, s. 134.
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państwa powstałego z inicjatywy Oktawiana Augusta, który przeznaczył nań 
duże kwoty z własnych funduszy prywatnych46.

IX. Kwestia pochodzenia społecznego

Gdy rządy w Cesarstwie Rzymskim objął Tyberiusz, pojawił się problem 
braku chętnych do armii. Nowy władca stanął przed kolejnym wyzwaniem. 
Z jednej strony musiał podjąć działania, aby przyciągnąć obywateli do służby 
wojskowej, z drugiej zaś musiał zapobiec przyjmowaniu do wojska nędza-
rzy i włóczęgów. Według Tyberiusza przyjmowanie do szeregów armii ludzi 
o niewłaściwym pochodzeniu społecznym spowodowałoby zanikanie wśród 
żołnierzy dwóch najważniejszych cnót – męstwa i karności47. 

Tacyt, który sprawował różne stanowiska wojskowe (dowódcy, namiest-
nika prowincji) bardzo dobrze znał rzymską armię, jej struktury, organizację 
i sytuację. Według niego służba w wojsku rzymskim nie była dochodowym 
zajęciem, a warunki, w których przychodziło ją wykonywać, nie należały 
do najłatwiejszych. Oprócz ochotników w szeregi armii wcielano ludzi pod 
przymusem, jednak oddziały wojska rzymskiego zasilali przede wszystkim 
ochotnicy. Pobór – jak już wspominano – odbywał się na obszarze Cesarstwa 
Rzymskiego. Odpowiedzialność za jego przebieg spoczywał na wyznaczonych 
do tego zadania oficerach. Zgłaszający się ochotnicy z terytorium rzymskiego 
(Italia) obowiązkowo podawali miejsce zamieszkania (miasto) lub nazwę pro-
wincji, gdzie zamieszkiwali. W ten sposób tworzono listę ochotników według 
miejsca urodzin, pochodzenia oraz określano status48.

Do kohort pretoriańskich przyjmowano z terenu Italii. Większość osób 
wstępujących do tej formacji posiadała status wolno urodzonych, których 
rodzice często byli wyzwolonymi niewolnikami. Ponadto wielu żołnierzy 
odbywających służbę w armii rzymskiej było ludźmi niezamożnymi, a nawet 
biednymi. Sama zatem wola i chęć zaciągnięcia się do armii nie wystarczała. 
Podczas poboru dokonywano selekcji kandydatów i wykluczano niezdolnych 
do podjęcia służby wojskowej. Jednym z kryteriów decydujących o przyjęciu 
do armii rzymskiej był status prawny i społeczny zgłaszającego się. Ci, którzy 
nie spełniali tego kryterium, czyli nie posiadali statusu prawnego ani społecz-

46 Zob. I. Łuć, Boni et mali, s. 135.
47 Zob. tamże, s. 69.
48 Zob. tamże, s. 70.
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nego, a także mający przeszłość kryminalną nie mogli ubiegać się o służbę 
w żadnej jednostce militarnej49. Ostatecznie status społeczny osób wstępują-
cych w oddziały kohort pretoriańskich nie był jednolity. Szeregi tej formacji 
zasilały nie tylko osoby posiadające obywatelstwo rzymskie, ale także synowie 
wyzwoleńców i przedstawiciele biedoty miejskiej. 

PRAETORIAN COHORTS IN THE ROMAN EMPIRE

Summary

In this publication, based on available literature, the subject of the Cohort in the 
Roman Empire was developed. The following conclusions were established. Cohorts 
were formed by Roman rulers. The units were joined by volunteers. Recruitment 
took place in provinces of the Roman Empire, mostly in military barracks. A vol-
unteer had to be healthy and physically fit. The most important task of this military 
formation was providing protection for the emperor, his closest family and Rome. 
Cohorts were everywhere, where the Roman emperor stayed. These military troops 
were also made responsible for keeping order in the Roman state. Soldiers watched 
over the gates and streets of Rome, they dispersed demonstrations, fought criminal 
groups. They carried out reconnaissance functions, construction works – built bridg-
es and camps. They were armed with a helmet which protected the head, an armor 
which shielded the body, a sword and a spear. Cohorts were the power and splendor 
of the Roman emperors’ rule.

Słowa kluczowe: 
armia, cesarz, Cesarstwo Rzymskie, dowódca, gwardia, kohorty, wojsko, żołnierz.

Keywords: 
army, emperor, Roman Empire, commander, guard, cohorts, army, soldier.

49 Zob. tamże, s. 72.
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Ks. Paweł Wróbel SDS 

 Wymiar chrystologiczny prawnych 
obowiązków zakonników

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku1 w części dotyczącej praw i obo-
wiązków zakonników wśród różnego charakteru zobowiązań, do których 
przestrzegania są zobligowani zakonnicy, wymienia także kilka, które mają 
chrystologiczny wymiar. Są one fundamentem życia zakonnego, dlatego że 
przestrzeganie rad ewangelicznych z samej ich nazwy wskazuje na Chrystu-
sa jako źródło. Stąd też znajomość i odpowiednia interpretacja przepisów 
kodeksowych może wpływać na właściwe wypełnianie tych podstawowych 
obowiązków.

W niniejszym artykule zostaną omówione obowiązki, które mają ów wy-
miar chrystologiczny. Osadzenie ich nie tylko w normach prawnych, ale także 
w innych dokumentach Kościoła pozwoli czytelnikowi na szersze spojrzenie 
na ten aspekt życia zakonnego.

I. Naśladowanie Chrystusa w Ewangeliach i konstytucjach

Obowiązek naśladowania Chrystusa według KPK/83 ma dla zakonników 
podwójne źródło – wynikające z Ewangelii i z konstytucji własnego instytutu. 
Ewangeliczne naśladowanie jest często sprowadzane do praktykowania rad 

Ks. mgr lic. Paweł Wróbel SDS – doktorant w Instytucie Prawa Kanonicznego na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II; e-mail: wrobelsds@gmail.com.

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 
75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (cyt. dalej: KPK/83).
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ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jest to jednak swego 
rodzaju zbytnie uproszczenie2. Należy więc odkryć głębszy sens tego naśla-
dowania drogą rad ewangelicznych, co zauważył Jan Paweł II: „Wewnętrzna 
celowość rad ewangelicznych prowadzi do odkrycia innych jeszcze aspektów, 
które uwydatniają ich ścisły związek z ekonomią Odkupienia. Wiadomo, że 
cała ta ekonomia swój punkt kulminacyjny znajduje w tajemnicy paschalnej 
Jezusa Chrystusa. W tajemnicy tej zespolone jest wyniszczenie przez śmierć 
i narodziny nowego życia przez Zmartwychwstanie. Praktyka rad ewangelicz-
nych niesie w sobie głęboki refleks tej paschalnej dwoistości: nieodzowne wy-
niszczenie tego, co w każdym z nas jest grzechem i dziedzictwem grzechu”3. 
Każdy więc zakonnik jest zobowiązany do tego, aby jego postawa, czyny i całe 
życie we wszystkich jego okolicznościach były wyrazem stałego upodabniania 
się do Chrystusa i Jego całkowitej ofiary z siebie, którą złożył na krzyżu jako 
ofiarę odkupieńczą dla całego świata. Życie zakonne nie polega więc tylko na 
naśladowaniu Chrystusa całym swoim sercem, na kochaniu Go bardziej niż 
ojca, matkę czy innych członków rodziny, o czym sam mówi w Ewangelii św. 
Mateusza. Naśladowanie Go przez osoby poświęcone Bogu poprzez profesję 
rad ewangelicznych polega na całkowitym powierzeniu i oddaniu Mu swojego 
życia, na złożeniu go w ofierze samemu Bogu4, bowiem poprzez profesję rad 
ewangelicznych zakonnik oprócz uczynienia Chrystusa sensem swojego życia 
stara się także, w miarę swoich możliwości, odtworzyć w sobie Jego formę 
życia5. Zakonnik na wzór swojego Mistrza poprzez takie naśladowanie Go 
realizuje ten obowiązek. 

Owa realizacja najważniejszej reguły życia zakonników ma się dokonywać 
także poprzez naśladowanie Chrystusa wyrażone w konstytucjach danego 
instytutu. Jest to już dokładniejszy sposób odwzorowania Pana, w którym 

2 B. Szewczul, Najwyższa reguła życia oraz pierwszy obowiązek zakonników według 
kan. 662 i 663 KPK (1983), w: Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa 
dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Ka-
nonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Kraków 
2013, s. 518.

3 Ioannes Paulus II, Adhortatio Apostolica ad religiosos et religiosas sodales de eorum 
Consecratione Mysterio Redemptionis illustrata. Redemptionis donum, 25 III 1984, AAS 76 
(1984), p. 513-546; tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, oprac. 
B. Hylla, Kraków 2003, s. 318-339, nr 10.

4 B. Szewczul, Najwyższa reguła życia, s. 520.
5 Por. Ioannes Paulus II, Adhortatio Apostolica postsynodalis. Vita consecrata, 25 III 

1996, AAS 88 (1996), p. 377-486; tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach 
Kościoła, s. 457-551, nr 16 (cyt. dalej: VC).
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przepisy konstytucji instytutów zakonnych uszczegóławiają jego interpreta-
cję zgodnie z charyzmatem założyciela, który pozostawił danej wspólnocie. 
Duch Święty każe zakonnikom służyć braciom zgodnie z ich własnym spo-
sobem życia, kształtując jednocześnie odpowiednio charyzmaty poszczegól-
nych instytutów, kieruje je ku konkretnym zadaniom, dostosowanym do 
aktualnych potrzeb Kościoła i to właśnie stąd biorą się różne formy życia 
konsekrowanego, dzięki którym Kościół zostaje ozdobiony różnymi dara-
mi i wzbogaca się o wszelkie środki, jakich wymaga jego działalność i misja 
w świecie6. 

Jan Paweł II przypomina, że członkowie instytutów życia konsekrowanego 
powinni ustawicznie odwoływać się do reguły i konstytucji, ponieważ w nich 
jest zawarty program naśladowania Chrystusa, ukształtowany przez określony 
charyzmat, wyrażający szczególną interpretację Ewangelii, która została prze-
kazana założycielom i założycielkom, którzy byli ulegli Duchowi Świętemu. 
Pomaga to członkom danego instytutu żyć konkretnie według Słowa Bożego7. 
Konstytucje danego instytutu zgodnie z  jego odrębnością od innych i wła-
ściwymi mu zadaniami normują szczegółowo naśladowanie Chrystusa, nie 
zastępując oczywiście Ewangelii, a jedynie eksponując elementy, które odpo-
wiadają myśli założyciela, tradycjom i składają się na specyficzne dziedzictwo 
duchowe8. 

W dzisiejszym świecie, jak zauważa Jan Paweł II, jest wielu ludzi, którzy 
nie widzą sensu istnienia życia konsekrowanego i zastanawiają się nad tym, czy 
nie lepiej poświęcić się raczej pracy charytatywnej i ewangelizacji. One nie wy-
magają przecież od człowieka podejmowania szczególnych zobowiązań, jakie 
niesie ze sobą życie konsekrowane, i czy ono nie jest marnotrawieniem ludz-
kich energii, które zgodnie z zasadą wydajności można przecież wykorzystać 
dla większego dobra, korzystnego dla ludzkości i Kościoła. Odpowiedź papieża 
jest jasna i konkretna – osoby konsekrowane, które otrzymały dar szczególnego 
naśladowania Jezusa Chrystusa, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że można  
i należy kochać Go sercem niepodzielnym i że można poświęcić Mu całe życie, 
a nie tylko niektóre gesty, zachowania, chwile czy działania9.

6 Por. tamże, nr 19.
7 Por. tamże, nr 37.
8 B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga II. Lud 

Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i  stowarzyszenia życia apostolskiego, t. 2, 
cz. III, Lublin 1990, s. 158.

9 VC 104.
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Należy stwierdzić, iż obowiązek naśladowania Chrystusa ukazany w Ewan-
geliach i wyrażony w konstytucjach ma podwójny wymiar. Pierwszym obo-
wiązkiem każdego instytutu jest rozpoznanie swojego charakterystycznego dla 
siebie powołania w Chrystusie i Kościele oraz pielęgnowanie tego charakteru 
zgodnie z myślą założyciela. Podstawowym zaś obowiązkiem poszczególnych 
członków jest odpowiadanie na Boże wezwanie poprzez profesję rad ewange-
licznych oraz trwanie przy Chrystusie i wystrzeganie się tego wszystkiego, co 
mogłoby wpłynąć negatywnie na tę relację10.

II. Modlitwa Słowem Bożym

Modlitwa oparta na tekstach Pisma Świętego przejawia się w różnego 
rodzaju formach w życiu osób konsekrowanych. Prawodawca kodeksowy 
wspomina jedynie o niektórych, mających szczególne znaczenie dla życia 
duchowego.

1. Czytanie i rozważanie Pisma Świętego

Innym obowiązkiem, który prawodawca wymienia, a który ma też wy-
dźwięk chrystologiczny, jest powinność czytania Pisma Świętego i odprawianie 
rozmyślania według przepisów własnego prawa (por. kan. 663 § 3).

Kościół od samego początku swojego istnienia przykładał ogromną wagę 
do tego, by pielęgnować praktykę czytania i rozważania Pisma Świętego. 
Przypomniał o tym Sobór Watykański II, stwierdzając, że Kościół miał zawsze 
wielką cześć dla Słowa Bożego, podobnie jak do Eucharystii, podając zwłasz-
cza w czasie liturgii chleb żywota wiernym, zarówno ze stołu Słowa Bożego 
jak i Ciała Pańskiego. Ponadto Kościół zawsze uważał i nadal uważa Pismo 
Święte, zgodnie z Tradycją, za najwyższe prawidło wiary. Ten punkt widzenia 
jest ukształtowany przez fakt, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga 
i zostało raz na zawsze utrwalone w formie pisanej, a przekazuje słowo samego 
Boga. Całe więc nauczanie, podobnie jak i sama religia chrześcijańska, mają się 
żywić Słowem Bożym, ponieważ w owych księgach miłościwy Ojciec spotyka 
się ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi dialog11. Widzimy więc, że ojcowie 

10 F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
Poznań 1988, s. 267.

11 Por. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica 
de Divina Revelatione. Dei Verbum, 18 XI 1965, AAS 88 (1966), p. 817-835, tekst polski 
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soborowi na nowo zwrócili uwagę na fakt, co w Kościele jest najcenniejsze 
– Słowo, które sam Bóg pozostawił człowiekowi. Skoro więc wszyscy wierni 
mają zgłębiać, poznawać i rozczytywać się w Piśmie Świętym, to tym bardziej 
osoby poświęcone Bogu przez fakt konsekracji powinny to czynić: „Sobór 
święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, a zwłaszcza człon-
ków zakonów, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali «wzniosłego 
poznania Jezusa Chrystusa» (Flp 3,8)”12.

W ten sposób zakonnicy zostali prawnie zobligowani przez prawodawcę 
kościelnego do czytania Pisma Świętego, które nie może ograniczać się jedynie 
do zwykłej lektury, ale ma ono być także rozmyślaniem nad danym tekstem 
biblijnym, czego dowodzi użyty w kanonie zwrot: lectioni sacrae Scripture 
(…) vacent. To sformułowanie zawiera w sobie przekonanie o wolności od 
jakiegokolwiek obowiązku, zadania, czynności zewnętrznych, które uniemoż-
liwiałyby pełne poświęcenie się temu zadaniu i wskazuje na pewną stałość, 
zachowanie ciągłe, które czyni ze Słowa Bożego trwały punkt odniesienia 
w życiu zakonnika13. Jan Paweł II zwraca uwagę na wielowiekową tradycję 
rozważania Słowa Bożego w metodzie lectio divina, bo to dzięki niej Słowo zo-
staje „przeniesione w życie i rzuca na nie światło mądrości (…). Warto zatem, 
aby osoby konsekrowane uczyniły przedmiotem wytrwałej medytacji teksty 
ewangeliczne i  inne pisma nowotestamentowe, które ukazują słowa i czyny 
Chrystusa i Maryi Panny oraz apostolica vivendi forma. Do nich to odwoływa-
li się nieustannie założyciele i założycielki, przyjmując swoje powołanie oraz 
rozeznając charyzmat i misję swego Instytutu”14. Podobnie wypowiadał się Be-
nedykt XVI, zauważając, że życie będące naśladowaniem Chrystusa w radach 
ewangelicznych staje się swego rodzaju żywą egzegezą słowa Bożego, a Duch 
Święty, pod którego natchnieniem powstała Biblia, jest źródłem każdego cha-
ryzmatu założycieli instytutów zakonnych15.

Obowiązek lektury Pisma Świętego i rozmyślania jest kolejnym, który 
dotyczy nie tylko samych zakonników jako jednostek, ale także ma wymiar 
wspólnotowy, jeśli takie osoby we wspólnotach żyją. Wielką wartość ma 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 350-362, nr 21.
12 Tamże, nr 25.
13 A. Chrapkowski, Słowo Boże i życie konsekrowane, w: Servabo legem Tuam in toto 

corde meo, s. 211.
14 VC 94.
15 Por. Benedictus XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis. Verbum Domini, 30 IX 

2010, AAS 102, n. 11 (2010), p. 681-787, tekst polski w: Benedykt XVI, Posynodalna 
Adhortacja Apostolska Verbum Domini, Kraków 2010, nr 83 (cyt. dalej: VD).
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wspólnotowe rozważanie Biblii, które jest podejmowane w zgodzie z moż-
liwościami i okolicznościami życia we wspólnocie. Taka medytacja świętych 
tekstów  pozwala na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa 
Bożego, a to powoduje wzajemny wzrost i postęp życia duchowego członków 
wspólnoty16. Owo rozważanie Pisma Świętego, które może być dokonywane 
w formie lectio divina, czyli rozmyślania kontemplatywnego, pomaga w po-
nownym odkryciu charyzmatu i jego wdrożeniu w obecne życie zakonników. 
Przyczynia się także do uświadomienia sobie przez te osoby kluczowego i cen-
tralnego miejsca, jakim dla osób konsekrowanych jest bycie uczniem i aposto-
łem Chrystusa17. 

Warto tutaj zauważyć, że zakonnicy są zachęcani do tego, aby w czytaniu 
Pisma Świętego i jego medytacji zwracali szczególną uwagę na te fragmenty, 
które pod działaniem Ducha Świętego były inspiracją dla założycieli ich włas-
nego instytutu, ponieważ każdy charyzmat założyciela wypływa z pewnego 
wydarzenia ewangelicznego, które w dalszym toku znalazło swój wydźwięk 
w regule czy konstytucjach instytutu. Chodzi o to, aby poprzez medytację 
fragmentów, które inspirowały założycieli, członkowie instytutów zakonnych, 
doświadczali tej samej inspiracji i na nowo odczytywali bogactwo charyzmatu 
im przekazanego18. 

Paweł VI natomiast zwrócił nawet uwagę na to, że zakonnicy, aby głębiej 
przeżywać misterium Eucharystii oraz bardziej owocnie uczestniczyć w pu-
blicznej modlitwie Kościoła powinni zamiast mnogości modlitw ustnych, 
więcej miejsca w swojej duchowości zostawić na modlitwę myślną, ale z zacho-
waniem pobożnych ćwiczeń przyjętych powszechnie w Kościele19. 

2. Liturgia godzin i inne pobożne ćwiczenia

W ścisłej relacji z Eucharystią i obok niej jest godne sprawowanie liturgii 
godzin, podczas której Kościół wychwala Boga i prosi o zbawienie całego 
świata, a jednocześnie doświadcza szczególnego zjednoczenia nieba z ziemią 

16 Por. VC 94.
17 A. Chrapkowski, Słowo Boże i życie konsekrowane, s. 212.
18 B. Szewczul, Istotne elementy życia konsekrowanego według instrukcji „Rozpocząć na 

nowo od Chrystusa”, „Prawo Kanoniczne” 47 (2004) nr 3-4, s. 83.
19 Por. Paulus VI, Litterae Apostolicae motu proprio datae. Normae ad quaedam exsequ-

enda SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur. Ecclesiae Sanctae, 6 VIII 1966, AAS 58 
(1966), p. 757-782; tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, s. 57-65, 
cz. II, nr 21.
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i przedsmaku nieba20. Dalsza część kan. 663 § 3 traktuje o tym, że zakonni-
cy powinni „sprawować godnie liturgię godzin, z zachowaniem w odniesie-
niu do duchownych obowiązku, o którym w kan. 276 § 2 n. 3, jak również 
praktykować inne pobożne ćwiczenia”. Prawodawca mówi tutaj o publicznej  
i wspólnotowej liturgii godzin, w której Kościół wysławia Boga oraz prosi 
o zbawienie całego świata21, o czym wspomina także w innym miejscu: „Ko-
ściół wypełniając kapłańskie zadanie Chrystusa, sprawuje liturgię godzin, 
w której słuchając Boga przemawiającego do swego ludu i wspominając ta-
jemnicę zbawienia, wysławia bez przerwy Boga śpiewem i modlitwą oraz prosi 
o zbawienie całego świata” (kan. 1173). Norma kanoniczna dotyczy także pry-
watnego odmawiania liturgii godzin. Natomiast o tym, jaki cel ma Liturgia go-
dzin, traktuje Sobór Watykański II: „Zgodnie ze starożytną tradycją chrześci-
jańską brewiarz jest tak ułożony, aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcić przez 
uwielbienie Boga. Gdy kapłani oraz inne do tego przez Kościół wyznaczone 
osoby, lub też wierni modlący się wspólnie z kapłanem według zatwierdzonej 
formy, wykonują tę przedziwną pieśń chwały, wówczas jest to prawdziwie głos 
Oblubienicy, przemawiającej do Oblubieńca. Co więcej, jest to modlitwa 
Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca”22. Nie jest to zwykła modlitwa, którą 
każdy wedle uznania odmawia, ale jest to modlitwa całego Kościoła, głos Ob-
lubienicy do swego Oblubieńca, nawet jeśli jest sprawowana indywidualnie. 
Jest więc niezwykle istotne, aby zakonnicy, którzy ze względu na fakt swojego 
szczególnego oddania się Bogu i Kościołowi, także sprawowali tę modlitwę 
liturgiczną, czy to indywidualnie, czy wspólnotowo, do czego gorąco zachęca 
także Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, gdzie zaznacza, że jest to 
modlitwa, w której Oblubienica przemawia do swojego Oblubieńca23.

Zgodnie z zacytowaną normą kodeksową należy tutaj rozgraniczyć dwie 
grupy osób, których dotyczy ten kanon. Pierwszą z nich są zakonnicy będący 
duchownymi. Ich obowiązują w zakresie sprawowania Liturgii godzin te same 
normy, co wszystkich duchownych. Prawodawca stwierdza, że duchowni po-

20 Por. Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae, 
Normae directivae de institutione in religiosis institutis. Potissimum institutioni, 2 II 1990, 
AAS 82 (1990), p. 470-532, tekst polski w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, 
s. 370-420, nr 77.

21 B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., s. 160.
22 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Li-

turgia. Sacrosanctum Concilium, 4 XII 1963, AAS 56 (1964), p. 97-138, tekst polski w: 
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, s. 48-77, nr 84.

23 Por. VD 62.
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winni w szczególny sposób dążyć do świętości i aby osiągnąć tę doskonałość: 
„kapłani, a także diakoni przygotowujący się do prezbiteratu mają obowiązek 
odmawiać codziennie Liturgię godzin, zgodnie z własnymi i zatwierdzonymi 
księgami liturgicznymi; natomiast diakoni stali mają odmawiać jej część, 
określoną przez Konferencję Episkopatu” (kan. 276). Prawodawca tutaj jasno 
daje do zrozumienia, że wszyscy duchowni, także ci, którzy są zakonnikami, 
powinni traktować odmawianie brewiarza jako jeden z podstawowych obo-
wiązków. Nie ma tu mowy o jego części, czy jakimś wyłączeniu, stąd należy 
rozumieć, że wszyscy duchowni są zobligowani do odmawiania Liturgii godzin 
w całości. 

