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 Od Redakcji

„Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu 
Franciszkowi Marii od Krzyża (w  życiu świeckim Janowi Chrzcicielowi 
Jordanowi), prezbiterowi, założycielowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, który pełen gorliwości apostolskiej 
był niestrudzonym głosicielem Ewangelii, przy użyciu wszystkich środków, 
które mu podpowiadała miłość Chrystusa, przysługiwał odtąd tytuł błogosła-
wionego”. Te słowa z listu apostolskiego papieża Franciszka zostały odczytane 
przez kard. Angela De Donatisa w dniu 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana 
na Lateranie podczas uroczystości beatyfikacji o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana. 

Choć w rzymskiej bazylice ze względu na ograniczenia związane z pan-
demią koronawirusa była obecna wtedy zaledwie mała cząstka tych, którzy 
pragnęli tam przybyć, to jednak dzięki transmisji telewizyjnej brało w niej 
udział wielu ludzi z różnych części świata. W ten sposób spełniły się pragnienia 
tych, którzy byli głęboko przekonani o jego świętości. Kościół to przekona-
nie potwierdził i odtąd 21 lipca będzie w liturgii świętowane wspomnienie 
bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. 

Teksty dotyczące nowego błogosławionego i jego duchowego dziedzictwa 
pojawiały się od lat także na łamach naszego rocznika. Był to nasz swoisty 
wkład w przygotowanie do tego historycznego dnia beatyfikacji. W wyjątkowy 
sposób osoba i dziedzictwo o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana zostały 
przedstawione w 2018 roku w 12. tomie „Studia Salvatoriana Polonica” wyda-
nym z okazji setnej rocznicy jego śmierci. Pomocą w poznawaniu nowego bło-
gosławionego może być zawarta tam bibliografia polskojęzycznych publikacji 
naukowych i popularnonaukowych dotyczących jego osoby. 

W takim radosnym klimacie oddajemy więc do rąk naszych szanownych 
czytelników piętnasty już numer salwatoriańskiego rocznika naukowego, któ-
rego zasadniczy temat brzmi: Wokół beatyfikacji Franciszka Marii od Krzyża 
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Jordana. Dokładnie do tego wydarzenia odwołuje się ks. A. Teneta SDS, który 
przybliża drogę do beatyfikacji; drogę, jaka została podjęta, by przekonanie 
wielu ludzi o świętości o. Jordana zostało właściwie rozpoznane i uznane 
przez Kościół. Refleksję nad znaczeniem beatyfikacji Franciszka Jordana dla 
Rodziny Salwatoriańskiej i całego Kościoła podejmuje z kolei o. S. T. Praś-
kiewicz OCD. Trzy następne teksty (ks. A. Skorupy SDS, ks. S. Horna SDS, 
ks. B. Giemzy SDS) dotyczą wybranych aspektów duchowego i apostolskiego 
dziedzictwa, które pozostawił nowy błogosławiony: udziału świeckich w misji 
Zgromadzenia, wiernej miłości do Kościoła oraz osoby św. Józefa w pismach 
bł. Franciszka Jordana i duchowości salwatoriańskiej.

Oprócz tych radosnych wydarzeń, które znajdują swój wyraz w treści 
naszego pisma, pojawia się też nawiązanie do nagłej śmierci ks. Jacka Waw-
rzyniaka SDS, członka redakcji naszych „Studiów” od samego początku ich 
wydawania. Brał on jeszcze udział w projektowaniu bieżącego numeru, ale 
dotknięty panującą pandemią zmarł na początku 2021 roku. Jego osobę oraz 
posługę duszpasterską, rekolekcyjną i naukową przybliża w swym opracowa-
niu ks. I. Kiełbasa SDS.

Swoistym dopełnieniem zestawień bibliograficznych, prezentowanych 
w poprzednich trzech numerach „Studiów” jest zestawienie zawarte także w tym 
numerze. Jest ono owocem wspólnej pracy ks. R. Słupka SDS i s. B. Szczygieł 
SDS. Tak jak wcześniejsze zestawienia obejmowały polskojęzyczne publika-
cje naukowe i popularnonaukowe dotyczące bł. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana i salwatorianów, tak prezentowane w tym numerze dotyczą bł. Marii 
od Apostołów i sióstr salwatorianek. W ten sposób zainteresowani szeroko 
rozumianym dziedzictwem salwatoriańskim otrzymują wartościową pomoc 
do jego zgłębiania. Dopełnieniem tej salwatoriańskiej tematyki aktualnego 
numeru są opracowanie bpa A. Dziuby i M. Białkowskiego. 

W drugiej części numeru na szczególną uwagę zasługują zebrane tu w jed-
nym miejscu teksty dotyczące bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana wygło-
szone przez najwyższych przedstawicieli Kościoła. Jest więc przemówienie 
Jana Pawła II z jego odwiedzin domu generalnego salwatorianów w Rzymie 
19 marca 1999 roku. Są też dwie homilie wygłoszone w czasie Eucharystii: 
beatyfikacyjnej (kard. Angelo De Donatis) i dziękczynnej za nowego błogo-
sławionego (kard. Pietro Parolin).

Całości tomu dopełniają: tradycyjnie sprawozdanie z  działalności 
naukowo-dydaktycznej seminarium salwatorianów w Bagnie za rok akade-
micki 2020/2021 ks. T. Raćkosa SDS, wybrana bibliografia salwatorianów 
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polskich za rok 2020 zebrana przez ks. Ł. Darowskiego SDS, recenzje naukowe 
i streszczenia obronionych w ostatnim czasie prac dyplomowych.

Cała Rodzina Salwatoriańska do dnia 21 lipca 2022 roku przeżywa „Rok 
dziękczynienia za Błogosławionego Franciszka Jordana”. Niech więc treści, 
które oddajemy do rąk szanownych czytelników, zarówno związane z dzie-
dzictwem bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, jak i wszystkie inne, będą 
naszym skromnym wkładem w owocne przeżywanie tego czasu.

Ks. Roman Słupek SDS
Dnia 21 lipca 2021 w święto bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Ks. Roman Słupek SDS | Od Redakcji
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 From the Editor

„By our apostolic power, we allow Venerable Servant of God Father Fran-
cis Mary of the Cross Jordan (known in his secular life as John Baptist Jordan), 
priest, founder of the Society of the Divine Savior and the Congregation 
of Sisters of the Divine Savior, who filled with apostolic zeal was a tireless 
preacher of the Gospel employing all means dictated by the love of Christ, to 
use from now on the title blessed”1. These words, from the apostolic letter of 
Pope Francis, were read by cardinal Angelo De Donatis on the 15th of May 2021 
in the Archbasilica of Saint John Lateran during the beatification ceremony of 
Father Francis Mary of the Cross Jordan.

Although the coronavirus pandemic prohibited many pilgrims to par-
ticipate in the ceremony in person, the television broadcast allowed people 
from all around the world to join in the celebration. In this way, the desires of 
many who deeply believed in the sanctity of Father Jordan became a reality. 
The Church officially confirmed their conviction and constituted the 21st of 
July as the liturgical memorial of the blessed Francis Mary of the Cross Jordan.

The texts concerning our recently blessed founder and his spiritual legacy 
have been consistently present in our periodical. They attest to our contri-
bution to the process of preparation for the historical day of beatification. 
A special edition dedicated in its entirety to the person and patrimony of 
Father Francis Mary of the Cross Jordan was published in 2018 as volume 12 
of „Studia Salvatoriana Polonica” on the centenary of his death. It contains 
a bibliography of academic and popular publications in the Polish language, 
which may prove valuable in getting to know our founder.

In this joyous atmosphere, we wish to present to our esteemed readers the 
15th volume of our Salvatorian academic yearly publication entitled: Around 
Beatification of Francis Mary of the Cross Jordan. Father A. Teneta SDS shows 

1 Originally in Italian. English translation by the editor. 
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a long history of the beatification process, which led to the confirmation of 
Father Jordan’s sanctity by the Church. Fr. Sz. T. Praśkiewicz OCD reveals the 
meaning of the beatification of Father Jordan for the Salvatorian Family and 
the entire Church. The next three articles (by Fr. A. Skorupa SDS, Fr. S. Horn 
SDS and Fr. B. Giemza SDS) present aspects of the spiritual and apostolic 
heritage left to us by our recently beatified founder: participation of the laity 
in the mission of the Society, faithful love toward the Church, and the person 
of St. Joseph in the writings of the Blessed Francis Jordan and in Salvatorian 
spirituality.

The mood of joyous events shaping the current volume is disrupted by 
an article about Fr. Jacek Wawrzyniak SDS, a member of our editorial board, 
who took part in this project from its inception. He was recently overcome by 
the currently prevailing pandemic and passed away at the beginning of 2021. 
His memoir was prepared by Fr. I. Kiełbasa SDS, who portrays our deceased 
brother in the context of his pastoral and academic achievements, as well as 
his activity as retreat director.

This volume also contains a supplement to the bibliographical compila-
tions of the previous three volumes. It is a joined effort by Fr. R. Słupek SDS 
and S. B. Szczygieł SDS containing academic and popular publications 
in the Polish language about Blessed Mary of the Apostles and the Sal-
vatorian Sisters. It may prove a valuable resource for those, who wish to 
expand their knowledge about the Salvatorian heritage. The culminating 
remarks on the Salvatorian motif are provided by Bishop A. Dziuba and 
M. Białkowski.

The second part of this volume contains the most important speeches 
delivered by the highest representatives of the Church as part of the beatifica-
tion process of Father Francis Mary of the Cross Jordan. There is a speech 
by Pope John Paul II during his visitation of the Salvatorian General House 
in Rome on March 19, 1999, as well as two homilies delivered during the 
Beatification Mass (cardinal Angelo De Donatis) and the Thanksgiving Mass 
(cardinal Pietro Parolin).

The volume concludes with the annual academic and didactic report of 
the Major Salvatorian Seminary in Bagno for the academic year 2020/2021 
prepared by Fr. T. Raćkos SDS, selected bibliography of Polish Salvatorians 
for the year 2020 collected by Fr. Ł. Darowski SDS, academic reviews, and 
summaries of recently defended dissertations.
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The current year is named a „Year of Thanksgiving for the Blessed Francis 
Jordan” and will end on July 21, 2022. May this publication given to the hands 
of our esteemed readers be our humble contribution to the fruitful experience 
of this thanksgiving year.

Fr. Roman Słupek SDS
On July 21, 2021 – The Feast of Blessed Francis Mary of the Cross Jordan
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Ks. Adam Teneta SDS

 O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, 
założyciel salwatorianów i salwatorianek – 
droga do beatyfikacji 

W dniu 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie miała miejsce 
uroczystość beatyfikacji o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianów) i  Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela (salwatorianek). W kulminacyjnym momencie ceremo-
nii beatyfikacyjnej zabrzmiały słowa Listu Apostolskiego papieża Franciszka, 
odczytane przez głównego celebransa, kard. Angela De Donatisa: „Naszą 
władzą apostolską zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu Franciszkowi 
Marii od Krzyża (w życiu świeckim Janowi Chrzcicielowi Jordanowi), prezbi-
terowi, założycielowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela, który pełen gorliwości apostolskiej był niestrudzonym 
głosicielem Ewangelii, przy użyciu wszystkich środków, które mu podpowia-
dała miłość Chrystusa, przysługiwał odtąd tytuł błogosławionego”1.

Był to historyczny moment, oczekiwany przez pokolenia duchowych 
synów i córek o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana2: salwatorianów, salwato-

Ks. mgr lic. Adam Teneta SDS – od 2014 r. postulator generalny procesu beatyfika-
cyjnego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, od 2018 wikariusz generalny Towarzy-
stwa Boskiego Zbawiciela; e-mail: adam.teneta@mailsds.org.

1 Beatyfikacja, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 12(2021) nr 16 specjalny, 
s. 8-14.

2 Bł. Franciszek Maria od Krzyża (w życiu świeckim Jan Chrzciciel) Jordan urodził 
się 16.06.1848 r. w Gurtweil w archidiecezji fryburskiej w Badenii, zmarł 8.09.1918 r. 
w Tafers w Szwajcarii, założyciel zgromadzeń zakonnych salwatorianów i salwatorianek, 
beatyfikowany 15.05.2021 r. Na temat życia i dzieła o. Franciszka Jordana zob. m.in: 
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rianek i salwatorianów świeckich, a także przez bardzo wiele osób związanych 
ze wspólnotami powołanymi do życia przez nowego błogosławionego.

W dniu 3 stycznia 1878 roku, w czasie przygotowania do przyjęcia święceń 
kapłańskich, Jan Chrzciciel Jordan napisał w swoim Dzienniku duchowym: 
„Pierwsze i najważniejsze jest, i powinno być zawsze dla ciebie, stać się, żyć 
i umrzeć świętym i miłym Bogu. Stań się wielki przed Bogiem, a nie przed 
światem!”3. Możemy powiedzieć, że pozostał on zawsze wierny temu posta-
nowieniu, zabiegając o osobistą świętość apostolską i wzrost w swojej relacji 
z Jezusem Zbawicielem oraz praktykując na co dzień cnoty chrześcijańskie 
w stopniu heroicznym4. 

I. Początki i proces informacyjny

Naturalną konsekwencją opinii świętości założyciela salwatorianów i salwa-
torianek była myśl o rozpoczęciu jego procesu beatyfikacyjnego5. Zaledwie sześć 

J. Drozd, Pod znakiem Krzyża, Kraków 1991; A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan 1848-1918. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994; M. Piela, Czcigodny 
Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Założyciel 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (1848-1918). 
Życie i dzieło. Część 1. Od narodzin do utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848-
1888), Kraków 2014; Tenże, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Fran-
ciszek Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawiciela (1848-1918). Życie i dzieło. Część 2. Wierni salwatoriańskiej 
uniwersalności (1889-1918), Kraków 2019.

3 O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-
1918, tłum. J. F. Tarnówka, Kraków 2008, I/31.

4 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifi-
cationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec.: Ioannis Baptistae 
Jordan), Sacerdotis et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum 
Divini Salvatoris (1848-1918) Decretum Super Virtutibus, „Acta Apostolicae Sedis” (cyt. 
dalej: AAS) 104(2012), s. 449-452.

5 W języku polskim historia procesu beatyfikacyjnego do 2011 roku została obszernie 
przedstawiona przez ks. Michała Pielę: M. Piela, Ojciec Franciszek, cz. 1, s. 23-48. Temat 
podjął też o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prezentując znaczenie i wymowę kanoniczną 
ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót o. Jordana: S. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kano-
niczna wymowa ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela, „Studia Salvatoriana Polonica” 5(2011), s. 99-108.
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lat po jego śmierci jego następca, ks. Pankracy Pfeiffer6, wysłał salwatorianina, 
ks. Camillusa Mohra do Gurtweil z zadaniem zbierania świadectw na temat 
wczesnego okresu życia Jana Chrzciciela Jordana i jego rodziny. Owocem jego 
misji są spisane relacje7, które zostały później wykorzystane przez ks. Pfeiffera 
podczas pisania biografii Założyciela, opublikowanej w 1930 roku8. Kontynuując 
przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, w 1935 r. przełożony 
generalny wysłał list okólny do wszystkich członków zgromadzenia, w którym 
wyraził swoją wolę, aby zarówno o. Franciszek Jordan, jak i ks. Bonawentura 
Lüthen9 zostali ogłoszeni błogosławionymi. Poprosił również o udzielenie 
odpowiedzi na pytania zawarte w dołączonym kwestionariuszu, dotyczące życia 
kandydatów i praktykowania przez nich cnót chrześcijańskich, opinii świętości 
i łask otrzymanych za ich wstawiennictwem oraz ewentualnych cudów10. Swoje 
odpowiedzi przesłały pięćdziesiąt dwie osoby11.

6 Marek (imię zakonne: Pankracy) Pfeiffer, ur. 17.10.1872 w Brunnen (Niemcy), 
w 1889 r. przybył do Rzymu i wstąpił do Katolickiego Towarzystwa Nauczania (później-
sza nazwa: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela), profesja zakonna 4.10.1890; święcenia 
kapłańskie 30.05.1896 w Rzymie. Po święceniach pełnił funkcję prywatnego sekretarza 
o. Jordana, w 1902 i ponownie w 1908 r. wybrany na urząd prokuratora generalnego 
Towarzystwa. W 1915, podczas III Kapituły Generalnej, wybrany na urząd przełożonego 
generalnego, który pełnił do swojej śmierci 12.05.1945. Przyczynił się w znacznym stop-
niu do rozwoju Towarzystwa Boskiego Zbawiciela; w czasie niemieckiej okupacji Rzymu 
(10.09.1943-4.04.1944) pośredniczył między papieżem Piusem XII a władzami niemiec-
kimi, doprowadzając do uwolnienia wielu więźniów i ocalenia niektórych miast włoskich 
przed zniszczeniami. B. Giemza, Ks. Pankracy Pfeiffer – świadek zakonnej  wierności i głębo-
kiego człowieczeństwa, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 101-112.

7 Nachforschungen über P. Jordans Jugendzeit (von P. Camillus Mohr SDS), Archiwum 
Generalne Salwatorianów w Rzymie (cyt. dalej: AGS) 0100.01/G 18.

8 P. Pfeiffer, P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Gründer und erster Generalsupe-
rior der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, Berlin 1930.

9 Bernard (imię zakonne: Bonawentura) Lüthen, ur. 5.05.1846 w Paderborn, święcenia 
kapłańskie 15.03.1872 tamże, 1872-1877 kapelan w domu barona von Brenkena w We-
wer, od 1877 r. współpracownik Ludwiga Auera w instytucie Cassianeum w Donauwörth, 
w 1881 r. poznał ks. Jana Chrzciciela Jordana, dołączył do jego Apostolskiego Towarzystwa 
Nauczania i stał się jego najbliższym współpracownikiem i powiernikiem. Zmarł 10.12.1911 
w Rzymie. M. Cerletty, Eldest Son: the Life of Fr. Bonaventure Lüthen, Milwaukee 1998.

10 List okólny ks. P. Pfeiffera do członków Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Rzym 
1.10.1935, AGS 0100.01/N 3.1.2.1 A i kwestionariusz, AGS 0100.01/N 3.1.2.1 B.

11 Odpowiedzi te zebrane są w: Testimonianze sul Servo di Dio, AGS 0100.01/N 
3.1.2.1-52. Zostały przepisane i opracowane przez ks. Józefa Brauchlego: J. Brauchle, 
Antworten zum Fragebogen, Passau 2000, AGS 0100.01/N 3.1.2.
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W dniu 20 maja 1938 roku zarząd Towarzystwa zadecydował o rozpo-
częciu procesu beatyfikacyjnego o. Franciszka Jordana i ks. Bonawentury 
Lüthena12. Jednocześnie postanowiono mianować postulatora tych dwóch 
procesów w osobie ks. Dorotheusa Bruggera13, co nastąpiło 6 czerwca 1938 
roku14. Nominacja ta została zatwierdzona przez Kongregację Obrzędów 
6 czerwca 1941 roku. Zmieniono też nieco jej zakres: ks. Brugger został osta-
tecznie  mianowany na urząd postulatora generalnego Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela15.

Kiedy rozpoczynał się proces o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, postę-
powanie beatyfikacyjne i kanonizacyjne regulowane było przepisami zawartymi 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Cześć druga Księgi IV Kodeksu 
O procesach, zatytułowana była O sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych 
i obejmowała poświęcone tym kwestiom kanony od 1999 do 214116. Postępo-
wanie obejmowało dwa etapy: na terenie diecezji i w Kongregacji Obrzędów, 
której kompetencji podlegały także sprawy kanonizacyjne17. Postępowanie 
na terenie diecezji obejmowało trzy części: 1. proces informacyjny na temat 
opinii świętości życia, cnót i cudów w ogólności; 2. proces zbierania pism kan-
dydata; 3. proces dotyczący braku kultu. Akta tych procesów były przesyłane 
do Kongregacji, gdzie następowała ich tzw. publikacja. W tym czasie przepro-
wadzano cenzurę pism kandydata na ołtarze pod względem czystości wiary 
i obyczajów. Przygotowywano Positio na wprowadzenie sprawy, a następnie 

12 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 91-92, AGS 0410.

13 Dorotheus Brugger, ur. 6.08.1877 w Lindau; profesja zakonna 4.10.1893; świę-
cenia kapłańskie 9.06.1900 w Rzymie; 1927-1953 konsultor generalny, 1927-1933 
sekretarz generalny i 1931-1937 ekonom generalny; 1941-1955 postulator generalny. 
Zmarł 3.11.1955 w Rzymie. Fratres Defuncti, Pater Dorotheus Brugger, „Annales Societatis 
Divini Salvatoris” 6(1955) nr 2, s. 291-293.

14 Mandatum ks. P. Pfeiffera dla ks. D. Bruggera, 6.06.1938, AGS 0100.01/N 1.1.1.
15 Copia Publica Mandati Procurationis Gen. pro Rev.mo P. Dorotheo Brugger in 

Postulatorem adiecto Societatis Divini Salvatoris, 6.06.1941, AGS 0100.01/N 1.1.2.
16 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auc-

toritate promulgatus (CIC/17), Romae 1948.
17 Na mocy bulli papieża Sykstusa V Immensa aeterni dei z 22 stycznia 1588 r. po-

wstało piętnaście kongregacji, wśród nich Kongregacja Obrzędów (Congregatio pro sacris 
ritibus et caeremoniis), której powierzono odpowiedzialność za wszystko, co dotyczyło 
udzielania sakramentów, kultu Bożego oraz kultu świętych i kanonizacji. Congregatio de 
Causis Sanctorum, Le Cause dei Santi. Sussidio per lo Studium, red. V. Criscuolo, C. Pel-
legrino, R. J. Sarno, wyd. 4, Città del Vaticano 2018, s. 209.
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promotor sprawiedliwości przedstawiał swoje zastrzeżenia i zarzuty, na które 
należało odpowiedzieć. Całość materiału dyskutowana była na posiedzeniu 
Kongregacji i jeśli wynik dyskusji był pozytywny, papież wyznaczał komisję do 
wprowadzenia sprawy. Od tego momentu sprawa podlegała wyłącznie Stolicy 
Apostolskiej18.

W dniu 4 sierpnia 1942 roku na prośbę postulatora Stolica Apostolska 
wyraziła zgodę, aby diecezjalny proces informacyjny o. Franciszka Jordana 
rozpocząć w Rzymie, gdzie spędził on niemal 37 lat życia, a nie w diecezji 
fryburskiej w Szwajcarii, na terenie której zmarł19. Dokładnie w 24. rocznicę 
śmierci o. Jordana, 8 września 1942 roku, postulator przedstawił oficjalną 
prośbę o rozpoczęcie procesu informacyjnego w Rzymie, tzw. supplex libel-
lus20. W dniu 21 grudnia 1942 roku zostali mianowani członkowie trybunału: 
abp Luigi Traglia, wikariusz generalny diecezji rzymskiej jako delegat kard. 
wikariusza Francesca Marchetti-Selvaggianiego, ks. prał. Pietro Mattioli, 
sędzia delegowany, o. Thimotheus Schaeffer OFMCap., sędzia pomocniczy, 
o. Gerardus Oesterle OSB, sędzia pomocniczy, ks. Marcellus Magliocchetti, 
promotor sprawiedliwości, Augustinus Grego, notariusz główny, Vinicius 
Cartacci, notariusz pomocniczy21.