Drugą grupą zakonników, o których traktuje prawodawca, to wszyscy, 
którzy nie są duchownymi, a więc nie są zobligowani prawem powszechnym 
do sprawowania całości Liturgii godzin. Te osoby są zobowiązane do odma-
wiania Liturgii godzin zgodnie ze wskazaniami zawartymi w konstytucjach 
instytutu, do którego należą. Prawo własne danego instytutu powinno precy-
zować, w jaki sposób będzie odmawiana Liturgia godzin, a więc czy wspólnie 
w chórze, czy indywidualnie. Ponadto warto zauważyć, że obowiązek ten 
powinien w minimalnym wymiarze obejmować przynajmniej odmówienie 
jutrzni i nieszporów24. 

KPK/83 traktuje o tym, że przy sprawowaniu Liturgii godzin należy we-
dle możności przestrzegać właściwego czasu każdej jej części (por. kan. 1175). 
Warto mieć to na uwadze, ponieważ właśnie przestrzeganie odpowiedniego 
czasu, ale także sposób jej sprawowania i zachowanie przepisów liturgicznych, 
mają wpływ na „godne” wypełnianie tego obowiązku, o którym wspomina 
prawodawca25. Obowiązek ten, zawarty w konstytucjach, należy uważać za po-
ważny i obciąża on wprost wspólnotę, a także pośrednio jej członków, którzy 
jeśli mają przeszkodę w wypełnieniu tego zobowiązania powinni się kierować 
prawem własnym26.

Trzeba zauważyć przy omawianiu tematu liturgii godzin w życiu zakonni-
ków, że sprawowanie tej formy modlitwy ma w instytutach zakonnych, wielo-
wiekową tradycję. Nie jest więc nowością nauczanie Soboru Watykańskiego II 
w tym względzie, a jedynie przypomnieniem, jak istotna jest ta forma uwiel-

24 M. M. Bilska, Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym, 
Lublin 2010, s. 101-102.

25 Tamże, s. 102.
26 F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, 

s. 284.
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bienia Boga. Zakonnicy odmawiali modlitwę brewiarzową w sposób specyficz-
ny i wyjątkowy dla swojej formy życia, dodatkowo odmawiając go w chórze27.

Praktykowanie innych pobożnych ćwiczeń ma polegać na pielęgnowaniu 
tradycyjnego dziedzictwa duchowego, które jest specyficznym przejawem 
różnych form pobożności, a o którym nie ma mowy wprost w KPK/83. Mogą 
to być modlitwy czy formy ćwiczeń duchowych znane w całym Kościele, jak 
choćby Droga Krzyżowa, ale mogą to być także modlitwy czy praktyki, które 
są spuścizną znaną tylko w danym instytucie. Powinny one być zharmonizo-
wane z wymienionymi w KPK/83 wyżej obowiązkami wobec Boga28. Wszyst-
kie praktyki pobożne, wyrażające się w różnego rodzaju formach modlitwy 
i pokuty, powinny być więc ze sobą tak skorelowane, aby przyczyniały się do 
rozwoju życia zakonnego i jego kontemplacyjnego wymiaru, bez którego nie 
miałoby ono sensu. Stąd też należy pielęgnować dziedzictwo danego instytutu 
w tym wymiarze.

III. Kult Eucharystii

Kolejnym obowiązkiem, o jakim prawodawca traktuje, jest kult Eucharystii: 
„członkowie powinni wedle możności codziennie uczestniczyć w Ofierze euchary-
stycznej, przyjmować Najświętsze Ciało Chrystusa i adorować tegoż Pana obecnego  
w Sakramencie” (kan. 663 § 2). O centralnym miejscu Eucharystii w życiu 
i funkcjonowaniu Kościoła KPK/83 przypomina także w części prawa sakra-
mentalnego: „Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucha-
rystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany 
i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pa-
miątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzy-
ża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza 
ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. 
Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają 
związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane” (kan. 897). 
Z tych dwóch kanonów wynika więc, że kult Eucharystii zarówno dla każde-
go pojedynczego zakonnika, jak i dla wspólnot, w których takie osoby żyją, 
jest niezwykle istotny, o czym przypomina także Paweł VI: „w chwili waszej 

27 A. Skorupa, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w antepreparatoria oraz ich 
recepcja w posoborowym prawie kościelnym, Lublin 2008, s. 134.

28 B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., s. 161.
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profesji zakonnej Kościół ofiarował was Bogu w ścisłej łączności z Ofiarą 
Eucharystyczną. Niechże wasza własna ofiara staje się prawdą każdego dnia, 
niechże będzie przez was realnie i stale odnawiana. Podstawowym źródłem 
tej odnowy jest zjednoczenie z Ciałem i Krwią Chrystusa. Niechaj przez nie 
wzrasta nieprzerwanie wasza wola miłowania w całej prawdzie i aż do odda-
nia życia”29. Dalej Paweł VI mówi o wymiarze wspólnotowym Eucharystii, 
stwierdzając, że jako sakrament miłosierdzia oraz znak jedności i węzeł mi-
łości ze swej natury jest ona ośrodkiem życia wspólnot zakonnych. Stąd też 
naturalne jest, że członkowie także w sposób zewnętrzny skupiają się wokół 
kaplicy, gdzie przechowywany jest Najświętszy Sakrament jako znak i przyczy-
na sprawcza tego, co powinno być najważniejszym zadaniem każdej rodziny 
zakonnej30.

W przypadku członków instytutów zakonnych posiadanie kaplicy w do-
mach prawnie erygowanych stwarza możliwość spełniania potrójnych obo-
wiązków eucharystycznych, o których traktuje ta norma. Pierwszym z tych 
obowiązków jest codzienne uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, której 
celebracja lub koncelebracja, zwłaszcza wspólnotowa, powinna stanowić naj-
ważniejszy i centralny punkt dnia każdej wspólnoty31. Wart podkreślenia 
przy omawianiu tematu Eucharystii w życiu zakonników jest wymiar tego 
obowiązku w odniesieniu do kapłanów zakonnych. Obowiązek uczestnictwa 
w Eucharystii należy w ich przypadku rozumieć w znaczeniu sprawowania, 
o czym prawodawca wspomina w innym miejscu, gdzie usilnie zaleca się ka-
płanom codzienne celebrowanie Mszy św., choć nie jest to ścisły nakaz prawa 
(kan. 904). Dla pozostałych zakonników uczestnictwo w Eucharystii to oprócz 
obecności na Mszy św. także aktywny w niej udział poprzez codzienne przyj-
mowanie komunii św.32 Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, iż nie nakłada 
obowiązku przyjmowania komunii św., ponieważ groziłoby to świętokradz-
twem, ale nikomu także nie można zakazywać tego aktu33. 

29 Paulus VI, Adhortatio Apostolica Uniuscuiusque religiosae familiae in catholico orbe 
sodalibus: de religiosa vita secundum Concilii Oecumenici Vaticani II renovanda praeceptio-
nes. Evangelica testificatio, 29 VI 1971, AAS 63 (1971), p. 497-526, tekst polski w: Życie 
konsekrowane w dokumentach Kościoła, s. 130-151, nr 47.

30 Por. tamże, nr 48.
31 B. W. Zubert, Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej, w: tenże, Pro iure et vita. 

Wybór pism, oprac. E. Szczot, Lublin 2005, s. 555.
32 Tenże, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., s. 159-160.
33 Tamże, s. 160.
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Ponadto omawiany przepis wskazuje na obowiązek adorowania Pana 
 obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tutaj można do członków instytu-
tów zakonnych zastosować zachętę Soboru Watykańskiego II skierowaną do 
kapłanów: „Aby wiernie wypełniać swe posługiwanie, niech im leży na sercu 
codzienna rozmowa z Chrystusem Panem w nawiedzaniu i osobistym kulcie 
Najświętszej Eucharystii”34. Chodzi tutaj zarówno o adorację indywidualną 
i wspólnotową bez wystawienia Najświętszego Sakramentu, jak i o uroczystą, 
która jest praktykowana we wspólnotach w konkretne dni35. Warto tutaj 
zauważyć, że w przepisie tym nie chodzi o jakąś krótką formę „nawiedzenia” 
Najświętszego Sakramentu, ale o „adorację”, która jest modlitwą przedłużoną, 
zwartą i pogłębioną, a więc jest to obowiązek, któremu nie można zadośćuczy-
nić jedynie przez chwilowe wejście do kaplicy czy kościoła, ponieważ adoracja 
z góry zakłada dłuższy czas36. Godny uwagi tutaj jest także fakt, że adoracja 
Najświętszego Sakramentu jest wymieniona na samym początku obowiązków 
duchowych, które odnoszą się do zakonników, a więc prawodawca przypisał 
jej szczególną rolę. Jak już zostało wspomniane, adoracja ma być wspólną 
praktyką we wspólnocie. W wielowiekowej tradycji życia konsekrowanego 
w poszczególnych instytutach wypracowano różnego rodzaju formy kultu 
Bożego, które należą do tzw. patrimonium, czyli dziedzictwa duchowego in-
stytutu. W jednych będzie to szczególny kult Serca Jezusowego, w innych 
nabożeństwo do męki Pańskiej. Jednak w tym kontekście norma z kan. 663 
zwraca uwagę na znaczenie adoracji we wszystkich wspólnotach zakonnych, 
bez względu na ich indywidualne dziedzictwo37.

Kult Eucharystii prawo powszechne reguluje ponadto kanonami 934-944 
i w tym kontekście nakaz adoracji należy interpretować wspólnie z uczestnic-
twem we Mszy św. i przyjmowaniem komunii św., ponieważ właśnie w ten 
sposób Eucharystia będzie zawsze centrum wspólnot zakonnych, a także indy-
widualnie każdego członka instytutu38.

34 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum 
ministerio et vita. Presbyterorum ordinis, 7 XII 1965, AAS 58 (1966), p. 991-1024; tekst 
polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, s. 478-508, nr 18.

35 B. W. Zubert, Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej, s. 557.
36 M. M. Bilska, Obowiązek zamieszkania, s. 101.
37 A. Skorupa, Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych, w: Eucharistia fons 

vitae – współczesne problemy prawne, red. S. Tymosz, Lublin 2006, s. 164-165.
38 B. W. Zubert, Eucharystia centrum wspólnoty zakonnej, s. 557.
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IV. Sakrament pokuty

Prawodawca nakłada na zakonników obowiązek częstego korzystania z sa-
kramentu pokuty (por. kan. 664). W 1970 roku został wydany dekret Dum 
canonicarum, w którym znalazło się stwierdzenie, iż: „wiele naglących powo-
dów, w okresie poddawania rewizji prawa kanonicznego, skłoniło Kongregację 
dla Zakonów i Instytutów Świeckich do rozpatrzenia na Zebraniu plenarnym 
pewnych zagadnień dotyczących korzystania z sakramentu pokuty czy też jego 
sprawowania, zwłaszcza w odniesieniu do zakonnic; przestudiowano również 
zagadnienie szczegółowe, dotyczące zdatności wymaganej do profesji zakon-
nej”39. Można więc zauważyć, że temat ten był i jest nadal niezwykle ważny 
w życiu osób zakonnych, a ponieważ dotyczy najgłębszej sfery relacji z Bo-
giem, wymaga niezwykle dużo delikatności oraz wolności przy kodyfikowaniu 
przepisów związanych z korzystaniem z sakramentu pokuty. Bardzo ważne 
miejsce sakramentalnej spowiedzi w życiu osób Bogu poświęconych przez 
profesję rad ewangelicznych przypisywał także Jan Paweł II: „Obcując często 
z Bożym miłosierdziem, oczyszczają i odnawiają swoje serca, a uznając pokor-
nie swoje grzechy ukazują otwarcie swą więź z Nim: radosne doświadczenie 
sakramentalnego przebaczenia, przeżywane wspólnie z braćmi i siostrami, 
czyni serce człowieka uległym i każe mu dążyć do coraz większej wierności”40.

Należy najpierw zauważyć przy omawianiu tego zagadnienia, że prawo-
dawca wyraźnie wspomina o sakramencie, nie o jakiejś innej formie pokuty, 
jak chociażby nabożeństwo pokutne. Zakonnicy bowiem ze względu na swój 
szczególny charakter życia nie mogą sobie pozwolić na minimalizm w życiu 
duchowym, dlatego też jest mowa wprost o sakramencie pokuty, a nie o żad-
nej innej, pomniejszej niż sakramentalna formie pokuty41. Omawiana tutaj 
norma koresponduje z kan. 630, gdzie prawodawca wyszczególnia obowiązki 
przełożonych w instytutach zakonnych dotyczące m.in. zapewnienia ich pod-
władnym możliwości należytej wolności w zakresie korzystania z sakramentu 
pokuty i kierownictwa duchowego, a także zapewnienia odpowiednich spo-
wiedników. W kanonie tym jest także umieszczony zakaz spowiadania pod-
władnych, chyba że oni sami o to proszą. 

39 Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Decretum Normae circa 
usum et administrationem Sacramenti Poenitentiae, praesertim apud Religiosas. Dum cano-
nicarum, 08.12.1970, AAS 63 (1971), p. 318-319, tekst polski w: Życie konsekrowane 
w dokumentach Kościoła, s. 119-121, Wstęp (cyt. dalej: DC).

40 VC 95.
41 B. W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., s. 162.
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Ważne też się wydaje to, aby przy omawianiu roli sakramentu pokuty 
zwrócić uwagę na jego częstotliwość, co podnosi także wspomniany już dekret, 
postulując, aby zakonnicy cenili sobie częste korzystanie z tego sakramentu, 
ponieważ taka praktyka pozwala na lepsze poznanie siebie, a także sprzyja po-
korze i umożliwia panowanie nad sobą42. Częste korzystanie ze spowiedzi jest 
najlepszym środkiem pomocowym w owym ciągłym nawracaniu się. Trzeba 
tutaj zauważyć, że w odróżnieniu od dyspozycji Codex Iuris Canonici z 1917 
roku, w którym był nakaz spowiadania się przez zakonników przynajmniej raz 
w tygodniu, prawodawca aktualnie nie precyzuje, jak często należy przystępo-
wać do sakramentu pokuty, zostawiając rozeznanie tej sprawy osobistej decyzji 
i wrażliwości danej osoby, a także proponuje się w tym względzie, aby prawo 
własne określało częstotliwość korzystania ze spowiedzi43. Podpowiedź w tym 
względzie sugeruje dekret Dum canonicarum, który precyzuje, że owo częste 
korzystanie z sakramentu pokuty oznacza dwa razy w miesiącu i że obowiązek 
dbania o to, by zakonnicy często korzystali z tego sakramentu, spoczywa nie 
tylko na nich samych, ale także na przełożonych, którzy mają zatroszczyć się 
o spowiedników dla swoich podwładnych44. Należy tutaj jednak zaznaczyć, 
że owo przystępowanie do spowiedzi dwa razy w miesiącu nie jest ścisłym 
obowiązkiem prawnym, ponieważ Kościół nie jest skłonny za pomocą norm 
prawnych wymuszać aktów z zakresu wewnętrznego danego człowieka. Pra-
wodawca tutaj zaznacza nie tyle konieczność częstej spowiedzi, ile bardziej jej 
pożyteczność i skuteczność w życiu duchowym zakonników45. 

Warto także podkreślić w tym temacie fakt zwrócenia uwagi na koniecz-
ność zapewnienia wolności w przystępowaniu do sakramentu pokuty, która 
jest powiązana z wolnością sumienia. Sakrament ten jest swego rodzaju intym-
nym spotkaniem człowieka z Bogiem i nie wolno ingerować w jego przebieg, 
ani przepisami ograniczać wolność w tym względzie, z którego to powodu 
między innymi został wydany dekret Dum canonicarum46, a co później zostało 
potwierdzone przez KPK/83 we wspomnianym już kan. 630. W normie tej 
na określenie owej wolności w korzystaniu z sakramentu pokuty prawodaw-
ca użył łacińskiego słowa debitum („należna”), które to słowo oznacza rzecz 
konieczną, potrzebną, która stanowi jednocześnie powinność moralną lub 

42 Por. DC 2.
43 M. M. Bilska, Obowiązek zamieszkania, s. 105-106.
44 Por. DC 3.
45 B. W. Zubert, Spowiedź zakonników i zakonnic w świetle dekretu „Dum canonica-

rum” z 8 XII 1970 roku, w: tenże, Pro iure et vita. Wybór pism, s. 407.
46 Tamże, s. 411.
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obowiązek47. Wyznanie grzechów w czasie spowiedzi, a co z tym jest związa-
ne, także uznanie swojej winy i prośba o przebaczenie, stanowią akt związany 
bezsprzecznie z konkretną osobą i dotyczą sfery najbardziej intymnej, a więc 
sumienia i relacji z Bogiem. Z tego względu jest to materia, która sama w sobie 
wymaga największej wolności, a każda norma ograniczająca w tej dziedzinie 
niejako godzi w godność osoby ludzkiej48. Użycie tutaj sformułowania „należ-
nej wolności” w korzystaniu z sakramentu pokuty służy także podkreśleniu, że 
nie jest ona absolutna, a więc jak każda wolność wynikająca z godności ludz-
kiej musi podlegać pewnemu porządkowi, którego zachowanie nie ogranicza 
owej wolności, ale służy dobru danej osoby. Granice omawianej wolności wy-
znacza respektowanie przepisów dyscypliny danego instytutu, co ma zapobiec, 
podobnie jak przy kierownictwie duchowym, nadużyciom lub przesadzie, 
które mogą się przejawiać w zbyt częstych lub długotrwałych konsultacjach ze 
spowiednikiem lub dalekich podróżach, co wiąże się także z dużymi kosztami 
i nieobecnością we wspólnocie49.

* * *
Prawodawca kodeksowy w księdze drugiej zawierającej przepisy dotyczące 

Ludu Bożego, w części trzeciej dotyczącej instytutów życia konsekrowanego 
i stowarzyszeń życia apostolskiego umieścił w rozdziale czwartym normy 
prawne dotyczące obowiązków zakonników oraz ich członków. Znamienne 
jest to, że jako pierwsze kodyfikuje obowiązki dotyczące życia duchowego 
zakonników, wśród których są te, które zostały omówione w niniejszym arty-
kule, a które mają wymiar chrystologiczny. Świadczy to z pewnością o tym, że 
mają one dla prawodawcy pierwszorzędny charakter i z nich powinny wynikać 
zarówno obowiązki, jak i różnego rodzaju inne działania regulujące codzienne 
życie zakonników. To one są fundamentem ich życia, w którym przez profesję 
rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w szczególny sposób 
upodabniają się do Chrystusa.

Godny zauważenia jest także fakt, że prawodawca duże uprawnienia re-
gulowania omówionych obowiązków przyznaje prawu własnemu danego 
instytutu zakonnego, które powinno uszczegóławiać je zgodnie z charaktery-

47 Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań – Warszawa – Lublin 
1958, s. 174.

48 B. Szewczul, Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakresie ko-
rzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (rys historyczno-prawny), „Prawo 
Kanoniczne” 50 (2007) nr 1-2, s. 47.

49 Tamże, s. 48.
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stycznym dla danego instytutu sposobem życia, tradycją i charyzmatem prze-
kazanym przez założycieli. Ma to szczególne znaczenie, dlatego że bogactwo, 
jakimi charakteryzują się dane instytuty, powinno być pielęgnowane, zgodnie 
z normami prawa powszechnego, ponieważ stanowi to zarówno o odrębności 
tradycji duchowych, jak i ich przekazywaniu kolejnym pokoleniom.

Zaznajomienie się z przepisami prawnymi omówionymi w artykule po-
zwala na zrozumienie wagi, jaką Kościół od zawsze przywiązywał do relacji 
zakonników z Chrystusem. Mimo że wiele norm przeszło modyfikację, to ich 
podstawa od samego początku życia zakonnego pozostała niezmienna.

CHRISTOLOGICAL DIMENSION OF LEGAL DUTIES  
OF RELIGIOUS PERSONS

Summary

A relationship with Christ, the giver of vocation to living the evangelical coun-
sels, is the foundation of monastic life in its spiritual dimension. It is an inseparable 
part of the life of the Church, which highly values this form of vocation fulfillment. 
The life of evangelical counsels, at a monastic institute, is sanctioned by the legislator 
in the Canonical Code of 1983. It contains regulations concerning, among others, the 
monastic aspect of life, with Christological dimension as its basis. The article brings 
up such subjects as: imitation of Christ in the Gospels and constitutions of the in-
stitute, prayer with the Word of God, worship of the Eucharist and the sacrament of 
penance in religious persons’ lives. The analysis of the abovementioned duties helps 
highlight the importance of the relationship with Christ in the religious life of each 
of the members and of the institute as a whole.

Słowa kluczowe: 
życie zakonne, naśladowanie Chrystusa, słowo Boże, Eucharystia, sakrament 
pokuty.

Keywords: 
religious life, imitation of Christ, the Word of God, the Eucharist, the sacrament 
of penance.
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Nataliya Skrynnyk

 Estetyka postmodernizmu w sakralnym 
designie literatury liturgicznej. Aspekty 
wykorzystania wczesnej cyrylicy

Design sakralny lub cerkiewny, według współczesnego projektanta i kali-
grafa Aleksieja Czekala, jest pojęciem dosyć umownym1. Obejmuje on szeroki 
zakres działalności artystyczno-projektowej, związanej z rozwojem kształtu 
wizualnego obiektów i przedmiotów kultu religijnego, ograniczonej także 
tradycją religijną; to stylistyka, która określana jest przez cechy historyczno-
-kulturalne i kanony tej albo innej konfesji.

Niniejsza praca ma na celu badanie jednego z kierunków sakralnego desig-
nu – projektowania czcionki graficznej dla liturgicznej literatury i przedmio-
tów kultu religijnego. Taki dobór obiektu badań wynika ze względu na po-
trzebę określenia relacji występujących między nowoczesną estetyką a religijną 
tradycją w sztuce księgi prawosławnej.

I. Historyczne przesłanki kształtowania się artystycznej tradycji 
grafiki sakralnej w prawosławnych księgach liturgicznych

Artystyczna tradycja grafiki sakralnej w księgach prawosławnych powstała 
na podstawie cyrylicy – alfabetu stworzonego dla języka cerkiewnosłowiań-

Nataliya Skrynnyk – absolwentka podyplomowych studiów na Charkowskiej Aka-
demii Projektowania i Sztuki (Ukraina); e-mail: natalkaua27@ukr.net.

1 А. Левченко, А. Чекаль, Каллиграфия в Церкви, или О битве со смыслами, управлении 
словами и восхвалении имени Божьего, http://www.pravmir.ru/kalligrafiya-v-tserkvi-ili-o-bitve-
so-smyislami-upravlenii-slovami-i-voshvalenii-imeni-bozhego [dostęp: 22.01.2016].
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skiego (starobułgarskiego) w drugiej połowie IX wieku obejmował on 43 litery. 
Grafemy 24 liter cyrylicy zostały skopiowane z majuskuły greckiej, pozostałe 
– zaprojektowane, za podstawę wzięto grafikę majuskuły greckiej. Style czcion-
ki (pisania) liter cyrylicznych różnych narodowości miały pewne różnice ze 
względu na cechy narodowe, narzędzia do pisania, przeznaczenie tekstu, okres 
historyczny. Z upływem czasu w różnych językach cyrylica nabyła określony 
(odmienny od pierwotnego) zestaw znaków. Ostateczny czas istnienia cyrylicy 
różni się w zależności od terenów, na których się nią posługiwano. W Rosji to 
lata 1708-1710 (reforma Piotra I, po której zaczyna dominować grażdanka – hy-
bryda cyrylicy i antykwy); na Ukrainie i Białorusi – koniec XVIII wieku, kiedy 
na tych terenach rosyjska grażdanka została przymusowo wprowadzona przez 
rosyjskiego cara jako główna forma pisania; w Rumunii – połowa XIX wieku 
(przejście na alfabet łaciński). Współczesny alfabet ukraiński różni się od ro-
syjskiego tylko kilkoma literami (ґ, і, ї, є, w rosyjskim – ё, ъ, ы), zaś grafemy 
innych liter ukraińskiego i rosyjskiego alfabetu są identyczne i mają niewiele 
wspólnego z cyrylicą2. Wraz z wprowadzeniem hybrydowej formy grażdanki 
autentyczna cyrylica pozostała tylko w cerkiewnosłowiańskich tekstach.

Współczesny projektant czcionki Wasilij Czebanik zauważa, że łaciński 
system piśmiennictwa ma większą liczbę nośników, głębsze tradycje, bardziej 
zaawansowany system odmiany pisma. Rozwój i doskonalenie alfabetu łaciń-
skiego trwały 2500 lat. Nad łacińską czcionką i kaligrafią pracowały tysiące 
malarzy i praca ta nie miała granic w czasie i przestrzeni, podczas gdy rozwój 
czcionki cyrylicznej zatrzymała reforma grafiki piśmiennictwa3.

W historii rozwoju piśmiennictwa wielokrotnie badano związek między 
estetyką kształtu czcionki i kanonami religijnymi. Opierając się na koncepcji 
niemieckiego projektanta czcionki Alberta Kapra, można stwierdzić, że granice 
dużych regionów alfabetycznych w pewnym stopniu zbiegają się z granicami 
religii. Tereny, gdzie używany jest alfabet łaciński, w przybliżeniu odpowiadają 
sferze wpływów Kościoła rzymskokatolickiego. Obszar, na którym przyjęto 
cyrylicę, jest faktycznie odpowiednikiem terytorium, które znajduje się pod 
wpływem Cerkwi prawosławnej. Alfabet arabski rozpowszechnił się głównie 
w krajach muzułmańskich4.

2 І. Дудник, Що таке «кирилиця»?, http://cyreading.blogspot.com/2016/02/
blog-post_10.html [dostęp: 10.02.2016].

3 І. Дудник, Українська літера, http://m.tyzhden.ua/Publication/3657 [dostęp: 
03.07.2009].

4 А. Капр, Эстетика искусства шрифта, Москва 1977, s. 57.
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Historyk sztuki Borys Wałujenko badał grafikę dawnych rękopiśmiennych 
ksiąg i starodruków w kontekście architektury obiektu. Autor podaje przykład 
cech kompozycji książki, zwracając uwagę na związek graficznego charakteru 
czcionki z architekturą danego okresu historycznego. Cechy konstrukcyjne 
liter, łączenie ich elementów znajdują odpowiedniki w planach budowli. Na 
przykład styl gotycki, który ukształtował się w architekturze, znalazł szerokie 
zastosowanie w europejskiej księdze rękopiśmiennej. Pod wpływem tego stylu 
zaokrąglone litery alfabetu łacińskiego przekształcono w grubą, wydłużoną, 
kanciastą gotycką formę pisania. Architektoniczne obrazy są widoczne także 
w kompozycji stron księgi w postaci obramowania – sylwetki ówczesnych 
świątyń w przekroju5.

Na Ukrainie kształtowanie tradycyjnego obrazu księgi liturgicznej odby-
wało się równocześnie z powstaniem i rozwojem piśmiennictwa cyrylicznego, 
początkowo w grafice pisma odręcznego, zwanego ustawem. Ustaw jest naj-
starszą formą cyrylicy, używaną od XI do XV wieku, a w księgach również 
później. Naśladował majuskułę grecką IX wieku, był pismem artystycznym, 
czytelnym i czystym, z małą ilością skrótów6. Do najstarszych zabytków pi-
śmiennictwa staroruskiego napisanego w cyrylicy ustawą należą Ewangeliarz 
Ostromira (1056-1057) i Izborniki Światosława (1073). 

Na przełomie XII i XIII wieku w południowej Słowiańszczyźnie na podsta-
wie uroczystego ustawu pojawiła się nowa, bardziej swobodna forma cyrylicy 
– półustaw. Charakteryzowały go litery mniejsze i pisane cieńszym piórem, 
dekoracyjne skróty wyrazów, ornament w formie plecionki, zdobienie liter 
pętlami i długimi wąsami. Na obszarze dawnej Rzeczypospolitej, na Rusi 
Litewskiej wytworzył się odrębny typ półustawu: czytelny, prosty, pisany 
drobnymi literami. W półustawie moskiewskim ozdoby literowe zanikły już 
w XVI wieku, w litewskim przetrwały do wieku XVII. Na kształcie półustawu 
drukarze wzorowali krój czcionek7. 

Sakralna książka stanowiła jednolity organizm, a jednocześnie doskonałe 
dzieło sztuki, którego strony do tej pory są przykładem wyrafinowanej cer-
kiewnej kaligrafii i cyrylicznej typografii. Badacz Illarion Świencicki pisał: 
„(…) a jak w niej (książce – przyp. N.S.), z wyjątkiem języka i zapisanej treści 
będzie jeszcze rozsypany artystyczny pierwiastek w takiej postaci: zastawka 

5 Б. Валуєнко, Архітектура книги, Київ, 1976, s. 30-31, 36-37.
6 Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1971, s. 436.
7 Tamże, s. 437.
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przed ważnymi częściami książki, zawiła oprawa w tytułach, piękne początko-
we litery, obramowania na polach, piękne zakończenia w końcu rozdziałów, 
zgodnie z dobranymi farbami, i przepiękna harmonia głębokiej czarnej linii 
z życiodajnym cynoberem napisów, przeniesień, kustodii na polach i znaków 
interpunkcyjnych, a wszystko to ówdzie i tam na złoto – to stara książka staje 
się najcenniejszym świadectwem nieśmiertelnego artystycznego życia”8.

Wskazując na znaczenie grafiki czcionki w malarstwie sakralnym pra-
wosławnej Cerkwi, A. Czekal cytuje o. Pawła Fłorieńskiego: „(…) ikona ma 
duszę – to jest jej napis. Czyli bez niego ikona nie jest poświęcona. Zgodnie 
z tradycją tylko po zostawieniu napisu staje się prawdziwą ikoną, ponieważ 
w chrześcijańskiej sztuce napis i wizerunek działają na równych prawach. We 
wnętrzu nie jest to tak oczywiste, ale gdy w malowidłach ściennych są połą-
czone biblijne tematy i kaligraficzne inskrypcje modlitw, świątynia zamienia 
się w otwartą książkę”9.

W praktyce cerkiewnosłowiańskiego pisma te napisy występują w tradycji 
skrótów wyrazów, która istnieje tak długo, jak długo istnieje zapis słów litera-
mi10. Tak w języku cerkiewnosłowiańskim skraca się słowa, na przykład: „Бог” 
(ukr. Bóg), „Господь” (ukr. Pan), pisząc z góry w formie tytułów „Бг҃ъ”, 
„Г҃ъ”. W historii sztuki sakralnej skróty są najczęściej używane w kaligrafii 
ikon, w pisowni nazw świętych, w krótkich nazwach wątków biblijnych. Ta 
metoda „zwinięcia” rdzenia słowa wyszła z greckiej tradycji skracania, a tam 
z kolei trafiła z tajemniczego zapisu żydowskich świętych słów (w szczególności 
tetragramu). Podobne skróty możemy spotkać i w świątyniach katolickich, 
i w arabskich meczetach w inskrypcjach świętych imion. Języki są różne, ale 
graficzne sposoby tworzenia skrótów – podobne11.

We współczesnym sakralnym designie skróty są często używane w słowo-
-obrazach, cerkiewnym letteringu oraz kaligrafii logo wydań liturgicznych.

Od drugiej połowy XVI wieku sztuka odręcznie pisanej książki rozwijała 
się jednocześnie z prasą drukarską. Ze względu na grafikę, czcionkę, pierwo-
druki były całkowitymi kopiami rękopisów, dokładnie przekazując pismo. 

8 І. Свенцицький, Прикраси Галицьких рукописів XVI ст., Жовква 1922, s. 34.
9 А. Чекаль, Каллиграфия в Церкви, http://www.panic.com.ua/rus/portfolio/

calligraphy/part557 [dostęp: 22.01.2016].
10 О. Сулейманов, Мова письма, Київ 2003, s. 7.
11 А. Левченко, А. Чекаль, Каллиграфия в Церкви, или О битве со смыслами, 

управлении словами и восхвалении имени Божьего, http://www.pravmir.ru/kalligr-
afiya-v-tserkvi-ili-o-bitve-so-smyislami-upravlenii-slovami-i-voshvalenii-imeni-bozhego 
[dostęp: 22.01.2016].



357

Przykładem typografii półustawu jest czcionka drukarza Iwana Fedorowa dla 
Biblii Ostrogskiej (1581), opracowana w sześciu różnych rozmiarach. Główna 
część tekstowa wykonana została przez użycie drobnej czcionki – kopii ukra-
ińskiego pisma z XVI wieku12. Początkowe inicjały były charakterystycznym 
typograficznym elementem organizacji kompozycyjnej i akcentowania tekstu.

Od połowy XIX wieku w całej Europie i na Ukrainie szybko rozwijała się 
technologia druku litograficznego. Wydawnictwa drukowały książki w dużych 
nakładach, z tego powodu powstało wiele nowych elementów projektowania 
książek różnorodnej stylistyki: winiety, ilustracje, czcionki dla okładek i tekstu 
głównego. W tym okresie powstało wiele czcionek drukarskich w różnych kro-
jach. Aktualność grafiki rękopisemnej, a wraz z tym i związek ze staroruskimi 
i ukraińskimi charakterami pisma książek sakralnych został utracony13.

Jest na razie za wcześnie, aby mówić o formowaniu się określonego kierun-
ku w sakralnym designie Cerkwi prawosławnej. Z jednej strony taka sytuacja 
uwarunkowana jest historycznymi okolicznościami, które wynikały w ciągu 
XX wieku, kiedy to pod naciskiem systemu politycznego nadal zanikał związek 
z historyczną tradycją księgi cerkiewnej. Dlatego jej wygląd stracił swoją toż-
samość i wartość artystyczną. A z drugiej strony – specyfika skomplikowanej 
pracy graficznej wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Nie mniej ważną rolę 
w „niepopularności” sakralnego designu literatury liturgicznej odgrywa jego 
niekomercyjne przeznaczenie.

II. Nowa wizja obrazu świętej księgi w kontekście estetyki 
postmodernizmu

Postmodernistyczna estetyka jako koncepcja światopoglądu XXI wieku 
w sztuce i nauce, która zbiegła się z wiekiem technologii komputerowych, ma 
w swojej podstawie dekonstrukcyjną istotę. Nieodłączna w tej estetyce jest 
różnorodność światopoglądów i ćwiczeń, a w nowoczesnej artystyczno-projek-
towej działalności zazwyczaj zyskuje ona hybrydowe hiperbolizowane formy.

Koncepcje postmodernizmu można prześledzić we wszystkich dziedzinach 
designerskiej działalności od momentu, kiedy nastąpiło przejście od grafiki 
ręcznej do komputerowej. W sakralnym projektowaniu odbicie tej estetyki 

12 В. Мітченко, Естетика українського рукописного шрифту, Київ 2007, 
s. 33.

13 В. Мітченко, Естетика шрифту, s. 42.
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ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Pozytywnym trendem jest 
odrodzenie tradycji sztuki sakralnej książki przez modernizację jej elementów 
graficznych w formach zmodyfikowanej cyrylicy, negatywnym – komercyjny 
projekt, który replikuje stereotypowy bezmyślnie kopiowany obraz elementów 
tej samej tradycji.

Nowym trendem w życiu współczesnego Kościoła stało się tworzenie al-
ternatywnej wersji cyfrowej religijnych akcesoriów świętych obrzędów i przed-
miotów kultu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, występuje konieczność określenia granic 
świeckiego i sakralnego projektowania użytego w formach wyprodukowanej 
estetyki postmodernizmu nowej kultury i religii.

1. Komercyjny projekt liturgicznej literatury w warunkach cyfrowego 
pokrętła 

Początkowo należałoby rozgraniczyć pojęcia handlowego i sakralnego pro-
jektu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że większość wydanych w ciągu ostat-
niej dekady książek o tematyce religijnej, w tym i szat, może nie zmieścić się 
w strukturze konkretnych publikacji określonych granicami tego czy innego 
wyznania.

Własny podział na możliwe kierunki rozwoju projektowania świeckiego 
i religijnego wydawnictwa książkowego z pozycji popyt–propozycja oferuje 
historyk sztuki Walentyna Krzysztopajtis. Szczególną uwagę badaczka zwraca 
na „kryzysowe” zmiany gustów czytelnictwa. Trzeba wziąć pod uwagę kon-
sumencką zdolność oraz estetyczne gusty potencjalnych nabywców książek. 
1) Pierwszy kierunek to wydania „elitarne”, które mają wysoką wartość arty-
styczną i materiałową, charakteryzują się indywidualnym designem, wysoką 
jakością druku i papieru (upominkowe, jubileuszowe, pamiątkowe, rodzinne, 
eksportowe, szczególnie starannie opracowane), a także publikacje w ulepsza-
jącym projekcie; 2) ekonomiczno-utylitarny kierunek – elektroniczne wersje 
wydawnictw i tzw. druk na żądanie (POD) – jedna z innowacji ery kompute-
rowej początku XXI wieku, która staje się coraz bardziej powszechna.

Podsumowując, autorka zauważa, że dla niewymagających konsumentów, 
którzy z tego czy innego powodu nie mogą kupić drukowanej książki, istnieje 
elektroniczny format książki (e-book), co jest bardzo oszczędną opcją dla czy-
telnika. Jeśli czytelnik będzie potrzebował drukowanej wersji e-booka, może 
zakupić książkę na żądanie, która jest tworzona za pomocą specjalnej „pro-
jekt-maszyny”, w której można przechowywać dużą bazę form graficznych. 
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Prawdopodobnie przez jakiś czas będzie istnieć i trzeci kierunek – zwykłych 
publikacji ekonomicznie zaprojektowanych, czyli masowych wydań w takiej 
postaci, w jakiej są teraz14.

Ogólnie nowoczesny styl religijnych wydawnictw bardziej odpowiada 
pojęciu projektu handlowego niż tradycyjnego, sakralnego.

W warunkach gospodarki rynkowej podejście komercyjne do designu 
definiuje kryteria jakości i estetyki projektowania. Komercyjny styl dominuje 
w branży opakowań i reklamy publikacji15. W płaszczyźnie sztuki sakralnej ten 
styl przejawia się jako destrukcyjny czynnik w kształtowaniu współczesnego 
obrazu wydań religijnych. Priorytetem jest osiągnięcie wybitnego, konku-
rencyjnego wyglądu książki, w której niestety nie ma miejsca na odwieczne 
tradycje pisma cerkiewnosłowiańskiego.

Komercyjny projekt jest charakterystyczną manifestacją postmoderni-
stycznej estetyki w sztuce współczesnej, gdy nadmiar informacji w przestrzeni 
kulturowej przejawia się w eklektycznych interpretacjach stylu projektowania, 
niekompatybilnych kombinacjach treści i wizualnego obrazu książki. Projekt 
książki, który rozwija się w tym kierunku, jest zjawiskiem masowym, prze-
znaczonym dla szerokiej rzeszy konsumentów; zwykle jest on niskiej jakości 
artystycznej i pozbawiony indywidualności. Nowoczesna prawosławna Biblia, 
którą można znaleźć w wolnej sprzedaży, wizualnie właściwie nie różni się od 
różnogatunkowych wydawnictw świeckich różnego rodzaju.

Ta sytuacja jest konsekwencją połączenia czynników, takich jak: nasycenie 
rynku poligrafii, dostępność technologii oraz formalnego podejścia projektan-
tów do sztuki książki, kanonu, religii.

Jeśli przeanalizujemy praktyczną stronę produkcji Świętej Księgi, od ogól-
nej koncepcji designu publikacji do procesu składania, można znaleźć ste-
reotypowość graficznych rozwiązań problemu. Na przykład typowy w pro-
jektowaniu współczesnej literatury liturgicznej jest dobór czcionek do składu 
głównych tekstów, które drukowane są w języku cerkiewnosłowiańskim. Pra-
wie zawsze podstawą stylistyki książki jest komputerowa czcionka ozdobna 
o nazwie Izilitsa i kilka jej pochodnych wersji, które przypominają cyrylicę 
ustawu starożytnych manuskryptów. 

14 В. Криштопайтіс, Класична типографіка друкованих видань в умовах 
цифрового набору: функціональні та естетичні аспекти, автореф. дис. канд. 
мистецтвознавства, Харків 2011, s. 16.

15 Н. Сбітнєва, Історія графічного дизайну: навчальний посібник, Харків 
2014, s. 193.
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Teksty tematycznych publikacji religijnych drukowane są w  językach 
ukraińskim lub rosyjskim. Publikacje nie wymagają kanonicznej reprodukcji 
skryptu słowiańskiego Kościoła, w większości są napisane w zmodyfikowanej 
wersji standardowej czcionki komputerowej o nazwie Times New Roman. 
W tej czcionce oprócz cyrylicy i alfabetu łacińskiego do zestawu tekstów do-
dano dodatkowe litery cyrylicy cerkiewnosłowiańskiej.

Kompleksowe podejście projektanta do składu książki, który obejmuje 
specjalny projekt czcionek tekstowych i doskonałe odwzorowanie elementów 
dekoracyjnych ręcznie pisanej kaligrafii stosownie do stylistyki i treści książki, 
jest kluczowym aspektem kształtowania współczesnego indywidualnego obli-
cza religijnych publikacji.

2. Historyczne rekonstrukcje grafiki czcionek odręcznie pisanych i pierwszych 
drukowanych sakralnych książek w kontekście współczesnego designu

Czcionka to podstawowy element w projektowaniu książki. Konstruk-
cja grafemów zakłada pewien graficzny kod, który łączy w sobie odwieczne 
dziedzictwo historyczno-kulturowych, duchowych, psychicznych, krajowych, 
regionalnych tradycji danego etnosu. Od właściwego wyboru stylu czcionki 
do projektowania książki zależy poprawność percepcji treści tekstów. Odpo-
wiednia typografia buduje święty obraz przedmiotów kultu, odpowiednio za-
niedbanie jej, nawet w przypadku braku sztywnych kanonów, może naruszyć 
strukturę tematyki publikacji. 

Na równi z technologizacją procesu projektowania powstają nowe kon-
cepcje grafiki współczesnej świętej księgi, wraca moda na rękodzieło. Sztuka 
kościelnej kaligrafii staje się coraz bardziej popularna. Zyskuje popularność 
metoda historycznej rekonstrukcji czcionek, która polega na reprodukcji gra-
ficznych form liter starożytnej cyrylicy za pomocą nowoczesnego oprogra-
mowania. Jest to racjonalny sposób odrodzenia i modernizacji historycznej 
modeli sztuki świętej księgi ortodoksyjnej.

3. Narodowa linia sakralnego designu

W nowoczesnym projektowaniu dość powszechną praktyką jest artystycz-
ne „cytowanie” i przemyślenie historycznych form grafiki rękopiśmiennych 
i drukowanych książek sakralnych XVI-XVII wieku. W ukraińskiej grafice 
książkowej proces ten trwa od początku XX wieku po dziś dzień. Próbki sta-
rożytnej cyrylicy są autentyczne w kontekście rozwoju pisma słowiańskiego, 
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dlatego na ich podstawie powstaje narodowy model graficzny współczesnego 
alfabetu ukraińskiego. Właściwe może być również opracowanie nowoczes-
nej formy pisania cerkiewnosłowiańskiej czcionki z „krajowym odcieniem”, 
dostosowanej do formatu cyfrowego. Ta czcionka będzie używana w składzie 
nowoczesnych drukowanych książek liturgicznych, katalogów tematycznych, 
kościelnej promocji i pamiątek, dekoracji tekstu stron internetowych, składu 
książek elektronicznych i tak dalej. Ponadto kompozycje czcionek w formie 
„więży” (ozdobny sposób pisania tytułów powstały w XIII wieku) i ligatury 
są często używane w warsztatach szycia złotem i malowania ikon (napisy na 
szatach duchownych, ikonach, przedmiotach kościelnego naczynia). 

Nowoczesna forma cerkiewnosłowiańskiej czcionki może połączyć wielo-
wiekową tradycję z nowoczesnością.

Dla estetyki postmodernizmu typowym zjawiskiem jest mieszanie stylów, 
więc w projektowaniu księgi liturgicznej należy zwrócić uwagę na aspekt toż-
samości kształtu czcionki. To pozwoli uniknąć powierzchownego kopiowania 
tradycji religijnej. 

4. Cyfrowy model sakralnej książki 

Wymownym przejawem estetyki postmodernizmu jest przenikanie tech-
nologii informatycznych w życie Kościoła. Alternatywny model tradycyjnej 
sztuki to nowoczesny, cyfrowy format, w którym zostały zawarte wszystkie 
osiągnięcia kulturowe ludzkości. W kościołach projektory są używane do 
wyświetlania modlitw na dużym ekranie; księża i parafianie często czytają 
modlitwy z ekranów smartfonów. 

Elektroniczne mobilne wersje modlitewników i innej literatury liturgicznej 
są w Internecie szeroko dostępne dla czytelników (w formie aplikacji na smart-
fony dla systemu Android i iPhone). Każdy użytkownik takiego gadżetu może 
kupić sobie e-book, a więc mieć go zawsze przy sobie. Na przykład mobilna 
wersja modlitewnika dla wyznawców prawosławia jest popularna na Ukrainie, 
została opracowana z inicjatywy Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego i wy-
dana przez mnichów klasztoru Stretenskiego (klasztor rosyjskiego Kościoła 
prawosławnego znajdujący się w centrum Moskwy) i jest oferowana w dwóch 
wersjach: cerkiewnosłowianskiej i rosyjskiej (cywilnej)16.

16 К. Стокел-Вокер, Як смартфони і соцмережі прийшли у церкву, http://
www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-39082655 [dostęp: 26.02.2017].
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Z jednej strony przeniesienie tradycji w ramach tej lub innej wspólnoty 
religijnej do współczesnego alternatywnego obrazu wiary świadczy o demo-
kracji Kościoła, o wyjściu do ludzi na spotkanie w poszukiwaniu wspólnych 
werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji. Z drugiej – odejście od 
dawnych tradycji i ustalonych kanonów świętości sakramentów, zwłaszcza 
w stosunku do wyświetlanego obrazu i estetycznego znaczenia relikwii, może 
sprowokować proces niszczenia więzi historyczno-kulturowych.

Graficzny obraz Słowa Bożego na stronach książki religijnej jako materialne 
świadectwo wiary odgrywa również ważną rolę w kształtowaniu światopoglądu 
czytelnika, który szuka odpowiedzi na zadane przez siebie pytania w świętych 
tekstach. Psychofizjologia percepcji informacji przez człowieka zależy od wielu 
czynników: poziomu rozwoju, środowiska społecznego, nastroju, stanu zdrowia, 
stanu psychicznego i co najważniejsze – otwartości serca i umysłu, bo ona pozwa-
la dostrzec istotę każdego słowa. Wzrokowa pamięć, niezależnie od tego, ile trwa 
percepcja na poziomie podświadomości, jest w stanie zapamiętać, odtwarzać 
i rozwijać w procesie myślenia konkretne skojarzenia myśli związanych z uzyska-
nymi informacjami wzrokowymi. Od jakości i estetyki podawania informacji za-
leży stosunek człowieka do niej i jego pragnienie, aby zapamiętać, odpowiednio 
przeżywać istotę „napisanego” i wierzyć w te słowa. Znowu wracamy do tego, co 
duchowe, do abstrakcyjnego aspektu życia człowieka, jego wiary.