Trybunał odbył swoje pierwsze posiedzenie 30 grudnia 1942 roku w sie-
dzibie Wikariatu Diecezji Rzymskiej. Było ono poświęcone wstępnym 
formalnościom oraz zaprzysiężeniu członków trybunału oraz postulatora22. 
Pierwsza sesja poświęcona przesłuchaniu świadków miała miejsce 22 maja 
1943 roku w domu macierzystym Towarzystwa. Najobszerniejsze świadec-
two złożył ks. Pankracy Pfeiffer, który zeznawał w czasie dziewięciu sesji: od 
22 maja do 13 lipca 1943 roku23. Ponieważ nie wszyscy świadkowie mogli się 
stawić w Rzymie osobiście, dodatkowe procesy w celu zebrania ich świadectw 

18 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, pro-
cedura, wyd. 2, Lublin 2003, s. 176-177.

19 Reskrypt Kongregacji Obrzędów, 4.08.1942, N. 502-1/942, AGS 0100.01/N 
2.2.1.

20 Supplex libellus ks. D. Bruggera do Kardynała Wikariusza Francesco Marchetti-
-Selvaggianiego, 8.09.1942, AGS 0100.01/N 3.2.3.

21 Sacra Congregatio Rituum, Copia publica transumpti Processus ordinaria auctori-
tate in Tribunali Vicariatus Urbis super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum 
S.D. P. Francisci Mariae a Cruce Jordan, Volumen unicum, Romae 1951, k. 11v-13r, 
AGS 0100.01/N 3.2.9.

22 Tamże, k. 6v-21r.
23 Tamże, k. 21r-77v.
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odbyły się w następujących diecezjach: Passau (3.11.1943-15.12.1944), Paderborn 
(9.10.1943-20.04.1944), Wiedeń (11.10.-13.11.1944), Rio de Janeiro (18.01.1944-
17.07.1948), Ołomuniec (11.11.1948-29.01.1949) Fryburg (3.12.1943-15.05.1944) 
oraz Green Bay (19-05.-22.10.1948). Łącznie 105 osób złożyło swoje świadectwa 
dotyczące życia i praktykowania cnót przez o. Franciszka Jordana. Ten etap 
procesu zakończył się 17 czerwca 1949 roku i wszystkie dokumenty zostały 
przesłane do Kongregacji Obrzędów24.

W tym samym czasie, w latach 1945-1956, w Rzymie prowadzono odrębne 
postepowanie, w czasie którego zebrano, a następnie poddano analizie pisma 
o. Franciszka Jordana w celu potwierdzenia, że nie zawierają niczego przeciw-
nego wierze i moralności. Proces ten zakończył się z pozytywnym wynikiem 
13 maja 1956 roku. Dekret Kongregacji Obrzędów, wydany tego dnia, zawierał 
pozwolenie na dalsze prowadzenie całego procesu beatyfikacyjnego25.

Oprócz tego w latach 1951-1953 w Rzymie i we Fryburgu prowadzony był 
osobny proces w celu stwierdzenia, że kandydat do beatyfikacji nie odbiera 
kultu publicznego. Proces ten został oficjalnie zakończony, z pozytywną sen-
tencją, w diecezji rzymskiej w dniu 3 lutego 1953 roku i tego samego dnia akta 
przekazano Kongregacji26. Dwa lata później Kongregacja Obrzędów zezwo-
liła na otwarcie akt27, dokonano niezbędnych tłumaczeń i powstała kopia 
publiczna, którą przekazano postulatorowi. Dalsza dyskusja w Kongregacji 
Obrzędów na temat procesu o braku kultu miała się odbyć po ustanowieniu 
komisji na wprowadzenie sprawy28.

24 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Cano-
nizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis 
et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Romae 2007, vol. I, Summarium, s. 46-353.

25 Dekret Kongregacji Obrzędów, 13.05.1956, Prot. N. 502-5/956, AGS 0100.01/N 
2.2.10; opublikowany: „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1956) nr 7, s. 312.

26 Sacra Congregatio Rituum, Copia publica transumpt. processuum ordinaria auc-
toritate in Tribunali Vicariatus Urbis delegata vero in Curia Friburgen. Helvetiorum 
constructorum super Cultu numquam praestito Servo Dei Francisco Mariae de Cruce 
Jordan Fundatori Societatis Divini Salvatoris, Vol. unic., Anno 1956, k. 58r-61r. AGS 
0100.01/N 3.12.7; Potwierdzenie przyjęcia akt procesu o braku kultu przez Kongregację 
Obrzędów, 6.02.1953, no. 946, AGS 0100.01/N 2.2.4.

27 Dekret Kongregacji Obrzędów, 24.05.1955, Prot. N. 502-3/955, AGS 0100.01/N 
2.2.8, opublikowany: „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1955) nr 6, s. 283.

28 Can. 2085 CIC/17. 
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II. Animadversiones i trudności

W czasie VIII Kapituły Generalnej Towarzystwa w Rzymie w 1953 roku 
ks. Dorotheus przedstawił sprawozdanie z postępów procesu beatyfikacyjnego. 
Kapituła jednogłośnie uchwaliła zarządzenie dotyczące szerzenia wiedzy na 
temat życia i cnót Założyciela oraz zachęciła do modlitwy za jego wstawien-
nictwem. Podjęto również decyzję, że doczesne szczątki o. Franciszka Jordana 
powinny zostać przeniesione z Tafers w Szwajcarii do domu generalnego 
w Rzymie29.

Po śmierci ks. Bruggera mianowano w dniu 16 listopada 1955 roku nowego 
postulatora. Został nim ks. Michael Dürr30. Jego nominacja została zatwier-
dzona 5 grudnia 1955 roku31.

Wszystkie materiały zebrane w trakcie wcześniejszych postępowań, po 
koniecznych tłumaczeniach i wypełnieniu wymaganych formalności, były 
gotowe w kwietniu 1956 roku. Dnia 18 czerwca tegoż roku Positio obejmujące 
560 stron tekstu zostało przedłożone Kongregacji Obrzędów. Teraz promotor 
generalny wiary miał za zadanie przygotowanie swoich zastrzeżeń, tak zwa-
nych Animadversiones, dotyczących treści Positio i możliwości kontynuowania 
procesu32.

Również w 1956 roku podjęto decyzję o realizacji uchwały VIII Kapituły 
Generalnej o przeniesieniu doczesnych szczątków o. Jordana do Rzymu33. 
Założyciel salwatorianów i salwatorianek zmarł w Tafers, niedaleko Fryburga 
w Szwajcarii, 8 września 1918 roku i trzy dni później za zgodą biskupa die-
cezjalnego został pochowany w kościele parafialnym w podwójnej trumnie: 

29 Ordinationes et Acta octavi Capituli Generalis cum brevi commentario historico, „An-
nales Societatis Divini Salvatoris” 6(1953) nr 1, s. 31.

30 Michael Dürr, ur. 31.05.1909 w Mittelbuch. Do nowicjatu Towarzystwa wstąpił 
w 1930 r. w Heinzendorf (obecnie Bagno); profesja zakonna 12.09.1931; święcenia 
kapłańskie 19.07.1936 w Rzymie; 1947-1953 przełożony prowincjalny prowincji bra-
zylijskiej; 1953-1959 konsultor generalny i sekretarz generalny; 1955-1970 postulator 
generalny. Zmarł 7.11.2001 w Niemczech. Fr. Michael Dürr, „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” 15(2006) nr 5, s. 69-70.

31 Mandatum ks. B. Schweizera dla ks. M. Dürra, 16.11.1955; aprobata Kongregacji 
Obrzędów 5.12.1955, AGS 0100.01/N 1.1.3.

32 M. Dürr, The Beatification Process for our Founder the Servant of God, Fr. Francis 
Mary of the Cross Jordan, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1956) nr 8, s. 362-369.

33 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 790, AGS 0410.
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metalowej i dębowej34. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń władz 
państwowych i kościelnych zarówno w Szwajcarii, jak i we Włoszech, 12 wrze-
śnia 1956 roku miała miejsce ekshumacja. Po Eucharystii, której przewodniczył 
ks. Bonawentura Schweizer, przełożony generalny, doczesne szczątki Sługi 
Bożego zostały umieszczone w nowej trumnie metalowej, którą zalutowano 
i umieszczono w nowej trumnie drewnianej. Pod opieką ks. Dürra została 
ona przetransportowana pociągiem do Rzymu, gdzie dotarła przed połu-
dniem 13 września. Została przewieziona do domu generalnego salwatoria-
nów i umieszczona w jednej z sal na parterze, tzw. sali kapitulnej. W dniu 
15 września w domu generalnym odprawiono specjalną Mszę św., w której 
uczestniczyli salwatorianie i salwatorianki, z zarządami obydwu instytutów 
zakonnych, po której przy trumnie Założyciela miało miejsce odnowienie 
ślubów zakonnych.

W dniu 29 września 1956 roku trumna została przeniesiona do pomiesz-
czenia na drugim piętrze, gdzie przez pewien czas mieścił się pokój o. Jor-
dana. Tutaj doczesne szczątki Założyciela miały oczekiwać na rozpoznanie 
kanoniczne w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego, a później miały 
być złożone w kaplicy domu generalnego35. Te plany jednak nie zostały zreali-
zowane, najprawdopodobniej dlatego, że ostatecznie postanowiono odłożyć 
rozpoznanie kanoniczne do rozpoczęcia procesu apostolskiego36. W dniu 
27 marca 1957 roku zarząd Towarzystwa podjął decyzję o  złożeniu ciała 
o. Franciszka Jordana w grobie w kaplicy bocznej na pierwszym piętrze domu 
generalnego37. Uroczystość odbyła się 31 maja 1957 roku, w święto Matki 
Bożej Królowej Świata. Metalową trumnę wydobytą z drewnianej obudowy 
przeniesiono w procesji i umieszczono w grobie przygotowanym centralnie 
w ścianie po prawej stronie kaplicy. Ołtarz, który znajdował się w kaplicy, był 
tym samym, przy którym o. Franciszek sprawował przez wiele lat Msze św. 

34 Sprawozdanie ks. P. Pfeiffera na temat ostatnich tygodni życia, śmierci i pogrzebu 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, „Salvatorianerchronik” 3(1918) nr 2, s. 179-192.

35 Protokoll über die Exhumation der Leiche von Hochwürden Herrn Pater Fran-
ziskus Jordan, Tafers 12.09.1956, AGS 0100.01/C 87; B. Schweizer, Exhumation of the 
Remains of the Servant of God, Father Francis Mary of the Cross Jordan, „Annales Societatis 
Divini Salvatoris” 6(1956) nr 8, s. 347-356.

36 M. Dürr do Promotora Generalnego Wiary, Rzym 14.03.1957, AGS 0100.01/N 
1.5.3; zob. can. 2096 CIC/17.

37 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 845, AGS 0410.
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W uroczystości, oprócz wspólnoty domu generalnego uczestniczył również 
cały zarząd Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela38.

W tych latach postępowanie kanoniczne w procesie beatyfikacyjnym 
o. Jordana uległo znacznemu spowolnieniu. Miało na to wpływ kilka czyn-
ników.

Jak pisze ks. Michał Piela: „Aby zrozumieć dalszy przebieg procesu beaty-
fikacyjnego Założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, musimy wziąć 
pod uwagę wszystkie jego przedsięwzięcia związane z założeniem żeńskiej 
gałęzi jego dzieła apostolskiego. (...) Zainicjowanie procesów beatyfikacyjnych 
m. Franciszki Streitel39, a przede wszystkim m. Marii od Apostołów, miało 
negatywny wpływ na rozwój procesu beatyfikacyjnego o. F. Jordana”40.

Proces beatyfikacyjny M. Marii od Apostołów41 rozpoczął się w 1943 roku: 
proces informacyjny, wraz z procesami rogatoryjnymi, trwał od 4 grudnia tego 
roku do 12 grudnia 1952 roku. W dniu 8 czerwca 1955 roku otwarto proces 

38 B. Schweizer, Entombment of the Remains of the Servant of God, Father Francis Mary 
of the Cross Jordan, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1957) nr 10, s. 436-439.

39 M. Franciszka od Krzyża (Amalia Streitel) ur. 24.11.1844 w Mellrichstadt, 1866-
1882 pobyt w konwencie sióstr franciszkanek w Augsburgu; 1882 pobyt w konwencie 
karmelitańskim Himmelspforten w Würzburgu; 18.03.1883 obłóczyny, przyjęcie imienia 
zakonnego i profesja zakonna na ręce o. Franciszka Jordana – fundacja żeńskiej wspól-
noty zakonnej Katolickiego Towarzystwa Nauczania; 17.09-13.10.1883 oddzielenie 
wspólnoty sióstr od Katolickiego Towarzystwa Nauczania i powstanie Kongregacji Sióstr 
NMP Bolesnej z A. Streitel jako przełożoną; 1896 pozbawiona urzędu przełożonej; 
zmarła 6.03.1911 w Castel Sant’Elia. M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 259-
324; Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata, La Fondatrice, [on-line], 
https://www.ssmgen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1658&Ite-
mid=321&lang= it [dostęp: 28.06.2021].

40 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 27.
41 Bł. Maria od Apostołów (Teresa von Wüllenweber) ur. 19.02.1833 na zamku 

Myllendonk niedaleko Mönchengladbach. Po ukończeniu edukacji kierowana duchem 
misyjnym poszukuje możliwości realizacji powołania: 1857-1863 Zgromadzenie Naj-
świętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur); 1863 konwent Zakonu Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny (wizytek) w Mülheim; 1868-1871 Siostry Wieczystej Adoracji; 1875 pry-
watny ślub misyjny i założenie fundacji misyjnej Instytut Świętej Barbary w Neuwerk. 
W 1882 r. dowiaduje się o Apostolskim Towarzystwie Nauczania założonym przez o. Jor-
dana, 5.09.1882 składa śluby w I stopniu dzieła i pozostaje w kontakcie z Założycielem. 
8.12.1888 fundacja Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela przez o. Franciszka Jordana: 
Teresa przyjmuje habit zakonny i  imię Marii od Apostołów. 25.03.1889 składa śluby 
zakonne, zostaje przełożoną generalną i mistrzynią nowicjatu. W 1894 r. przenosi się 
do Rzymu. Zmarła 25.12.1907 w Rzymie. Beatyfikowana 13.10.1968. U. Musick, Stu-
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apostolski, w 1959 powstało Positio dotyczące heroiczności cnót, a 15 lipca 
1965 roku promulgowano dekret o heroiczności cnót. W następnych latach 
miało miejsce kanoniczne badanie dwóch cudów, które zostały zaaprobo-
wane dekretem z 4 lipca 1968. W dniu 13 października 1968 roku odbyła 
się beatyfikacja m. Marii od Apostołów w bazylice św. Piotra w Rzymie42. 
W czasie procesu, szczególnie w czasie przygotowania materiałów do orze-
czenia dotyczącego heroiczności cnót, prowadzący sprawę posunęli się do 
nieuprawnionych historycznie twierdzeń, dyskredytujących o. Franciszka 
Jordana i ks. Pankracego Pfeiffera, który był jednym ze świadków w procesie 
informacyjnym. Zdecydowano się też przedstawić m. Marię jako założycielkę 
wspólnoty sióstr, pomniejszając rolę o. Jordana przy jej powstawaniu, a nawet 
posunięto się do oskarżeń o nadużycia finansowe z jego strony43.

Jak wiemy, po złożeniu przez ks. M. Dürra Positio na temat wprowadzenia 
sprawy o. Jordana w Kongregacji rozpoczęło się oczekiwanie na Animadver-
siones promotora generalnego wiary. Ten dokument został przedstawiony 
pięć lat później, 5 czerwca 1961 roku, przez o. Ferdinanda Antonellego OFM 
i zawierał poważne zarzuty pod adresem o. Franciszka Jordana44. Wśród nich 
znalazły się oskarżenia formułowane przez prowadzących proces m. Marii. Sal-
watorianie, nie negując świętości jej osoby, interweniowali w obronie dobrego 
imienia Założyciela i całego Instytutu, a także proponowali odpowiedzialnym 
za jej proces wykorzystanie źródeł historycznych z archiwów Towarzystwa 
w celu właściwego przedstawienia wzajemnych relacji o. Jordana z m. Marią45. 
Chociaż kontrowersja ta rzuciła cień na stosunki między wspólnotami zakon-
nymi salwatorianów i salwatorianek na poziomie międzynarodowym, po 
obu stronach nie brakowało dobrej woli, co owocowało dobrym kontaktem, 
serdecznymi relacjami i współpracą w wielu miejscach, a wreszcie dopro-
wadziło do symbolicznego pojednania u progu nowego millenium w czasie 
kapituł generalnych: Towarzystwa w 1999 roku i Kongregacji dwa lata później. 
Efektem nowego spojrzenia na wspólną historię był między innymi powrót do 

diengruppe Maria von den Aposteln, Therese von Wüllenveber – Maria von den Aposteln, 
Kurzbiographie, Studia de Historia Salvatoriana, nr 1, Rom 1989.

42 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 29, 36.
43 Tamże, s. 35-38.
44 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Cano-

nizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, sacerdotis fundatoris Societatis Divini 
Salvatoris necnon Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio super Causae Introduc-
tione, Roma 1982, Animadversiones Promotoris Generalis Fidei, 5.06.1961.

45 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 35-42.



25

używania tytułu „współzałożycielka” w odniesieniu do bł. Marii od Apostołów, 
wspólna troska o jej kult i o postępy w procesie o. Jordana czy wzorowa 
współpraca z siostrami salwatoriankami na polu historycznym46.

III. Badania historyczne i zmiany w prawie kanonizacyjnym

Po Soborze Watykańskim II Towarzystwo Boskiego Zbawiciela zapocząt-
kowało proces odnowy, powrotu do źródeł, do pierwotnego ducha i chary-
zmatu Założyciela, a  jednocześnie rozpoczęło prace nad redakcją nowych 
Konstytucji. Był to proces czasochłonny i wymagający dużego wysiłku47.

W dniu 14 maja 1970 roku przełożony generalny ks. Earl Donald Swor 
mianował ks. Leonarda Gerke48 nowym postulatorem. Kongregacja zatwier-
dziła tę nominację 29 maja49. Jego następca ks. Aloysius Filthaut50 został ofi-
cjalnie mianowany postulatorem 1 maja 1974 roku, a Kongregacja zatwierdziła 
jego nominację 5 czerwca51.

W tym okresie postulacja skupiała się zgodnie z zaleceniem Kongregacji 
na gromadzeniu materiałów historycznych, ich porządkowaniu i organizo-
waniu archiwów oraz na badaniach akademickich, które pozwoliłyby zdobyć 
pełniejszą wiedzę na temat osoby Założyciela i jego dzieła, przyczyniły się do 
przezwyciężenia trudności i do postępu procesu beatyfikacyjnego, a także 
pozwoliły na opracowanie jego obszernej biografii. Działalności tej gorliwie 

46 Tamże, s. 44-45.
47 Tamże, s. 42.
48 Leonard Gerke, ur. 24.10.1911 w Allendorf (Niemcy); profesja zakonna 28.08.1932; 

święcenia kapłańskie 17.07.1938 w Rzymie; 1967-1969 konsultor generalny oraz sekre-
tarz generalny ds. misji; od 1970 r. postulator generalny. Zmarł 3.10.1973 w Rzymie. 
P. Leonardus (Fredericus) Gerke, Curriculum vitae, 20.05.1970, AGS 0100.01/N 1.1.9.; 
P. Leonhard Gerke, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 10(1976) nr 2, s. 32.

49 Mandatum ks. Earla Skwora dla ks. Leonarda Gerke, 14.05.1970; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 29.05.1970, AGS 0100.01/N 1.1.8.

50 Aloysius Filthaut, ur. 24.02.1912 w  Menden (Niemcy); profesja zakonna 
8.09.1938; święcenia kapłańskie 22.06.1941 w São Paulo (Brazylia); 1956-1959 prze-
łożony prowincjalny prowincji brazylijskiej; 1959-1969 konsultor oraz sekretarz gene-
ralny, pracował także jako archiwista generalny; 1974-1979 postulator generalny. Zmarł 
23.10.1986 w Niemczech. „Annales Societatis Divini Salvatoris” 12(1987) nr 10 (wyda-
nie polskie), s. 67-68.

51 Mandatum ks. Earla Skwora dla ks. Aloisiusa Filthauta, 1.05.1974; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 5.06.1974, AGS 0100.01/N 1.1.11.
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poświęcił się zarówno ks. Michael Dürr, jak i  jego następcy52. W 1971 roku 
ustanowiono Międzynarodową Komisję Historyczną, której priorytetowym 
zadaniem było zebranie i wydanie źródeł historycznych dotyczących osoby 
o. Franciszka Jordana oraz historii Towarzystwa. Praca tej komisji, która trwała 
ponad 40 lat, zaowocowała 24 tomami Documenta et Studia Salvatoriana 
i był to znaczący wkład w odnowę Towarzystwa oraz w prace nad procesem 
beatyfikacyjnym Założyciela53.

W okresie posoborowym wprowadzono również ważne zmiany w prawie 
beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W dniu 19 marca 1969 papież Paweł VI 
ogłosił motu proprio Sanctitas Clarior54, dokonując połączenia procesu zwykłego 
i apostolskiego w jeden tzw. proces kognicyjny i przyznając kompetencję bisku-
pom diecezjalnym po uzyskaniu nihil obstat Stolicy Świętej. Niecałe dwa mie-
siące później, 8 maja 1969 roku, na mocy Konstytucji Apostolskiej Sacra Rituum 
Congregatio55 tego samego papieża dokonał się podział Kongregacji Obrzędów, 
w wyniku którego powstała Kongregacja Kultu Bożego i Kongregacja Spraw 
Kanonizacyjnych. Ta ostatnia przejęła kompetencje dotyczące procesów beaty-
fikacyjnych i kanonizacyjnych56. Dalszej gruntownej reformy prawodawstwa 
dokonał papież Jan Pawel II Konstytucją apostolską Divinus perfectionis Magister 
z 25 stycznia 1983 roku57. Według nowego prawa postępowanie podzielone jest 
na trzy fazy: dochodzenie diecezjalne, które rozpoczyna kompetentny biskup; 
krytyczne studium akt sprawy przez Kongregację i przygotowanie Positio; dys-
kusje w Kongregacji na posiedzeniach teologicznych, najpierw ze strony kon-
sultorów, a następnie kardynałów i biskupów, członków Kongregacji. Wkrótce 
też – 7 lutego 1983 roku – zostały wydane przez Kongregację normy wykonawcze 
do wspomnianej Konstytucji apostolskiej: Normy, jakie należy zachować przy 
prowadzeniu dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych58, a także 

52 A. Filthaut, Bericht über den Stand des Seiligsprechungsprozesses unseres Stifters 
P. Franziskus M. vom Kreuze Jordan, 31.05.1975, AGS 0100.01/N 2.5.8.