Badaczka Tatiana Yaroshovets pisze: „Sacrum należy nie tylko do religii, 
ale także do sztuki, do całej kultury, jest ono zawsze związane z etycznym, es-
tetycznym, ideologicznym i politycznym wymiarem ludzkiej egzystencji, staje 
się horyzontem dla zrozumienia praktyk kulturowych w erze globalizacji jako 
jeden z możliwych pomiarów wizji ludzkiej integralności, wartości kultury na 
progu jej zanikania...”17.

* * *
Nowoczesny wizualny obraz literatury religijnej powstaje w kontekście świato-

wych trendów w designie książek. Innowacyjne koncepcje postmodernizmu w pro-
jektowaniu książek liturgicznych są często sprzeczne z tradycjami sztuki sakralnej.

W czasach masowego posługiwania się komputerem znacznie rozbudowano 
arsenał technologicznych możliwości grafików. Współcześnie obserwujemy za-
równo pozytywne, jak i negatywne strony procesu powstawania grafiki druko-
wanych przedmiotów kultu.

17 Т. Ярошовець, Естетичний потенціал феномену сакрального в контексті 
гармонізації глобалізаційних процесів сучасної культури, дис. канд. філософ. 
наук, Київ 2017, s. 3. 
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Analiza próbek współczesnej typografii użytej w publikacjach pozwoliła 
określić główne kierunki, w których następuje rozwój współczesnej sztuki 
sakralnego projektu w kontekście koncepcji postmodernistycznej estetyki. Jest 
to przede wszystkim tradycyjna drukowana (materialna) forma ksiąg liturgicz-
nych i alternatywny cyfrowy (niematerialny) format literatury, w stosunku do 
którego współczesny Kościół odnosi się tolerancyjnie.

W trakcie badań ustalono, że graficzne przemyślenia form starożytnej cy-
rylicy w dzisiejszym kontekście sakralnego projektu przyczynią się do ożywie-
nia historycznych tradycji prawosławnej sztuki sakralnej książki, do odejścia 
od stereotypów i szablonów w kształtowaniu jej nowego stylu.

POSTMODERNISM AESTHETICS IN THE SACRAL DESIGN  
OF THE LITERATURE OF DIVINE SERVICE. ASPECTS OF USING  

THE ANCIENT CYRILLIC

Summary

World global processes taking place at the beginning of the 21st century have been 
marked by the penetration of innovative technologies into all the spheres of activities 
of the society. Special attention was paid to the religious sphere that was reflected in the 
visual representation of sacred objects. In order not to lose its vitality and importance, 
the state-of-the-art sacral design develops simultaneously in rather conflicting areas of 
focus, following new tendencies in the art influenced by the postmodernism aesthetics.

The main trend maintains profiles of classic printed literature of divine service 
and another trend keeps to the digital format of mobile applications.

The commercial aspect that defines value criteria for the particular form of design 
in the contemporary world defines also the demand for the polygraphic products of 
religious content. Reproducing the historic models of ancient Cyrillic that can be 
found in scribal and early printed books is becoming a prevalent practice.

In this case the in-depth analysis should be carried out to define the tendencies 
in the modern sacral design that have an influence on the formation of a new graphic 
image of the literature of divine service. 

Słowa kluczowe: 
sakralny design, literatura liturgiczna, czcionka, grafika czcionki, cyrylica.

Keywords: 
sacral design, the literature of divine service, font, font graphics, the Cyrillic.
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Rüdger Safranski, Czas. Co czyni z nami i co my czynimy z niego, 
tłum. B. Baran, Warszawa 2017, ss. 220.

Książka Rüdgera Safranskiego poświęcona czasowi składa się z dziesięciu 
rozdziałów, w których autor zajmuje się dwoma aspektami czasu – czasem 
własnym i czasem świata. Pierwszy rozdział poświęcony jest nudzie, którą 
autor definiuje jako paraliżujące spotkanie z czystym upływem czasu. W na-
stroju nudy czas nie chce upływać, korkuje się i nieznośnie się wlecze. Chcąc 
pojąć, czym jest czas, najlepiej zwrócić się nie do fizyki, lecz do doświadczenia 
nudy, która może mieć swoje źródło albo po stronie podmiotu, albo po stronie 
przedmiotu.

Trójwymiarowy czas, składający się z przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości, zostaje zredukowany do monotonnego teraz i teraz, i teraz, które jest 
pustym oczekiwaniem. Nie każde oczekiwanie musi być nudne, ale nuda jest 
oczekiwaniem na nic. Nuda jest korzeniem wszelkiego zła, dlatego człowiek 
domaga się rozrywki. Doświadczenie nudy jest pojmowane także jako egzy-
stencjalny stan braku sensu, jako cierpienie pod władzą czasu, który nie jest 
twórczy, ale pustoszący. Dla ludzi, którzy muszą pracować długo i ciężko, nuda 
stanowi nieznane doświadczenie.

Drugi rozdział poświęcony jest czasowi zaczynania. W każdym prawdzi-
wym początku tkwi szansa na zmianę. Człowiek chce się uwolnić od więzów 
przeszłości, od swojej historii, od tradycji, tysięcy rzeczy, w które jest uwikłany. 
Trudno się jednak uwolnić od tych wszystkich więzi, dlatego człowiek zaczyna 
fantazjować i marzyć. Można zacząć od nowa, gdy najpierw uzna się siebie. 
Ktoś, kto ucieka od siebie, nie potrafi zacząć od nowa. Jednym ze sposobów 
rozpoczęcia na nowo jest zapominanie. Gdy człowiek tworzy mity o tym, co 
było, nowy początek jest mało prawdopodobny. Przeszłość ma wtedy władzę 
nad teraźniejszością, a nad przeszłością trzeba najpierw zapanować. Zapo-
mnienie należy do miłosiernych działań naszej natury, która chce zachować 
w pamięci tylko to, co jest potrzebne do działania.

Trzeci rozdział R. Safranski poświęca trosce, zauważając, że czasu nie da 
się ująć jako przedmiot, gdyż ciągle wślizgują się przed niego zdarzenia. Mogą 
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to być zdarzenia wewnętrzne lub zewnętrzne, albowiem zawsze jest coś, o co 
trzeba się zatroszczyć. To zatroskanie ma charakter napięcia intencjonalnego. 
Ciągle jesteśmy nastawieni na coś, czego brak w przestrzeni i czasie. To in-
tencjonalne nastawienie na „jeszcze nie” lub „już nie” przeżywamy jako czas. 
Troska nastawiona na czas jest napięciem między teraźniejszością a przyszłością. 
Martin Heidegger nazywa to napięcie „czasowaniem”. Troszczymy się, albo-
wiem nie wiemy, jak się potoczą sprawy, na których nam zależy albo od których 
my zależymy. Troska nie ogranicza się do biernego czekania, gdyż przechodzi 
w działanie. Człowiek troszczy się o coś i o kogoś, choć przede wszystkim 
o siebie. Troska więc wikła człowieka w problem samostanowienia i samoza-
chowania, które wyłaniają się w powszechnym życiu w dotrzymywaniu słowa 
i odpowiedzialności. W nich zawiera się milcząca obietnica, że bez względu na 
to, jak dalece czas mnie zmieni, podjęta obietnica będzie dla mnie nadal wią-
żąca. Gdyby tak nie było, wszelkie umowy i obietnice utraciłyby swoją moc.

W rozdziale czwartym omówiony został problem uspołecznienia czasu. 
Rozpoczyna się od pytania: „Czy czas jest tym, co mierzą zegary?”. Gdy trud-
no uchwycić sam czas, pozostają zegary, które mają wielką władzę w społecz-
ności. Koordynują czasowe odniesienia działań społecznych najpierw w lo-
kalnym zakresie, później ogólnoświatowym. Czas zegarowy jest jednak daleki 
od fenomenu przeżyciowego. Zegar spowodował, że czas przeniknął głęboko 
w świadome i nieświadome życie jako wrażliwość na czas i dyscyplinę czasową. 
Przymus zewnętrzny czasu stał się przymusem własnym.

Zegar to jedna instytucja uspołecznienia czasu, drugą jest pieniądz. Jest to 
środek czasowego przesunięcia bezpośredniej konsumpcji. Podczas wymiany 
towarów na pieniądz zerwany jest krąg aktualnej konsumpcji i otwiera się 
możliwość wymiany pieniądza na dobra i usługi w bliższej lub dalszej przy-
szłości. Dlatego obrót pieniądza jest także transakcją z czasem.

Dzięki rozwojowi komunikacji zdarzenia odległe możemy przeżywać jako 
jednoczesne. Dzięki temu człowiek w sposób niezrównoważony poszerza krąg 
zmysłowych doznań. Poszerzony krąg doznań oderwał się od działań, nie 
sposób odpowiednio reagować działaniem na przychodzące bodźce. Z jednej 
strony znika możliwość indywidualnego działania, z drugiej strony zwiększa 
się strumień informacji wywołujących kolejne pobudzenia. Uspołeczniony 
czas oznacza przejęcie władzy przez współczesność, rejestrację przeszłości, 
zagospodarowanie przyszłości i nakładanie na współczesność siatki regulacji 
temporalnej.

W rozdziale piątym omawiany jest problem zagospodarowania czasu, któ-
rego nie może brakować, jedynie brakuje go do poszczególnych przedsięwzięć. 
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Za niedostatkiem czasu kryje się problem egzystencjalny, mianowicie to, że 
ludzkie życie wydaje się człowiekowi zawsze za krótkie, wie on bowiem, że 
przerywa je śmierć. W minionych stuleciach było mało czasu w sensie eschato-
logicznym. Nikt nie wie, kiedy umrze, dlatego było mało czasu na cele służące 
zbawieniu duszy. Nowoczesność zmieniła historię zbawienia w historyczny 
proces postępu. Można spóźnić się na historię, podobnie jak można spóźnić 
się na pociąg. Trzeba walczyć z czynnikami spowalniającymi postęp i z jego 
wrogami. Należy dbać o przyspieszenie postępu. Czynnikiem wpływającym na 
przyspieszenie postępu są kredyty, które umożliwiają działalność gospodarczą 
i spożycie i są formą gospodarowania przyszłością.

W rozdziale szóstym zatytułowanym Czas życia i czas świata autor pisze, 
że „mądre zwierzęta”, które wymyśliły poznanie, wymyśliły też czas własny 
i świata, a także różnicę między nimi. Wyniosłość człowieka, rodzaj jego god-
ności leży w tym, że będąc istotą skończoną, rozlicza się z tym, co nieskoń-
czone. Starożytność głosiła koncepcję cyklicznych powrotów, chrześcijaństwo 
wprowadziło pojęcie czasu linearnego, z którym wiązała się koncepcja obecno-
ści Boga w czasie i zakaz marnowania go. Święty Augustyn czas traktuje jako 
zagadkę zadaną człowiekowi przez Boga, twierdząc: „Czymże więc jest czas? 
Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu próbuję wytłumaczyć, nie 
wiem”. Dla Augustyna byt teraźniejszości otaczają dwa niebyty: już-nie-teraz 
i  jeszcze-nie-teraz. Punkt teraźniejszości jest niesłychanie mały, ale dopóki 
żyjemy, nigdy nie znika. William James uważa, że teraz jest „siodłem” o pew-
nej właściwej mu szerokości, na którym siedzimy i z którego na dwie strony 
spoglądamy w czas.

Rozdział siódmy dotyczy zagadnienia czasoprzestrzeni kosmicznej. Czas 
wiąże się z ruchem. Żeby był czas, musi się coś dziać. Gdy nic się nie dzieje, 
nie ma czasu. Koniec świata nastąpi, gdy zaniknie wszelki ruch, proces ten ma 
się zacząć za jakieś 1000 lat. Wszelkie złożone formy istnienia, w tym życie 
ludzkie, przestaną istnieć.

Promień światła docierający do nas pokazuje nam rzeczywistość, która już 
minęła, choć wydaje się nam równoczesna. Dwóch obserwatorów poruszają-
cych się z różną prędkością przedstawi zupełny inny obraz zdarzeń, nie ma to 
wprawdzie znaczenia w codzienności, gdyż różnice prędkości są niewielkie. 
Z chybionej jednoczesności można więc stworzyć dowód na istnienie Boga, 
który przebiegałby w następujący sposób: istnieje jednoczesność, której nie 
mogę przeżyć bezpośrednio, musi więc istnieć Bóg, gdyż tylko On może tę 
jednoczesność przeżyć. Rüdger Sanfranski konkluduje, że bez względu na ten 
dowód należy przyjąć, że każdy znajduje się w kokonie czasu własnego, któ-
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rego nie może dzielić z nikim innym, chyba że ten ktoś porusza się z tą samą 
prędkością, w tym samym kierunku obok tych samych dużych mas.

Rozdział ósmy poświęcony jest czasowi własnemu. Nasze ciało ma własny 
rytm, dlatego można mówić o czasie własnym i czasie świata. Istnieje wielu 
doradców, którzy próbują uczyć, jak synchronizować rytm własnego ciała 
z czasem społeczno-gospodarczym.

W rozdziale dziewiątym Rüdger Safranski stwierdza, że czas to materiał, 
z którego jesteśmy zrobieni. Nie tylko wszystko ma swój czas, lecz każdy ma 
swój czas własny. Przeżywamy czas jako furię znikania przy wydarzeniach 
zewnętrznych i przy wewnętrznych procesach. Znajdujemy się pod władzą 
czasu i przez to cierpimy. Jednakże to nie wszystko, gdyż cudowne jest to, że 
możemy z nim igrać, tak jakbyśmy nim władali. Wraz z językiem przekracza-
my granicę wspólnego miejsca i wspólnego czasu. Możemy się komunikować 
na temat innych miejsc i czasów. Gdy rozmawiają dwie osoby, znajdują się 
w dwóch czasach: w czasie komunikacji i w czasie rozmowy. Wraz z powsta-
niem pisma znikła konieczność fizycznej obecności; ktoś pisze tekst, a ktoś 
inny w zupełnie innym czasie ten tekst czyta. Dzięki językowi i pismu otwiera 
się całe uniwersum czasów i warstw czasowych, gdzie nie obowiązuje nieod-
wracalność strzałki czasowej.

W rozdziale dziesiątym zatytułowanym Wypełniony czas a wieczność autor 
podaje platońską koncepcję wieczności. Zgodnie z nią wieczność bierze od 
czasu stałe bycie obecnym, pełnię czasu w skupionej teraźniejszości. Dalej 
Safranski zauważa, że nieograniczony czas nie jest jeszcze wiecznością, która 
jest czymś zupełnie poza czasem. Dlatego nie ma w niej następstw czasowych 
w postaci wcześniej czy później, jest tylko permanentna obecność. W wieczno-
ści to teraz teraźniejszości pozostaje.

Na koniec Rüdger Safranski stwierdza, że musimy się zaprzyjaźnić z pewną 
rzeczywistością. Przecież przed narodzeniem też nas nie było, dlaczego miałaby 
nas niepokoić nasza przyszła nieobecność? Problemem nie jest tu nieobecność 
bez wcześniejszej obecności, ale obecność, która znika. Była to obecność dla 
świata, a gdy ona znika, gdzie pozostaje wtedy świat? Z obiektywnej perspek-
tywy pozostaje. Jednakże pozostaje jak kolec paradoksalne zaniepokojenie 
tym, że nie tylko ja znikam ze świata, lecz także znika cały świat, ponieważ był 
mój, a innego nie ma. To przed tą otchłanią niebytu się kulimy. Tego trud-
nego do zniesienia napięcia między subiektywną świadomością, że z własnym 
zniknięciem wszystko wślizguje się w nicość, a obiektywną świadomością, dla 
której czas i świat trwają nadal, nie da się złagodzić i trzeba je wytrzymać do 
samego otwartego końca.
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Rüdger Safranski, omawiając zagadnienie czasu, korzysta ze źródeł filozo-
ficznych, mitologii i literatury pięknej. Czyni to jego książkę pozycją bardzo 
interesującą i wartościową. Poruszany temat omawiany jest z punktu widzenia 
humanistyki laickiej, jednakże to nie stanęło na przeszkodzie, by skorzystać 
z myśli chrześcijańskiej, którą autor przedstawia bez uprzedzenia. Świadczy 
to o uczciwości intelektualnej. W zasadzie książka poświęcona jest czasowi 
własnemu człowieka. Chociaż poruszany jest temat czasu świata, to jednak 
zawsze pojawia się problem subiektywnej strony czasu. W pozycji tej znajdują 
się rzeczy budzące wątpliwości. Autor przykładowo podaje czas tysiąc lat jako 
czas rozpoczęcia procesu zamierania aktywności słońca. Inne źródła czas ten 
określają na 1,7 mld lat. Rozbieżność jest więc dość duża. Trudno ustalić, czy 
jest to błąd autora, czy tekst ten został źle przetłumaczony.

W książce znajdujemy główne zagadnienia, które wiążą się z zagadnieniem 
czasu, takie jak: nuda, rozpoczynanie od nowa, czas własny, czas świata. Daje 
to przegląd całości zagadnienia czasu. Jednakże został pominięty ważny aspekt 
czasu, jakim jest nadzieja, i to niewątpliwie jest pewnym brakiem omawianej 
pozycji. Książka jest napisana językiem przystępnym, może więc trafić do 
szerszego grona odbiorców. Znajdują się w niej ciekawe informacje inspirujące 
do dalszych poszukiwań.

Ks. Rafał Masarczyk SDS

Ks. Rafał Masarczyk SDS | RECENZJE



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018

Ewelina Gładysz, Przemysław Radzyński, Helena. Misja możliwa, 
Kraków 2018, ss. 440+XVI

W dniach od 3 do 28 października 2018 roku w Rzymie przewidziano 
obrady XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego mło-
dzieży. Temat synodu został sformułowany następująco: Młodzież, wiara i ro-
zeznawanie powołania. W ramach przygotowań do tego ważnego wydarzenia 
opublikowano najpierw 13 stycznia 2017 roku Dokument przygotowawczy, 
następnie Dokument finalny będący owocem spotkania przedsynodalnego 
młodych w dniach 19-24 marca 2018 roku w Rzymie, wreszcie 19 czerwca 
2018 roku zaprezentowano Instrumentum laboris najbliższego zgromadzenia 
Synodu Biskupów. Należy mieć również na uwadze różne spotkania, sympo-
zja, specjalne strony internetowe poświęcone temu wydarzeniu. Wspomniane 
Instrumentum laboris zawiera trzy części i zostało zbudowane wokół trzech 
słów-kluczy: poznanie, interpretacja, dokonanie wyboru. W dokumencie 
została podjęta próba charakterystyki współczesnej młodzieży. Zwrócono 
uwagę m.in. na problem kryzysu w budowaniu relacji międzyludzkich, a także 
na trudności młodego pokolenia w podejmowaniu wiążących decyzji życio-
wych związanych z wykształceniem, wyborem zawodu czy życiem osobistym. 
Podkreślono także oczekiwania młodych ludzi względem Kościoła związane 
z rozeznaniem powołania szeroko rozumianego, a nie tylko jako powołania 
do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Istotnym elementem w tym roze-
znaniu jest towarzyszenie, które może być rozumiane dwojako: jako rodzaj 
„chrześcijańskiego coachingu”, wpisującego się w coraz modniejszy nurt do-
radztwa, jak i związane z duchowością chrześcijańską kierownictwo ducho-
we. Instrumentum laboris zwraca nadto uwagę na potrzebę oceny dotychcza-
sowych propozycji w duszpasterstwie młodzieży, jak również konieczność 
przygotowania nowych propozycji, adekwatnych do współczesnych wyzwań. 
Istotne jest tworzenie środowisk, które będą pomocne w dorastaniu ludzi 
młodych.

Nie wiemy, jakie będą owoce i wytyczne Synodu Biskupów poświęconego 
młodzieży, ale w kontekście tego ważnego dla Kościoła i jego przyszłości wy-
darzenia warto zwrócić uwagę na książkę Helena. Misja możliwa. Jej bohaterką 
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jest Helena Kmieć (ur. 9 lutego 1991 w Krakowie), wolontariuszka z Wolonta-
riatu Misyjnego Salvator zamordowana w nocy z 24 na 25 stycznia 2017 roku 
w Cochabambie w Boliwii podczas napadu na ochronkę prowadzoną przez 
siostry służebniczki dębickie. Przez pół roku miała tam pomagać siostrom 
najpierw w remoncie sierocińca, a później w jego prowadzeniu. Po powrocie 
planowała się zaręczyć.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Salwator z Krakowa 9 lutego 
2018 roku, w rocznicę 27. urodzin Heleny. Zasadniczy jej korpus (s. 11-438) 
stanowią 24 wywiady przeprowadzone przez Ewelinę Gładysz i Przemysława 
Radzyńskiego. Zawiera nadto wstęp napisany przez ks. Mirosława Stanka 
SDS, dyrektora Wolontariatu Misyjnego Salvator (s. 5-7), słowo od autorów 
(s. 9-10), spis treści (s. 439-440) i fotografie wolontariuszki (s. I-XV) oraz 
informacje o Fundacji im. Heleny Kmieć (s. XVI). Prace nad książką trwały 
niespełna rok. Pierwsze rozmowy odbyły się kilka tygodni po tragicznych wy-
darzeniach w Boliwii, ostatnie w grudniu 2017 roku. Wśród rozmówców są 
jej osoby najbliższe z rodziny i takie, które znały wolontariuszkę i miały moż-
liwość bliższego poznania jej oraz współpracy z nią. Są to jej rodzice Barbara 
i Jan Kmieć, siostra Teresa Kmieć, Michał Szuścik, z którym miała się zaręczyć 
po powrocie z Boliwii, wujek – bp Jan Zając z Krakowa, przyjaciele ze studiów 
i duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach oraz Wolontariatu Misyjnego Sa-
lvator, duszpasterze akademiccy i ze wspomnianego Wolontariatu, prowincjał 
salwatorianów, koleżanka i nauczycielka śpiewu ze szkoły muzycznej, siostry 
służebniczki dębickie. Wśród rozmówców są też m.in. wolontariuszka Anita 
Szuwald, która była razem z Heleną na misji w Boliwii i stała się świadkiem 
ostatnich chwil życia Heleny, oraz s. Bejzyma Jodłowska, przełożona wikariatu 
misyjnego sióstr służebniczek w Cochabambie. 

Autorzy wywiadów, Ewelina Gładysz i Przemysław Radzyński z Trzebnicy, 
zaznaczają we wstępie, że „Helena przyszła do nas przez pomyłkę, a właściwie 
razem z dziennikarską nierzetelnością. W pierwszych informacjach o drama-
tycznych wydarzeniach w Boliwii, które pojawiły się w mediach, wprowadza-
no w błąd, pisano m.in. o salezjanach zamiast salwatorianach i o Trzebnicy – 
naszym rodzinnym mieście – zamiast o Trzebini” (s. 9). Dodają zarazem ważną 
uwagę, że „wszystkie wspomnienia są bardzo osobiste, ale też subiektywne i co 
ważne – na tym etapie nieweryfikowalne. Pewnie czytelnik w kilku miejscach 
znajdzie nieścisłości, które i nas zatrzymały, ale to nie jest książka dokumen-
talna. Nie ustalaliśmy faktów, wysłuchaliśmy wspomnień, a jak wiemy, pamięć 
ludzka rządzi się swoimi prawami. Forma wywiadu nie zawsze to oddaje, ale 
bohaterami naszych spotkań były też często: cisza, łzy, niedopowiedzenia... 
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oraz pokora wobec pytań, które chcieliśmy zadać i na które było zdecydowanie 
za wcześnie” (s. 10). 