53 Spis zawartości całej serii Documenta et Studia Salvatoriana (cyt. dalej: DSS) 
umieszczono jako Appendix 4. w ostatnim, dotąd wydanym, t. 24: W. Węglarz, Salvato-
rian Motherhouse in Rome 1882-1995, DSS vol. XXIV, Rome 2015, s. 277.

54 AAS 61(1969), s. 149-153.
55 AAS 61(1969), s. 297-305.
56 Congregatio de Causis Sanctorum, Le Cause, s. 217-218.
57 AAS 73(1983), s. 349-355.
58 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Normae servandae in inquisitionibus ab 

Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, AAS 75(1983) s. 396-403.
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Dekret generalny59 na temat Sług Bożych, których sprawy aktualnie są rozpa-
trywane w Kongregacji. Przepisy te, wraz z nowym Regulaminem Kongregacji 
pozwoliły na skuteczną aplikację norm nowego prawa60.

W dniu 15 stycznia 1979 roku przełożony generalny ks. Gerard Rogowski 
mianował na urząd postulatora ks. Tymoteusza Edweina61. Niewątpliwym 
sukcesem nowego postulatora było przygotowanie odpowiedzi na Animadver-
siones i przedłożenie nowego Positio na wprowadzenie sprawy w 1982 roku62.

Niedługo potem, na skutek zmian w prawie kanonizacyjnym, pojawiła się 
konieczność przygotowania nowego Positio dotyczącego życia, cnót i opinii 
świętości o. Franciszka Jordana, które miało zawierać obszerną, krytyczną 
i udokumentowaną biografię Założyciela63. Ze strony Kongregacji za przygo-
towanie Positio odpowiedzialny był relator o. Peter Gumpel SJ, mianowany 
20 stycznia 1984 roku, który bardzo przyczynił się do postępu procesu64. 
Najbardziej pracochłonnym i wymagającym najwięcej czasu zadaniem oka-
zało się przygotowanie wyczerpującej biografii o. Franciszka Jordana. Ksiądz 
Edwein poświęcił się gorliwie tej pracy i w ciągu następnych lat powstało 
obszerne, zawierające prawie 3000 stron dzieło, prezentujące życie Założy-
ciela do roku 1909. Biografia ta została wydana w kolejnych tomach serii 

59 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Decretum Generale de Servorum Dei 
Causis, quarum iudicium in praesens apud sacram Congregationem pendet, AAS 75(1983) 
s. 403-404.

60 A. Scąber, Procedury kanonizacyjne do pontyfikatu Jana Pawła II, w: Świętość kano-
nizowana, t. 2, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 69-71.

61 Mandatum ks. Gerarda Rogowskiego dla ks. Tymoteusza Edweina, 15.01.1979; 
aprobata Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 19.01.1979, AGS 0100.01/N 1.1.13. 
Timotheus Edwein ur. 30.04.1915 w Berlinie; profesja zakonna 8.12.1937; po przerwie 
w formacji ze względu na II wojnę światową święcenia kapłańskie 24.07.1949 we Frybur-
gu w Szwajcarii; 1969-1975 przełożony prowincjalny prowincji szwajcarskiej; 1979-1986 
postulator generalny. Zmarł 9.04.1986. „Annales Societatis Divini Salvatoris” 12(1987) 
nr 10 (wydanie polskie), s. 58.

62 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et 
Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, sacerdotis fundatoris Societatis 
Divini Salvatoris necnon Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio super Causae 
Introductione, Roma 1982.

63 T. Edwein, Seiligsprechungsprozess des Gründers. An die Generalsynode SDS 
(Rom, Juni 1983), 14.05.1983, AGS 0100.01/N 2.5.15.

64 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych do T. Edweina, 24.01.1984, AGS 0100.01/N 
1.6.1.
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Documenta et Studia Salvatoriana65. Niestety, autorowi nie udało się dzieła 
ukończyć, ponieważ zmarł 9 kwietnia 1986 roku.

Po śmierci ks. Timotheusa Edweina ks. Peter van Meijl został mianowany 
nowym postulatorem. Miało to miejsce 22 listopada 1986 roku i jeszcze tego 
samego dnia Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła jego nomi-
nację66. Przebywając w Rzymie, ks. van Meijl kontynuował dzieło swojego 
poprzednika, przygotowując biografię Założyciela do Positio. Ważnym wkła-
dem w jej przygotowanie była jego praca doktorska, przedłożona w 1990 roku 
na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium, poświęcona wizytacji apostolskiej 
Instytutu o. Jordana w latach 1894-191367. Kontynuował on również badania 
historyczne dotyczące życia o. Franciszka Jordana oraz historii Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela. W czasie swojej kwerendy w archiwach zdołał zebrać 
wiele wartościowych materiałów, które wcześniej nie były dostępne.

IV. Heroiczność cnót

W wyniku decyzji XVI Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela, która odbyła się w 1999 roku, nastąpiła reorganizacja biura postula-
cyjnego w Rzymie68. W dniu 3 czerwca 2000 roku ks. Michał Piela został mia-
nowany nowym postulatorem procesu o. Franciszka Jordana, a Kongregacja 

65 Franziskus M. v. Kreuze Jordan, Johann Baptist Jordan, Wachsen und Reifen 1848-
1878, DSS XIII, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1981; Der junge Gründer 1878-1886, DSS 
XIV, Rom-Zug-Steinfeld 1983; Der Gründer und sein Werk in der Bewährung 1887-1898, 
DSS XV, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1984; Der Gründer und sein Werk in der Bewäh-
rung: Ausbreitung und Krise 1898-1906, DSS XVI, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1985; 
Der Gründer und sein Werk in der Bewährung: Krise und Reifung 1907-1909, DSS XVII, 
vol. 1, Rom-Zug-Steinfeld 1986.

66 Mandatum ks. Gerarda Rogowskiego dla ks. Petera van Meijla, 22.11.1986; apro-
bata Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 22.11.1986, AGS 0100.01/N 1.1.15-16. Peter 
van Meijl ur. 22.10.1946 w Valkenswaard (Holandia); profesja zakonna 8.09.1966; świę-
cenia kapłańskie 2.10.1976; 1986-2000 postulator generalny. P. van Meijl, Curriculum 
vitae, 24.10.1986, AGS 0100.01/N 1.1.17.

67 P. van Meijl, Die Apostolische Visitation im Institut P. Jordans (1894-1913), DSS XX, 
vol. 1-2, Romae 1993.

68 XVI General Chapter, Ordinance 09: The Postulation of Father Jordan’s Cause and 
Reorganization of the Postualtion Office, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 15(1999) 
nr 1, s. 19.
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Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła tę nominację 6 czerwca69. Jednocześnie 
ks. Stephan Horn został mianowany wicepostulatorem procesu70.

Oprócz zaangażowania w przygotowanie Positio dotyczącego życia, cnót 
i opinii świętości o. Franciszka Jordana, wraz z obszerną biografią kandydata 
na ołtarze, nowy zespół postulacyjny zajął się wymaganym przez Kongre-
gację Spraw Kanonizacyjnych uzupełnieniem formalności. Między innymi, 
w dniach od 13 styczna do 10 kwietnia 2006 roku odbyło się dodatkowe 
dochodzenie w Wikariacie Diecezji Rzymskiej w sprawie kontynuacji opinii 
świętości o. Jordana, a także miało miejsce postępowanie dotyczące braku 
kultu publicznego. Ponadto została mianowana przez kardynała wikariusza 
komisja biegłych w zakresie historii i archiwistyki, która przygotowała relację 
na temat poszukiwań materiałów źródłowych w archiwach, sporządziła listę 
archiwów, w których prowadzono kwerendę, i materiałów, które zebrano od 
1918 roku, a także opracowała na ich podstawie profil duchowy o. Jordana71. 
W dniu 24 listopada 2006 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 
dekret Super validitate Processuum – o ważności dotychczasowych postępowań 
kanonicznych w diecezjach72.

W międzyczasie po pięciu latach pracy ukończono czterotomowe Positio, 
liczące wraz z biografią o. Jordana prawie 4000 stron, które zostało 14 grudnia 
2006 przedłożone do studium i oceny Kongregacji73.

69 Mandatum ks. Andrzeja Urbańskiego dla ks. Michała Pieli, 3.06.2000; aprobata 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 6.06.2000, Ufficio di Postulazione, Beatificationis 
et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021. Michał Piela, 
ur. 26.05.1958 w Lipowej (Polska); profesja zakonna 8.09.1978; święcenia kapłańskie 
31.05.1984 w Krakowie; 2000-2009 postulator procesu o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana. M. Piela, Curriculum vitae, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 15(2001) 
nr 2, s. 6-7.

70 Stephan Horn, ur. 7.09.1934 w Isny (Niemcy); profesja zakonna 1.05.1955; świę-
cenia kapłańskie 29.06.1960; 2000-2009 wicepostulator i 2009-2014 postulator procesu 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. S. Horn, Curriculum vitae, Tamże, s. 8-9.

71 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Canoni-
zationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis et 
fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Romae 2007, vol. I, Inchiesta diocesana istruita nel 
Vicariato di Roma sulla prosecuzione della fama di santità.

72 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen., vol. 1, Decretum super 
validitate Processuum.

73 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 47.
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W czasie swojego spotkania 5 czerwca 2007 roku konsultorzy historycy 
Kongregacji wydali pozytywną opinię dotyczącą jakości i rzetelności naukowej 
biografii zawartej w Positio74. Teraz cała dokumentacja oczekiwała na studium 
konsultorów teologów.

Dnia 13 marca 2009 roku, ks. Stephan Horn zastąpił ks. Michała Pielę 
jako postulator. Kongregacja zatwierdziła jego nominację 2 kwietnia 2009 
roku75. Na początku następnego roku, 22 stycznia 2010, odbył się kongres 
szczególny konsultorów teologów. Wydali oni – po wyjaśnieniu przez postu-
latora wątpliwości jednego z nich – jednomyślnie pozytywną opinię dotyczącą 
heroicznej praktyki cnót chrześcijańskich przez o. Jordana76. Taka sama opinia 
została wydana przez kardynałów i biskupów, członków Kongregacji, w cza-
sie ich sesji zwyczajnej, która miała miejsce 11 stycznia 2011 roku. W dniu 
14 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI oficjalnie uznał heroiczność 
cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana i zlecił Kongregacji publikację 
odpowiedniego dekretu77. W ten sposób proces dotyczący życia, cnót i opinii 
świętości o. Franciszka Jordana, rozpoczęty w 1942 roku, znalazł swoje zwień-
czenie. Dnia 19 marca 2011 roku dekret został oficjalnie promulgowany przez 
kard. Angela Amata, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w domu 
generalnym Towarzystwa78.

74 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen., vol. 1, Relatio et vota 
sulla seduta dei Consultori Storici, tenuta il 5 giugno 2007, s. 72.

75 Mandatum ks. Andrzeja Urbańskiego dla ks. Stephana Horna, 13.03.2009; aproba-
ta Kongregacji 2.04.2009, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis et Canonizationis 
Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021.

76 S. Horn, The cause of Fr. Francis – Report, Consideration, Proposals. The present Status 
of the Cause of Fr. Francis Jordan, „Postulation Salvatorian Press” 2010 nr 22; Congregatio 
de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis et Fundatoris Societa-
tis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Relatio et vota Congressus 
peculiaris super virtutibus, die 22 Ianuarii A.D. 2010 habiti, Roma 2010, s. 160.

77 Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Francisci Mariae a Cruce (in saec.: Ioannis Baptistae Jordan), Sacerdotis et Fundatoris Socie-
tatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris (1848-1918) Decretum 
Super Virtutibus, AAS 104(2012), s. 449-452.

78 Generalat: U grobu heroicznie cnotliwego, http://www.sds.pl/generalat-u-grobu-he-
roicznie-cnotliwego [dostęp: 28.06.2021].
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V. Łaski otrzymane i cud

Wraz z zatwierdzeniem heroiczności cnót kandydat do beatyfikacji otrzy-
muje tytuł: „Czcigodny Sługa Boży”. Jednakże aby mogła się odbyć beaty-
fikacja osoby niebędącej męczennikiem, wymagany jest cud dokonany za 
jej wstawiennictwem79. Założyciel salwatorianów i salwatorianek cieszył się 
nieprzerwanie opinią świętości i wiele osób modliło się za jego wstawiennic-
twem: od 1921 roku biuro postulacyjne w Rzymie zarejestrowało prawie 500 
przypadków otrzymanych łask80. W 2001 roku, kiedy trwały jeszcze prace 
nad Positio, zainicjowano dokładną analizę zapisów otrzymanych łask przez 
wstawiennictwo o. Franciszka Jordana, aby wybrać te, które można byłoby 
udowodnić jako cud. Tutaj bierze się pod uwagę nadzwyczajne wydarzenia 
o charakterze fizycznym, najczęściej uzdrowienia. W postępowaniu kano-
nicznym należy udowodnić za pomocą dokumentów, zeznań świadków 
i opinii biegłych, że danego wydarzenia nie da się wytłumaczyć naukowo 
i że miało ono miejsce po wezwaniu wstawiennictwa konkretnego kandydata 
do beatyfikacji lub kanonizacji81. Ostatecznie do dalszego badania kanonicz-
nego wybrano sprawę uleczenia z nowotworu, która miała miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w 1975 roku. Dochodzenie na poziomie diecezjalnym miało 
miejsce w diecezji Savannah w stanie Georgia w USA i odbyło się w latach 
2006-2007 oraz 2009-2010. W 2007 roku przeprowadzono dodatkowy pro-
ces w diecezji Orange w stanie Kalifornia. We wszystkich postępowaniach 
diecezjalnych Towarzystwo reprezentował ks. Józef Musioł, wicepostulator82. 
Materiały zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie po 
wstępnych formalnościach zostały one przeanalizowane przez lekarzy ex officio. 

79 S. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu, s. 105.
80 AGS 0100.01/P.1-450; Ufficio di Postulazione SDS, Grazie ricevute (dal 2006).
81 S. T. Praśkiewicz, Pojęcie cudu i wstępne przygotowanie do dochodzenia diecezjalnego 

dotyczącego cudu, w: Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym. Świętość kano-
nizowana, t. 5, red. tenże, Kraków 2010, s. 19-20; Congregatio de Causis Sanctorum, 
Le Cause, s. 425-426.

82 Nominacja ks. J. Musioła przez ks. M. Pielę, Rzym 31.08.2006, Ufficio di Postula-
zione SDS, Beatificationis et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 
2000-2021. Józef Musioł, ur. 12.04.1947 w Mysłowicach-Brzezince; profesja zakonna 
15.08.1964; święcenia kapłańskie 17.06.1972 w Krakowie; 2006-2010 wicepostulator 
procesu diecezjalnego o domniemanym cudzie przez wstawiennictwo o. Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana. 
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Jednakże ostatecznie omawiany przypadek nie został zaakceptowany jako 
niewyjaśnialne naukowo uzdrowienie83.

Dnia 15 października 2014 roku ks. Adam Teneta został mianowany postu-
latorem, zastępując ks. Stephana Horna, który osiągnął wiek emerytalny. 
Kongregacja zatwierdziła nominację 7 listopada84. 

Niedługo potem biuro postulacyjne otrzymało informację o innej łasce 
otrzymanej przez wstawiennictwo Założyciela, która miała miejsce w Brazylii 
i którą można było traktować jako potencjalny cud.

Młode małżeństwo, Gisele Cardoso Santos Silva i Fernando Ferreira Da 
Silva, oczekujące pierwszego dziecka po badaniach lekarskich zostało poin-
formowane, że ich mająca przyjść na świat córka urodzi się z poważną wadą, 
zdiagnozowano dysplazję szkieletową. W tym trudnym momencie rodzice 
postanowili podjąć modlitwę przez wstawiennictwo o.  Jordana wspólnie 
z grupą salwatorianów świeckich, do której należą, a także z salwatorianami 
i siostrami salwatoriankami. Ich córka Lívia Maria urodziła się całkowicie 
zdrowa 8 września 2014 roku.

Zarówno lekarze, którzy opiekowali się Lívią Marią i  jej mamą, a także 
inni, z którymi się konsultowano, wyrazili opinię, że przypadku tego nie 
da się wyjaśnić z medycznego punktu widzenia. Wobec tego została podjęta 
decyzja o rozpoczęciu procedury kanonicznej mającej na celu oficjalne uznanie 
tego wydarzenia za cud za wstawiennictwem Założyciela. Po skompletowa-
niu wymaganej dokumentacji mianowano ks. Francisca Sydneya de Macedo 
Gonçalvesa SDS wicepostulatorem85, a proces na poziomie diecezjalnym doty-
czący domniemanego cudu otwarto 11 listopada 2015 w Jundiaí w Brazylii. 
Oprócz wspomnianych wcześniej aktów prawnych regulujących postępowanie 
beatyfikacyjne i kanonizacyjne w czasie dochodzenia diecezjalnego korzystano 
z wydanej w 2007 roku przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych Instrukcji 

83 A. Teneta, Current State of the Beatification Process, „Postulation Salvatorian Press” 
2014 nr 23, s. 3.

84 Mandatum ks. Miltona Zonty dla ks. Adama Tenety, 15.10.2014; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 7.11.2014, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis 
et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021. Adam Teneta, 
ur. 6.05.1972 w Siemianowicach Śl.; profesja zakonna 8.9.1992; święcenia kapłańskie 
30.05.1998 w Trzebnicy; od 2014 postulator generalny; od 2018 r. wikariusz generalny. 
A. Teneta, Curriculum Vitae, tamże.

85 Nominacja ks. Francisco Sydney de Macedo Gonçalvesa przez ks. Adama Tenetę, 
Rzym 21.09.2015, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis et Canonizationis Fran-
cisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021.
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Sanctorum Mater86. Trybunał oficjalnie zebrał wszystkie dokumenty dotyczące 
uzdrowienia (m.in. dokumentację medyczną, opinie lekarzy, relacje osób 
uczestniczących w wydarzeniach) oraz w czasie kolejnych sesji przesłuchał 
świadków. Proces diecezjalny zakończyła ostatnia sesja w dniu 12 sierpnia 
2016 roku, po której kopia wszystkich materiałów została przesłana do Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych87.

W Rzymie pierwszym elementem studium przedłożonej dokumentacji 
po oficjalnym otwarciu akt była ocena, czy w dochodzeniu diecezjalnym 
zostały zachowane wszystkie niezbędne formalności. Kongregacja wydała 
pozytywną opinię w tej kwestii – 16 marca 2017 roku został podpisany dekret 
o ważności procesu w diecezji Jundiaí. Po przetłumaczeniu materiałów z ory-
ginalnego portugalskiego na język włoski postulator skompletował i przed-
łożył Kongregacji tzw. Summarium prezentujące przypadek uzdrowienia 
wraz z dokumentami i zeznaniami świadków. W tej formie dokumentacja 
została przesłana osobno dwom lekarzom ex officio, których zadaniem było 
sporządzenie opinii, czy uzdrowienie może być uznane za niemożliwe do 
wyjaśnienia z naukowego punktu widzenia. Uzyskawszy ich pozytywną opi-
nię, Kongregacja przedłożyła materiał członkom konsulty medycznej, którzy 
na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 orzekli, że uzdrowienia Lívii Marii 
nie da się wytłumaczyć naukowo. Następnie przygotowano Positio dotyczące 
cudu, które zawiera oprócz Summarium wszystkie relacje oraz nową doku-
mentację, a także zredagowane przez postulatora Informatio ukazujące kwestię 
niewytłumaczalności przypadku uzdrowienia przy pomocy dzisiejszej wiedzy 
naukowej oraz jego powiązanie z wezwaniem wstawiennictwa danego kandy-
data na ołtarze – w tym przypadku o. Franciszka Jordana88. Wydrukowane 
Positio zostało przekazane do studium konsultorom teologom, którzy w czasie 
kongresu szczególnego 5 grudnia 2019 roku wyrazili opinię, że niewytłuma-

86 Congregazione delle Cause dei Santi, Sanctorum Mater. Istruzione per lo svolgimento 
delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, AAS 99(2007), s. 465-510.

87 Dobra wiadomość z biura postulacyjnego – postęp w procesie beatyfikacyjnym Zało-
życiela, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 11(2015) nr 18, s. 6; Proces beaty-
fikacyjny Założyciela, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 11(2016) nr 21, s. 8; 
Postępy w procesie beatyfikacyjnym Założyciela, „Informationes Societatis Divini Salvatro-
ris” 11(2016) nr 23, s. 8.

88 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifi-
cationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saeculo: Joannis Bap-
tistae Jordan), sacerdotis et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum 
Divini Salvatoris (1848-1918), Positio super miro, Romae 2019.
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czalne z punktu widzenia naukowego uzdrowienie nastąpiło po modlitwie za 
przyczyną o. Jordana89. Stanowisko to potwierdzili kardynałowie i biskupi, 
członkowie Kongregacji, zebrani na sesji zwyczajnej 16 czerwca 2020 roku. 
Trzy dni później, 19 czerwca, papież Franciszek zatwierdził cud dokonany za 
wstawiennictwem o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana i zlecił Kongregacji 
publikację dekretu, a następnie – dwa miesiące później – ustalił datę i miejsce 
beatyfikacji90.

Przed uroczystością beatyfikacyjną miała miejsce jeszcze jedna procedura: 
kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków przyszłego błogosławionego. 
Zgodnie z przepisami instrukcji dotyczącej relikwii: Relikwie w Kościele. Auten-
tyczność i przechowywanie z 8 grudnia 2017 roku91, po uzyskaniu potrzebnych 
pozwoleń 29 marca 2021 roku nastąpiło otwarcie grobu o. Franciszka Jordana 
w bocznej kaplicy domu generalnego salwatorianów. W obecności członków 
trybunału ustanowionego przez kardynała wikariusza Diecezji Rzymskiej, 
zarządu Towarzystwa i wyznaczonych techników pracownicy zakładu pogrze-
bowego wyjęli marmurową płytę i wydobyli metalową trumnę zamkniętą po 
ekshumacji w Tafers w 1956 roku i złożoną w grobie w ostatnim dniu maja 
1957. Trumna została otwarta i po kanonicznym rozpoznaniu rozpoczął się 
proces oczyszczenia i konserwacji doczesnych szczątków Założyciela salwato-
rianów i salwatorianek. Pobrano także fragmenty ciała w celu przygotowania 
relikwii92. W dniu 30 kwietnia 2021 roku zamknięto i zapieczętowano nową 
urnę-relikwiarz, w której umieszczono doczesne szczątki o. Franciszka Jordana. 
Urna została złożona w marmurowej obudowie w świeżo wyremontowanej 
kaplicy głównej domu generalnego93.

89 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beati-
ficationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saeculo: Joannis 
Baptistae Jordan), sacerdotis et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis So-
rorum Divini Salvatoris (1848-1918), Relatio et vota Congressus Peculiaris die 5 decembris 
an. 2019 habiti.

90 Bolletino Sala Stampa della Santa Sede, Promulgazione di Decreti della Congregazione 
delle Cause dei Santi, 19.06.2020, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bolletti-
no/pubblico/2020/06/19/0348/00799.html [dostęp: 28.06.2021].

91 Congregazione delle Cause dei Santi, Le Reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conse-
rvazione, Città del Vaticano 2018. 

92 Ekshumacja szczątków naszego błogosławionego Założyciela, „Informationes Societa-
tis Divini Salvatroris” 12(2021) nr 16 specjalny, s. 2-4.

93 Ponowny pochówek, tamże, s. 6-7.
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* * * 
W 2007 roku podczas audiencji dla postulatorów papież Benedykt XVI 

powiedział: „Kiedy świętych i błogosławionych ukazuje się właściwie w ich 
duchowym dynamizmie i kontekście historycznym, przyczyniają się oni do 
większej wiarygodności Ewangelii i misji Kościoła. Kontakt z nimi otwiera 
drogę do prawdziwych duchowych zmartwychwstań, do trwałych nawró-
ceń i do narodzin nowych świętych. Święci zazwyczaj rodzą nowych świętych 
i bliskość z nimi, czy choćby ich ślad, jest zawsze ozdrowieńczy: oczysz-
cza i wynosi umysł, otwiera serce na miłość do Boga i braci”94.

Ojciec Franciszek Jordan ofiarował swoje życie Bogu, przezwyciężając 
trudności dzięki swojemu bezgranicznemu zaufaniu w Bożą Opatrzność. 
Zainspirowany słowami Ewangelii św. Jana: „A to jest życie wieczne: aby 
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” (J 17,3), poprzez swój wielki zapał apostolski rozwijał ideę zaan-
gażowania wszystkich ludzi w misję Kościoła, aby każdy mógł poznać Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela, pokochać Go i służyć Mu. W tym wszystkim ukazuje 
postawy i wartości, które są ważne i potrzebne dla dzisiejszego Kościoła. Daje 
propozycję życia chrześcijańskiego oraz apostolskiego oddania, które są war-
tościowe i  istotne nie tylko dla jego duchowych synów i córek, członków 
różnych gałęzi rodziny salwatoriańskiej, ale również dla wszystkich chrześcijan. 
Jednocześnie, wskazując na Chrystusa jako Zbawiciela i źródło pełni życia, 
o. Franciszek Jordan zachęca wszystkich do podjęcia osobistej drogi świę-
tości, aby coraz lepiej poznawać Jezusa i zaangażować się w osobistą z Nim 
relację. W tym kontekście bardzo aktualne są słowa homilii kard. Angela De 
Donatisa, wygłoszonej w czasie uroczystości beatyfikacyjnych: „W ten sposób 
od momentu powstania do dnia dzisiejszego charyzmatyczna intuicja błogo-
sławionego Franciszka prowadziła wiele kobiet i mężczyzn różnych narodów 
i języków do naśladowania Ewangelii, a dzięki pracy rodziny salwatoriańskiej 
przyczyniła się do rozpowszechnienia orędzia zbawienia w ponad 50 krajach. 
(...) Drodzy Siostry i Bracia, niech beatyfikacja Franciszka od Krzyża Jor-
dana będzie radosnym momentem prawdziwej celebracji Kościoła! Niech ta 
celebracja eucharystyczna uczyni nas jednością w Chrystusie i obudzi w nas 
świadomość, że dzisiaj świadectwo świętości bł. o. Jordana przechodzi w ręce 
każdego z nas, jest powierzone wam, Rodzinie Salwatoriańskiej! Wszystkim 

94 Benedykt XVI, Przemówienie do Postulatorów wygłoszone podczas audiencji 17 grud-
nia 2007 r., w: Postępowanie kanonizacyjne. Świętość kanonizowana, t. 1, red. T. Sz. Praś-
kiewicz, Kraków 2008, s. 8.
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więc powierzone jest zadanie strzeżenia ognia głoszenia i miłości, aby nie był 
on ukryty pod korcem, ale płonął i jaśniał w ciemnościach, niosąc wszystkim 
światło Zmartwychwstałego Pana”95.

FATHER FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN,  
FOUNDER OF THE SALVATORIANS AND SALVATORIAN SISTERS – 

ROAD TO BEATIFICATION

Summary

The ceremony of beatification of Father Francis Mary of the Cross Jordan, the 
founder of the Society of the Divine Savior (Salvatorians) and the Congregation of 
the Sisters of the Divine Savior (Salvatorian Sisters) was held on May 15, 2021, in the 
Archbasilica of Saint John Lateran in Rome. It was a historic moment long-awaited 
by the entire Salvatorian Family. This article describes the process that led from the 
prevalent conviction of the sanctity of Father Jordan to its official confirmation by 
the Church. This road started several years after the death of our blessed founder 
and ended with the decision of Pope Francis, who approved the miracle through the 
intercession of Father Francis Mary of the Cross Jordan and proclaimed the time and 
place of the beatification ceremony.

Słowa kluczowe: 
 bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, beatyfikacja, salwatorianie, salwatorianki, 
rodzina salwatoriańska.

Keywords: 
 Blessed Francis Mary of the Cross Jordan, beatification, Salvatorians, Salvatorian 
Sisters, Salvatorian Family.

95 Obrzęd beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża, Homilia 
Kardynała Wikariusza Angelo De Donatis, https://www.sds.org/news/news-all/2148-be-
atification [dostęp: 30.06.2021].
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O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 Znaczenie beatyfikacji Franciszka Jordana 
dla Rodziny Salwatoriańskiej i dla Kościoła

Dzieląc radość żywotnej w Kościele Rodziny Salwatoriańskiej, którą two-
rzą Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (SDS), Kongregacja Sióstr Boskiego 
Zbawiciela (SDS) i  Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela 
(ICDS)1, chciejmy pochylić się nad wymową beatyfikacji jej Założyciela, która 
jest uwieńczeniem długoletnich starań, modlitwy i refleksji jego duchowych 
synów i córek i stanowi pieczęć Kościoła nad autentycznością charyzmatu, jaki 
Franciszek Maria od Krzyża Jordan otrzymał od Boga i im przekazał, stając się 
„apostołem bez granic”2. 

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – konsultor Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości i w WSD Karmelitów 
Bosych, Kraków; e-mail: szczpn@gmail.com.

1 To właśnie odpowiedzialni tych organizmów, tj. przełożony generalny Milton Zonta 
SDS, przełożona generalna María Yaneth Moreno SDS i przewodniczący Christian Patzl 
ICDS, poinformowali we wspólnym oświadczeniu o dacie beatyfikacji Czcigodnego Sługi 
Bożego: https://www.sds.org/it/eventi/2020-francesco-jordan/1765-risorse#Annouce-
ment [dostęp: 23.02.2021]. 

2 Takimi słowy, najlepiej syntetyzującymi orędzie nowego błogosławionego, określa 
go logo beatyfikacyjne. Zob. https://www.sds.org/it/eventi/2020-francesco-jordan/1765-
-risorse#Logo [dostęp: 23.02.2021]. Wspaniały komentarz do wymowy tegoż loga, 
w serii „Nasze Korzenie” na łamach biuletynu salwatoriańskiej parafii pw. św. Bartło-
mieja i św. Jadwigi w Trzebnicy „Bez butów… ze św. Jadwigą do nieba, ofiaruje jeden ze 
współbraci zakonnych o. Jordana: Bogdan Giemza SDS, Ks. Franciszek Jordan – apostoł 
bez granic, tamże, 2021 nr 21, s. 10-11. Autor nazywa swego Założyciela bardzo trafnie 
„człowiekiem pasji”, pragnącego zbawienia „wszystkich” (właśnie bez granic), ale zawsze 
„w posłuszeństwie Kościołowi”. 
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Zaznaczmy już w punkcie wyjścia, że nie będziemy przedstawiać historii 
procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego, gdyż uczyniliśmy to już 
wcześniej z okazji ogłoszenia papieskiego dekretu o jego heroicznych cnotach3. 
A ponieważ kanonicznym wymogiem do beatyfikacji po ogłoszeniu tegoż dekretu 
jest potrzeba zatwierdzenia cudu4, przedstawimy syntetycznie jedynie ten ostatni 
etap procesu uwieńczony wpisaniem o. Franciszka w poczet błogosławionych. 
Następnie skupimy naszą uwagę na znaczeniu i wymowie beatyfikacji Założyciela.

I. Zatwierdzenie cudu

Spośród wielu łask, jakie wierni otrzymywali przez wstawiennictwo Czci-
godnego Sługi Bożego Franciszka Jordana i o których informowali postulację 
w Rzymie, postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Adam Teneta SDS, (któ-
remu gratulujemy!) do szczegółowej analizy wybrał i przedłożył fakt domnie-
manego uzdrowienia dziewczynki z dysplazji szkieletowej kości długich w okre-
sie prenatalnym5. Wydarzenie miało miejsce 8 września 2014 roku w Jundiaí 
(São Paulo) w Brazylii. Kilka miesięcy wcześniej, dokładnie 10 czerwca, matka, 
która była w 23. tygodniu ciąży, została poddana badaniu USG, które wykazało 
nieprawidłowości. W kolejnych miesiącach liczne badania ultrasonograficzne 
potwierdziły spowolnienie wzrostu płodu, z wagą poniżej normy dla wieku cią-
żowego, z wyraźnym upośledzeniem długości wszystkich kości długich. Według 
lekarzy prowadzących badanie ultrasonograficzne było zgodne z rozpoznaniem 
dysplazji szkieletowej, czyli „wrodzonej karłowatości”. Rokowania te bardzo 
zaniepokoiły ciężarną matkę i wszystkich członków rodziny. Wszyscy, na czele 
z dziadkami, którzy – podobnie jak i wujowie – należeli do Salwatoriańskiej 
Grupy Świeckich, matka zaś była członkinią grupy „Młodzi Salwatorianie”, 
zaczęli wzywać pośrednictwa Czcigodnego Sługi Bożego – Założyciela salwa-
torianów, aby wyprosił przed Bożym tronem zdrowie dla dziewczynki. Do 

3 Zob. Sz. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu o he-
roiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, „Studia Salvatoriana 
Polonica” 5(2011), s. 99-108.

4 Congregazione delle Cause dei Santi, Regolamento [del 21.03.1983], art. 26 § 1; 
por. M. Bartolucci, Dove c’è il ditto di Dio, „L’Osservatore Romano” 24.09.2016, s. 8.

5 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifica-
tionis seu canonizationis Venerabilis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, Sacerdotis 
et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Divini Salvatoris, Positio super 
miro, Romae 2019, s. 5-22.
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modlitwy dołączył także salwatorianin, asystent duchowy wspomnianej grupy 
świeckich, który zachęcił do włączenia się w  łańcuch modlitw liczne grupy 
świeckie, a także zakonne wspólnoty salwatoriańskie.

Ku radości wszystkich 8 września 2014 roku, w uroczystość Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i w samą rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego 
dziecko urodziło się zupełnie zdrowe i wzrastało bez żadnych komplikacji. 
W następnych latach stwierdzono dobry wzrost dziewczynki, jej odpowiadającą 
wzrostowi wagę i brak jakichkolwiek problemów neurologicznych. Wydarzenie 
stało się przedmiotem dochodzenia w Kurii Diecezjalnej w Jundiaí, którego 
ważność kanoniczną potwierdziła Stolica Apostolska6. Także dochodzenie pod-
jęte przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych po zaczerpnięciu opinii lekarzy 
światowej sławy wykazało, że uzdrowienie jest niewytłumaczalne z punktu 
widzenia medycyny7. Konsultorzy teolodzy Kongregacji na podstawie zeznań 
świadków wykazali też związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uzdrowie-
niem a modlitwą do Czcigodnego Sługi Bożego8. Opinie teologów potwierdzili 
kardynałowie i biskupi, członkowie Kongregacji, a następnie Ojciec Święty 
Franciszek, który 19 czerwca 2020 roku uznał uzdrowienie za cud do beaty-
fikacji o. Franciszka Jordana i nakazał to podać do publicznej wiadomości 
specjalnym dekretem9. Tym samym zapaliło się zielone światło do beatyfikacji 
Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej, wyznaczono jej datę i miejsce: 15 maja 
2021 roku w arcybazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie10.

II. Wydarzenie bardzo oczekiwane

To, że salwatorianie bardzo oczekiwali na beatyfikację swego Założyciela, 
jest faktem bardziej niż oczywistym. I moglibyśmy tutaj przywoływać roz-

6 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, (…) 
Positio, s. 23.

7 Relazione sulla seduta della Consulta Medica, w: Congregatio de Causis Sanctorum, 
Romana seu Friburgensis Helvetiorum, (…) Positio, s. 501-516.

8 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifica-
tionis seu canonizationis Venerabilis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, Sacerdotis 
et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Divini Salvatoris, Relatio et vota 
Congressus peculiaris super miro, Romae 2019. 

9 http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2020/promulgazione-nuovi-decreti11.
html [dostęp: 28.02.2021].

10 http://www.sds.pl/beatyfikacja-ojca-franciszka-jordana [dostęp: 27.02.2021].
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liczne tego dowody, wśród których należałoby wyliczyć nie tylko inicjatywy 
podejmowane przez generalat i postulację i czynione niejako „z urzędu”, ale 
raczej różnorodne działania spontaniczne i oddolne, czynione „w terenie”, jak 
sesje i sympozja prezentujące duchowość o. Jordana, publikacje jego dotyczące, 
środki audiowizualne i wystawy, a przede wszystkim zachęcanie wiernych do 
modlitwy o tę łaskę i przodowanie w niej przez wszystkich noszących salwa-
toriański habit zakonny.

Przeglądając w tym kluczu niektóre materiały, chcę przywołać reflek-
sję tylko jednego z duchowych synów o. Franciszka Jordana, ks. Stephana 
Horna SDS (ur. 1934), który już w 2008 roku miał odwagę pisać o znacze-
niu przyszłej beatyfikacji Założyciela11. Najpierw podkreślił, że na przełomie 
XIX i XX wieku Bóg dał poprzez niego Kościołowi „żywotny ruch, który 
przyczynił się do odnowy wiary, a zwłaszcza do odnowy gorliwości apostol-
skiej”12. Następnie pisał, że wystarczy tylko zapoznać się z zeznaniami świad-
ków w procesie beatyfikacyjnym Założyciela, „aby zauważyć ich przekonanie 
o jego duchowej gorliwości i świętości. Czcili go oni jako swego duchowego 
ojca, któremu tak wiele zawdzięczali”13, co powinno dodawać odwagi także 
współczesnemu pokoleniu salwatorianów. I dalej ks. Horn odważnie i proro-
czo kontynuował: „Beatyfikacja o. Franciszka i ofiarne przygotowanie się do 
niej może rozpalić w nas ogień naszej pierwszej miłości”14. 

Nietrudno w refleksji autora dostrzec echo Instrukcji Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Rozpocząć na nowo 
od Chrystusa, wydanej kilka lat wcześniej (2002), gdzie jest mowa o potrzebie 
powrotu przez osoby konsekrowane właśnie do owej „pierwszej miłości, do tej 
wewnętrznej iskry, od której rozpoczęło się ich pójście za Chrystusem”15.

Oddajmy jednak nadal głos ks. Stephanowi: „Jeżeli cała rodzina salwato-
riańska włączy się w to przygotowanie, to może stać się to ruchem wzbogaca-
jącym Kościół jak za czasów swego Założyciela (…). Potwierdzenie świętości 
o. Jordana powiększy naszą radość płynącą z pójścia za Jezusem jego duchową 
drogą i ze służby Królestwu Bożemu”16. 

11 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła! Ku beatyfikacji o. Franciszka Jordana, „Salwa-
toriański Biuletyn Postulacyjny” 20(2008), s. 14-16.

12 Tamże, s. 15.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-

go, Instrukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”, Città del Vaticano 2002, nr 22.
16 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła!, s. 15.
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III. Wymiar eklezjalny

Zauważmy, iż w powyższych słowach światły ks. Horn zauważył słusznie, 
że już samo przygotowanie do beatyfikacji Założyciela „może stać się ruchem 
wzbogacającym Kościół”. Tym bardziej wymiar eklezjalny i ubogacający 
wspólnotę Kościoła ma każda nowa beatyfikacja.

Wiemy, że za naszych dni nie tylko środowiska wrogie Kościołowi, ale nie-
kiedy także niektóre środowiska eklezjalne wysuwają obiekcje co do potrzeby 
wynoszenia na ołtarze nowych błogosławionych i świętych17. Pomimo tego 
rodzaju obiekcji Kościół, mater et magistra (matka i mistrzyni) – żeby posłużyć 
się tytułem pamiętnej encykliki św. Jana XXIII – a nade wszystko stróż obja-
wienia i całego depositum fidei nie tylko kontynuuje wynoszenie zasługujących 
na to osób na ołtarze, ale odnawia, usprawnia i przeprowadza procedury 
prowadzące do beatyfikacji i kanonizacji. Nadto zachęca wspólnoty lokalne do 
zachowania od zapomnienia i do ukazywania wspólnocie wierzących i światu, 
tych wiernych, którzy za życia odznaczali się heroicznością cnót lub ponieśli 
dobrowolne męczeństwo za wiarę, i stawia ich jako wzory do naśladowania18.

Tak więc i beatyfikacja o. Franciszka Jordana winna być postrzegana w tym 
właśnie kluczu eklezjalnym. To też zauważył już przed laty ks. Horn. Najpierw 
i słusznie, snuje on refleksje o znaczeniu beatyfikacji dla Rodziny Salwato-
riańskiej, ale od pierwszych słów nadaje temu wyczekiwanemu wydarzeniu 
wymiar o wiele szerszy, kościelny. Zacytujmy: „Może zbyt długo patrzyliśmy 
na beatyfikację przez pryzmat pierwszorzędnego pytania o to, co beatyfikacja 
Założyciela mogłaby oznaczać dla naszych obydwu rodzin zakonnych i dla 
całej rodziny salwatoriańskiej. Z pewnością było to i jest bardzo ważne, nawet 
niezastąpione. Bo czy nie przyniesie nam ona wielkiej radości, kiedy doświad-
czymy, jak umocni nasz tożsamość i jedność wewnętrzną, umożliwi nabranie 
nowych sił duchowych i zwiększenie gorliwości apostolskiej i misyjnej, zyska-
nie nowej atrakcyjności i  jak, z tym wszystkim, umożliwi napływ nowych, 
dobrych powołań”19.

17 S. T. Praśkiewicz, Wprowadzenie w tematykę świętości kanonizowanej, w: Świętość 
kanonizowana, t. 1: Postępowanie kanonizacyjne, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, 
s. 19-20.

18 W. Kiwior, Dlaczego beatyfikacja i kanonizacja, „Męczennicy. Biuletyn Informacyj-
ny Postulacji Procesu beatyfikacyjnego II Grupy Polskich Męczenników z okresu II wojny 
światowej” 1(2006), s. 33-38.

19 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła!, s. 15-16.
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Ale równocześnie ks. Horn, prawdziwie godny syn duchowy o. Jordana, 
rozumiejący w pełni jego apostolski charyzmat, dodaje, że trzeba poszerzyć 
horyzont i podkreślić jeszcze jeden motyw beatyfikacji, tj. uświadomić sobie, 
że będzie ona potwierdzeniem, że „o. Jordan ma coś do powiedzenia nie 
tylko do wspólnoty salwatoriańskiej, lecz że jego charyzmat udzielony mu 
przez Ducha Świętego, jego życie i jego duchowość są przeznaczone dla wiele 
większej rzeszy wierzących w Kościele. Rzeczywiście o. Franciszek może rzucić 
nowe światło na powołanie chrześcijan w Kościele do współpracy w Bożej 
trosce o zbawienie”20. 

Słowem, beatyfikacja Założyciela – jak swojego czasu pisał o. Claudio 
Massimiliano Papa z okazji wpisania w poczet błogosławionych Antoniego 
Rosminiego, fundatora Instytutu Miłości (8 listopada 2007) – oznacza, że 
Kościół potwierdza autentyczność jego charyzmatu i jego duchowość, i uro-
czyście oświadcza, że   droga, którą podążał, jest drogą Ewangelii i prowadzi do 
Chrystusa21. Podobnie z racji beatyfikacji swoich założycieli wypowiadają się 
liczni inni wyżsi przełożeni zakonni czy postulatorzy. Przywołajmy chociażby 
słowa ks. Jana M. Rokosza MIC, przełożonego generalnego marianów, z okazji 
beatyfikacji św. Stanisława Papczyńskiego (16.09.2007). Pisał on z radością do 
swoich współbraci przed beatyfikacją Założyciela, dziś już kanonizowanego: 
„Mamy głęboką świadomość, że zbliżająca się beatyfikacja o. Papczyńskiego 
jest radosnym zwieńczeniem starań i marzeń pokoleń marianów oraz wielu 
osób związanych z naszym Założycielem. Jest też potwierdzeniem drogi jego 
życia, będącej wzorem ciągle aktualnym nie tylko dla nas, marianów, ale także 
dla tych, którzy z duchowości Ojca Stanisława czerpią inspirację w dążeniu 
ku świętości. Beatyfikacja jest wydarzeniem kościelno-liturgicznym, a zarazem 
szczególnym wyróżnieniem Sługi Bożego, by wszystkim ukazać jego ewange-
liczne życie w Bogu i z Bogiem”22.

IV. Sugestie dla Rodziny Salwatoriańskiej

Jakkolwiek radość z beatyfikacji Założyciela wyrażą wyżsi przełożeni Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela i oni też wskażą konkretne ukierunkowania dla 

20 Tamże, s. 16.
21 https://www.rosmini.it/Resource/Causa/2007%2006%2026%20Lettera%20Po-

stulatore%20Beatificazio ne.pdf [dostęp: 28.02.2021].
22 https://www.stanislawpapczynski.org/pl/news/article.php?NID=4159 [dostęp: 

28.02.2021].
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Rodziny Salwatoriańskiej, aby beatyfikacja ta przyniosła konkretne inicjatywy 
zmierzające do odnowy życia w wierności charyzmatowi nowego Błogosławio-
nego w Kościele, wolno nam podzielić się niektórymi przemyśleniami w tym 
względzie, a mianowicie trzema skromnymi poniższymi sugestiami.