Tytuł książki nawiązuje do fanpage’a na Facebooku, który wolontariuszki 
wyjeżdżające na misję do Boliwii utworzyły i nazwały „Bolivia: Mission Po-
ssible / Boliwia: Misja Możliwa”. Ksiądz M. Stanek w słowie wstępnym do 
książki napisał: „Drogi Czytelniku, oddajemy w twoje ręce opowieść o osobie, 
dla której nie było misji niemożliwych do zrealizowania. To opowieść o kimś, 
kto dla dobra, radości czy uśmiechu innych potrafił zdziałać bardzo wiele – 
czasem rzeczy wręcz niemożliwych. To opowieść o osobie, która zaplanowała 
misje swego życia dość dokładnie i wytrwale pracowała nad tym, aby jej plan 
został zrealizowany, aby dać świadectwo «misji możliwej», możliwej do wyko-
nania w codzienności, ale przede wszystkim w perspektywie opartej o piękno 
świętego życia wieczności” (s. 5).

Jaki obraz Heleny Kmieć rysuje się po lekturze 24 wywiadów? Można ująć 
krótko: wielobarwny, bardzo bogaty i dynamiczny. To jak tęcza mieniąca się 
bogactwem kolorów, iskrząca pięknem i zarazem zachwycająca swoim uro-
kiem. Przez osoby, które zgodziły się na rozmowę, jesteśmy prowadzeni od 
jej domu rodzinnego w Libiążu k. Krakowa, przez jej wyjazd do Anglii, gdzie 
się uczyła i ukończyła szkołę średnią, następnie przez studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach łączone z nauką w szkole muzycznej, aktywne zaangażo-
wanie w duszpasterstwo akademickie i Wolontariat Misyjny Salvator, wyjazdy 
misyjne na Węgry (2012), do Zambii (2013), Rumunii (2014) i Boliwii (2017), 
po pracę jako stewardesa w liniach lotniczych Wizz Air. Wyjazd do Boliwii 
miał być jej ostatnim wyjazdem misyjnym. Równie bogaty i barwny jest obraz 
jej cech ludzkich wrodzonych i nabytych oraz jej portret duchowy życia wiarą 
w Boga i obecnością w życiu Kościoła. Dla zobrazowania tych uwag przywo-
łajmy fragmenty niektórych wypowiedzi.

Helena jawi się w tych wypowiedziach jako osoba utalentowana: „Była 
bardzo zdolna. Miała świetną pamięć. Po trzeciej klasie szkoły podstawowej 
Helenka nie poszła do czwartej klasy, tylko od razu do piątej. Cały mate-
riał z czwartej zaliczała równolegle” (matka Barbara Kmieć, s. 12), pracowita 
i dobrze zorganizowana: „Ona dała radę wszystko pogodzić. U Heleny, poza 
studiami, dochodził jeszcze przecież wolontariat. W ostatnim roku, kiedy nasi 
uczniowie przygotowują recital dyplomowy, Helena wyjechała do Zambii. 
Po powrocie pojawiły się problemy zdrowotne. Helenka pokazała jednak, że 
i takie trudności można pokonać ” (Joanna Wojnowska, s. 222). A przy tym 
skromna i pokorna, uznająca swoje granice: „Helena nie planowała studiów 
na Akademii Muzycznej. Miała świadomość, że są lepsi. Mogę powiedzieć, 
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że według mnie sprawiała wrażenie, że jej to nie przeszkadza, że sobie z tym 
radzi. Znała swoją wartość – wiedziała, w czym jest dobra, w czym słabsza. Nie 
robiła z tego żadnego problemu” (Joanna Wojnowska, s. 224-225). Była zaan-
gażowana w wiele inicjatyw i zabiegana, ale przy tym rozmodlona osobiście 
i szukająca wspólnoty wiary: „Helenę często można było znaleźć w kaplicy. Jak 
kończyły się jakieś obowiązkowe spotkania, brała gitarę, szła tam i zaczynała 
śpiewać. Bardzo często siedziała skulona blisko ołtarza. Gromadzili się wokół 
niej ludzie. Tylko że oni się zmieniali, a ona tak siedziała dwie-trzy godziny. 
Na mszy św. siedziała zawsze w pierwszym rzędzie. Nie miała z tym problemu, 
żeby być blisko ołtarza. Zachęcała do modlitwy. Budziła na jutrznię. Sama 
wstawała pierwsza, nawet jeśli przed chwilą poszła spać...” (Dorota Klaba-
cha, s. 272). Wielu rozmówców zwraca uwagę w swoich wypowiedziach na 
jej skromność. Dopiero po śmierci nawet najbliżsi odkrywali jej różnorodne 
pola zaangażowania, których byli nieświadomi, chociaż byli blisko niej: „Taka 
właśnie była – robiła tyle rzeczy, a wieści o tym docierały do nas po fakcie. 
Przyznam, że znajomość różnych informacji o Helence wynikała z tego, że by-
łam trochę wścibska… Na początku naszego wspólnego mieszkania, podczas 
rozmów, niektóre historie po prostu z niej wyciągałam, dopytywałam o wiele 
rzeczy... Z niej ciężko było cokolwiek wyciągnąć, zwłaszcza gdy miała coś do-
brego powiedzieć o sobie. Helenka była bardzo skromną dziewczyną. Nie czu-
ła potrzeby, by się chwalić” (Monika Kostka, s. 179-180). Niektórzy rozmówcy 
zwrócili uwagę na jej cechy kobiece: „Helen miała w sobie wiele kobiecego 
wdzięku. Jednocześnie potrafiła się wszystkimi zaopiekować i miała w sobie tę 
dziewczęcą delikatność i otwartość na męską opiekę” (Kamil Błyszczak, s. 150). 
Wiele osób podkreśliło, że nie zamierzała wstąpić do jakiegoś zgromadzenia 
sióstr zakonnych, ale nosiła w sobie pragnienie małżeństwa i szczęśliwej rodzi-
ny: „Nie chciała pójść do zakonu. Ona po prostu bardzo chciała mieć świętą 
rodzinę” (Teresa Kmieć, s. 43). Dla niej bardzo ważny był drugi człowiek: 
„Helena miała azymut na drugiego człowieka” (Kamil Błyszczak, s. 141). Była 
w tym autentyczna i normalna: „Znałam jedną Helenkę – ona nikogo nie 
udawała, zawsze była sobą. Chciałabym, żeby ludzie, którzy będą ją poznawać, 
mieli świadomość, jak ważna jest jej autentyczność. I normalność. Radość 
z życia. Obserwując jej życie, myślę, że najważniejsza była dla niej relacja z Bo-
giem i drugim człowiekiem. Bycie tu i teraz dla drugiego człowieka. Prawda. 
Miłość” (Monika Kostka, s. 184). Podkreślając ukierunkowanie Heleny na 
drugiego człowieka i jej więź z Bogiem, przyjaciele ze studiów i duszpaster-
stwa akademickiego porównali Helenę do witrażu: „Dla nas Helenka była 
jakby przeźroczysta – widać było przez nią Boga i Jego miłość. Witraż sprawi, 
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że będziemy uczestniczyć w tej relacji, jaka zaistnieje pomiędzy oglądającym 
a źródłem światła” (Michał Tempiński, s. 100). W wielu wywiadach powraca 
spostrzeżenie, że Helena była konsekwentna w decyzjach. Kierowała się przy 
tym określonym systemem wartości wynikającym z Ewangelii i nauczania 
Kościoła: „Helena miała wewnętrzny kompas i była skuteczna w działaniu. 
Karierę, trofea zawodowe odkładała na bok, chociaż wszystko było w zasięgu 
jej możliwości. Jednak priorytetem była dla niej służba, bycie dla innych. 
I takimi decyzjami: «Nie chcę Oksfordu (rzeczywiście miała możliwość stu-
diowania tam), chcę duszpasterstwo», pokazała, że ona ma ten kompas – wy-
biera wartości. Wartości duchowe, a nie materialne. To się ujawniło, kiedy 
podejmowała decyzję o Boliwii. Wiedziała, że dzieci tam potrzebują miłości, 
chciała im ją przekazać, chociaż w perspektywie miała swoje szczęście. Potrafiła 
je jednak odłożyć na później, wybrała pomoc innym. I skuteczność. Matka 
Teresa z Kalkuty nie mówiła dużo, ale dużo robiła. Helenka miała to samo. 
Z nią nie toczyło się rozmów mainstreamowych, tak jak to często dzieje się 
w środowisku kościelnym, np. na temat aborcji itp. Wszyscy jednak wiedzieli, 
jakimi wartościami żyje Helena. Wszyscy wiedzieli, że to jest piękna, dobra, 
czysta dziewczyna, że ma te wszystkie wartości poukładane jak mało kto” (Jo-
anna Błyszczak, s. 155). W podobnym tonie wypowiada się ks. Jakub Trzópek 
SDS, pomysłodawca i  inicjator Wolontariatu Misyjnego Salvator, pełniący 
swoją posługę w Meksyku: „Chciałem podkreślić, kim była Helenka. Trochę ją 
znałem – zależało mi, żeby pokazać innym, jaka była odważna, jak poświęciła 
część swojego życia, swojej młodości, by być świadkiem, by być osobą, dla któ-
rej priorytetem są wartości odnoszące się do wiary, życiowej pasji, do tego, co 
nas wewnętrznie napełnia; w przeciwieństwie do tego, co jest przyziemne, czyli 
przywiązania do dóbr materialnych. Śmierć na misjach to nie jest codzienność. 
To była misja wiary” (s. 244).

Powracając do myśli związanych z przygotowaniem do Synodu Biskupów 
o młodzieży, zasadne staje się pytanie o znaczenie zebranych w książce wypo-
wiedzi. Na początek trzeba wyrazić uznanie dla Autorów, Eweliny Gładysz 
i Przemysława Radzyńskiego, którzy nie znając bohaterki, podjęli się trudu 
dotarcia do tak wielu osób związanych z wolontariuszką i w sposób niezwykle 
taktowny potrafili wydobyć w rozmowach bardzo osobiste zwierzenia na jej 
temat. Trzeba mieć na uwadze, że rany powstałe po tragicznej śmierci Heleny 
były świeże i wciąż bardzo bolesne dla najbliższych.

Kolejna uwaga dotyczy kwestii, dlaczego warto promować Helenę Kmieć 
i  jej postawę w kontekście dylematów związanych z młodzieżą i  jej duszpa-
sterstwem. W wielu wywiadach powraca myśl o jej niezwykłości, ale zarazem 
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zwyczajności. Przywołajmy kilka wypowiedzi potwierdzających taką ocenę: 
„Dla mnie Helen była świętą, zwyczajną dziewczyną. Nawet ja jestem tego 
potwierdzeniem: w końcu miała chłopaka! Ludzie powinni się o niej dowie-
dzieć. Powinni ją zobaczyć, poznać. Ona pięknie żyła. Pokazała, że można” 
(Michał Szuścik, chłopak Heleny, s. 84); „Dla mnie najpiękniejsze jest to, że 
Helena była taką zwykłą dziewczyną. Nie brylowała, nie była zawsze najlepsza. 
Nikt wcześniej się nią nie zachwycał. Była zwyczajną osobą, a taką dobrą. Taka 
codzienna świętość. Nie robiła wielkich rzeczy, ale tych pozornie niewielkich 
i nieważnych nazbierało się tyle, że jest co podziwiać. Nie trzeba przenosić gór, 
a można zostać świętym. Można być blisko Pana Boga w drobnych rzeczach. 
Misje nie były szaleńczym pomysłem, a konsekwencją tych drobnych spraw. 
Helena tak właśnie budowała relację z Panem Bogiem – i to był naturalny, 
kolejny krok w jej wierze. Całe swoje życie układała tak, by się przygotować 
na tę ostatnią misję” (Franciszek Krupa, s. 121); „jej niezwykłość polegała na 
normalności. Jeśli mówimy o pięknym życiu, o świętości tego życia, to w He-
lence to jest piękne, że w niej nie ma nic, co w pierwszym momencie mocno 
rzucałoby się w oczy” (ks. Mirosław Stanek SDS, s. 348).

Wielu rozmówców w wywiadach zwraca uwagę na proces wewnętrznego 
dojrzewania Heleny, zwłaszcza w okresie studiów i jej zaangażowania w dusz-
pasterstwo akademickie i Wolontariat Misyjny Salvator: „Helena na początku 
studiów z ochotą podchodziła do wielu działań, ale – nie wiem, jak to powie-
dzieć – wydawało mi się to trochę dziecinne. Za dużo było tych planów, za 
dużo działania, za dużo w tym beztroski. Obserwowałam ją przez kolejne lata 
i wszystko nagle wydawało mi się coraz bardziej celowe. Mogę powiedzieć, że 
wraz z ukończeniem studiów wykształciła się w niej pewna dojrzałość” (Mag-
dalena Krupa, s. 112); „Helen bardzo się zmieniła w trakcie studiów. Właściwie 
nie tyle zmieniła, co po prostu rozkwitła” (Joanna Błyszczak, s. 139). To wszyst-
ko związane było z szukaniem woli Bożej, na co zwrócił uwagę duszpasterz 
akademicki z Gliwic: „Pamiętam, że rozmawialiśmy o słuchaniu Pana Boga 
i szukaniu Jego woli. Helenka, chyba jak większość z nas, rozmawiała o swoich 
problemach z pewnym trudem. Jednak chętnie przyjmowała wsparcie i była 
wdzięczna za modlitwę w jej intencji. (…) Na początku te poszukiwania 
dotyczyły rzeczy podstawowych. To były poszukiwania młodej dziewczyny, 
która tęskni za miłością, za bliskością. (…) Jej duchowe poszukiwania doty-
czyły tego, czy jej życie i decyzje aby na pewno się Bogu podobają. Czy to, co 
robi, jest dobre, czy nie marnuje czasu w życiu. Rozmawialiśmy też o tym, że 
szukanie woli Bożej, tego, kim mam być w życiu, zaczyna się od pytania, jakie 
mamy pragnienia w sercu” (ks. Wojciech Michalczuk, s. 202-203). Dojrzałość 
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wiary Heleny wyrażała się m.in. w jej zaangażowaniu i odważnym świadec-
twie o Bogu i wartościach, które dla niej były fundamentem: „Helena miała 
ogromną ufność do Boga. Ufała Mu całkowicie i dostrzegała Jego obecność 
w swoim życiu na co dzień. Nigdy jednak nikomu Pana Boga nie narzucała. 
Przykład. Nigdy nie przekonywała mnie, że misje są dla mnie drogą, że są 
drogą dla wszystkich, że Wolontariat Misyjny to miejsce dla wszystkich. Sam 
trafiłem tam dopiero po jej śmierci. W towarzystwie nigdy nie wstydziła się 
swojej wiary, jednocześnie nie obnosiła się z nią. To było ciekawe w kontek-
ście jej pracy w liniach lotniczych. To nie jest rozmodlone środowisko. Jed-
nocześnie wiele razy słyszałem o sytuacjach, w których temat wiary był tam 
poruszany. Helena zawsze nosiła krzyżyk, misyjny zresztą. Chciała pokazać, 
że Pan Bóg jest dla niej ważny. Często była inicjatorem modlitwy” (Michał 
Szuścik, s. 71).

W rozmowach powraca wielokrotnie pytanie o świętość życia Heleny, 
ewentualny proces beatyfikacyjny i o to, komu mogłaby patronować. Ro-
dzona siostra stwierdziła: „Zdaję sobie sprawę, że mogę idealizować siostrę, 
a wiem, że nie była idealna, bo nikt nie jest. Myślę, że jej siła polega właśnie 
na tym – była człowiekiem jak każdy z nas, dlatego każdy może być taki jak 
ona. To nie była święta z księżyca, niepokalanie poczęta i predestynowana do 
śmierci męczeńskiej od urodzenia” (Teresa Kmieć, s. 41-42). Z kolei jeden 
z przyjaciół z duszpasterstwa akademickiego powiedział: „Przyszła sobie taka 
dziewczyna... Do dziś w naszym męskim towarzystwie duszpasterskim, gdy 
rozmawiamy o trudnościach życia i o tym, jak trząść światem w poszukiwaniu 
świętości, wspominamy: przyszła taka mała smarkula i wszystkich nas zawsty-
dziła sposobem swojego bycia, życia…” (Kamil Błyszczak, s. 153). „Helena nie 
wyróżniała się na tle swojego otoczenia – powiedziała profesorka Heleny ze 
szkoły muzycznej. To nie była święta z aureolą. Ona była normalną dziewczy-
ną – pełną energii, pomysłów. Zaangażowaną. Ale… no właśnie, kiedy nawet 
była zmęczona i było to po niej widać, nigdy o tym nie mówiła. To była osoba 
niezwykle pogodna” (Joanna Wojnowska, s. 226). Natomiast przyjaciel z dusz-
pasterstwa akademickiego w Gliwicach powiedział: „Powinna też patronować 
studentom, duszpasterstwom akademickim, bo jest dobrym przykładem, jak 
pogodzić studia, zaangażowanie w duszpasterstwo, inne pasje, wierność Panu 
Bogu” (Franciszek Krupa, s. 119). Dyrektor Wolontariatu Misyjnego Salvator 
zwrócił uwagę na misję Heleny po jej śmierci, którą nazwał drugą misją: „To 
pokazały pierwsze dni po śmierci, a także po pogrzebie. Chociażby reakcje 
mediów, które nie doszukiwały się sensacji, ale w bardzo pozytywny sposób 
mówiły o jej życiu. Mam wrażenie, że to, co się stało w Boliwii, umożliwiło 
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pokazanie jej osoby światu. Nie chodzi tylko o kwestię samego wyjazdu mi-
syjnego czy pobytu w Boliwii, ale o całe jej życie, jej wybory. Dziś to może 
stanowić wzór dla wielu – zwłaszcza młodych – ludzi. Większość z nas pozna-
wała jej całe życie dopiero po śmierci. Wcześniej znaliśmy tylko fragmenty. 
Poza zaangażowaniem misyjnym na jej życie składa się przede wszystkim zwy-
czajna codzienność, ta w Gliwicach, w rodzinnym domu. Helena jest wzorem 
codziennego życia. To jest właśnie ta misja, o której mówiłem, ten element, 
z którego wyniknie z pewnością więcej dobra niż za jej życia” (ks. Mirosław 
Stanek SDS, s. 353).

Niezwykłym walorem książki Helena. Misja możliwa jest ukazanie piękna 
Kościoła. Kościół w wypowiedziach jawi się jako wspólnota ludzi młodych, 
zaangażowanych w życie wspólnoty akademickiej czy wolontariat. To nie jest 
Kościół ludzi sfrustrowanych, marudzących, ale Kościół żywy, rozmodlony, 
braterski, misyjny i świadczący o swojej wierze, a przy tym radosny. W ten 
sposób jest to żywe potwierdzenie słów Jana Pawła II, że wiara rozwija się, gdy 
jest przekazywana. 

Innym walorem książki, godnym podkreślenia, jest ukazanie środowisk 
pomocnych w dojrzewaniu osobowościowym i we wzrastaniu w wierze. 
W przypadku Heleny Kmieć i rozmówców są to przede wszystkim dom ro-
dzinny, duszpasterstwo akademickie i wolontariat misyjny. Zwrócenie uwagi 
na te środowiska jest istotne w dobie atomizacji i  indywidualizmu, kryzy-
su międzyludzkich relacji. Jak ważne jest świadectwo wiary i środowisko, 
w którym czujemy się akceptowani, ilustruje wypowiedź jednego z przyjaciół 
Heleny, z Wolontariatu Misyjnego Salvator: „Na pewno była jedną z osób, 
które motywowały mnie do odważniejszego życia. Pokazała, że nasze marze-
nia rzeczywiście można realizować. Trudno powiedzieć, czy to miało związek 
z WMS-em, czy ze znajomością z nią, ale to był okres w moim życiu, kiedy 
zacząłem spełniać swoje marzenia, podróżować, jeździć autostopem, chodzić 
po górach. To czas, kiedy stwierdziłem: nie chcę, żeby moja praca zawodowa 
była tylko zarabianiem pieniędzy, chcę, żeby komuś niosła pomoc – albo in-
dywidualnie, albo w jakiś sposób zmieniała świat na lepszy. Chcę zostawić po 
sobie jakiś ślad. Nie chcę życia po prostu przeżyć, ale chcę je czemuś poświęcić. 
Nie chcę robić wyłącznie czegoś dla siebie, ale coś dla świata, dla innych ludzi. 
Na takie myślenie miały decydujący wpływ: Wolontariat i znajomość z nią. 
To Helena nauczyła mnie zaangażowania na rzecz innych, poświęcania czasu 
innym. Nauczyła mnie też nawiązywania głębszych relacji z ludźmi – wcze-
śniej nie spędzałem połowy nocy na rozmowach. Wiem, że przez tych pięć lat 
bardzo się zmieniłem” (Paweł Kuś, s. 172).
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Mankamentem recenzowanej książki jest brak krótkiego biogramu Heleny 
Kmieć. Zrozumiałe jest, że taki opis nie mógł pojawić się w samych wypowie-
dziach, ale można go było umieścić w słowie od Autorów lub jako samodzielny 
fragment przed wywiadami. Wtedy czytelnik miałby podstawowe informacje 
o jej życiu, śmierci i pogrzebie, miejscu pochówku i pośmiertnych odznacze-
niach oraz inicjatywach upamiętniających postać i dzieło wolontariuszki.

Niemniej książka Helena. Misja możliwa zasługuje na uwagę i promocję 
z racji prezentowanych treści, autentyczności wypowiedzi, bogactwa informa-
cji. Nie bez znaczenia jest również dobra strona edytorska książki. To wszyst-
ko staje się jeszcze bardziej aktualne, gdy weźmiemy pod uwagę dylematy 
zasygnalizowane w ramach przygotowań do Synodu Biskupów poświęconego 
młodzieży. 

Ks. Bogdan Giemza SDS



SPRAWOZDANIA  
I OMÓWIENIA





 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 2018

Sprawozdanie z działalności  
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów  

za rok 2017/2018

W 65. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, 
papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość Franciszek, 
metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, przełożonym generalnym To-
warzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta, prowincjałem Polskiej 
Prowincji Salwatorianów – ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – ks. Jerzy 
Madera, wicerektorem i dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektem 
alumnów – ks. Maciej Dalibor, ekonomem domu zakonnego – ks. Aleksander 
Jasiński. Cała społeczność salwatoriańska obchodziła w tym czasie rok jubi-
leuszu 100. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Jor-
dana, założyciela zgromadzenia zakonnego salwatorianów, kongregacji sióstr 
salwatorianek i wspólnoty świeckich salwatorianów.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne jednolitych, sześcioletnich, magisterskich 
studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów 
w Bagnie w roku akademickim 2017/2018 odbywały się w semestrze pierwszym 
od 23 września do 20 stycznia, w semestrze drugim od 9 lutego do 14 czerwca. 
Zimowa sesja egzaminacyjna miała miejsce od 22 stycznia do 7 lutego, a sesja 
letnia od 15 do 30 czerwca.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego z  immatrykulacją 
czterech nowych studentów odbyła się w środę 11 października. Mszy Świętej 
przewodniczył J.E. prof. Jacek Kiciński CMF, biskup pomocniczy archidie-
cezji wrocławskiej. Wyjątkową okolicznością była wieczysta profesja zakonna 
kl. Mario Laineza, który w tym dniu złożył śluby zakonne na ręce prowin-
cjała ks. Piotra Filasa. Wśród gości zaproszonych na inaugurację nowego 
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roku akademickiego, byli obecni m.in.: rektor Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, kierownik 
instytutu historii Kościoła PWT ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut, rektor 
WSD Ojców Franciszkanów z Wrocławia o. dr Wawrzyniec Wojtyra OFM, 
rektor WSD w Legnicy ks. dr Piotr Kot oraz delegaci z wyższych seminariów 
duchownych z Wrocławia, ze Świdnicy i z Paradyża. Wykład inauguracyjny 
na temat: „Prawdziwa laickość” państwa według Benedykta XVI wygłosiła prof. 
dr hab. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.