Otóż gratulując Rodzinie Salwatoriańskiej beatyfikacji o. Franciszka Jor-
dana, chcielibyśmy życzyć wszystkim jej członkom przede wszystkim wzrostu 
w miłości do własnej rodziny zakonnej i pogłębienia tejże miłości. O tym 
umiłowaniu własnej rodziny zakonnej pisał niegdyś swym lekkim piórem 
ks. Krzysztof Wons SDS. Czynił to jako młody salwatoriański prezbiter, przy-
wołując znaną pieśń „Matko ma, zakonie mój”. Ubolewał, że zaniedbuje 
się jej śpiewania w ważnych momentach wspólnotowego życia zakonnego23. 
Natchniony jego artykułem i dzielący wszystkie jego przemyślenia, sam 
podjąłem się podobnej refleksji i podzieliłem się nią z moimi współbraćmi 
zakonnymi24, cytując w przypisie artykuł ks. Krzysztofa25, z którym mogłem 
też się zaprzyjaźnić podczas studiów rzymskich. W kontekście beatyfikacji 
Założyciela warto byłoby sięgnąć do myśli ks. Krzysztofa sprzed prawie trzy-
dziestu lat, uczynić rachunek sumienia i odnowić swą miłość do Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela. Myśli te nie straciły nic ze swej aktualności, przeciwnie, 
w kontekście beatyfikacji Założyciela Rodziny Zakonnej nabierają one szcze-
gólnego znaczenia. 

Drugim wątkiem, na który chciałbym zwrócić uwagę, natchniony jedną 
z wypowiedzi św. Jana Pawła do nas, karmelitów bosych, jest zachęta do 
tego, aby beatyfikacja Założyciela nie stała się przypadkiem dla członków 
Rodziny Salwatoriańskiej powodem do pychy czy próżnej chwały, ale by była 
ona wezwaniem do poważnej odpowiedzialności26. Jestem przekonany, że 

23 K. Wons, Jakie masz imię?, „Wezwani na żniwo” (numer specjalny) 1993 nr 1/52, 
s. 72 nn. 

24 S. T. Praśkiewicz, Umiłowanie własnej rodziny zakonnej, „Karmel” 1994 nr 3, 
s. 57-62. 

25 Tamże, s. 57, przypis 1.
26 Św. Jan Paweł II 18 listopada 1991 r. podczas audiencji nazajutrz po kanoniza-

cji św. Rafała Kalinowskiego OCD, gratulując tego faktu polskiemu prowincjałowi, 
o. Benignusowi Wanatowi OCD, który wraz z przełożonym generalnym, o. Kamilem 
Maccise OCD, dziękował Papieżowi za wpisanie o. Rafała w poczet świętych, powiedział 
po łacinie: „Provincia Polona exaltata est”. Równocześnie dodał jednak po polsku: „Ale 
niech to nie będzie dla was powodem do pychy czy próżnej chwały, lecz wezwaniem do 
poważnej odpowiedzialności w służbie Ludowi Bożemu”. Opowiadam to z autopsji, 
będąc naocznym świadkiem wydarzenia (por. S. T. Praśkiewicz, Prof. dr hab. Benignus 
Józef Wanat OCD jako propagator kultu św. Rafała Kalinowskiego, „Folia Historica Craco-
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stanie się właśnie tak, że salwatorianie, wdzięczni za beatyfikację Założyciela, 
bardzo chętnie uczynią ze zwielokrotnioną mocą wszystko, aby bł. Franciszek 
był najpierw dla nich samych duchowym towarzyszem życia w całkowitym 
poświęceniu się Bogu, a nadto dołożą jeszcze większych starań, by wszędzie 
tam, gdzie posługują, nie tylko znane było jego życie i jego heroiczne cnoty, 
ale by cnoty te były bodźcem do pogłębiania życia duchowego wszystkich, co 
będzie najlepszym owocem beatyfikacji. Wszak od jej dnia o. Jordan nie należy 
wyłącznie do Rodziny Salwatoriańskiej, ale do całego Kościoła. 

Członkowie i członkinie Rodziny Salwatoriańskiej mają prawo radować 
się darem beatyfikacji Założyciela, ale będąc dojrzałymi w swej wierze zechcą 
wystrzegać się z jej powodu jakiegokolwiek przejawu niezdrowego tryumfa-
lizmu, który jest obcy duchowi Ewangelii i którego nie pochwaliłby nowy 
Błogosławiony, wierny sługa tejże Ewangelii. Beatyfikacja Założycieli nie jest 
uhonorowaniem zgromadzeń, które były dziełem ich życia, ale jest darem łaski 
Bożej, który trzeba z wdzięcznością przyjąć, tak aby mógł wydawać owoce 
coraz to większego przylgnięcia do Chrystusa i wzrostu w łasce powołania. 

* * *

Zakończmy nasze refleksje przypomnieniem, że cześć, jaką otaczamy 
błogosławionych i świętych, odnosi się ostatecznie do samego Chrystusa, 
Boskiego Zbawiciela (tytuł tak bardzo drogi salwatorianom, członkom Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela), którego świętość objawia się w życiu ludzi. 
Dlatego beatyfikację o. Jordana, jak i każdą inną beatyfikację czy kanonizację, 
przeżywajmy w wierze jako świadectwo obecności i działania żywego Jezusa 
Chrystusa w Jego Kościele, oraz jako wezwanie do tego, by ciągle kroczyć 
drogą zawierzenia Jemu samemu. Niech właśnie ta moc świętości Chrystusa, 
którą możemy widzieć w życiu bł. Franciszka Jordana, objawia się także 
w naszym życiu i czyni z nas wiernych świadków Chrystusa i Ewangelii we 
współczesnym świecie.

viensia” 22(2016), s. 50). Podobne słowa, tym razem opatrzone autorytetem papieskiego 
dokumentu, Jan Paweł II napisał w Liście Apostolskim Magister in fide, wydanym z okazji 
400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża. Snując refleksję o żywotności duchowości karmeli-
tańskiej, Ojciec Święty nie omieszkał przypomnieć karmelitom bosym: „Wszystkim wam, 
którzy jesteście synami i braćmi, uczniami i naśladowcami św. Teresy od Jezusa i św. Jana 
od Krzyża, przypominam, że wasze powołanie jest dla was, bardziej niż powodem do 
chwały, źródłem poważnej odpowiedzialności” („Acta Apostolicae Sedis” 83(1991) 573-
574, nr 19). 
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MEANING OF THE BEATIFICATION OF FRANCIS JORDAN  
FOR THE SALVATORIAN FAMILY AND THE CHURCH

Summary

Father Francis Mary of the Cross Jordan was beatified in Rome on the 15th of 
May 2021. This article presents the meaning of this event for the Salvatorian Family 
and the whole Church. The first part describes the healing of a girl diagnosed with 
a severe form of skeletal dysplasia before birth, which was recognized by the Apostolic 
See as an authentic miracle. The next part shows the meaning of the beatification 
for the whole Church since all beatifications have an essential ecclesiastical quality. 
The last part of this article shows the specific meaning of this event for the Salvatorian 
Family.

Słowa kluczowe: 
 salwatorianie, salwatorianki, rodzina salwatoriańska, bł. Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan, beatyfikacja Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Keywords: 
 Salvatorians, Salvatorian Sisters, Salvatorian Family, blessed Francis Mary of the 
Cross Jordan, beatification of Francis Mary of the Cross Jordan.
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Ks. Ambroży Skorupa SDS

 Udział świeckich w misji Zgromadzenia 
według błogosławionego Franciszka Jordana

Dnia 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na wzgórzu laterańskim miała 
miejsce beatyfikacja Franciszka Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Obydwa te instytuty 
zakonne cieszą się aprobatą papieską, czyli są uznane przez najwyższą władzę 
kościelną1 i w zakresie dyscypliny są wyłącznie jej podporządkowane2. Beaty-
fikacja Założyciela sprawia, że jego osoba, dzieła oraz idee zostały uznane za 
godne polecenia przez Kościół. Beatyfikacja pozwala bowiem na oddawanie 
kultu publicznego w Kościele, a błogosławiony jest uznany za godnego odda-
wania czci nie tylko wobec Boga, ale również wobec Kościoła3. W takim 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS – Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa 
Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego w Instytucie Prawa Kanonicznego 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II; e-mail: ambrozy.skorupa@mailsds.org.

1 Art. 6 konstytucji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela: „Towarzystwo Boskiego Zba-
wiciela jest apostolskim kleryckim instytutem zakonnym na prawie papieskim i ma swój 
własny habit noszony zgodnie z normami powszechnego prawa Kościoła”, Kraków 2015, 
i art. 82 Konstytucji Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela: „Nasza Kongregacja jest 
apostolskim instytutem zakonnym na prawie papieskim. Przez uznanie założycielskiego 
charyzmatu oraz zaaprobowanie naszego celu apostolskiego, Stolica Apostolska obdarzyła 
Kongregację autorytetem samorządu, celem zachowania naszego salwatoriańskiego dzie-
dzictwa”. Rzym 2020.

2 Kan. 593 – Z zachowaniem w mocy kan. 586 instytuty na prawie papieskim pod-
legają bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy Apostolskiej w zakresie wewnętrznego 
zarządu i dyscypliny. 

3 „Przez beatyfikację, rozumie się akt papieski zezwalający na kult publiczny sługi 
Bożego (służebnicy Bożej) w jakimś kraju, mieście, diecezji, lub rodzinie zakonnej przez 
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sensie zarówno aprobata Zgromadzenia, jak i beatyfikacja jego Założyciela 
staje się zobowiązaniem wobec Kościoła, by realizować jego misję. Do współ-
pracy w realizowaniu tej misji zaproszone są osoby konsekrowane należące 
do instytutów zakonnych oraz osoby żyjące w świecie i z tymi instytutami 
stowarzyszone. Dzieło o. Jordana powstało w Kościele katolickim, w jego 
strukturze prawno-organizacyjnej i w nim powinno działać zgodnie z misją 
zatwierdzoną przez Kościół. Świeccy mogli się organizować w stowarzyszenia, 
wśród których wyróżniały się trzecie zakony. W obecnej terminologii KPK 
1983 trzecie zakony uznawane są za stowarzyszenia, których członkowie żyjący 
w świecie realizują ducha danego instytutu zakonnego i pozostają pod władzą 
jego przełożonych4. W obecnym czasie odchodzi się od określenia „trzeci 
zakon” na rzecz określenia zakon świecki, np. Świecki Zakon Karmelitów 
Bosych, Franciszkański Zakon Świecki, Oblaci Benedyktyńscy5. 

Do zaangażowania w dziele zbawienia świata w strukturze kościelnej 
według zamiarów bł. Franciszka Jordana zaproszone są także osoby świeckie. 
W czasach błogosławionego Założyciela była pewna wizja aktywności wier-
nych. To, jak Założyciel widział ich aktywność, jaki przyjął model współpracy 
i jak on jest dzisiaj realizowany, wymaga spojrzenia w kontekście nowej rzeczy-
wistości, w kontekście wyzwań XXI wieku z uszanowaniem ciągle aktualnego 
charyzmatu Założyciela6. 

I. Kontekst kanoniczny w czasach Ojca Założyciela 

Ksiądz Jordan od samego początku widział osoby świeckie w  swoim 
dziele zawsze złączone z pierwszym i drugim zakonem. Dokumentem nor-

określone dekretem papieskim akty, np.: odprawianie Mszy świętej, odmawianie oficjum 
Liturgii Godzin o błogosławionym”. H. Misztal, Komentarz do Konstytucji Apostolskiej 
„Divinus perfectionis Magister”, t. 6, Prawo kanonizacyjne, Lublin 1987, s. 29.

4 Kan. 303. Szerzej: P. Szyrszeń, Stowarzyszenia własne instytutów zakonnych, „Studia 
Salvatoriana Polonica” 3(2009), s. 309-328; B. Zubert, Partycypacja wiernych w duchowo-
ści instytutu zakonnego, w: Pro iure et vita. Wybór pism, Lublin 2005, s. 435-446. 

5 https://swieckikarmel.waw.pl; https://www.kapucyni-lublin.pl/fzs/; https://www.
benedyktyni.net/.

6 Kan. 578 – „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia założy-
cieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną dotyczące natury, celu, ducha 
i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż 
instytutu”. 
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matywnym, na którym bazował Ojciec Założyciel, były wytyczne papieża 
Leona XIII Misericors Dei Filius z 30 maja 1883 roku7. W dokumencie tym 
bardzo wyraźnie określono kryteria przynależności i działalności trzeciego 
zakonu franciszkańskiego. Do trzeciego zakonu mogli być przyjęci świeccy 
powyżej 14. roku życia. W swoim życiu powinni odznaczać się dobrymi oby-
czajami, pokojowym usposobieniem wyrażonym w posłuszeństwie wobec 
Kościoła katolickiego, a szczególnie Stolicy Apostolskiej8. Zaangażowanie 
kobiet w działalność takiego stowarzyszenia było możliwe tylko za zgodą męża. 
Jeśli uzyskanie takiej zgody nie było możliwe, wtedy na zasadzie wyjątku, 
dodatkowo wymagana była zgoda kapłana pełniącego funkcję kierownika 
duchowego9.

Przed przyjęciem do wspólnoty tercjarzy należało odbyć rok formacji, 
a przyjęcie dokonać się miało zgodnie z przepisanym prawem obrzędem, 
w czasie którego zobowiązywano się do przestrzegania Bożego prawa oraz 
posłuszeństwa nauczaniu Kościoła. Jeśli ktoś z członków takiego zobowiązania 
nie złożył, powinien uzupełnić swoje zobowiązania w przyszłości zgodnie 
z obowiązującym aktualnie prawem10.

Członkowie sodalicji zobowiązani byli do noszenia pewnych elementów 
stroju, którymi były mały szkaplerz oraz jeden sznur. Od noszenia tych 
oznak zależało korzystanie z ustalonych uprawnień i przywilejów11. Przy-
należność do trzeciego zakonu wymagała zachowania właściwej dyscypliny, 
czego zewnętrznym wyrazem było pełna skromności postawa oraz noszenie 
stroju12. Czynnościami zakazanymi dla członków trzecich zakonów były 
tańce, udział w publicznych spektaklach i gorszących przedstawieniach oraz 
protestach publicznych13. Jeśli chodzi o sposób życia i praktyki postne, wyma-
gano zachowania postów w wigilię przed świętem Niepokalanej Dziewicy 
Maryi (8 grudnia), w wigilię uroczystości św. Franciszka z Asyżu, a także 
postu piątkowego i wstrzemięźliwości w każdą środę14. Zachęcano, aby posiłki 

7 Leon XIII, Misericors Dei Filius, „Acta Apostolica Sedis” Vol. XV, Kal. 3. Iun. 1883, 
pp. 513-520. Tekst angielski: http://www.franciscan-archive.org/bullarium/mdf-e.html 
[dostęp: 31.05.2021].

8 Tamże, rozdział I §1.
9 Tamże, rozdział I §2.
10 Tamże, rozdział I §4.
11 Tamże, rozdział I §3.
12 Tamże, rozdział II §1.
13 Tamże, rozdział II §2.
14 Tamże, rozdział II §4.
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były skromne i zawsze poprzedzone modlitwą15. Do obowiązków duchowych 
w trzecim zakonie należało przystępowanie do sakramentu pokuty w każdym 
miesiącu i przynajmniej co miesiąc należało przyjmować komunię świętą16. 
Członkowie duchowni byli zobowiązani do odmawiania brewiarza zgodnie 
z przepisami kanonicznymi. Natomiast osoby, które nie przyjęły sakramentu 
święceń, powinny dwanaście razy dziennie odmawiać Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu17. Od członków trzecich zakonów wymagano także 
sporządzenia w odpowiednim czasie testamentu18.

Apostolstwo członków trzecich zakonów dotyczyło także otoczenia, 
szczególnie rodziny. To w rodzinie należało się troszczyć o praktyki reli-
gijne. Oprócz tego ich obowiązkiem było czuwanie, aby w ich rodzinach 
nie czytano gorszących treści, które obniżałyby poziom życia moralnego19. 
Zagrożeniem dla życia moralnego i przykładu chrześcijańskiego życia byłaby 
wulgarna mowa, obelżywe żarty, przysięga składana w sprawach niekoniecz-
nych. Postawę swoją osoby należące do stowarzyszenia powinny weryfikować 
w rachunku sumienia przeżywanym podczas każdych nieszporów. Wszel-
kie uchybienia i błędy powinny być eliminowane przez pokutę20. Praktyki 
pobożne należało odprawiać codziennie. Obowiązkowe było organizowanie 
i uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach, których terminy wyznaczał 
prefekt21. Praktyką tercjarza powinny być także uczynki miłosierdzia, takie jak 
odwiedzanie  chorych i zachęcanie do przyjmowania sakramentów świętych 
zgodnie z ówczesną dyscypliną22. Do obowiązkowych praktyk należała także 
modlitwa za zmarłych przez udział w nabożeństwach i przyjęcie komunii 
świętej w ich intencji23.

Wytyczne papieża Leona XIII zawierają także jasną strukturę trzecich 
zakonów franciszkańskich. Wspólnoty te powinny mieć swoich moderato-
rów zwanych wizytatorami, którymi powinni być członkowie pierwszego lub 

15 Tamże, rozdział II §3.
16 Tamże, rozdział II §5.
17 Tamże, rozdział II §6.
18 Tamże, rozdział II §7.
19 Tamże, rozdział II §8.
20 Tamże, rozdział II §10.
21 Tamże, rozdział II §11.
22 Tamże, rozdział II §12.
23 Tamże, rozdział II §14. 
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trzeciego zakonu franciszkańskiego regularnego24. Wizytatorów tych mianują 
przełożeni pierwszego lub trzeciego zakonu regularnego po uprzednio przed-
stawionej prośbie. Wizytatorem powinien być zawsze duchowny25. Tej funkcji 
nie można było powierzyć osobie, która nie miała święceń. Obowiązkiem 
wizytatorów było czuwanie nad zachowaniem dyscypliny członków przez 
upomnienie i przypominanie o obowiązkach. Jeśli upomnienie nie przyno-
siło oczekiwanego skutku, należało nakazać opuszczenie wspólnoty trzeciego 
zakonu26. Wizytatorzy zwani też kuratorami powinni byli gorliwie czuwać nad 
zachowaniem przepisów.

II. Zaangażowanie apostolskie współpracowników Towarzystwa 
według koncepcji o. Jordana 

Przedstawiony w skrócie dokument był inspiracją dla o. Jordana. Doku-
ment ten już w czerwcu 1893 roku na łamach czasopisma „Der Missionär” 
zaprezentował ks. Bonawentura Lüthen. Do trzeciego zakonu franciszkań-
skiego należały Franciszka Streitel oraz Teresa von Wüllenweber27. Nato-
miast sam Jordan zwrócił się do przełożonego generalnego Zakonu Braci 
mniejszych, aby mógł wraz z księdzem Lüthenem przyjmować członków 
Towarzystwa do Trzeciego Zakonu św. Franciszka28. Ojciec Jordan jednak nie 
ograniczył się do wykonywania przepisów zawartych w nauczaniu Kościoła. 
Wierny temu nauczaniu realizował własny sposób zaangażowania świeckich 
w dzieło zbawienia. W strukturze swojego dzieła o. Jordan umieścił ich jako 
współpracowników. W roku 1883 Jordan napisał statuty dla współpracowni-
ków i współpracowniczek Towarzystwa, które zawierały tożsame przepisy, do 
tych, które zostały przedstawione powyżej, i dotyczyły wieku, obowiązków, 

24 Tamże, rozdział III §3. Zgodnie z przyjętą tradycją pierwszy zakon stanowi za-
wsze gałąź męska, drugi zakon stanowią siostry klauzurowe, trzeci zakon regularny to 
instytut zakonny powstały na bazie reguły pierwszego zakonu ze zmodyfikowanymi 
konstytucjami. Wynika z tego przepisu jasno, że mniszka z drugiego zakonu nie może 
być wizytatorem. 

25 Leon XIII, Misericors Dei Filius, rozdział III §3.
26 Tamże, rozdział III §4.
27 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od 

Krzyża Jordan, Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela (1848-1918), cz. 1, Kraków 2014, s. 575.

28 Tamże.
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struktury, życia duchowego29. Statuty te zawierały normy bardzo zbliżone do 
przedstawionego wyżej dokumentu. Dodatkowym obowiązkiem współpra-
cowników była partycypacja w finansowaniu dzieł instytutu. Przynależność do 
stowarzyszenia miała miejsce po przyjęciu przez zarząd centralny bądź przez 
dyrektora lokalnego upoważnionego przez Założyciela. 

W 1885 roku Jordan przygotował regułę dla trzeciego zakonu Katolickiego 
Towarzystwa Nauczania30. Przepisy tam zawarte również pokrywały się z tre-
ścią Misericors Dei Filius i dotyczyły praktyk sakramentalnych, medytacji, 
miesięcznych dni skupienia, rocznych rekolekcji, stroju właściwego członkom 
stowarzyszenia, rocznej próby. Na uwagę zasługuje fakt, że do zobowiązań 
członkowie mogą być dopuszczeni decyzją przełożonego. 

Przedstawiony wyżej dokument papieża Leona XIII wskazywał na apostol-
ską aktywność członków trzecich zakonów w sposób bardzo ogólny i ramowy. 
Ojciec Jordan natomiast wskazał cel, miejsce i formę tego apostolatu. Zada-
niem współpracowników Towarzystwa było propagowanie prasy i  literatury 
katolickiej. W publikacjach czy ulotkach zachęcano, aby dobrodzieje i współ-
pracownicy wynajdywali kandydatów do stanu zakonnego i kapłańskiego. Jor-
dan zachęcał dobrodziejów do zbierania środków na rzecz formacji kapłańskiej 
i zakonnej oraz na zakup domu dla Towarzystwa w Rzymie31.

Kolejnym etapem rozwoju świeckich współpracowników było wydruko-
wanie reguły tercjarzy Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, jednak wspólnota 
ta nieco zmieniła swoją strukturę, przekształcając się w pobożny związek 
współpracowników (Pia unio)32. W regule dla tego pobożnego stowarzyszenia 
wyraźnie wymieniono obowiązek troski o rozwój męskiej gałęzi Zgromadze-
nia. Jego dyrektorem był sam przełożony generalny.

Świadomość łączności Zgromadzenia ze świeckimi w zakresie wspólnie 
realizowanej aktywności apostolskiej była także obecna u współbraci salwa-
torianów na pierwszej Kapitule Generalnej. Świeccy współpracownicy mieli 
swoją strukturę zaakceptowaną przez tę Kapitułę. Osoby zakonne były zachę-
cane do propagowania Związku Współpracowników i Związku Anielskiego 
– apostolskich dzieł o. Jordana33.

29 Tamże, s. 574.
30 Tamże, s. 577, Documenta et Studia Salvatoriana, t. I, Romae 1972, s. 253-255. 
31 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży, s. 578.
32 Tamże, s. 579; A. Skorupa, Pobożne stowarzyszenia, w: Encyklopedia Katolicka, 

t. 15, Lublin 2015, kol. 893.
33 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży, s. 579-580. 
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III. Obowiązek realizacji zamiarów bł. Franciszka Jordana dzisiaj

Wizja Franciszka Jordana dotycząca zaangażowania świeckich w zbawienie 
charakteryzuje się uniwersalizmem i otwartością na innych. W przytoczonych 
dokumentach Kościoła wydaje się dominować obowiązek troski o ich własne 
zbawienie oraz o zbawienie ich rodzin34. W działalności Jordana widać troskę 
o zbawienie innych. To zaangażowanie współpracowników Towarzystwa doty-
czyło przekazywania słowa Bożego przez rozpowszechnianie treści katolickich 
i modlitwy w intencji rozwoju mających przynosić owoce dzieł apostolskich. 
Taka aktywność świeckich może być realizowana w jedności ze Zgromadzeniem 
i jedności z Kościołem. Dlatego struktury działania współpracowników Towa-
rzystwa są oparte na dokumentach Kościoła dotyczących dyscypliny członków 
takich stowarzyszeń. Według obowiązującego prawa kościelnego z instytutem 
zakonnym mogą być złączone stowarzyszenia wiernych świeckich. Zgodnie 
z kanonem 303 KPK 1983 „członkowie stowarzyszeń, których członkowie, żyjąc 
w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego i prowadzą życie 
apostolskie, pozostają pod kierownictwem instytutu zakonnego”. Aktywność 
apostolska takich stowarzyszeń może mieć miejsce przy domach lub kościo-
łach zakonnych. Na podstawie przedstawionych dokumentów trzeba jasno 
powiedzieć, że błogosławiony Franciszek Jordan w działalności założonego 
zgromadzenia zakonnego widział aktywność świeckich. Zaangażowanie świec-
kich w dzieło zbawienia świata było jego wyraźnym zamiarem, co zobowiązuje 
wszystkich członków do jego realizowania. W sposób jednoznaczny jest to 
unormowane w kanonie 578: „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl 
i zamierzenia założycieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną 
dotyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych 
jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”. Trzeba powiedzieć, że 
zamiar zaangażowania świeckich współpracowników został zaakceptowany 
przez kompetentną władzę kościelną i był także kontynuowany przez Towa-
rzystwo Boskiego Zbawiciela. Wyrazem tej kontynuacji były uchwały Kapituł 
Generalnych jeszcze z udziałem Założyciela.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela stara się kontynuować realizację zaan-
gażowania świeckich. Zgodnie z kan. 578 w połączeniu kan. 587 KPK 198335 

34 Por. Tamże, s. 583.
35 Kan. 587 – § 1. Dla lepszej ochrony własnego powołania oraz identyczności po-

szczególnych instytutów, kodeks fundamentalny, czyli konstytucje każdego instytutu, 
oprócz tego, co nakazuje zachować kan. 578, powinny zawierać także normy fundamen-
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w Konstytucjach Towarzystwa Boskiego Zbawiciela wyraźnie zapisano zaan-
gażowanie świeckich w jego apostolstwo. Tekst 108 artykułu tych Konstytucji 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską jest kontynuacją myśli i zamiarów bło-
gosławionego Założyciela, Franciszka Marii od Krzyża Jordana: „Stosownie 
do pierwotnego zamiaru naszego Założyciela, staramy się popierać współpracę 
z jednostkami i grupami, złączonymi z nami w jego Duchu i celu apostolskim. 
Współdziałają oni w pracach apostolskich Towarzystwa bez prawa udziału 
w jego życiu wewnętrznym czy strukturach zarządzania”36. Zaangażowanie 
Współpracowników i Dobrodziejów Towarzystwa Boskiego Zbawiciela przy-
nosi błogosławione owoce w obszarze formacji, misji, szeroko rozumianej 
posługi apostolskiej. Kościół dostrzega potencjał apostolski w działalności 
świeckich. Instytuty zakonne także powinny korzystać z bogatych inicjatyw 
osób świeckich w obszarze apostolstwa. Z kolei świeccy chcą uczestniczyć 
w duchowości Zgromadzenia, której to źródłem jest właśnie duchowość Zało-
życiela. Zarówno osoby zakonne, jak i osoby świeckie mogą czerpać z bogac-
twa błogosławionego Franciszka od Krzyża w  łączności z Towarzystwem 
Boskiego Zbawiciela i w łączności z Kościołem. Obecnie trwają poszukiwania, 
rozeznanie miejsca świeckich w realizacji charyzmatu bł. Franciszka Jordana. 
Salwatorianie i salwatorianki są zobowiązani do zachowania i realizacji myśli 
i zamierzenia Założyciela. Decyzje kapituł generalnych obydwu instytutów 
zakonnych są owocem pewnej refleksji. Niestety, dotychczas nie udało się 
wypracować ani statusu prawnego, ani też sposobu partycypacji w ducho-
wości, które można by przedstawić Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia 
w przepisach konstytucji. Zgodnie z nauczaniem Kościoła osoby stowarzy-
szone wzbogacają i ożywiają działalność instytutów w świecie. Dostrzega się 
możliwość ich zaangażowania apostolskiego, a także modlitewnego. Ramowe 
ujęcie w artykule 108 konstytucji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela pozwala 
i zobowiązuje do opracowania bardziej szczegółowych struktur ich zaangażo-
wania pod nazwą Salwatorianów Świeckich lub inną37.

talne odnośnie do zarządzania instytutem i dyscypliny członków, włączania członków 
oraz ich formacji, jak również przedmiotu podejmowanych świętych zobowiązań. 

36 Analogicznego zapisu nie znajdujemy w Konstytucjach Kongregacji Sióstr Boskie-
go Zbawiciela. 

37 Zob. Jan Paweł II, Vita consecrata, 56; Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela, art. 2.21 f, art. 2.43, 2,49, Kraków 2015. Działalność Wo-
lontariatu Misyjnego Salvator została zauważona w związku ze śmiercią Heleny Kmieć. 
Szczegółowo na tę osobę i wolontariat Salvator zwrócił uwagę M. Inglot, Ofiarowanie 
życia jako droga do świętości kanonizowanej według motu proprio papieża Franciszka „Ma-
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Oprócz dzieła współpracowników i dobrodziejów Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela oraz Salwatorianów Świeckich trzeba także zauważyć działalność 
wolontariatów, do których należy Wolontariat Misyjny Salvator, działający 
aktywnie w strukturach Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawi-
ciela38. „Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy 
zgromadzeniu salwatorianów, którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą 
w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. Misją Wolontariatu Misyjnego Salva-
tor jest pomaganie ludziom potrzebującym, w czym urzeczywistnia przesłanie, 
które pozostawił założyciel salwatorianów, o. Franciszek Maria od Krzyża 
Jordan”39. Podstawę takiej działalności apostolskiej w łączności z instytutem 
pozytywnie ocenił św. Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata. Aktywność 
wolontariuszy, którzy czerpią z bogactwa życia konsekrowanego, jest bar-
dzo cenna. Każde zaangażowanie powstające na bazie charyzmatu instytutu 
zakonnego wymaga jasnej odpowiedzi z jego strony. Obowiązkiem instytutu 
jest troska o ich właściwą formację, by odznaczali się kompetencją i profesjo-
nalizmem w działaniu. Mając jednak na uwadze podstawy działalności takich 
wolontariatów, należy zwrócić uwagę na ich formację duchową, wypracowanie 
i rozwój motywacji nadprzyrodzonej oraz postawę łączności z Kościołem 
i Zgromadzeniem40.

IV. Podsumowanie

Na przestrzeni wieków wierni świecy włączali się w zaangażowanie apo-
stolskie zakonów czy zgromadzeń zakonnych. Wielu założycieli widziało we 
współpracy ze świeckimi możliwość relacji ich zamiarów. Błogosławiony Fran-
ciszek od Krzyża Jordan dostrzegał, że zaangażowanie świeckich daje szerokie 
możliwości realizacji dzieła zbawienia świata. Założyciel to zaangażowanie 
widział w strukturach Kościoła. Szczególne znaczenie dla niego miał doku-
ment papieża Leona XIII. Obowiązujące Konstytucje Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela przewidują taką współpracę ze świeckimi. Zakres tej działalno-

iorem hac dilectionem” z 11 lipca 2017 r.; w: Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu 
papieża Franciszka, red. L. Fejdasz-Buczek, Lublin 2019, s. 57-71. W artykule tym czy-
tamy: „Myślimy o Helenie Kmieć, dziewczynie z Libiąża, woluntariuszce Wolontariatu 
Misyjnego „Salvator”, prowadzonego przez polskich salwatorianów” (s. 58).

38 Statuty Prowincjalne, art. 2.43, 2.49.
39 http://wms.sds.pl/wolontariat/.
40 Jan Paweł II, Vita consecrata, 56. 
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ści oraz ich koordynacja powinna podlegać, zgodnie z dzisiejszą dyscypliną 
Kościoła, przełożonym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Organizacja tej 
współpracy oraz jasne ustanowienie regulacji prawnych jest wezwaniem dla 
kapituł generalnych oraz jednostek administracyjnych Towarzystwa. Dzieło 
współpracowników Towarzystwa Boskiego Zbawiciela zgodnie z  myślą 
i zamiarem bł. Franciszka Jordana może być realizowane w różnych formach. 
Kościół daje szerokie możliwości zaangażowania świeckich w apostolstwo, 
a także w korzystaniu z duchowości instytutu zakonnego. To stanowi szansę 
zaangażowania świeckich, aby poznawali i sami uczestniczyli w bogactwie 
duchowym Zgromadzenia.

LAY PARTICIPATION IN THE MISSION OF THE SOCIETY  
ACCORDING TO THE BLESSED FRANCIS JORDAN

Summary

Blessed Francis Jordan discerned a need for engaging laity in the activities of his 
Institute. He wanted them to take part in the mission of salvation. His wish was real-
ized in full accord with the discipline of the Church, as the laity found its place in 
the confines of the Society of the Divine Savior. The currently binding Constitution 
regulates the participation of coworkers. This formal law enables the laity to take part 
in the spiritual resources of the Society and in its apostolic work. Clear regulation in 
the Constitution also describes the level of participation of the Society of Lay Sal-
vatorians in the spirituality of the Society of the Divine Savior and the Church. The 
founder’s wishes in contemporary times find their concrete realization in the activities 
of the Salvator Missionary Volunteers.

Słowa kluczowe: 
 bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, zamiar Założyciela, świeccy, apostolstwo, 
duchowość Założyciela.

Keywords: 
 blessed Francis Mary of the Cross Jordan, Founder’s wishes, laity, apostolate, 
spirituality of the Founder.
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P. Stephan Otto Horn SDS

 Der selige P. Franziskus M. vom Kreuze 
Jordan in seiner treuen Liebe zur Kirche

In seinem Geistlichen Tagebuch erwähnt der junge Johann Baptist Jordan 
eine Reise, die ihn nach dem Abschluss seiner Gymnasialstudien nach Italien 
geführt hatte. Dabei berührt er seine Besuche römischer Katakomben und 
erinnert sich an ein besonderes Erlebnis: an eine Schau heiliger Jungfrauen, 
die er mit weißen Kleidern und Kerzen in den Händen an sich vorbeiziehen 
sieht. Jetzt, wo er sich im Seminar von St. Peter im Schwarzwald befindet, 
leuchtet diese einzigartige Erfahrung nochmals in ihm auf: „… Diese Rein-
heit, dieser echte Glaube der ersten Christen! Niemand kann sich das vorstel-
len! Heiligster und ewiger Vater, lass uns bald zu diesen heiligen Blutzeugen 
gelangen! O glücklicher Augenblick! O heiliger Augenblick, o unvergesslicher 
Augenblick! 23. September 1874 in Rom“ (GT I,117).

I.

Das früheste Bild von Kirche, das sich in Jordan einprägte, ist das Bild der 
Kirche in den Katakomben, das Bild der verfolgten Jünger Jesu. Im Hinter-
grund steht für ihn nicht nur der damals gerade in Baden heftig ausgetragene 
deutsche Kulturkampf, den Jordan schon in den ersten Zeilen seines Geist-

Ks. prof. dr hab. Stephan Otto Horn SDS – emerytowany profesor teologii fun-
damentalnej i dogmatycznej; w latach 1972–1977 asystent Josepha Ratzingera przy Kate-
drze Teologii Systematycznej w Monachium, następnie profesor dogmatyki w Augsburgu 
(1981–1986) i teologii fundamentalnej w Passau (1986–1999); od 2009 roku postulator 
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.
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lichen Tagebuchs am 1. Juli 1875 mit dem Bild des Niedertretens der Kirche 
drastisch zeichnet, sondern auch die Feindseligkeit der „Völker“, wobei er 
wohl die europäischen Völker im Blick hat. Die Kirche nennt er hier die Braut, 
die sich Christus mit seinem teuren Blut erkauft hat (GT I,1)1. Später sieht 
er, ebenfalls noch in der Zeit seines Studiums, die Kirche als verfolgte Braut 
Christi, für die er sich ganz zur Verfügung stellt: „Herr Jesus Christus, Sohn 
des lebendigen Gottes, ach siehe, wie deine teure heilige Braut geschmäht, 
verfolgt und geschlagen wird! Jesus Christus, nimm mich an als dein Werk-
zeug und verfüge über mich, wie du willst. Siehe, ich bin bereit, mit deiner 
Gnade für dich zu sterben“ (I,12).2 Als er dann die ersten Monate im Seminar 
St. Peter im Schwarzwald durchlebt und erste Anstöße für die Gründung einer 
apostolischen Gemeinschaft erhalten hat, leuchtet seine Liebe zur Kirche von 
neuem auf. Er ruft sich zu: „Liebe immer mehr die hl. katholische Kirche. 
Scheue kein Leiden für diese teure Mutter“ (I,70).

Am besten lässt sich die Sicht der Kirche, die für Jordan besonders in die-
ser Zeit bezeichnend ist, an dem Entwurf zur Gründung einer apostolischen 
Gemeinschaft mit dem Namen „Societas Catholica“ ablesen3. Es ist sein 
zweiter Entwurf in dieser Zeit und zugleich der einzige, der uns als ganzer 
erhalten geblieben ist. Er besteht aus drei Teilen: einem Logo, den Satzungen 
und – für Jordan bezeichnend – aus Schriftworten. Die Worte der Heiligen 
Schrift, die Jordan auswählt, sind für die Spiritualität seines Planes besonders 
wichtig. Auch hier sieht Jordan die Kirche als verfolgte, und weiß auch sich 
und seine künftigen Söhne und Töchter mitgemeint: „In der Welt seid ihr 
in Bedrängnis. Aber habt Mut: ich habe die Welt besiegt“ (Joh 15,33). Und 
weiter: „Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen, 
wenn sie mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das eure halten (Joh 
15,20)“. Das Ziel seiner ins Auge gefassten Gemeinschaft beschreibt er im 

1 Vgl. 1 Petr 1,18-19. Im Folgenden entfällt bei Zitationen aus dem Geistlichen 
Tagebuch die Abkürzung „GT“.

2 Vgl. Eph 1,6-7; 5,25-27.
3 Die ursprüngliche, lateinische Fassung finden wir als Kopie des Originals und als 

Transkription in DSS II, 13-15 bzw. 17-22. Eine deutsche Fassung findet sich in SHS, 
Sectio 9,2 (Von der „Katholischen Gesellschaft“ zur Gesellschaft des Göttlichen Heilan-
des und zur Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Heiland: Entwürfe, Satzun-
gen und Regeln 1878-1926, hg. von der Studiengruppe Maria von den Aposteln, Rom 
2009, 1.1. Katholische Gesellschaft – 1878 „Societas Catholica“, s. 3-10. Ich zitiere im 
Folgenden die deutsche Fassung; die lateinischen Nummerierungen werden zitiert, ohne 
dass der Titel wiederholt wird.
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Logo dieses Entwurfs als ein dreifaches; dabei tritt die katholische Kirche 
eigens hervor: „Für Gott, für die Seelen, für die katholische Kirche“4. Dem 
entspricht die Bereitschaft zum Martyrium, das Jordan von seinen Gefährten 
erwartet: die Bereitschaft zum Martyrium „für Gott, für die Rettung der 
Seelen, für die katholische Kirche“5. Auffallend ist an diesem frühen Entwurf 
die Stellung des Papstes, dem Jordan die Stellung des obersten Leiters der 
Societas Catholica gibt. Er nennt ihn „teuerster und geliebter Vater“6, für 
dessen Rechte die Gesellschaft eintreten soll. Auf diese Weise lässt er zugleich 
die Liebe zum Hirten der universalen Kirche aufleuchten. So steht ihm nicht 
das Bild einer triumphierenden, sondern einer leidenden Kirche vor Augen, 
die aber doch durch den Beistand des Herrn eine sieghafte Kirche sein wird, 
sieghaft gerade im Martyrium.

So wichtig für Jordan das Bild der Kirche als einer verfolgten, leidenden 
Kirche ist – es ist für ihn doch noch grundlegender, die Kirche als eine missio-
narische Gemeinschaft zu sehen: als Jüngergemeinschaft , in deren Mitte der 
Auferstandene steht, der sie zu allen Völkern sendet. Diese Sicht ergibt sich 
für ihn aus dem Wort des Evangeliums Mt 28,19-20. Dieses Wort bezeichnet 
zugleich, zusammengefasst im Logo, auch für seine Gemeinschaft Auftrag 
und zugleich Zusage: „Euntes docete omnes gentes“ – „Ego sum vobiscum“7.

Wenn wir die Worte der Schrift betrachten, die Jordan als Element seiner 
Regelentwürfe im Seminar St. Peter im Schwarzwald niederschrieb und den 
Satzungen beifügte, können wir seine Sicht von Kirche noch einmal tiefer 
erfassen. In diesem frühen Entwurf nennt er unter den Worten der Sendung 
nicht, wie wir es erwarten würden, an erster Stelle die Verkündigung des 
Evangeliums, sondern vielmehr die Aufgabe, angesichts der großen Ernte Gott 
um Arbeiter in seinem Weinberg zu bitten. So sieht er die Kirche nicht nur 
als eine missionarisch verkündigende Gemeinschaft, sondern als eine betende 
Gemeinschaft, die um Missionare im Weinberg des Herrn bittet: „Die Ernte 
ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, 
Arbeiter für seine Ernte auszusenden (Lk 10,2; Mt 9,37-38)“. Dann aber hebt 
er die Zusage Jesu hervor, dass in den Jüngern, die das Evangelium verkünden, 

4 Vgl. den Anfang von „Katholische Gesellschaft-1878“, siehe Anm. 3.
5 Nr. XII.XIII: „Jeder soll bereit sein, wenn notwendig, auch sein Blut für Gott, für 

die Rettung der Seelen, für die katholische Kirche zu vergießen“. „Die Kleidung, eine 
Soutane mit rotem Zingulum und roter Einfassung der Knöpfe, soll daran erinnern“.

6 Nr. II, vgl. V, VII.
7 Vgl. Anm. 3: Katholische Gesellschaft – 1878 „Societas Catholica“, s. 3-10; hier 

am Anfang.
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er selbst in ihnen gegenwärtig ist und in ihnen gehört wird. „Wer euch hört, 
der hört mich, und wer euch verachtet, verachtet mich; wer aber mich ver-
achtet, verachtet den, der mich gesandt hat. (Lk 10,16; Mt 10,40; Joh 13,20)“. 
Die Boten verkünden den Frieden, die frohe Botschaft: „Wie lieblich sind die 
Füße derer, die den Frieden verkünden, die frohe Botschaft bringen (Röm 
10,15; Nah 1,15)“. Er schenkt ihnen aber zugleich in allen Bedrängnissen und 
Verfolgungen seinen Beistand durch den Heiligen Geist: „Ich will euch Rede 
und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen können (Lk 
21,15), denn nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters 
ist es, der in euch redet (Mt 10,20)“.

In der gleichen Zeit zeigt sich Jordan die Kirche als eine Gemeinschaft 
der Heiligen. Er verspürt sehr früh die Größe der Berufung und prüft sie in 
diesen Jahren. Der Anruf heilig zu sein tritt ihm vor allem in den Tagen vor 
der Priesterweihe vor Augen. Aber die ganze Zeit, die er im Priesterseminar 
in St. Peter verlebt, ist für ihn eine Zeit der Vertiefung des Glaubens an Jesus 
Christus und an die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, die Glieder seines 
Leibes sind. Joseph Ratzinger hat einmal die unlösbare Einheit von Christus 
und der Kirche vom Akt des Glaubens her so beschrieben: „Glaube ist von 
innen her ein «Mitsein». Der Glaubensakt ist Öffnung ins Weite hinein, Auf-
brechen der Tür meiner Subjektivität, von Paulus beschrieben in dem Wort: 
«Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir» (Gal 2,20). Das gelöste 
Ich findet sich in einem größeren, neuen Ich wieder (…). In diesem neuen 
Ich, in das hinein der Glaube mich befreit, finde ich mich nicht nur geeint 
mit Jesus, sondern geeint mit allen, die denselben Weg gegangen sind (…). In 
diesem neuen Subjekt bin ich gleichzeitig mit Jesus, und alle Erfahrungen der 
Kirche gehören auch mir, sind mein eigen geworden“8.

Aus solchen Erfahrungen schöpft Jordan reichlich, aber nicht durch eine 
systematische Lektüre von Schriften großer Heiliger. Vielmehr greift er zu 
Schriften ganz unterschiedlicher geistlicher Autoren und Traditionen, die ihm 
die Erfahrungen von Heiligen in einzelnen Worten aus dem großen Strom der 
kirchlichen Überlieferung übermitteln. Der Oratorianer Frederick William 
Faber etwa wird ihm besonders durch sein Buch „All for Jesus“ wichtig, das 
ihn zu Quellen geistlicher Weisheit von Heiligen führt. Das Buch von Grund-
kötter „Anleitung zu christlicher Vollkommenheit“, der aus der Tugendlehre 
von Thomas von Aquin schöpft, wird ihm hilfreich nicht zuletzt durch Zitate 

8 J. Ratzinger, Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung und Liebe, Frei-
burg-Basel-Wien 1989, s. 40.
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von Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz. Die Meditationen von André 
Jean Marie Hamon schenken ihm die Berührung mit der Spiritualität von 
Franz von Sales. Der Jesuit Eduard von Lehen verhilft ihm zu größerer innerer 
Freiheit durch das Buch „Der Weg zum inneren Frieden“9.