Rok akademicki 2017/2018 rozpoczynało dwudziestu trzech alumnów. 
Wśród studiujących było siedmiu studentów zagranicznych z  Białorusi, 
Czech, Hondurasu, Kosowa, Meksyku, Tanzanii i Ukrainy. Dwie osoby od-
bywały roczną praktykę pastoralną w ramach urlopu dziekańskiego: kl. Oleh 
Chonka w Mikołowie i kl. Łukasz Kramek w Trzebnicy. Liczba studentów na 
poszczególnych rocznikach przedstawiała się następująco: 

rok I – 3 studentów: kl. Stanisław Franczak, kl. Manuel Marku, kl. Mate-
usz Ogrodniczuk; 

rok II – 4 studentów: kl. Krzysztof Dębowski, kl. Paweł Janowski; kl. Ad-
rian Novelo, kl. Marek Sumara;

rok III – 5 studentów: kl. Piotr Dymon, kl. Karol Matecki, kl. Konrad 
Nowak, kl. Kamil Stępień, kl. Dominik Truchan; 

rok IV – 3 studentów: kl. Krzysztof Biegun, kl. Stanisław Biegun, kl. Karol 
Koszyl;

rok VI – 5 studentów: dk. Pavel Barbořák, dk. Exuperi Mkwawe, kl. Ma-
rek Sawicki, dk. Mateusz Tomasiak, dk. Yauheni Zhukouski.

Indywidualny Tok Studiów (semestr XI i XII) – 1 student: kl. Mario La-
inez. Ponadto formację intelektualną w domu zakonnym w Bagnie otrzymy-
wał brat juniorant Sokol Gilaj narodowości albańskiej.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2017/2018 zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym Salwato-
rianów w Bagnie z dyscyplin przewidzianych programem studiów prowadzili 
następujący pracownicy naukowi i dydaktyczni:

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – ekumenizm, teologia dogmatyczna, 
seminarium magisterskie;

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut – historia Kościoła, czasy nowożytne 
i współczesne;
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Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT – teologia pastoralna szcze-
gółowa;

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL – prawo kanoniczne, pra-
wo wyznaniowe;

Ks. dr hab. Norbert Jerzak – historia Kościoła, czasy starożytne i średnio-
wiecze, seminarium magisterskie;

Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – religiologia, teologia fundamentalna, 
wprowadzenie w chrześcijaństwo, seminarium magisterskie;

Dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak – wykład fakultatywny: Współczesna 
literatura religijna i kultura języka polskiego;

Ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna ogólna;
Ks. dr Łukasz Darowski SDS – lektorat języka greckiego, wprowadzenie 

do Pisma Świętego, seminarium magisterskie;
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu;
Ks. dr Rafał Masarczyk SDS – historia filozofii;
Ks. dr Stanisław Pajor SDS – teoria i praktyka spowiedzi, konwersatorium 

monograficzne: Wychowanie do wartości w nauczaniu kard. Wyszyńskiego;
Ks. dr Mirosław Socała SDS – metafizyka;
Ks. dr Mirosław Stanek SDS – wykład fakultatywny: Misjologia;
Dr Wiesława Stefan – pedagogika i dydaktyka;
Ks. dr Szymon Szepietowski SDS – liturgika;
Ks. dr Piotr Ślęczka SDS – etyka;
Ks. dr Józef Tarnówka SDS – historia filozofii, seminarium magisterskie, 

historia zgromadzenia zakonnego (nowicjat);
Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – homiletyka;
Ks. dr Krzysztof Wons SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Maciej Borowski SDS – egzegeza Starego Testamentu, teologia 

biblijna;
Ks. mgr lic. Antoni Cebula SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Józef Figiel SDS – patrologia;
Ks. mgr lic. Piotr Filas SDS – teologia moralna;
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Tomasz Łosiewicz SDS – psychologia pastoralna;
Ks. mgr lic. Jerzy Madera SDS – wykład monograficzny: Apologia wiary 

religijnej w kontekście współczesnym;
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – katechetyka, metodyka katechezy 

dzieci;
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Ks. mgr lic. Eward Seremet SDS – katechetyka;
Ks. mgr lic. Jan Socha SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny;
Ks. mgr Krystian Kolba SDS – wykład fakultatywny: Wybrane zagadnienia 

z socjologii;
Ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat jęz. łacińskiego;
Mgr Mirosław Owczarek – fonetyka pastoralna;
Ks. mgr Emanuel Rus SDS – lektorat języka łacińskiego (nowicjat);
Ks. mgr Artur Stobierski SDS – konwersatorium monograficzne: Współ-

czesne kierunki filozoficzne, ogólna metodologia nauk, wstęp do filozofii;
Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego;
Ks. mgr Adam Ziłókowski SDS – filozofia przyrody.
Dodatkowo pięciu studentów i brat juniorant (P. Dymon, S. Franczak, 

K. Nowak, M. Ogrodniczuk, D. Truchan, br. S. Gilaj) uczęszczali przez dwa 
semestry na kurs języka włoskiego, prowadzony przez mgr Katarzynę Korczak 
w wymiarze jednej godziny zegarowej w tygodniu dla poszczególnych pozio-
mów zaawansowania.

Radosnym dla naszej uczelni wydarzeniem było nadanie 14 września 2017 
roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu tytułu doktora ha-
bilitowanego ks. Romanowi Słupkowi na podstawie oceny jego dorobku na-
ukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej na temat: Credo et credimus 
Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu 
XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).

Natomiast wykładowca naszego seminarium ks. dr hab. Bogdan Giemza, 
prof. PWT, został mianowany 13 marca 2018 roku konsultorem Komisji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy 
Konferencji Episkopatu Polski.

W roku 2018 Polska Prowincja Salwatorianów pożegnała dwóch zasłu-
żonych wychowawców, misjonarzy i dawnych wykładowców naszego semi-
narium. Dnia 20 czerwca zmarł w wieku 74 lat śp. ks. dr Wojciech Kowal-
ski, który po ukończeniu studiów biblijnych i uzyskaniu stopnia doktora 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach siedemdziesiątych pro-
wadził wykłady z Pisma Świętego w Bagnie, później przez ponad dwadzie-
ścia lat pracował na misjach w Tanzanii, prowadząc równocześnie wykłady 
w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym św. Karola Lwangi w Dar 
es Salaam i przez kilkanaście lat w Salwatoriańskim Instytucie Filozoficzno-
-Teologicznym w Morogoro. Po opuszczeniu Afryki od 2005 roku pracował 
w duszpasterstwie w USA, w Szkocji i w Polsce. Kolejnym zasłużonym wy-
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chowawcą salwatoriańskim był śp. ks. mgr Zenon Zgudziak, który zmarł 14 
sierpnia w wieku 94 lat. W latach 1963-1968 pełnił on funkcję rektora Wyż-
szego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie i był wykładowcą 
przedmiotów filozoficznych. Wcześniej prowadził wykłady także w WSD 
Pallotynów w Ołtarzewie. W różnych okresach życia udzielał się jako wycho-
wawca, będąc magistrem nowicjatu, ojcem duchownym, a także prowincjałem 
Polskiej Prowincji Salwatorianów. Później swoje powołanie zakonne realizował 
przez kolejnych 17 lat jako misjonarz w Tanzanii i przez 20 jako duszpasterz 
w  Kanadzie, by na koniec życia wrócić do rodzinnego Krakowa, w którym się 
urodził.

2. Egzaminy „ex universa”, praktyki duszpasterskie i katechetyczne

We wtorek 26 września 2017 roku kl. Marek Sawicki obronił na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pracę magisterską na temat: Przemiany 
semantyczne w publikacjach „Tygodnika Powszechnego”. Perspektywa teologiczna, 
napisaną na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka. Recenzentem pracy był ks. dr hab. Jarosław 
Lipniak.

W sobotę 20 stycznia 2018 roku sześciu diakonów przystąpiło do egzaminu 
ex universa theologia przed dziewięcioosobową komisją egzaminacyjną, której 
przewodniczącym był prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego dr hab. 
Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT, a członkami: ks. prof. dr hab. Bogdan 
Ferdek, ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT, ks. dr hab. Ambroży Skorupa, 
prof. KUL, ks. dr Stanisław Pajor, ks. dr Łukasz Darowski, ks. mgr lic. Maciej 
Borowski oraz ks. prowincjał Piotr Filas i ks. rektor Jerzy Madera. Wszyscy 
diakoni ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

W dwunastym semestrze studiów od 14 lutego do 14 maja 2018 roku 
diakoni salwatoriańscy udali się na praktyki duszpasterskie i katechetycz-
ne do następujących placówek: dk. Pavel Barbořák do parafii rzymsko-
-katolickiej w miejscowości Určice (Czechy); dk. Mario Lainez do parafii 
NSPJ w Trzebini; dk. Exuperi Mkwawe do parafii Matki Zbawiciela w Dar 
es Salaam (Tanzania); dk. Marek Sawicki do parafii NMP Matki Zbawicie-
la w Mikołowie; dk. Mateusz Tomasiak do parafii NMP Matki Zbawiciela 
w Warszawie; dk. Yauheni Zhukouski do parafii św. Judy Tadeusza i św. An-
toniego w Obornikach Śląskich. Wszystkie praktyki zostały ukończone z oce-
ną pozytywną.
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3. Wykłady gościnne i sympozja

W zakończonym roku akademickim prezesem Koła Naukowego Alum-
nów był kl. Karol Matecki, w skład zarządu wchodzili: kl. Karol Koszyl, kl. 
Konrad Nowak i kl. Krzysztof Dębowski. W dniach 17-18 listopada odbyła 
się w naszym seminarium krajowa konferencja naukowa pod hasłem: Chry-
stologia w perspektywie ekumenicznej organizowana przez Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Papieski Wydział Teologiczny 
z Wrocławia. Swoje referaty wygłosili m.in. o. prof. dr hab. Bogusław Kocha-
niewicz (Poznań), ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Katowice), ks. prof. dr hab. 
Janusz Królikowski (Tarnów), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (Poznań), 
prof. Jan Krasicki (Wrocław), prof. dr hab. Leon Midoński (Wrocław), dr 
hab. Piotr Lorek (Wrocław). Ponadto z prelekcjami wystąpili doktorzy i dok-
toranci z sześciu wyższych uczelni teologicznych w Polsce. Oprócz kleryków 
salwatoriańskich na poszczególnych prelekcjach i warsztatach teologicznych 
w Bagnie były obecne kilkuosobowe grupy alumnów z seminariów duchow-
nych z Legnicy i z Poznania.

W środę 29 listopada odbył się w Bagnie okolicznościowy koncert organo-
wy prof. dr. hab. Wiesława Delimata z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła 
II, kierownika Katedry Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej w Krako-
wie i dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Po koncercie 
odbył się wykład na temat: Miejsce muzyki w liturgii w myśl nowej Instrukcji 
KEP o muzyce kościelnej, zakończony dyskusją. 

Od soboty 9 grudnia przez trzy kolejne wieczory pod hasłem: Jesień życia 
Ojca Jordana 1915-1918, salwatorianin, ks. dr Peter van Meijl z Wiednia wygło-
sił w Bagnie cykl trzech referatów poświęconych okolicznościom ostatnich lat 
życia Franciszka Jordana. Poszczególne referaty, połączone z prezentacją, miały 
następujące tematy: Rezygnacja Ojca Jordana w roku 1915, Ostatnie słowa Ojca 
Jordana oraz Zakończenie ziemskiego życia 8 września 1918. 

W piątek 16 marca lek. med. Anna Byrczek z Hospicjum Św. Kamila 
w Bielsku-Białej wygłosiła w Bagnie prelekcję dla alumnów i obecnych gości 
na temat: Zdrowa rozmowa w opiece hospicyjnej. W poniedziałek 21 maja ks. 
dr Marek Grygiel TChr z Lublina przeprowadził w Bagnie kilkugodzinne 
warsztaty dla alumnów na temat: Zasady dobrego wychowania – czyli etykieta 
i savoir vivre osoby duchownej.

Ponadto w roku sprawozdawczym Koło Naukowe Alumnów było re-
prezentowane 8 października w Trzebini na okolicznościowej sesji związanej 
z odsłonięciem pomnika śp. księdza profesora Tadeusza Stycznia (P. Barbořák, 
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K. Stepień). Delegacja alumnów (K. Matecki, P. Janowski) udała się na Mię-
dzynarodową Konferencję The Bible and Cultures organizowaną 13-14 listopada 
na UKSW w Warszawie. 15 listopada dwaj klerycy (K. Biegun, S. Franczak) 
wzięli udział w XL Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Koła Nauko-
wego WSD w Płocku, na temat Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę obja-
wień fatimskich. Od 20 do 21 listopada organiści naszej wspólnoty zakonnej 
(D. Truchan, P. Barbořák) uczestniczyli w XI Ogólnopolskim Sympozjum 
i Warsztatach dla Organistów organizowanych przez Akademię Muzyczną 
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Sześciu diakonów razem z ks. prof. dr. hab. 
Bogdanem Ferdekiem, wykładowcą ekumenizmu, udało się 26 listopada do 
Wittenbergi, gdzie zwiedzili Muzeum Marcina Lutra, mając na uwadze 500. 
rocznicę reformacji. Dwaj inni klerycy (K. Nowak, D. Truchan) razem z wy-
kładowcą ks. dr. hab. Romanem Słupkiem uczestniczyli 4 grudnia w konfe-
rencji 100 lat teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, organizowanej w Lublinie. Od 22 do 23 marca dwaj alumni 
(S. Franczak, M. Sumara) uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji Stu-
dencko-Doktoranckiej Mit odnaleziony w fantastyce. Teologia, światopogląd 
i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena, organizowanej na Katolickim 
Uniwersytecie Jana Pawła II.

W dniach 14-15 kwietnia 2018 roku odbyło się XV Salwatoriańskie Sym-
pozjum Misyjne w Bagnie pod hasłem: Misja: Jordan. Współpraca w duchu 
charyzmatu salwatoriańskiego, zorganizowane przez kleryckie koło misyjne, 
którego opiekunem był ks. dr Łukasz Darowski, a prezesem kl. Kamil Stępień. 
Temat sympozjum i jego międzynarodowy charakter związany był z przeży-
wanym rokiem jubileuszu śmierci o. Jordana i zarazem 100. rocznicy rozwoju 
chryzmatu salwatoriańskiego w Kościele. Wykłady sympozjalne wygłosili: ks. 
dr Peter van Meijl SDS (Wiedeń) – Współpraca salwatoriańska w zamyśle Za-
łożyciela; ks. dr Mirosław Stanek SDS (Kraków) – Misyjna myśl Jordana w na-
uczaniu Vaticanum II; ks. Andrzej Urbański SDS (Bielsko-Biała) – Praktyka 
współpracy na misjach salwatoriańskich; ks. Kamil Leszczyński SDS (Warszawa) 
– Powstanie Wolontariatu Misyjnego Salvator i  jego udział w salwatoriańskim 
apostolstwie misyjnym; s. Małgorzata Oczkowicz SDS (Goczałkowice Zdrój) – 
Udział polskich sióstr salwatorianek w dziele misyjnym; ks. Agustin van Baelen 
SDS (Rzym) – Globalna wizja misyjnej współpracy Rodziny Salwatoriańskiej. 
W programie sympozjum znalazły się również: panel dyskusyjny z udziałem 
prelegentów i okolicznościowe nabożeństwo, połączone z całonocną adoracją 
Najświętszego Sakramentu w intencjach misyjnych. Oprócz alumnów uczest-
nikami sympozjum byli salwatorianie z różnych wspólnot, świeccy salwato-
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rianie z Dolnego Śląska oraz młodzież akademicka zrzeszona w Wolontariacie 
Misyjnym „Salvator”. W całym programie sympozjum uczestniczył rektor 
Międzynarodowego Domu Formacji Misyjnej „Mater Salvatoris” z Rzymu ks. 
Charles Mushitu SDS, a także siostry salwatorianki: s. Agnieszka Kozioł (Olsz-
tyn) i s. Renata Jasnowska (Zielona Góra) oraz delegaci z WSD w Świdnicy: 
dk. Kamil Ożóg i kl. Tomasz Kowlaczuk.

W tygodniu biblijnym i przed tygodniem modlitw o powołania, w piątek 
20 kwietnia, ks. dr Łukasz Darowski wygłosił prelekcję na temat: Pozwól się 
poznać. Biblijne etapy wiary według Ewangelii Jana 1,19-2,11. Spotkanie, w któ-
rym wzięli udział liczni goście z Obornik Śląskich, Trzebnicy i Wrocławia, 
zakończyło się świadectwem o historii rozeznania własnego powołania za-
konnego, które w formie wywiadu prowadzonego przez ks. Macieja Dalibora 
złożyli salwatorianka s. Aniela Garecka oraz salwatorianie br. Bogusław Koza 
i ks. Aleksander Jasiński.

4. Biblioteka

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie, założona w 1930 
roku, posiada w roku 2018 około 32 200 woluminów książek (w tym 29 750 
woluminów w katalogu komputerowym), około 7590 woluminów czasopism, 
427 maszynopisy prac naukowych oraz ponad 150 zarchiwizowanych starodru-
ków, głównie z zakresu ascetyki, biblistyki i liturgiki. Aktualnie biblioteka pre-
numeruje 110 tytułów czasopism polskich i 12 obcojęzycznych. W minionym 
roku akademickim dokonano przeglądu książek (kategoria „P” – podręczniki) 
znajdujących się dotychczas w sali św. Tomasza (tzw. sali teologicznej). Cały 
tamtejszy księgozbiór został przeniesiony do głównych pomieszczeń bibliote-
ki w starym zamku. Zakończono także weryfikację i systematyzację zbiorów 
znajdujących się w sali św. Augustyna (tzw. sali filozoficznej).

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2017/2018 odpowiedzialność za formację ducho-
wą spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie 
i ks. Grzegorzu Jabłonce. Swoją posługę realizowali oni przez indywidualne, 
regularne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje 
dla wspólnoty, prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne dla poszczegól-
nych roczników kleryckich połączone z Eucharystią, homilią i nabożeństwem. 
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Ponadto służyli posługą sakramentalną i czuwali nad organizowaniem comie-
sięcznych dni skupienia. Motywem przewodnim roku sprawozdawczego było 
wychowanie do przeżywania ciszy i ukazanie jej znaczenia dla rozwoju życia 
duchowego. Temu tematowi były poświęcone konferencje, rozmowy i lektury.

Program 24-godzinnych dni skupienia obejmował zawsze dwie lub trzy 
konferencje, medytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adorację Najświęt-
szego Sakramentu i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych 
spotkań były zapraszane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym 
roku byli to: ks. Emanuel Rus SDS, br. Pio Strużyński Alb. z Ojcowa, ks. 
Mieczysław Kijaczek SDS, ks. Marek Jarosz (Płock), ks. porucznik Maksymi-
lian Jezierski (Ordynariat Polowy WP), ks. Roman Słupek SDS, ks. Henryk 
Łodziana SDS, o. Janusz Pałka OFMCap. Ponadto we wrześniu 2017 roku 
o. Krzysztof Pałys OP przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, 
przygotowujące alumnów do złożenia profesji zakonnej. W marcu 2018 roku 
ks. Roman Słupek SDS przeprowadził trzydniowe rekolekcje dla alumnów 
przygotowujących się do wprowadzenia w posługę lektora i akolity, w maju 
ks. Józef Tarnówka SDS przeprowadził pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla 
kandydatów do sakramentu święceń prezbiteratu.

W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników poza oj-
cami duchownymi pełnili: o. Dominik Jakub Banaś OFM z Wrocławia oraz 
ks. Paweł Stanoszek SDS.

III. Posługi lektora, akolity i sakrament święceń

W uroczystość św. Józefa, 19 marca 2018 roku, podczas Mszy św. w kaplicy 
seminaryjnej w Bagnie, alumni: kl. Piotr Dymon, kl. Konrad Nowak, kl. Ka-
rol Matecki, kl. Kamil Stępień i kl. Dominik Truchan zostali wprowadzeni 
przez prowincjała ks. Józefa Figla w posługę lektora, a kl. Krzysztof Biegun, 
kl. Stanisław Biegun i kl. Karol Koszyl w posługę akolity.

W omawianym roku akademickim alumni naszego seminarium przyjmo-
wali sakrament święceń w trzech różnych terminach i miejscach. Najpierw 
4 listopada 2017 roku w kaplicy seminaryjnej w Bagnie bp Jacek Kiciński 
udzielił sakramentu święceń w stopniu diakona kl. Mario Lainezowi i kl. 
Markowi Sawickiemu. Następnie 26 maja 2018 roku w bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Trzebini k. Krakowa święcenia kapłańskie przez posługę 
J.E. Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej, 
przyjęli: dk. mgr Pavel Barbořák, dk. Mario Lainez, dk. mgr Marek Sawicki, 
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dk. mgr Mateusz Tomasiak i dk. mgr Yauheni Zhukouski. 7 lipca dk. mgr 
Exuperi Mkwawe z tanzańskiej wiceprowincji misyjnej przyjął święcenia ka-
płańskie w Msimbaz Center w Dar es Salaam przez posługę J.E. Eusebiusa 
Alfreda Nzigilwa, biskupa pomocniczego archidiecezji Dar es Salaam.

IV. Zaangażowanie apostolskie

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Jedną z form zaangażowania apostolskiego alumnów w roku akademickim 
jest systematyczna działalność w kołach zainteresowań zatwierdzonych przez 
rektora seminarium. Są to „koła wolontariuszy” działające przy: Domu Dziec-
ka w Obornikach Śląskich (klerycy: K. Dębowski, S. Franczak, P. Janowski, 
M. Marku, A. Novelo, M. Ogrodniczuk), przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierz-
bicach Wrocławskich (klerycy: K. Koszyl, K. Matecki, K. Stępień, M. Sumara, 
D. Truchan) oraz przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym prowadzonym dla 
dorosłych przez Siostry Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia 
(klerycy: K. Biegun, S. Biegun, P. Dymon, M. Sumara, D. Truchan). Człon-
kowie tych grup dbali o comiesięczny kontakt z mieszkańcami wymienionych 
domów, okazją do spotkań były także okolicznościowe nabożeństwa zwią-
zane z rokiem liturgicznym, a nawet rekolekcje przeprowadzone dla dzieci 
w Adwencie i w Wielkim Poście. Dzieci z Wierzbic przyjechały wraz z opie-
kunami 24 czerwca do domu zakonnego w Bagnie, by spędzić tu cały dzień 
w towarzystwie zaprzyjaźnionych kleryków i nowicjuszy salwatoriańskich. 
Aktywną działalność prowadziło Kleryckie Koło Misyjne zrzeszające dwuna-
stu alumnów (K. Biegun, S. Biegun, K. Dębowski, S. Franczak, P. Janowski, 
M. Marku, A. Novelo, K. Nowak, M. Ogrodniczuk, K. Stępień, M. Sumara, 
D. Truchan) i blisko współpracujące z Wolontariatem Misyjnym Salvator, 
szczególnie w tzw. regionie wrocławskim. Swoją działalność kontynuowało 
Koło Naukowe Alumnów, dźwiękowe „Studio w Wieży” (P. Janowski) oraz 
Kleryckie Koło Przewodników „Kustosz” (P. Dymon, K. Koszyl, K. Matecki, 
D. Truchan), którego zadaniem było oprowadzanie turystów po obiekcie 
klasztornym w niedzielne popołudnia. Systematyczną pracą i profesjonalnym 
śpiewem wykazała się schola seminaryjna pod batutą kl. Dominika Truchana, 
która dbała o muzyczną oprawę uroczystych liturgii. Aktywnie działało Kle-
ryckie Koło Tradycji Łacińskiej (S. Franczak, M. Marku, K. Matecki, A. Nove-
lo, K. Stępień, D. Truchan), którego członkowie raz w miesiącu uczestniczyli 
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w liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, współpra-
cowali z Duszpasterstwem Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej, 
a także 16 czerwca – z okazji 170 rocznicy urodzin założyciela salwatorianów 
– przygotowali oprawę Mszy św. solennej w bazylice Trzebnickiej.