Ich lege eine Reihe von den Erfahrungen der Kirche in ihren Heiligen 
vor, die Jordan aufgenommen hat, zunächst solche, welche die apostolische 
Berufung der Gläubigen betreffen. Ich entnehme sie seinem Geistlichen Tage-
buch. An erster Stelle nenne ich Worte von Johannes Chrysostomus, die 
ihn wohl besonders berührt haben: „Sie (die Apostel) haben die Welt nicht 
durch Wundertaten bekehrt, sondern weil sie Ehre und Geld tief verachteten“ 
(I,163). „Nichts vermag mehr als seelsorgliche Milde“ (I,195) und schließlich: 
„Ein Einziger, der Feuereifer für den Glauben hat, kann ein ganzes Volk auf 
den rechten Weg zurückführen (I,200). Ein wunderbares Wort von Papst 
Gregor dem Großen zeigt die innerste Verbindung des Apostels Paulus mit 
Christus: „Als Paulus, in Ketten gefesselt, nach Rom unterwegs war, um die 
Welt zu erobern, ging Gott mit, in seinem Herzen verborgen wie unter einem 
Zelt“ (I,159*). Ein zweites Wort ist P. Franziskus so wichtig für eine fruchtbare 
Verkündigung geworden, dass er es zweimal notiert: „Wer keine Nächstenliebe 
hat, soll auf keinen Fall den Predigtdienst übernehmen“ (I,163*; III,4). Gegen 
Ende seines Lebens notiert er ein weiteres beglückendes Wort von ihm: „So 
viele Kronen empfängt einer, wie er Seelen für Gott gewinnt“ (IV,31).

Der hl. Bernhard von Clairvaux wird von ihm häufig in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zitiert. Ein erstes Wort notiert er sich als junger Seminarist: 
„Die ehrfürchtige Hinwendung zu Gott ist die Sprache der Seele. Und wer 
sie hat, der kann sich sehr leicht mit dem ewigen Wort aussprechen und 
austauschen“ (I,40). Ein zweites Wort des Heiligen ermutigt ihn zu kühner 
Hoffnung: „Nichts zeigt Gottes Allmacht deutlicher als die Tatsache, dass er 
alle jene allmächtig macht, die auf ihn hoffen…“ (I,188). Und schließlich lädt 
ihn ein hymnisches Wort des Heiligen zum Lobpreis Mariens ein: „Rühme 
die von den Engeln Verehrte, die von den Völkern Ersehnte, die vor den 
Patriarchen und Propheten Bestimmte, die aus allen Menschen Erwählte, die 
erste mit herrlicher Gnade Bedachte, die Mittlerin des Heils und Botin einer 
neuen Zeit“ (II,118).

9 Vgl. meine Darstellung „Geistliche Lektüre“ in der deutschen Volksausgabe des 
Geistlichen Tagebuchs Johann Baptist Jordan (1848-1918)/ P. Franziskus Maria vom 
Kreuz, Geistliches Tagebuch (1875-1918), redigiert von P. Paulus Blum SDS, P. Stephan 
Horn SDS, Dr. Hansjörg Rigger, Krakau, zweite Auflage 2007 (Salwator Verlag), s. 71-
73.
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Besonders wichtig sind Jordan geistliche Erfahrungen von Heiligen zur 
Demut geworden. Ich kann nur einige besonders wichtige seinem Geistlichen 
Tagebuch entnehmen: Von Johannes vom Kreuz zitiert er das Wort (I,78): 
„Der Stand der Vollkommenheit besteht in der vollendeten Liebe zu Gott 
und in der entschiedenen Verachtung seiner selbst“. Dies könnte dahin miss-
verstanden werden, dass der Christ keine Selbstachtung haben dürfte. Und 
so ist es für den jungen Jordan sehr wichtig, gleichzeitig aus dem Mund der 
hl. Theresia von Jesus zu hören: „Demut ist Wahrheit“. Und: „Eine Seele, die 
nicht erkennt, dass sie von Gott große Gaben empfangen hat, wird sich nie 
aufmachen, um etwas Großes für Gott zu tun“ (I,78). Ähnlich ermutigend ist 
ein Wort des hl. Franz Xaver: „Demut und Klugheit sind die Mütter großer 
Taten“ und die ausgleichende Sicht der hl. Angela von Foligno: „Der Stand 
der Demut ist da, wenn die Seele Gott erkennt und sich selbst, wie es not-
wendig ist“ (I,81).

Auch in seinem Alter nimmt P. Franziskus Erfahrungen von Heiligen auf. 
Bei Franziskus findet er eine wunderbare Auslegung einer Glaubenserfahrung 
in der Versuchung. Der Heilige versteht Mt 17,20 so: „Der Berg sind die 
Versuchungen. «Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, 
dann werdet ihr zu diesem Berge sagen: Rück von hier nach dort…!» Und 
der hl. Franziskus wurde von seinen schweren Versuchungen, von großer 
Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit und völliger Ratlosigkeit befreit“ (IV,29). 
Die Bewältigung der Armut findet P. Franziskus wenig später durch Vertrauen 
und Humor bei Don Bosco: „Ich gehe voran wie eine Dampflok, die puff, 
puff, puff macht. (Don Bosco zu Minister Lanza). Puff aber bedeutet im 
Piemontesischen: Schulden! Das Feuer ist das Gottvertrauen“ (IV,35). So 
wächst im jungen Jordan, aber auch im reifen und späten P. Franziskus eine 
beglückende innere Verbundenheit mit den Heiligen und so die Freude an der 
Kirche und die Liebe zu ihr, die durch sie einen unerschöpflichen geistlichen 
Reichtum in sich trägt und vermittelt.

Kehren wir nun noch einmal zur frühen Sicht der Kirche des jungen 
Jordan zurück. Nach seiner Priesterweihe kommt er im Auftrag seines Bischofs 
im Oktober 1878 nach Rom. Zuvor unterstreicht er im Geistlichen Tage-
buch noch einmal den Charakter des künftigen Werkes, indem er sie nun 
nicht mehr „Katholische Gesellschaft“, sondern „Apostolische Gesellschaft“ 
nennt (I,145, 19. September 1878). In den ersten Wochen, die er in Rom 
verbringt, besucht er Kirchen der Ewigen Stadt und verehrt ihre Reliquien. 
Diese peregrinatio ist der Anfang eines neuen Ringens um den Willen Got-
tes, das ein gutes Jahr später in die innere Gewissheit einmündet, dass Gott 



63

von ihm die Gründung einer apostolischen, missionarischen Gemeinschaft 
erwartet (I,151*). Gleichzeitig gilt es für ihn, in Kontakt mit der Propaganda 
fide ein Sprachenstudium zu bewältigen, das auf die Orientalisch-Orthodo-
xen und die Orthodoxen Kirchen ausgerichtet ist. Eine zweite Etappe dieser 
kurzen Wegstrecke bedeutet für ihn das Geschenk einer Reise in Länder 
dieser Kirchen in Ägypten und des Vorderen Orient – besonders in ihrer mit 
Rom unierten Gestalt. Einen Höhepunkt bedeutet dabei die Gnade einer 
Begegnung mit dem Kapuzinerbischof und Missionar Guglielmo Massaia, 
der Jordan die Berufungsgewissheit bestätigt und vertieft, die er bisher mehr 
durch persönliche innere Erfahrungen gewonnen hat. Sie wächst überdies 
auch durch die Begegnungen mit unierten orthodoxen wie mit lateinischen 
Bischöfen und Priestern.

Das alles bedeutet für ihn eine beglückende Weitung des Bildes einer 
heiligen Kirche als einer Kirche, die konkret erfahrbar ist durch die „Heiligen 
von nebenan“ (Papst Franziskus). Es ist zugleich das Bild einer vielfarbigen 
Kirche, geprägt durch sehr unterschiedliche geschichtliche, theologische und 
geistliche Erfahrungen, die ins erste Jahrtausend zurückreichen. Aber es ist 
auch das Bild einer vielfach gespaltenen Kirche, wobei Jordan vor allem die 
Tragik der Trennung dieser Kirchen von der römisch-katholischen Kirche mit 
Schmerz erfüllt. So schreibt er in Jerusalem am 13. April 1880 in sein Geist-
liches Tagebuch: „Wie bitter und wie schmerzlich ist es, so viele Griechen und 
Russen, Kopten und Armenier zu sehen, die nicht mit der Heiligen Katho-
lischen Kirche vereint sind!“ (I,154*). In diesem halben Jahr ist in ihm auch 
eine Konzeption seiner Gründung gereift, deren Werden wir nicht verfolgen 
können, die er aber am Ende seiner Reise in den Grundzügen in einer sehr 
klaren Gestalt aufzeichnen kann. Sie wird er am 6. September Papst Leo XIII. 
vorlegen in einer Begegnung, die sich gewiss als eine beglückende Erfahrung 
von Kirche seinem Gedächtnis einprägt. Er weiß, dass er nun mit dem Segen 
des Obersten Hirten beginnen kann. 

II.

Es liegt nun nahe, in einem zweiten Teil den liebevollen Blick Jordans 
auf die Kirche durch Erfahrungen zu ergänzen, welche ihm die Kirche auch 
in ihren problematischen Zügen zeigt. Eine solche Erfahrung wird ihm nur 
wenige Wochen später von Don Bosco vorausgesagt. Im Band „Der junge 
Gründer“ seiner Jordan-Biographie schreibt P. Timotheus Edwein: „Vor allem 
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machte ihn Don Bosco auf den «Widerstand im niederen und höheren Kle-
rus» aufmerksam, der Jordan ebensowenig erspart bleiben würde, wie er ihm 
nicht erspart geblieben ist“10. Ich werde dies an einer der größten Prüfungen 
– wohl sogar der größten – darstellen, die dem noch jungen Gründer durch 
die Trennung seiner ersten Schwesternkommunität von ihm durch den Kar-
dinalvikar Lucido M. Parocchi auferlegt wurde.

Es ist im Rahmen dieser Darstellung nicht möglich, die Entfremdung 
zwischen P. Franziskus und Sr. Franziska Streitel und ihrer Kommunität in 
Rom, die besonders 1885 wuchs, zu beschreiben. Akut wurde sie vor allem im 
Zusammenhang des Prozesses, der gegen Schwester Franziska als Oberin der 
Gemeinschaft geführt wurde. Sie war nämlich in illegitimer Weise aus ihrer 
franziskanischen Gemeinschaft ausgetreten, da sie als Novizin den Würzburger 
Karmel ohne bischöfliche Erlaubnis verlassen hatte, um sich kurz darauf Jor-
dan anzuschließen. Dieser Prozess wurde besonders P. Franziskus zur Last, weil 
von Sr. Franziska verlangt wurde, das Noviziat zu wiederholen, was bedeutete, 
dass sie ihr Amt als Oberin für diese Zeit abgeben musste. P. Franziskus sah 
sich gezwungen, eine neue Oberin einzusetzen. Die Schwestern konnten dies 
aber nicht wirklich akzeptieren, während es P. Franziskus nicht gelang, eine 
Lösung des Problems zu finden, das sie befriedigen konnte. Schließlich gelang 
dies Kardinal Parocchi am 16. August 1885 im Gespräch mit dem Kirchen-
rechtler Dr. Georg Jacquemin. Er konnte eine Schwester, die Sr. Franziska 
sehr nahe stand, zur Oberin de jure machen, die sich aber in allem nach den 
Anweisungen von Schwester Franziska als der Oberin de facto richten mußte. 
Die Schwestern wurden am gleichen Tag von Jacquemin informiert und 
akzeptierten gerne diese Lösung, die für Schwester Franziska praktisch wieder 
die neue Einsetzung in ihr Amt bedeutete. Sie wünschten nun aber auch – 
wie mehrfach bezeugt ist11 – zugleich die Ablösung von P. Franziskus als des 
Oberen der Gemeinschaft. Wir wissen nicht genau, wann der Kardinalvikar 
dem zustimmte. Jedenfalls gab er Dr. Jacquemin den Auftrag, eine neue Regel 
zu verfassen. P. Franziskus befand sich unglücklicherweise in diesem prekären 
Augenblick in Deutschland, auch um die erste Niederlassung der Schwestern 

10 T.R. Edwein, Franziskus M. vom Kreuze Jordan (Johann Baptist), Bd. II, Der 
junge Gründer. 1878-1886. Biographische Studie, Rom-Zug-Steinfeld 1983 (DSS XIV), 
s. 679-680.

11 Vgl. Biographia Documentata, in: Positio IIA (in der Causa von P. Franziskus 
M. vom Kreuze Jordan), Rom 2006, s. 731-732 (7.3), näherhin in: Parte VII, Cap. XVII: 
La seconda Fondazione a Roma (1883) con la Madre Francesca Streitel. Dieses Kapitel 
ist verfasst vom Autor des vorliegenden Artikels.
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in Schesslitz in die Wege zu leiten. Dort erhielt Schwester Johanna Anken-
brand Nachricht von dem, was geschehen war und interpretierte dies zugleich 
als Schritt zur Einsetzung eines neuen Obern12. P. Franziskus ist erschüttert13.

Am 15. September finden wir P. Franziskus wieder in Rom. Er ist wiederum 
erschüttert – jetzt darüber, wie es mit den Schwestern jetzt steht. Der Kardi-
nalvikar handelt nun sehr rasch. Am 17. September ernennt er Jacqemin zum 
Director spiritualis der Schwestern mit Weisungsbefugnis, macht ihn also zum 
neuen Obern an der Stelle von P. Franziskus. Zugleich gibt er der Gemein-
schaft einen neuen Namen „Barmherzige Schwestern von der Schmerzhaften 
Mutter – Suore di Carità dell Addolorata“ – wohl auf Wunsch von Schwester 
Franziska14. Die Loslösung der Gemeinschaft von P. Franziskus ist damit voll-
zogen. Am Tag darauf sucht dieser den Kardinalvikar Parocchi zu sprechen, 
um sich zu rechtfertigen. Es wird ihm nicht zugestanden15. Am 4. Oktober 
approbiert Kardinal Parocchi die neuen, von Dr. Jacquemin verfassten Kons-
titutionen, sodass dieser sie am 6. Oktober promulgieren und den Schwestern 
erläutern kann. Mit all dem konnte der Kardinal P. Franziskus vor vollendete 
Tatsachen stellen. Als dieser ihn am 7. oder 8. Oktober besuchen will, gibt 
der Kardinal ihm zur Antwort, er könne ihn nur dann anhören, wenn er ihm 
zuvor erklärt habe, er werde sich von seiner Familie zurückziehen.

Was konnte P. Franziskus noch tun, bevor er die Trennung von seiner 
Schwesterngemeinschaft akzeptierte? Um sein Verhalten zu verstehen, müssen 
wir uns vor Augen halten, dass er von den Entscheidungen, die in den letz-
ten Wochen gefallen waren, nur wusste, dass eine Regel erstellt wurde oder 
die von ihm verfasste überarbeitet wurde. Schon bei der ersten Gesprächs-
verweigerung hatte P. Franziskus Zuflucht zum Gebet genommen in der 

12 Biographia Documentata (Anm. 11) s. 733, Anm. 307: „(…) aber wie (zu)letzt 
hingestellt war, daß Regel und Alles Anders wird, habe ich nicht anders verstehen kön-
nen, (als) daß die hl. Regel ganz verworfen wird, und also auch der rechtm.(mäßige) von 
Gott erwählte Oberer [sic] nicht mehr walten darf (…)“.

13 In einem noch ganz unausgereiften Entwurf eines Briefes an Papst Leo XIII., den 
P. Franziskus ein halbes Jahr später in einer ähnlichen Situation und in großer Erregung 
verfassen wird, schreibt er darüber: „In Germania sciens quomodo Romae de filiabus 
spiritualibus ageretur summo dolore affectus sum [Deus scit quod perpessus sim et mihi 
non licet dicere omnia]“. (DSS X [Litterae], Nr. 195, s. 142.)

14 Lateinisch: „Sorores Charitatis a Matre Dolorosa“. Der Name (a Matre Dolorosa) 
geht nach dem Zeugnis von Anton de Waal, der damals Beichtvater von Sr. Franziska 
war, auf die Pietà im Campo Santo zurück: Biographia Documentata (Anm. 11), s. 135 
mit Anm. 312-314.

15 DSS X, Nr. 195, s. 142.
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Zuversicht, dass der Allmächtige Gott ihn anhören werde16. Auch jetzt, bei 
der nochmaligen Verweigerung, rief er Gott an17. Zugleich dachte er darüber 
nach, ob er die Schwesterngemeinschaft in der rechten Intention gegründet 
habe und konnte es bejahen: „Ich habe in der rechten Absicht beschlossen, die 
Schwesterngemeinschaft zu gründen und auszubreiten. Das Gleiche gilt für 
das Institut der Männer“ (I,183.184). Am 10. Oktober fügte er vor dem letzten 
Satz noch ein: „Auch Rota will, dass ich sie ausbreite“ (I,183). Lief dies nicht 
doch auf Ungehorsam hinaus? Aber P. Franziskus legte seine Überlegungen 
den Verantwortlichen offen vor.

Das gilt zunächst für den Kardinalvikar. Ihm schrieb Rota am 9. Oktober, 
Pater Jordan sei bereit zu gehorchen, auch wenn er für die Schwestern eine 
Wahlmöglichkeit wünsche, damit sie eventuell nach Deutschland zurück-
kehren könnten. Das setzt voraus, dass alle Schwestern aus dem deutschen 
Sprachgebiet stammten. P. Franziskus hat zwei Häuser im Auge, die noch 
unter seiner Leitung stehen. Er denkt also im Blick auf die Wahl an Neuwerk 
und Schesslitz: an Neuwerk, wo Schwester Theresia von Wüllenweber mit 
einer Kandidatin lebt, und an das Haus in Schesslitz, wo Schwester Johanna 
lebt, die ganz zu ihm hält. Darüber hinaus denkt er auch an Häuser, die unter 
einer diözesanen Leitung stehen. Er hält es für denkbar, dass die eine oder 
andere Schwester sich für eine dieser Optionen entscheiden könnte. Erz-
bischof Rota unterstützte in seinem Brief diese Auffassung und machte auch 
einen Vorschlag, wie die Wahlmöglichkeit realisiert werden könnte18.

Es war wohl ein Fehler, dass P. Franziskus und Erzbischof Rota ihr Ziel, 
den Schwestern eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, auch noch auf einer ande-
ren Schiene zu erreichen versuchten: durch den Kontakt mit der Leitung der 
Schwestern. Erzbischof Rota konnte zusammen mit einem Priester mit der 
„de facto-Oberin“ Sr. Franziska sprechen. Diese berichtete Dr. Jacquemin 
schriftlich, der Bischof habe ihr folgende Fragen gestellt: „… ob nicht einige 

16 „Romam reversus vidi summo dolore statum filiarum spiritualium. Deus scit – 
nequeo loqui – Deus scit. Volebam loqui Superiori, volebam me defendere, sed non sum 
auditus sed Deum Omnipotenten confido me audivisse.“ (DSS X, Nr. 195, s. 143).

17 „Novus Superior mi dixit se me non auditurum esse priusquam a familia mea re-
cessurum esse declaravisse. Quo permotus declaravi et invocavi Deum.“ Ebenda. 

18 „Esso ha convenuto e è pronto a fare l’ubbidienza tranando [sic!] solo che alle 
Religiose sia lasciata la libertà di scegliere fra restare in questa nuova Società da lui inde-
pendente, o trasferirsi in Germania in quelle case che resteranno sotto la sua direzione 
o di chi sarà suo rappresentante o successore o pure unicamente dipendenti dai vescovi 
diocesani.“ Biographia Documentata, IIA, s. 739 mit Anm. 325. 
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Schwestern das Verlangen trügen, sich Hochwürdigsten Pater Jordan anzu-
schließen, und ob die Schwestern sich wirklich freiwillig von ihm getrennt 
hätten. In Deutschland habe P. Jordan noch ein Haus – ob wohl auch diese 
Schwestern zu uns (der neuen Gemeinschaft) gehören, oder ob dieselben jetzt 
von uns getrennt seien hin zu ihm (Pater Jordan)“19.

P. Franziskus selber schrieb Kardinal Parocchi am 12. Oktober, er möge 
sein Zuwarten nicht als Ungehorsam auslegen, da er den genauen Inhalt 
der erwarteten Erklärung nicht kenne, und erbat als ganz besondere Gunst, 
er möge ihm den präzisen Inhalt mitteilen. Er werde dann die gewünschte 
Erklärung sofort abgeben und „alle Anordnungen und Aufträge“ bereitwilligst 
annehmen. Er erbat sich also eine Klärung, die zugleich eine Modifikation 
hätte bedeuten können. Offenbar hatte er die Hoffnung, die beiden Schwes-
tern in Schesslitz und die eine oder andere oder sogar eine ganze Gruppe 
von Schwestern in Rom für sich bewahren zu können. Dies hätte ihm die 
Möglichkeit gegeben, sie mit dem Haus in Neuwerk zu verbinden. Vor allem 
hätte das zugleich bedeutet, dass er für diesen Teil weiterhin Gründer und 
Oberer bleiben und die Gemeinschaft weiterentwickeln konnte, statt in der 
kirchlichen Öffentlichkeit als gescheiterter Gründer dazustehen. In einem 
persönlichen Gespräch mit dem Kardinalvikar hätte er seine Hoffnungen 
darstellen können. Aber das war ihm versagt. Es ist leicht möglich, dass die 
unglückliche Bemerkung, in der P. Franziskus bezweifelte, ob die Schwestern 
nicht doch unter Druck sich von ihm getrennt hätten, für Dr. Jacquemin 
der Grund dafür war, den Verdacht zu schöpfen und zu äußern, Jordan ver-
suche die Leitung der römischen Kommunität weiterhin zu behalten. Mit 
einer solchen Deutung des mit Kardinal Parocchi befreundeten Juristen kam 
P. Franziskus in den Verdacht eines groben Ungehorsams. Von da aus lässt 
sich auch am ehesten verstehen, warum Kardinal Parocchi sich an Papst Leo 
wandte. Aber damit schob er die klaren Aussagen von P. Franziskus und seine 
offenkundige Bereitschaft zum Gehorsam beiseite und lehnte eine Modi-
fikation ab, die eine gerechtere Lösung ermöglicht hätte20.

Noch am gleichen Tag, dem 12. Oktober, antwortete der Kardinalvikar 
P. Franziskus: „[Aus der Audienz beim Heiligsten (Vater)] Es ist Wille des Hei-

19 Ebenda 741 mit Beleg in Anm. 330: „Il Reverendissimo Signore (Rota) mì 
domandò se alcune Suore non avessero il desiderio di unirsi al Reverendo Padre Jordan 
e se le Suore veramente si fossero separate volontariamente da lui. In Germania il Padre 
aveva ancora una casa – se anche queste Suore appartengono a noi o sono separate da noi 
verso questi [Padre Jordan]“.

20 Ebenda, s. 741.
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ligen Vaters, dass der Hochw. H(err) sich in keiner Weise mit den Schwestern 
der Caritas, genannt von der Katholischen Lehrgesellschaft, beschäftige“21. 
Zugleich stellte der Kardinalvikar ihm in einem persönlichen Nachtrag die 
Anerkennung der männlichen Gemeinschaft in Aussicht. Das war für P. Fran-
ziskus gewiss ein großer Trost, auch wenn die Entscheidung selbst für ihn 
schrecklich blieb. P. Er antwortete Kardinal Parocchi am folgenden Tag sehr 
knapp und ohne sich eigens auf Papst Leo zu beziehen: „…ich erkläre anzu-
nehmen, was Ihre Eminenz (…) angeordnet hat“22.