2. Zewnętrzne zaangażowanie apostolskie

Od 21 do 26 października 2017 roku z racji Tygodnia Misyjnego, dziesięciu 
młodych salwatorianów – zaproszonych przez parafie z Bystrej, Mikołowa, 
Węgierskiej Górki, Obornik Śląskich i Piastowa – prowadziło katechezy i na-
bożeństwa o tematyce misyjnej. W roku akademickim i w okresie wakacji 
alumni pomagali duszpasterzom Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ru-
chu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu dni skupienia i rekolekcji dla 
młodzieży: w Karpaczu (K. Matecki), w Międzybrodziu (K. Nowak), w Mię-
dzyzdrojach (M. Marku), w Nitrze na Słowacji (P. Dymon) i w Węgorzewie 
(K. Koszyl, A. Novelo, br. S. Gilaj). W omawianym okresie podtrzymywana 
była stała współpraca z młodzieżą z Wolontariatu Misyjnego „Salvator”, a kle-
rycy K. Biegun (na Węgrzech) i K. Stępień (na Ukrainie) pracowali w cha-
rakterze wolontariuszy przy organizowaniu wakacyjnego wypoczynku dla 
dzieci. Alumni naszego seminarium (K. Dębowski, S. Franczak, P. Janowski, 
K. Stępień, M. Sumara, D. Truchan) pomagali w przeprowadzeniu XXV Sal-
watoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach; byli obecni na pielgrzym-
kowych szlakach: do Częstochowy – z Warszawy (M. Sumara, D. Truchan), 
z Bielska-Białej (K. Biegun), z Wrocławia (K. Dębowski, M. Ogrodniczuk, br. 
S. Gilaj), z Tarnowa (K. Stępień), z Żywca (K. Biegun, K. Matecki) oraz do 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – z Węgier i Słowacji (S. Bie-
gun). Dwóch alumnów P. Dymon i P. Janowski, pracując w sekretariacie, po-
magało w przeprowadzeniu XIX Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela, która odbywała się od 13 sierpnia do 6 września w Sankt Ottilien 
w Niemczech. Skromna delegacja (S. Biegun, K. Koszyl, D. Truchan) udała 
się także do sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu (Białoruś), 
w celu pomocy przy organizowaniu uroczystości odpustowych i przyjmowania 
pielgrzymów.

3. Inne formy świadectwa i działalności

W Święto Niepodległości, 11 listopada, cała wspólnota zakonna udała 
się na autokarową pielgrzymkę do sanktuarium na Górze Świętej Anny i do 
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Kamienia Śląskiego. Odpowiedzialny za program wyjazdu, połączonego ze 
zwiedzaniem i liturgią, był ojciec duchowny ks. Krystian Kolba.

Dwukrotnie gośćmi domu zakonnego byli mieszkańcy parafii Bagno. Mia-
ło to miejsce 12 listopada w ramach spotkań Okruchy tradycji organizowanych 
przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna oraz 28 stycznia na opłatku seniora 
organizowanym przez wspólnotę zakonną.

W roku jubileuszowym 100. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego 
Franciszka Jordana, w sobotę 13 stycznia odbył się w Bagnie finał II Ogólno-
polskiego Konkursu Jordanowskiego dla uczniów gimnazjów, organizowany 
przez ks. dr. Bogdana Cwynara i świeckich współpracowników z parafii Kró-
lowej Świata w Bielsku-Białej. Po przejściu eliminacji, które odbywały się 
w kilku salwatoriańskich parafiach, do finału zakwalifikowało się dziesięcioro 
uczniów z Bielska-Białej, Elbląga, Mikołowa i Trzebnicy. Finałowa część kon-
kursu odbyła się w murach seminarium w obecności katechetów szkolnych 
oraz prowincjała salwatorianów ks. Piotra Filasa i rektora seminarium ks. 
Jerzego Madery. Zwycięzcą konkursu został Jakub Barełkowski-Goraś z Trzeb-
nicy. W tym samym dniu liczni goście zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej 
na koncercie kolęd śpiewanych w różnych językach przez scholę seminaryjną 
i przeplatanych lekturą tekstów ojców Kościoła.

W sobotę 24 lutego siedmioosobowa drużyna piłkarska z naszego semi-
narium, złożona z księży i kleryków (O. Chonka, ks. M. Dalibor, ks. Ł. Da-
rowski, P. Janowski, K. Nowak, K. Stępień, M. Sumara), zajęła trzecie miejsce 
w V Turnieju Piłki Halowej Dolnośląskich Seminariów Duchownych organi-
zowanym przez Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocła-
wiu. W turnieju oprócz gospodarzy i salwatorianów brały udział drużyny z se-
minariów duchownych z Legnicy, Paradyża, Świdnicy i ojców franciszkanów.

W roku sprawozdawczym dwukrotnie gośćmi seminarium było kilkunastu 
członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z oddziału dolnoślą-
skiego, którzy przeżywali swój dzień skupienia najpierw 16 września – prowa-
dzony przez ks. Łukasza Darowskiego, a później 12 maja – prowadzony przez 
ks. Romana Słupka.

Trzykrotnie w ciągu roku akademickiego delegacja kleryków udawała się 
do Bielska-Białej na spotkanie z grupą świeckich dobrodziejów i współpracow-
ników salwatoriańskich, spotykających się od wielu lat na modlitwie w domu 
zakonnym salwatorianów przy ul. NMP Królowej Polski. W sobotę 23 czerwca 
osiem osób z grupy dobrodziejów z Bielska-Białej wraz z duszpasterzem przy-
jechało z rewizytą do wspólnoty seminaryjnej w Bagnie.
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Udanym przedsięwzięciem zakończonego roku był także wernisaż malar-
ski z udziałem artystów polskich i zagranicznych, wieńczący XXI Kresowy 
Plener Malarski Oborniki Śląskie 2018, zorganizowany w dniach od 2 do 7 
lipca w WSD Salwatorianów w Bagnie przez Fundację Kresową Semper Fidelis 
z Wrocławia.

Rok 2018 był rokiem wyborczym w Polskiej Prowincji Salwatorianów. Po 
trzech trzyletnich kadencjach ks. Piotra Filasa nowym prowincjałem został 
ks. Józef Figiel, wykładowca patrologii w naszym seminarium. Równocześnie 
zakończyły się trzy kadencje, tj. dziewięć lat sprawowania urzędu, rektora 
seminarium przez ks. Jerzego Maderę. Ksiądz prowincjał Józef Figiel, wraz 
z nową Radą Prowincjalną, z dniem 1 lipca 2018 roku powołał na urząd rek-
tora Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie – ks. dr. 
hab. Romana Słupka, wieloletniego wykładowcę teologii fundamentalnej 
i religiologii.

Dziękując Panu Bogu za zakończony rok akademicki 2017/2018, chcemy 
wyrazić szczerą wdzięczność nie tylko ks. Piotrowi Filasowi i ks. Jerzemu 
Maderze, ale wszystkim osobom zaangażowanym w codzienne funkcjono-
wanie i pomyślny rozwój naszej uczelni. Wyrazy podziękowania kierujemy 
pod adresem wspólnoty sióstr salwatorianek, którą tworzą: s. Aniela Garecka, 
s. Gaudencja Grabińska i s. Daria Magiera. Dziękujemy braciom zakonnym: 
br. Hieronimowi Drobikowi, br. Mirosławowi Jaroszkowi, br. Ryszardowi 
Kasprzakowi, br. Bogusławowi Kozie i br. Sokolowi Gilajowi. Nade wszyst-
ko wdzięczną pamięcią ogarniamy profesorów, wykładowców, duchownych 
i świeckich pracowników naszej uczelni, ludzi różnych profesji, którzy na wiele 
sposobów dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej  
Konferencji Naukowej Kultura nie tylko literacka.  

W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
(Wrocław, 15-16 czerwca 2018)

W  Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
w dniach 15-16 czerwca 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Międzyuczelniana 
Konferencja Naukowa Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II. Była to trzecia edycja tej konferencji, dwa pierwsze spotkania 
miały miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tym razem po raz pierwszy 
naukowe obrady zorganizowane zostały we współpracy trzech uczelni: Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który był głównym organizatorem 
tego przedsięwzięcia.

Pomysł przygotowania konferencji poświęconej osobie i dziełu św. Jana 
Pawła II zrodził się we Wrocławiu w 2015 roku, w dniu liturgicznej uroczysto-
ści Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia spotkały się przedstawicielki dwóch 
uczelni, dr hab. Anastazja Seul (literaturoznawca i teolog, Uniwersytet Zie-
lonogórski) i dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (literaturoznawca, Wyższe 
Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie, Papieski Wydział Teologicz-
ny), które miały już wcześniejsze doświadczenie owocnej współpracy filologów 
i teologów w ramach działalności Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera 
w Poznaniu.

Zaproponowany tytuł spotkania naukowego Kultura nie tylko literacka. 
W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II oddawał głębokie przekonanie 
inicjatorek konferencji o potrzebie uświadamiania sobie i innym wciąż nieod-
krytych lub za mało poznanych i zrealizowanych treści papieskiego nauczania. 
Jedno z najważniejszych zadań wyznaczonych przez Papieża współczesnemu 
człowiekowi widziały one w wypowiedzi umieszczonej na tegorocznym plaka-
cie zapowiadającym wydarzenie: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla 
Jego zbawczej władzy otwórzcie (…) szerokie dziedziny kultury” (22.10.1978). 
Zatem poddawana z założenia refleksji naukowej myśl Karola Wojtyły – Jana 
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Pawła II miała inspirować badaczy i uczestników cyklu konferencji do podej-
mowania w pierwszej kolejności wysiłku ciągłej pracy nad własnym człowie-
czeństwem, by wyrażało ono podobieństwo do człowieczeństwa Chrystusa. 
Miała też zachęcać do twórczego zaangażowania w uobecnianie w różno-
rodnych środowiskach akademickich prawdy o źródle kultury śródziemno-
morskiej i europejskiej cywilizacji celem powrotu do korzeni i przywrócenia 
sakramentalnego wymiaru kultury – nie tylko literackiej. Ważnym celem kon-
ferencji było również urzeczywistnianie podczas spotkań międzyuczelnianych 
communio personarum – idei tak bliskiej Janowi Pawłowi II. 

Obrady Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Kultura 
nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II rozpoczęły się 
w piątek 15 czerwca 2018 roku o 13.30 przemówieniem rektora Papieskiego 
Wydziału Teologicznego. Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec odniósł się 
w swojej wypowiedzi do liturgicznych czytań z dnia, do objawienia proroka 
Eliasza, który spotkał się z Bogiem przychodzącym pod osłoną lekkiego powie-
wu wiatru, kojarzonego w teologii z tchnieniem Ducha Świętego. Podkreślił, 
że konferencja poświęcona osobie i myśli Jana Pawła II jest dla niego przeja-
wem działania zmysłu wiary ludzi wierzących (sensus fidei fideles), otwartych na 
Boże natchnienia, gdyż pomysł jej przygotowania zrodził się poza wydziałem 
teologicznym, tzn. poza środowiskiem duchownych instytucjonalnie predesty-
nowanych do inicjowania tego typu sympozjów. Podziękował w związku z tym 
wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do zaistnienia tego wydarze-
nia. W szczególny sposób podkreślił wagę obecności na obradach prof. dr. hab. 
Adama Jezierskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W drugiej części 
wystąpienia ksiądz rektor zwrócił uwagę na nauczanie papieskie, dotyczące 
kultury, nawiązując między innymi do encyklik Centesimus annus i Veritatis 
splendor. Uwidocznił znajdujące się w nich przekonanie św. Jana Pawła II 
o tym, że natura ludzka przekracza kulturę, zatem od jakości człowieczeństwa, 
ujawniającego lub wypierającego prawdę bytu, od pracy człowieka nad sobą 
zależy jej wyraz, jej wytwory. 

Drugi w kolejności przemówił do uczestników konferencji prof. dr hab. 
Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który wyraził radość 
w związku z dojściem do skutku międzyuczelnianej konferencji, a jednocze-
śnie żal z powodu zbyt rzadkiej tego typu współpracy Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż 
sytuacja ta ulegnie zmianie. Zaprosił uczestników spotkania do odwiedzin 
gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nawiązał przy tym do wpro-
wadzenia ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, obiecując przybyłym 
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gościom prezentację Sali Leopoldina, w której centralnej części na suficie 
znajduje się wizerunek gołębicy – w kulturze chrześcijańskiej symbolizującej 
Ducha Świętego. 

Następnie głos zabrał ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT, który 
objął zaszczytną funkcję przewodniczącego pierwszej części obrad. Wystąpienia 
w ramach tej sesji otworzył referat dr hab. Anastazji Seul z Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego pt. Odwołania Jana Pawła II do literatury w jego wypowiedziach 
wygłoszonych podczas pielgrzymek do krajów Europy. Prelegentka wskazała m.in. 
na obecność w wypowiedziach papieskich odniesień do literatury pisarzy po-
chodzących z krajów, do których pielgrzymował św. Jan Paweł II. Wśród tych 
odniesień szczególne miejsce zajmowały – jak zaznaczyła badaczka – hymny 
narodowe traktowane przez Papieża jako miejsca teologiczne. Dr hab. Kata-
rzyna Węgorowska, prof. UZ (Zielona Góra) przedstawiła z kolei w artykule 
Totus Tuus. Filologiczno-kulturologiczne rozważania o Janie Pawle II i Czarnej 
Madonnie z Jasnej Góry (Na podstawie wybranych publikacji poświęconych życiu 
Karola Wojtyły) refleksje dotyczące wyjątkowej papiesko-jasnogórskiej relacji. 
Zgodnie z zamysłem prelegentki szkic miał zawierać prezentację świadectw 
zwerbalizowanych w interdyscyplinarnych opracowaniach oddających specy-
fikę życia Papieża Polaka, który w myśl wybranego przez siebie credo – Totus 
Tuus, całe swoje życie zawierzył Królowej Polski z sanktuarium na Jasnej 
Górze. Pierwszą część wykładów zamknął referat mgr. Bartłomieja Łuczaka 
z UMK w Toruniu pt. Poezja Karola Wojtyły w adaptacjach muzycznych Mar-
cina Stycznia i Krzysztofa Bigaja. Referent omówił zjawisko poezji śpiewanej 
i na jego tle ukazał twórczość Marcina Stycznia i Krzysztofa Bigaja, dwóch 
artystów, którzy osobno wydali płyty CD zawierające głównie ich kompozycje 
muzyczne do utworów poetyckich Karola Wojtyły. 

Przewodniczenia obradom podczas drugiej piątkowej sesji podjął się dr 
hab. Jacek Zieliński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr. Cykl 
wykładów zapoczątkowała prelekcja dr hab. Ewy Krawieckiej z UAM w Po-
znaniu pt. Dwie literackie peregrynacje do Ziemi Świętej: Karola Wojtyły i Ro-
mana Brandstaettera. Badaczka porównała w referacie wrażliwość poetycką 
i umiejętność nieomal mistycznego odczytywania „Piątej Ewangelii”, czyli 
Ziemi Świętej, przez obu autorów. Następnie dr hab. Włodzimierz Toruń 
z KUL-u zaprezentował artykuł Znacząca (nie)obecność. Jan Paweł II a Zbi-
gniew Herbert, który stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, jakie były relacje 
między tymi dwoma wielkimi Polakami XX wieku. Dr Michał Kapias oraz 
ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, przedstawili referat zawierający treści mieszczące się w jego tytule Mar-
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tinowskie inspiracje w koncepcji narodu u Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Część 
wykładową pierwszego dnia konferencji zakończyła dr Emanuela Bednarczyk-
-Stefaniak z PWT we Wrocławiu prelekcją zatytułowaną Stać się dzieckiem, 
by urzeczywistnić ojcostwo Boga w przestrzeni życia rodzinnego i  społecznego. 
Studium dramatu „Promieniowanie ojcostwa” Karola Wojtyły. Prelegentka za-
prezentowała etapy procesu uwewnętrzniania i uświadamiania przez głównego 
bohatera prawd stojących u źródła jego życia wewnętrznego, posługując się 
przy tym metodą fenomenologiczną. Panele kończyły dyskusje poświęcone 
wysłuchanym treściom. 

Uczestnictwo w konferencji tego dnia zgłosili prof. dr hab. Andrzej Suli-
kowski z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. dr hab. Jan Okoń z Krakowa. 
Obu prelegentom przeszkodziła w przyjeździe choroba. Swój referat przysłał 
dr hab. Stefan Radziszewski – również niemogący wziąć czynnego udziału 
w spotkaniu. 

Po części naukowej konferencji – zgodnie z programem – nastąpiła część 
rekreacyjno-artystyczna. Uczestnicy zostali oprowadzeni po wrocławskiej ka-
tedrze im. św. Jana Chrzciciela. Potem udali się do gmachu głównego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, gdzie podjęci zostali kolacją przez prof. dr. hab. Adama 
Jezierskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie z jego wcześniej-
szą obietnicą zwiedzili m. in. Salę Leopoldina, wieżę uniwersytecką, po czym 
wysłuchali w Oratorium Marianum koncertu w wykonaniu jego magnificencji 
Adama Jezierskiego. 

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od sprawowanej o godz. 9.00 rano 
przez ks. dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza Mszy św. na terenie Papieskiego Wy-
działu Teologicznego. Pierwsza sobotnia sesja odbyła się pod przewodnictwem 
dr hab. Ewy Krawieckiej. Wystąpił w niej o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak 
OP z krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z referatem zaty-
tułowanym Teologiczna epistemologia w wierszu Karola Wojtyły „Pieśń o Bogu 
ukrytym”. Prelegent przyjrzał się temu utworowi w kontekście całokształtu 
twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Ukazał w nim – zgodnie z założe-
niem – zaskakująco dojrzałe poglądy autora dotyczące poznania naturalnego 
i nadprzyrodzonego, etapów rozwoju chrześcijańskiego życia duchowego, 
istoty modlitwy, relacji między naturą a łaską, porządku stworzenia i zbawie-
nia, trynitarnych źródeł chrześcijańskiej sakramentologii i oczekiwania escha-
tologicznego. Następnie ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL z Lublina, 
przedstawił spojrzenie Jana Pawła II na współczesną, nowoczesną kulturę 
w artykule W jaki sposób można urzeczywistnić wzajemny związek między wiarą 
i kulturą? Nauczanie św. Jana Pawła II. Zaprezentował myśl Papieża: „Wiara 
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jest źródłem kultury, kultura zaś jest ukoronowaniem wiary” oraz jego prze-
świadczenie, iż wiara, która nie jest zakorzeniona w kulturze, nie jest wiarą 
w pełni przyjętą. Jako trzeci prelegent wystąpił dr Zbigniew Stojanowski-Han 
z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie z prelekcją Listy Jana Pawła 
II skierowane do rodaków w Ojczyźnie jako wyraz troski o wartości religijne oraz 
pamięć historyczną narodu polskiego. Pierwszą część obrad zamknął prof. dr 
hab. Krzysztof Dybciak z UKSW w Warszawie. Zaprezentował referat zatytu-
łowany Wartości narodowe w intelektualnej działalności Jana Pawła II, dotyka-
jąc w nim kwestii tożsamości etnicznej, powstawania narodów, patriotyzmu 
i związków religijności z wartościami narodowymi, stanowiących podstawowy 
wymiar pisarstwa i duszpasterskiej działalności Papieża. Po ostatniej prelekcji 
odbył się panel dyskusyjny, podczas którego żywo dyskutowali ze sobą o. prof. 
Jarosław Kupczak z prof. Krzysztofem Dybciakiem. 

Po przerwie obradom przewodniczył o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak. 
Jako pierwszy wystąpił ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT we Wro-
cławiu. Zwrócił uwagę na kwestię feminizmu i nowego feminizmu postulowa-
nego przez św. Jana Pawła II, a związanego z podkreśleniem godności kobiety 
i docenieniem macierzyństwa. Prelegent zaznaczył m.in., że nowy feminizm 
miałby promować kobietę w jej zdolności stawania się darem dla innych 
i współdziałania z mężczyznami. Następnie ks. mgr lic. Maciej Dalibor SDS 
z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przedstawił referat opar-
ty na drugiej części katechez środowych Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich. Ukazał w nim sakrament małżeństwa jako łaskę dawaną przez 
Boga ludziom, aby uzdrawiać łączące ich relacje. Podkreślił fakt, że z  jed-
nej strony każde z małżonków tworzy swoją niepowtarzalną więź z Bogiem. 
Z drugiej razem, jako ci, którzy „stali się jednym ciałem” (Rdz 2,24), łączą się 
z Bogiem w wyjątkowej relacji „wielkiej tajemnicy” (Ef 5,32). Występujący 
w kolejności mgr Jan Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego w referacie 
„On jeden nieśmiertelny, prosty i boski” – romantyczna symbolika krzyża w twór-
czości Karola Wojtyły podjął dwie kwestie. Po pierwsze pokazał, że krzyż w Re-
nesansowym psałterzu odsyła czytelnika do poetyckiej wyobraźni Zygmunta 
Krasińskiego. Po drugie przekonująco dowodził, że symbolika krzyża w poezji 
Wojtyły inspirowana z kolei poezją Norwida wykracza poza samą wizualną 
postać krzyża – krzyż jest zharmonizowaniem kierunków horyzontalnego 
i wertykalnego, kultury średniowiecznej i renesansowej. Ta figura poetycka 
– zdaniem prelegenta – będzie używana przez przyszłego Papieża w jego na-
uczaniu, aby zobrazować prawdy antropologiczne czy eklezjologiczne. Drugi 
sobotni blok wykładów zamknęła prelekcja dr hab. Grażyny Golik-Szarawar-
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skiej z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Salvifici doloris” w świetle polskiej recepcji 
teatralnej „Hioba” Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wykazała ona, że Hiob 
Karola Wojtyły, postrzegany jako zalążek listu apostolskiego Salvifici doloris 
oraz encykliki Redemptor hominis papieża Jana Pawła II, stanowi artystyczną 
wykładnię idei zbawczego cierpienia jako archetypicznej sytuacji człowieka. 
Pokazała, że nośnikiem treści ideowych jest kształt teatralny dramatu, odwołu-
jący się do konwencji teatru antycznego, teatru misteryjnego i młodopolskiej 
poetyki Stanisława Wyspiańskiego. Po owocnej dyskusji uczestnicy konferencji 
naukowej udali się na obiad do restauracji „Lwia Brama”. 

Ostatni poobiedni cykl wykładów odbył się pod przewodnictwem prof. dr. 
hab. Krzysztofa Dybciaka. Mgr Piotr Klimczak, poeta wrocławski, mówił na 
temat Kultury życia wewnętrznego w poezji Karola Wojtyły. Dr hab. Luiza Rzy-
mowska z Uniwersytetu Wrocławskiego zwróciła uwagę na Kunszt retoryczny 
w mowie Jana Pawła II wygłoszonej do więźniów w zakładzie karnym w Płocku 
7 czerwca 1991 r. Autorka referatu ukazała, w jaki sposób mówca zmierza do 
przekonania odbiorców, i wskazała na jego umiejętności w zakresie inventio, 
dispositio i elocutio, poświadczone w tekście, wydobywając w toku analizy reto-
rycznej wszystkie cechy formalne mowy (m.in. zastosowanie toposów z podo-
bieństwa i ze świadectw). Następnie prof. dr hab. Dorota Heck z Uniwersytetu 
Wrocławskiego zaprezentowała wystąpienie na temat: Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II kryteria oceny literatury. Jedną z istotnych cech twórczości literackiej 
widziała w dbaniu o prawdę, dobro i piękno słowa poetyckiego wyrażającego 
podobieństwo do Logosu z Ewangelii św. Jana. Wystąpienie to, ukoronowane 
dyskusją, zakończyło konferencję naukową.

Emanuela Bednarczyk-Stefaniak
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Ks. Łukasz Darowski SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2017

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2017 roku. Bi-
bliografia nie podaje opracowań o charakterze publicystycznym, ani tytułów 
książek i artykułów autorów zagranicznych przetłumaczonych przez salwato-
rianów. Redakcja „Studia Salvatoriana Polonica” dziękuje wszystkim autorom 
za udostępnione informacje.

Ks. dr Łukasz Darowski SDS (Bagno)

Artykuł:
1. Narracyjny model odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,35-51, „Zeszyty Naukowe 

Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 14(2017), s. 319-329.

Recenzja:
1. Character Studies in the Fourth Gospel, red. S.A. Hunt, D.F. Tolmie, R. Zimmer-

mann, Tübingen 2013, „Biblical Annals” 7/1(2017) s. 163-168.

Ks. mgr Domański Marek SDS (Krzywin)

Książka:
1. Parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Rudnie w latach 1945-2000, 

Kraków 2017, ss. 116.
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Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Książki:
1. Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Rykoszynie, Rykoszyn 2017, ss. 118.
2. Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Paw-

ła II, wyd. 2 i uzupełnione, Wrocław 2017, ss. 112.

Artykuły:
1. Aktualizacja programu duszpasterskiego 2017/2018 w życiu osób konsekrowanych, 

„Biuletyn Tygodniowy CIZ” (Centrum Informacyjnego Zakonów) 2017 nr 42 
(17-23.10.2017), s. 8-12.

2. O programach duszpasterskich dyskusyjnie: pomoc czy przeszkoda?, „Homo Dei” 
2017 nr 2, s. 33-43.

3. Św. Jadwiga jako patronka miejscowości, „Studia Salvatoriana Polonica” 11(2017), 
s. 195-210.

4. Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II, „Teologia Praktyczna” 
18(2017), s. 113-131.

5. W drodze ku synodowi biskupów o młodzieży, „Studia Pastoralne” 2017 nr 13, s. 13-
26.

Sprawozdanie:
1. Sprawozdanie z Sympozjum Jadwiżańskiego (Wrocław – Trzebnica, 28 marca 2017 

roku), „Studia Salvatoriana Polonica” 11(2017), s. 362-363.

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Wrocław)

Książka:
1. Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, wyd. 2, Lublin 

2017, ss. 339.

Artykuł:
1. Granice natury – granice nauki; granice i ograniczenia nauki, „Roczniki Filozoficz-

ne” 65(2017) nr 1, s. 143-149.
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Ks. mgr Grzegorz Jabłonka SDS (Bagno)

Książka:
1. Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg. 25 lat Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, 

red. G. Jabłonka, A. Byrczek, Bielsko-Biała 2017, ss. 104.

Ks. mgr Dariusz Jasuba SDS (Lublin)

Książka:
1. Soteriologiczne wątki w New Age i współczesnym laicyzmie w świetle teologicznej 

krytyki, Kraków 2017, ss. 72.

Ks. Dr Ireneusz Kiełbasa SDS (Kraków)

Artykuł:
1. Wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w rozwój ruchu pielgrzymkowego do Sank-

tuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy po 1945 roku, w: Wkład św. Jadwigi Ślą-
skiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 111-124.

Ks. mgr Andrzej Kusiak SDS (Trzebnica)

Artykuł:
1. Kult św. Jadwigi Śląskiej w Ameryce Łacińskiej, „Studia Salvatoriana Polonica” 

11(2017), s. 89-105.

Ks. dr Rafał Masarczyk SDS (Oborniki Śląskie)

Recenzja:
1. T. Rożek, Nauka to lubię, t. 2: Człowiek, Warszawa 2015, ss. 235, „Studia Salvato-

riana Polonica” 11(2017), s. 343-348.
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Ks. mgr Michał Meisner SDS (Lublin)

Artykuły:
1. Z. Zaleski, M. Sobol-Kwapińska, A. Przepiórka, M. Meisner, Development and 

validation of the Dark Future Scale, „Time & Society” (2016), s. 1-17.
2. M.B. Studzińska, M. Demkowska-Kutrzepa, A. Borecka, M. Meisner, K. Tom-

czuk, M. Roczeń-Karczmarz, T. Kłapeć, Z. Abbass, A. Cholewa, Variations in the 
Rate of Infestations of Dogs with Zoonotic Nematodes and the Contamination of Soil 
in Different Environments, „International Journal of Environmental Research and 
Public Health” 14/9 (2017).

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Artykuł:
1. Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji „Amoris laetitia” papieża 

Franciszka, „Ethos” 2(2017), s. 239-254.

Ks. dr Hubert Ordon SDS (Lublin)

Artykuły:
1. Kobiety w genealogii Jezusa (Mt 1,1-17) a sytuacja Kościoła Mateuszowego, w: Nie-

wiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, 
red. A. Kubiś, K. Napora, Lublin 2016, s. 247-256.

2. Świat stworzony drogą do poznania Boga (Rz 1,19-20), „Verbum Vitae” 31(2017), 
s. 171-188.

Ks. dr Korneliusz Policki SDS (Fribourg)

Artykuł:
1. Wprowadzenie, w: J.M. Bocheński, Hundert Aberglauben. Kleines philosophisches 

Wörtebuch, Bad Sassendorf 2017, s. 3-10.
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Ks. dr hab. Roman Słupek SDS (Oborniki Śląskie)

Książka:
1. Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papie-

skim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), Kraków 
2017, ss. 431.

Artykuł:
1. Benedykta XVI apologia eklezjalnego wymiaru wiary chrześcijańskiej, w: Teologia 

fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 
2017, s. 217-235.

Ks. Mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Logika służby czy przywilejów?, „Pastores” 2017 nr 2, s. 125-134.
2. Spotkanie i wsparcie, „Pastores” 2017 nr 4, s. 123-132.

Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (Trzebinia)

Książki:
1. Estera. Zawierzyć Opatrzności. Rekolekcje „lectio divina”, Kraków 2017, ss. 226.
2. Rut. Przyjaźń drogą do Boga. Rekolekcje „lectio divina”, Kraków 2017, ss. 136.
3. Життєві рішення у світлі Божого слова, Львів 2017 (książka Życiowe wy-

bory w świetle Słowa Bożego w języku ukraińskim, tłum. Lena Kurc), ss. 160.

Ks. dr Bernard Witek SDS (Morogoro, Tanzania)

Artykuły:
1. He Who Walks in Integrity Walks Securely (Prov 10:6-12), „Africa Tomorrow” 

17/1(2015), s. 77-86.
2. Gaining Honour vs Gaining Riches (Prov 11:12-16), „Africa Tomorrow” 17/2(2015), 

s. 59-68.
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Ks. Dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Cała piękna: lectio divina z Maryją, Kraków 2017, ss. 180.
2. Ewangelia czytana życiem: rekolekcje lectio divina z Bratem Albertem, Kraków 2017, 

ss. 354.
3. Návrat k životu: počúvanie Slova, duchovné sprevádzanie, uzdravenie srdca, Kraków 

2017, ss. 113 (przekład książki Powrót do życia).
4. Strategiczny kwadrans w weekend, Kraków 2017, ss. 35.

Artykuły:
1. Między pragnieniem Boga a pokusą, „Pastores” 2017 nr 2, s. 7-16.
2. Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Łukaszem, w: Przewod-

nik po rekolekcjach lectio divina, z. 4, Kraków 2016, s. 79-100.

Ks. mgr lic. Konrad Zaborowski SDS (Lublin)

Książka:
1. Logika – filozofia – człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Ka-

linowskiego, red. A. Lekka-Kowalik, K. Zaborowski, Lublin 2017, ss. 308.
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Salwatorianie w Czechach i na Morawach  
w latach 1895-2014 (stan personalny) 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Pavla Barbořáka SDS, przedstawiona w roku 
2017 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napisana 
na seminarium naukowym z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Du-
chownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. dr. hab. Norberta 
Jerzaka i zrecenzowana przez ks. prof. dr. hab. Mieczysława Koguta. Do zain-
teresowania tematem przyczynił się także ks. dr hab. Michał Piela SDS, który 
w miarę możliwości służył swoją radą i szeroką wiedzą z historii Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela.

Celem omawianej pracy było przedstawienie procesu powstawania pierw-
szych salwatoriańskich domów zakonnych na ziemiach dzisiejszej Republiki 
Czeskiej i opisanie sylwetek czeskich salwatorianów, ich pracy zarówno w mło-
dej prowincji zakonnej, jak i w późniejszych okresach systemów totalitarnych. 
Zdaniem autora pracy, chcąc dziś kontynuować działalność braci i księży 
salwatorianów w Czechach, konieczne jest dokładne poznanie historii zgroma-
dzenia zakonnego na tych ziemiach i pielęgnowanie pamięci o zmarłych. Dziś 
bowiem zanikły już nie tylko domy zakonne o bogatej tradycji, ale znikają 
nawet miejsca pochówku współbraci. Przystępując do badania życiorysów cze-
skich salwatorianów z okresu prawie 120 lat, trzeba było rozwiązać kilka pro-
blemów metodologicznych. Pierwszy dotyczył podziałów narodowościowych, 
gdyż do II wojny światowej Czeską Prowincję Salwatorianów tworzyli Czesi, 
Polacy, Austriacy i Niemcy. Drugi problem dotyczył granic diecezji, które nie 
były identyczne z granicami państw, co stwarzało trudności z określeniem 
tożsamości narodowościowej i z dotarciem do materiałów archiwalnych znaj-
dujących się w kościelnych i państwowych archiwach na terenie kilku krajów. 

Przy powstawaniu omawianej pracy oprócz źródeł z archiwów kościelnych 
zapisanych w języku czeskim, łacińskim i niemieckim, po raz pierwszy zostały 
wykorzystane materiały z Państwowego Archiwum Służb Bezpieczeństwa 
w Pradze, które dostarczyły wiedzy o konspiracyjnej działalności i martyrologii 
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salwatorianów czeskich w okresie komunizmu. Przykładem mogą być słowa 
ks. Kajetána Matonohy SDS, który 17 lipca 1962 roku, zanim został skazany 
na cztery lata więzienia „za działalność wywrotową przeciw państwu”, w ten 
sposób zeznawał przed sądem: „Czuję się winnym, że się sprzeciwiłem świec-
kim prawom. Po zakazie działalności Zgromadzenia czułem moralny obowią-
zek, żyć jako zakonnik (…). Ja i reszta współbraci odczuwaliśmy obowiązek, 
aby dbać i opiekować się nie tylko sobą, ale i apostolatem i oddziaływać na 
wiernych, żeby pozostali wierni w wierze (…). Pomimo tego, że żyjemy każdy 
z osobna, jesteśmy zobowiązani do ratowania nieśmiertelnych dusz”.

Praca magisterska składa się z trzech rozdziałów i obszernego aneksu z fo-
tografiami, który zawiera także tabele z danymi personalnymi salwatorianów 
pochodzących z czeskich diecezji oraz tabelę z listą aresztowanych zakonników 
w okresie totalitaryzmu nazistowskiego lub komunistycznego. Całość liczy 181 
stron maszynopisu. 

W pierwszym rozdziale opisana jest ogólna sytuacja społeczno-polityczna, 
z nakreśleniem historii końca XIX i XX wieku, czyli sytuacja Czechów w mo-
narchii austro-węgierskiej, powstanie pierwszej republiki, problem niemiec-
kojęzycznej mniejszości, która stanowiła 30 procent mieszkańców państwa, 
rozłam w Kościele katolickim, czas II wojny światowej i sytuacja po objęciu 
władzy przez rządy komunistyczne. Na tym tle ukazane zostało przybycie sal-
watorianów z austro-węgierskiej prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
na ziemie czeskie i kształtowanie się samodzielnej Czeskiej Prowincji Salwato-
rianów od roku 1924.

W drugim rozdziale opisany jest proces zakładania domów zakonnych 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i  ich historia od roku 1895 aż do współ-
czesności: Valašské Meziříčí (1895-1957), Krnov (1899-1950), Brno-Husovice 
(1910-1962), Vranov k. Brna (1926-1963), Prostějov (1934-1961 i 1990-2015), 
Praha-Lhotka (1939-1943). 

Trzeci rozdział, który zawiera biogramy salwatorianów z Czech i Moraw, 
podzielono na sześć części. Cztery pierwsze dotyczą ważnych okresów w życiu 
Zgromadzenia i społeczeństwa. Dwie ostatnie dotyczą członków, którzy wystą-
pili ze Zgromadzenia w czasie trwania profesji czasowej, i członków, o których 
brak bliższych informacji. 

Podsumowując: od 1885 (w tym roku śluby zakonne złożył pierwszy sal-
watorianin pochodzący z czeskiej diecezji) do 1989 roku profesję zakonną 
złożyło 129 osób pochodzących z ziem czeskich; 53 osoby przyjęły święcenia 
kapłańskie; w okresie tym 58 zakonników zmarło, będąc do końca salwatoria-
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nami; 62 osoby opuściły Zgromadzenie (w tym 11 kapłanów); o losach kilku 
zakonników nie mamy żadnej wiedzy. 

W okresie rządów totalitarnych 15 salwatorianów zostało skazanych pra-
womocnym wyrokiem za „działalność wywrotową” na karę więzienia, w tym 
jeden na karę śmierci (ks. Jaroslav Metoděj Mičola SDS – rozstrzelany 3 lipca 
1942 roku). Niektórzy byli sądzeni kilkakrotnie (np. ks. Karel Smutek SDS 
trzykrotnie stawał przed sądem). Po przeprowadzonej analizie materiału źró-
dłowego z dumą można stwierdzić, że salwatorianie byli bezkompromisowi 
i uważani przez komunistyczne władze za „reakcyjne żywioły, bezgranicznie 
ufające Watykanowi i kościelnym przełożonym”. Chyba najdłużej aresztowa-
nym salwatorianinem był ks. Alfréd Václav Janiš SDS, który został skazany na 
dożywocie i siedemnaście lat spędził w więzieniu. Jeden salwatorianin zmarł 
w trakcie przesłuchań, jeden w więzieniu i jeden w następstwie „chorób na-
bytych w więzieniu”. 

Po rozwiązaniu wszystkich zgromadzeń zakonnych w Czechosłowacji 
w kwietniu 1950 roku pozostało na „wolności” tylko siedmiu salwatorianów, 
z których: 

– ks. Cyryl Braschke SDS przeniósł się do klasztoru sióstr, gdzie był ka-
pelanem, a trzy miesiące później został razem z siostrami przewieziony do ich 
zbiorowego klasztoru w Bílé Vodě, gdzie wkrótce zmarł; 

– ks. Ondřej Drda SDS był na studiach w Rzymie; 
– księża Štěpán Šrahůlek SDS, Alois Prokop SDS, Leonard Pauk SDS 

i Vilfried Kalinský SDS (przy którym pozostał br. Kasián Zátopek SDS) po-
zostali czynni w duszpasterstwie. 

Reszta zakonników albo trafiła do więzienia, albo do „zbiorowych klaszto-
rów, tj. obozów pracy”, gdzie był reżim podobny do więziennego. W jednym 
z takich obozów, w miejscowości Králíky-Hedeč, w sanktuarium i byłym 
klasztorze redemptorystów, otoczonym wysokim murem i na zupełnym od-
ludziu, umarł pozbawiony opieki lekarskiej br. Bernard Michalík SDS, po-
dobnie w następstwie wypadku przy budowie zapory Klíčava k. Chomutova 
(runęło rusztowanie) umarł br. Marek Ladislav Matisko SDS, który tam był 
internowany.

Politycznych zmian, które miały miejsce w 1989 roku, doczekało zaledwie 
siedmiu salwatorianów, z których jeden przebywał za granicą, a dwóch innych 
z powodów zdrowotnych nie było już w stanie wrócić do życia w domu za-
konnym. W 1991 roku powrócił do Czeskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela ks. Ondřej Drda SDS, który objął urząd prowincjała po śmierci 
ks. Norberta Vjačky SDS. W 1995 roku, gdy pozostało już tylko trzech salwa-
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torianów w Czechach, przybyli tam pierwsi współbracia z Polskiej Prowincji 
Salwatorianów, którzy do dziś razem z dwoma czeskimi salwatorianami służą 
charyzmatem salwatoriańskiego życia zakonnego Kościołowi katolickiemu 
w Czechach. 

Ks. Pavel Barbořák SDS
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Przemiany semantyczne w publikacjach „Tygodnika Powszechnego”. 
Perspektywa teologiczna 

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Marka Sawickiego SDS, przedstawiona we wrze-
śniu 2017 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została 
napisana na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej w Wyższym Semi-
narium Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. 
Bogdana Ferdka i zrecenzowana przez ks. dr. hab. Jarosława Lipniaka.

W dzisiejszym społeczeństwie można zaobserwować stopniowe zmiany 
zachodzące na tle wartości i  języka, w którym się one wyrażają. Szczególną 
przestrzenią, gdzie jest to widoczne, są środki masowego przekazu, w których 
toczy się swego rodzaju walka o określone wartości. Przebiega ona na gruncie 
sporu o antropologię w Europie i na świecie, a wiąże się z ideami rewolucji 
kulturowej i filozofii postmodernizmu. Mimo powszechności tego zjawiska 
panuje dzisiaj ogromna niewiedza na temat problemów antropologicznych 
związanych z rewolucją kulturową i nową etyką, którą kreuje się przez określo-
ne przemiany semantyczne. Kwestie definiowania pojęć zajmują w tym sporze 
o wartości miejsce szczególne, gdyż od tego, jak nazwie się dane pojęcie i jaką 
przyjmie się podstawę antropologiczną wraz z koncepcją człowieka, zależy 
etyczna kwalifikacja wielu dzisiejszych problemów. Niewiedza ta prowadzi do 
masowej apatii, obojętności, co pociąga za sobą poważne konsekwencje dla 
przyszłości ludzkości, zwłaszcza w wymiarze sekularyzacyjnym. Kluczem do 
rozumienia podejmowanych zmian jest język, jakim się posługujemy, i odpo-
wiednie wiązanie pewnych wartości z danym pojęciem. Trzeba podkreślić, że 
żyjemy dziś w świecie w ogromnej mierze kształtowanym przez media. Każda 
telewizja, gazeta czy czasopismo posługuje się odpowiednim językiem, aby 
dotrzeć do swoich odbiorców i przekazać informację, tak by odbiorca mógł 
sobie wyrobić określony pogląd. Jest oczywiste, że gazeta o profilu katolickim 
będzie operowała takim językiem, jaki jest zgodny z nauczaniem Kościoła, sta-
rając się przedstawić podawane treści tak, by mógł je przyjąć odbiorca będący 
katolikiem. Natomiast zupełnie innym językiem będzie posługiwało się pismo 
o charakterze liberalnym.
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Celem omawianej pracy magisterskiej było ukazanie przemian semantycz-
nych w odniesieniu do wybranych pojęć na przykładzie katolickiego pisma 
społeczno-kulturalnego „Tygodnik Powszechny”. Praca ma charakter inter-
dyscyplinarny, składa się z trzech rozdziałów i liczy 122 strony maszynopisu. 
W pracy wykorzystano właściwą socjologii metodę systematyzacji i analizy 
treści artykułów. W pierwszym rozdziale autor wychodzi od przedstawienia 
samego problemu, kontekstu, genezy i mechanizmów przemian semantycz-
nych, jakie zachodzą w społeczeństwie, odnosząc się do pojęć, co do których 
przemiany te są rzeczywiście społecznie ważne i oddziałują na wartości z nimi 
związane. W drugim rozdziale został ukazany sposób definiowania pojęć: wol-
ności, równości i tolerancji, które autor wyodrębnił, dokonując syntezy treści 
publikacji „Tygodnika Powszechnego”. Ukazano obraz każdego z nich, jaki 
jest prezentowany przez dziennikarzy. W trzecim rozdziale dokonano próby 
krytyki wymienionych pojęć i  ich zakresu znaczeniowego w perspektywie 
teologicznej. 

Do zrealizowania tematu wykorzystano obecną na polskim rynku litera-
turę oraz publikacje „Tygodnika Powszechnego” z okresu obejmującego lata 
2008-2017, to jest od czasu, kiedy większościowym udziałowcem pisma stała 
się Grupa ITI i zasadniczo zmienił się skład redakcji. W analizie perspektywy 
teologicznej posłużono się dokumentami Kościoła, encyklikami, adhortacjami 
jak również tekstami z Pisma Świętego. 

Analiza publikacji „Tygodnika Powszechnego” wykazała, że na łamach 
pisma interpretacje wielu ważnych społecznie pojęć są dalekie od definicji 
uznawanej przez Kościół katolicki czy choćby utrwalonego ich rozumienia 
w tradycji i porządku społecznym. Szczególnie jest to zauważalne w obszarze 
haseł: wolność, równość, tolerancja, którymi usprawiedliwia się możliwość 
wykonywania aborcji, sztucznego zapłodnienia in vitro, mrożenia zarodków, 
stosowania antykoncepcji. Próbuje się zmieniać definicje małżeństwa i rodzi-
ny, które odnosi się do różnych innych konfiguracji. W kontekście równości 
usiłuje się wmówić, że kobiety i mężczyźni powinni mieć dokładnie takie 
same prawa udziału zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele, zwłaszcza jeśli 
chodzi o pełnienie urzędów i zajmowanie równych pozycji. Pojęcie tolerancji 
w rozumieniu dziennikarzy czasopisma tłumaczy zasadność małżeństw homo-
seksualnych, jak też akceptację płci społeczno-kulturowej „gender”. 

Z analizowanych treści wynika, że dziennikarze – wprawdzie często nie 
bezpośrednio, ale jednak – rozmijają się z nauczaniem Kościoła katolickiego, 
co dokonuje się systematycznie i skutecznie rozmydla lub definiuje na nowo 
dotychczas niezmienne pojęcia. W prezentowaniu tematów autorzy „Tygodni-
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ka Powszechnego” posługują się fragmentami Pisma Świętego, wypowiedziami 
papieży czy wysokich hierarchów kościelnych, by następnie proponować ich 
interpretacje z komentarzem o mocno lewicujących poglądach, rozmiękcza-
jącym ostatecznie nauczanie Kościoła. Efektem jest moralny zamęt w sferze 
wartości, o które toczy się dzisiaj walka przez przypisywanie nowych definicji 
konkretnym pojęciom. Wiele pojęć definiuje się w sprzeczności z wartościami, 
które w pierwotnym rozumieniu miały stanowić ich podstawę. Rezultatem 
takiego stanu rzeczy w dalszej perspektywie jest możliwość przyznawania 
nowych praw mniejszościom, takim jak środowiska LGBT, w imię nowych 
definicji pojęć, choćby takich jak wolność, równość czy tolerancja. Takie 
manipulacje semantyczne niosą ze sobą wiele obaw na przyszłość, gdyż mogą 
doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do niemożności percepcji i zrozu-
mienia nauczania Kościoła, gdyż każdy pod kluczowymi pojęciami będzie 
rozumiał inne znaczenie. Ostateczną konsekwencją może być coraz bardziej 
postępująca laicyzacja społeczeństwa.

Ze względu na ograniczony charakter pracy dyplomowej poruszone zagad-
nienia zostały omówione w ograniczonym wymiarze. Z pewnością temat stale 
się aktualizuje i rozwija, stąd można by odnieść się do niego w dużo bardziej 
rozbudowany sposób. Autor ma jednak satysfakcję, iż przedstawiona analiza 
zawiera istotę problemu.

Ks. Marek Sawicki SDS
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