P. Bonaventura war es, der Sr. Maria Theresia (erst am 8. November!) die 
Entscheidung des Kardinals mitteilte, da P. Franziskus im Augenblick zu sehr 
getroffen sei, um dies selber zu tun. Er fügte hinzu, als kirchliche Autorität 
habe der Kardinalvikar so handeln können, ohne ein Unrecht zu begehen. Eine 
solche Auffassung finden wir bei P. Franziskus freilich nirgends23. Vielmehr 
wird er ein gutes halbes Jahr später, wiederum in einer ähnlichen Bedrängnis, 
im Entwurf eines Briefes an Papst Leo XIII. rückblickend schreiben, er sei 
in einer sehr schwerwiegenden Sache und vor aller Welt verurteilt worden, 
ohne dass er angehört worden sei24. Von der Weisung von Kardinal Parocchi 
blieb übrigens Schwester Maria Theresia mit ihrer Niederlassung in Neuwerk 
unberührt, da sie nicht zur römischen Gemeinschaft gehörte. Auf Grund ihres 
Gelübdes und ihrer Treue zu P. Franziskus blieb sie als Rest der Schwestern 
der Katholischen Lehrgesellschaft ein Same für die Entfaltung einer künftigen 
Gemeinschaft25.

In welchem Geist bewältigte P. Franziskus das Unrecht, das ihm durch die 
kirchliche Obrigkeit angetan wurde? Entscheidend war gewiss das flehentliche 
Gebet26. Entscheidend war aber auch seine Gewissenserforschung über die 

21 Biographia Documentata IIA, s. 744 mit Anm. 334. 
22 Ebenda mit Anm. 336.
23 Biographia Documentata IIA, s. 746, Anm. 343.
24 „… se iudicatum esse in re gravissima et coram mundo universo quin ipse audire-

tur…“ DSS X, Nr. 145, s. 141-143, hier s. 143. Zuvor hatte er ebenda s. 142-143 den 
Vorgang seines zweifachen Versuchs gehört zu werden (nach seiner Rückkehr nach Rom 
im Oktober 1885) so beschrieben: „Volebam loqui Superiori, volebam me defendere, 
sed non sum auditus sed Deum Omnipotentem confido me audivisse. (…) Novus Su-
perior mihi dixit, se me non auditurum esse priusquam a familia mea recessurum esse 
declaravisse“.

25 Schwester Maria Theresia hat aus der Weisung des Kardinalvikars sogleich die 
Folgerung gezogen, dass sie und ihre Kandidatin nun die einzigen Schwestern der Ka-
tholischen Lehrgesellschaft seien: Ebenda s. 913 mit Anm. 74.

26 Vgl. Anm. 24.
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rechte Gesinnung bei der Entscheidung zur Gründung der beiden Gemein-
schaften. Sie ergab für ihn, dass er an seiner Berufung als Gründer festhalten 
konnte. Und nachdem die Entscheidung des Kardinalvikars gefallen war, 
nahm er sich mit neuem Elan vor, in andauerndem Gebet seine Hoffnung 
für seine Familie vor Gott zu tragen: „Bitte täglich ganz inständig Gott und 
die Allerseligste Jungfrau und lass darin nicht nach, dass du eine große, Gott 
wohlgefällige Familie von Männern und Frauen, so zahlreich wie der Sand am 
Meer und die Sterne des Himmels, deinem geliebten Bräutigam Jesus Christus 
darbringen kannst…“ (I, 184.185).

Besonders wichtig ist für P. Franziskus schließlich die Bereitschaft, in 
apostolischem Geist das Kreuz anzunehmen. In seiner Kapitel-Ansprache 
vom 5. Mai 1899 nimmt er die geistlichen Einsichten auf, die ihn schon 
als Studenten und Seminaristen Jordan geprägt hatten und die er immer 
tiefer in sein Leben aufgenommen hat: die Bereitschaft in der Nachfolge 
der Apostel das Kreuz auf sich zu nehmen27. Er nennt sie hier geradezu die 
Hauptaufgabe eines Salvatorianers: „Wir sind in die Fußstapfen Jesu Christi 
eingetreten, wir suchen Sein Reich auszubreiten, wir suchen den Aposteln 
ähnlich zu werden, wir suchen die Lehren, die die Apostel verkündet (haben), 
zu verbreiten, wir suchen gegen die Laster aufzutreten, gegen die der göttliche 
Heiland aufgetreten (ist) – darum wird uns das Kreuz zuteilwerden“28. In 
diesem Zusammenhang nimmt er die Erfahrungen auf, die er in den bittersten 
Augenblicken seines Lebens durchlitten hat. Hören wir ihn nochmals selbst: 
„Der letzte (Kelch), wenn Ihnen der liebe Gott diesen reichen sollte, ist jener, 
wenn selbst von denjenigen, die von Gott gesetzt sind, Sie zu unterstützen, 
Sie zu beschützen, wenn selbst von kirchlicher Obrigkeit Ihnen Hindernisse 
in den Weg gelegt werden. Dieser ist der vierte und bitterste! Aber der liebe 
Gott kann es zulassen, dass Sie auch diesen Kelch trinken müssen. Und wenn 
Sie einen hl. Franziskus, einen heiligen Vincentius fragen, welches für sie der 
bitterste Kelch war, so werden sie sagen: jener, als mir von der (kirchlichen) 
Behörde verboten wurde, zu predigen“29. Ohne von sich selber zu sprechen, 
legt er seinen Mitbrüdern nahe, was ihm in solchen Augenblick geholfen hat: 
das Vertrauen auf die Gnade Gottes und die Liebe zum Herrn. „Die Gnade 
wird sie unterstützen, und Sie werden Trost empfangen, wenn auch alle die 

27 Ansprachen, s. 351- 353 (Kapitel vom 5. 5. 1899).
28 Ebenda 351.
29 Ebenda 352-353. In seinen für die Ansprache nennt er, dies könne oft selbst 

von der geistlichen Obrigkeit kommen. In Klammer fügt er in den Stichworten hinzu: 
„großer Kampf in der Seele und großes Hindernis“. Ansprachen, s. 617 (Manuskript II).
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Leiden über sie kommen sollten. Verzagen Sie nicht, sondern ertragen Sie 
die Leiden im Hinblick auf den, für den Sie leiden. Kämpfen und ringen 
Sie wie die hl. Apostel, und Sie werden sehen, dass Sie von der Gnade unter-
stützt werden und im Jenseits eine erhabene Krone empfangen“30. So blieb 
P. Franziskus der Kirche treu und half seinen Mitbrüdern, auch in schwierigen 
Situationen ihr die Treue zu bewahren. Er ermutigte sie, sich für die Kirche 
tatkräftig einzusetzen: „Es ist in unserer Zeit so notwendig, so wichtig, der hl. 
Kirche zu helfen, die von allen Seiten angefochten, bekämpft, geschmäht und 
verleumdet wird (…) Gott hat Sie in diesen bedrängten Zeiten berufen, (…) 
für die heilige katholische Kirche zu arbeiten und zu kämpfen“31.

BŁOGOSŁAWIONY FRANCISZEK M. OD KRZYŻA JORDAN  
W SWOJEJ WIERNEJ MIŁOŚCI DO KOŚCIOŁA

Streszczenie

Duchowość bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana charakteryzowała się kilko-
ma istotnymi cechami. Jedną z nich była głęboka wierna miłość do Kościoła. Sam 
zachęcał się do niej już od początku drogi formacji do kapłaństwa. Więź z Kościołem 
przeżywał na wzór relacji z matką. Kościół był dla niego jak matka, która rodzi do 
życia wiary i troszczy się na drodze wzrastania ku dojrzałości w wierze. Kościół dla 
niego był także wspólnotą misyjną i wspólnotą świętych (karmił się obficie ich nauc-
zaniem). Choć nie brakowało także trudnych chwil w relacji bł. Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana z autorytetami kościelnymi, to jednak zawsze był on posłuszny tym, 
którym Jezus Chrystus powierzył troskę o Jego owczarnię.

BLESSED FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN  
AND HIS FAITHFUL LOVE TOWARD THE CHURCH

Summary

The spirituality of the blessed Francis Mary of the Cross Jordan can be char-
acterized by a few essential elements. One of them was his deep and faithful love 
toward the Church. He encouraged himself toward this love from the beginnings of 

30 Ebenda 353. In seinen Stichworten nennt er einen zweifachen Trost: den Trost 
durch das Beispiel Christi, das man im Kreuzweg betrachten kann und den Trost der 
Gnade, von ihm verdient durch sein Leiden. Ebenda. 

31 Ansprachen, s. 520.
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his priestly formation. His deep connection with the Church was modeled on the 
relationship between mother and child. The Church was for him like a Mother, who 
gives life of faith and nurtures her child on the way to spiritual maturity. The Church 
was also for him a missionary community and the community of saints (he read 
their texts passionately). Although difficulties were not infrequent in the relationship 
between blessed Francis and the ecclesial authorities, he was always obedient toward 
those, whom Jesus Christ entrusted with the care of His flock.

Słowa kluczowe: 
bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, wierność Kościołowi, miłość do Kościoła.

Keywords: 
 blessed Francis Mary of the Cross Jordan, faithfulness toward the Church, love 
of the Church.
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 Osoba św. Józefa w pismach bł. Franciszka 
Jordana i duchowości salwatoriańskiej

Wprowadzenie

Z datą 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek opublikował list apostol-
ski Patris corde (Ojcowskim sercem). Równocześnie ogłosił specjalny „Rok 
św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia opiekuna Jezusa patronem 
Kościoła powszechnego, który ma być obchodzony w Kościele katolickim 
od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. Wraz z listem apostolskim 
został opublikowany dekret Penitencjarii Apostolskiej, łączący ogłoszony przez 
papieża „Rok św. Józefa” z darem specjalnych odpustów. Natomiast w dniu 
15 maja 2021 roku w Rzymie odbyła się beatyfikacja ks. Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana (1848-1918), założyciela zgromadzeń zakonnych salwatorianów 
i salwatorianek. 

Te dwa wydarzenia stały się inspiracją do przebadania kultu św. Józefa 
w życiu nowego Błogosławionego i w duchowości salwatorianów. Całość 
rozważań został ujęta w trzech punktach. Najpierw zostanie ukazany w skrócie 
rozwój teologii i kultu św. Józefa w Kościele katolickim, następnie w oparciu 
o zapiski i wypowiedzi ks. Jordana zostanie opisana jego cześć dla św. Józefa. 
Całości dopełni krótka analiza duchowości salwatoriańskiej w odniesieniu do 
pobożności świętojózefowej.

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS – kierownik Katedry Teologii Pastoral-
nej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Ba-
gnie; e-mail: giemza1957@gmail.com.
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I. Rozwój teologii i kultu św. Józefa w Kościele katolickim

Szczególna cześć dla św. Józefa w Kościele katolickim wynika z roli, jaką 
Bóg powierzył mu w ekonomii zbawienia. To jemu zawierzył i oddał pod 
opiekę Syna Bożego, który przyjął ludzką naturę, i dziewiczą Matkę Maryję. 
Jezus Chrystus wzrastał pod jego opieką i został przez Józefa wprowadzany 
we wszystkie obowiązki życia domowego, religijnego i społecznego. Ojciec 
Tarcisio  Stramare, wybitny znawca problematyki związanej ze św. Józefem, 
zwraca uwagę, że nie można napisać biografii św. Józefa tak, jak jest to w przy-
padku innych świętych. Jego postać trzeba widzieć w świetle tajemnicy Wcie-
lenia, dlatego trzeba w rozważaniach uwzględnić dwa aspekty: teologiczny, 
związany z rozwojem doktryny o św. Józefie, i kultyczny, związany z rozwojem 
nabożeństwa ku jego czci1.

Cześć dla małżonka Maryi i opiekuna Jezusa zaczęła rozwijać się już 
w pierwszych wiekach, ale dynamiczny rozwój teologii o Świętym Oblubieńcu, 
zwanej józefologią2, i jego kultu3 nastąpiły dopiero w drugim tysiącleciu. Jak 
zauważa o. Benignus Józef Wanat OCD, nabożeństwo do św. Józefa najpierw 
rozwijało się w IV wieku w ośrodkach monastycznych na terenach Kościoła 
wschodniego. Miejscem rozwoju kultu w Palestynie były klasztory św. Saby, 
zaś jego święto w dniu 20 lipca najwcześniej obchodzili Koptowie, którzy 
asymilowali kult św. Józefa z  liturgii bizantyńskiej. Po zdobyciu Jerozolimy 
w trakcie pierwszej wyprawy krzyżowej w 1099 roku utworzono Królestwo 
Jerozolimskie z siedzibą patriarchy łacińskiego. Opiekę nad Grobem Pańskim 
powierzono kanonikom regularnym św. Augustyna, którzy sprawowali tam 
liturgię galloromańską, zwaną liturgią Grobu Chrystusowego. W latach 1209-
1214 od Alberta Avogadro, patriarchy jerozolimskiego Kościoła, przyjęli tę 
liturgię wraz z regułą zakonną pustelnicy z góry Karmel. Z racji wybudowa-
nia świątyni ku czci Matki Bożej, nazywano ich Braćmi Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel, popularnie karmelitami. Gdy w pierwszej połowie 
XIII wieku z powodu zagrożenia ze strony islamu zakonnicy zostali zmuszeni 
do opuszczenia góry Karmel, przenieśli się do Europy. Równocześnie przenie-
śli ze sobą rozwijający się kult św. Józefa, przyczyniając się w ten sposób do 

1 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, w: Święty Józef. Ojcowskie serce, 
red. A. Latoń, Poznań 2021, s. 86.

2 B. Migut, Józefologia, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 182-184.
3 M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, 

kol. 125-127.
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jego rozwoju na Starym Kontynencie w następnych wiekach4. Wielkie zasługi 
w tym względzie ma św. Teresa z Avila (1515-1582), reformatorka karmeli-
tów, wielka mistrzyni życia duchowego i doktor Kościoła. Jej ufność w moc 
orędownictwa opiekuna Jezusa i męża Maryi ma związek z ciężką chorobą 
w początkach życia zakonnego, z której została uzdrowiona za jego przy-
czyną. We wszystkich klasztorach zaprowadziła jego szczególny kult, a spośród 
17 klasztorów przez siebie założonych, aż 11 poświęciła czci św. Józefa5. 

Należy podkreślić, że rozwój doktryny józefologicznej nastąpił dopiero za 
pontyfikatu bł. Piusa IX (1792-1878), który kierował Kościołem od 16 czerwca 
1846 do 7 lutego 1878 roku. We wcześniejszych bowiem wiekach pobożność 
ludowa6 wyprzedzała teologię, a papieże ograniczali się do zatwierdzania 
nowych tekstów liturgicznych i nabożeństw7. Cześć Piusa IX dla św. Józefa 
wynikała z  jego osobistej pobożności i z trudnej sytuacji, w jakiej znalazły 
się Kościół i papiestwo w XIX wieku. Na jego pontyfikat przypada okres 
tzw. Wiosny Ludów, upadek państwa kościelnego (1870), rozwój liberalizmu 
i początek tzw. kwestii robotniczej. Paradoksalnie upadek państwa kościelnego 
i pozbawienie papieża władzy świeckiej przyczyniły się do wzrostu znaczenia 
papiestwa i  jego władzy duchowej. Wśród zasług Piusa IX należy wskazać 
ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854), zwołanie Soboru 
Watykańskiego  I (1869), który został przerwany w  następnym roku po 
wkroczeniu wojsk Garibaldiego do Rzymu, i ogłoszenie św. Józefa patronem 
Kościoła powszechnego (1870). 

4 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bo-
sych w Poznaniu, Poznań 2014, s. 21-23.

5 Tamże, s. 26-30; L. Wrona, Osoba św. Józefa w pismach św. Teresy od Jezusa, w: Święty 
Józef w duchowości Karmelu, red. J.W. Gogola, Kraków 2019, s. 81-96; Sz.T. Praśkiewicz, 
Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim w Wadowicach, „Wadoviana. Prze-
gląd historyczno-kulturalny” 18(2015), s. 73-75.

6 Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej określa, że liturgia jest szczy-
tem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc, ale równocześnie ten sam Sobór przyznaje, że sama liturgia nie wyczerpuje całej 
działalności Kościoła (KL 10-11). W historii Kościoła można mówić o dwóch nurtach 
rozwoju życia religijnego. Jeden związany jest z liturgią, drugi z tzw. pobożnością ludo-
wą. Na temat relacji zachodzącej między liturgią a nabożeństwami ludowymi zob. m.in.: 
J. Stefański, Miejsce i rola pia exercitia w służbie Bożej, „Studia Theologica Varsaviensia” 
1986 nr 2, s. 145-170.

7 J. Bujak, Idźcie do Józefa. Nauczanie papieży o św. Józefie od bł. Piusa IX do Francisz-
ka, Poznań 2021, s. 17.
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Wśród różnych wniosków przedłożonych Piusowi IX przez ojców Soboru 
Watykańskiego I, jak przypomina papież Jan XXIII (1881-1963) w liście apostol-
skim o odnowieniu nabożeństwa do Niebiańskiego Patrona Kościoła Le voci 
z 19 marca 1961 roku, dwa dotyczyły św. Józefa. Papieża proszono o podniesie-
nie stopnia jego kultu w liturgii i o uroczyste ogłoszenie św. Józefa Patronem 
Kościoła powszechnego. Papież przyjął z radością obydwa wnioski. Już po 
zawieszeniu obrad Soboru Watykańskiego I dekretem Quemadmodum Deus 
z 8 grudnia 1870 roku proklamował św. Józefa patronem Kościoła powszech-
nego, podnosząc święto św. Józefa obchodzone 19 marca do rytu liturgicznego 
zdwojonego pierwszej klasy8. Dla podkreślenia rangi tego wydarzenia papież 
chciał, aby odbyło się ono jednocześnie w trzech wielkich bazylikach patriar-
chalnych Rzymu. W okresie wielkiego zamętu polityczno-społecznego Pius IX 
zawierzył losy Kościoła opiekunowi Jezusa. Należy zaznaczyć, że tenże papież 
dekretem Inclytus Patriarcha Joseph z 10 września 1847 roku rozszerzył święto 
św. Józefa na cały Kościół9. 

Zasługą następcy na Stolicy Piotrowej, Leona XIII (1810-1903), w rozwoju 
józefologii jest encyklika Quamquam pluries z 15 sierpnia 1889 roku. Był to 
pierwszy tak obszerny dokument Magisterium Kościoła, w którym papież 
przedstawił doktrynę Kościoła o św. Józefie. Leon XIII nakreślił główne linie 
teologii józefologicznej, wskazując na analogię pomiędzy Józefem Egipskim 
a Józefem z Nazaretu, wyjaśniając jego rolę w historii zbawienia i w odniesie-
niu do Kościoła. Encyklika wysławia również św. Józefa jako wzór dla ojców 
rodzin i dla robotników. Na końcu encykliki została umieszczona popularna 
do dnia dzisiejszego w Kościele modlitwa Do Ciebie, o święty Józefie10. Następni 
papieże odnosili się do postaci Oblubieńca Maryi, ale czynili to głównie 
w odniesieniu do kultu, co zostanie przedstawione w dalszej części.

W rozwoju józefologii ważną rolę odegrała adhortacja apostolska Jana 
Pawła II (1920-2005) Redemptoris custos z 15 sierpnia 1989 roku11, wydana 
w setną rocznicę encykliki Quamquam pluries. Wspomniany już T. Stramare 
zwraca uwagę, że adhortację należy odczytywać w ścisłym powiązaniu z papie-
skimi encyklikami: Redemptor hominis (1979), Redemptoris Mater (1987) o roli 
Maryi w życiu Kościoła i Redemptoris missio (1990) o działalności misyjnej 
Kościoła. „W tym kontekście łatwo zdać sobie sprawę ze znaczenia św. Józefa 

8 Tamże, s. 36-37, 95.
9 Tamże, s. 26, 35-36.
10 Tamże, s. 48-58.
11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris Custos, Watykan 1989.
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– pisze autor – który pozostaje w ścisłej relacji z tajemnicą Odkupienia, czyli 
z samym Jezusem, wobec którego spełnia rolę ojca, z Maryją, Matką Jezusa, 
której jest mężem, i z Kościołem powierzonym jego opiece. Chodzi o pozycję 
do tego stopnia wyjątkową i wspaniałą, że aż budzącą, wśród niektórych, 
zdecydowany sprzeciw wobec uznania wielkości tego Świętego”12.

List papieża Franciszka Patris corde z 8 grudnia 2020 roku, wydany z okazji 
150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa przez Piusa IX patronem Kościoła katolic-
kiego13, zwraca uwagę na nowe elementy w teologii św. Józefa. Papież zauważa, 
że „wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, 
człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika 
i przewodnika w chwilach trudnych”14. W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej 
z 8 grudnia 2020 roku udzielającym daru odpustów z okazji Roku Jubileuszo-
wego na cześć św. Józefa znajdujemy zachętę: „Niech wszyscy wierni, poprzez 
modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny 
z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapie-
niach, które dręczą współczesny świat”15.

Zwróćmy jeszcze uwagę na drugi aspekt związany ze czcią św. Józefa, jaką 
jest rozwój jego kultu. Wspomnijmy najpierw o świętach liturgicznych zwią-
zanych z omawianym patronem. Główne jego święto przypada 19 marca. 
Zapoczątkowali je benedyktyni z Winchester ok. 1030 roku. Zostało ono 
przyjęte w innych zakonach, a później rozszerzyło się za sprawą wypowiedzi 
papieża Sykstusa IV (1480) i Piusa V (1568). Jako święto obowiązkowe w całym 
Kościele wprowadził je Grzegorz VI w 1621 roku16. Papież Pius XII 1 maja 
1955 roku ustanowił święto św. Józefa Robotnika, które miało być obchodzone 
1 maja. W tym dniu przypada obchodzone od 1890 roku Święto Pracy. Ze 
względu na fakt, że nie we wszystkich krajach Święto Pracy jest obchodzone 
w tym dniu, obecnie w kalendarzu liturgicznym jest ono w randze wspo-
mnienia dowolnego. Prefację mszalną o św. Józefie zaaprobował Benedykt 
XV z datą 9 kwietnia 1919 roku17. Z kolei Jan XXIII włączył do Kanonu 
Rzymskiego imię św. Józefa zaraz po imieniu Maryi (13 listopada 1962)18. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 1 maja 2013 roku 

12 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 86.
13 Franciszek, List Apostolski Patris corde, Poznań 2020.
14 Tamże, s. 8.
15 Tamże, s. 34.
16 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 91.
17 J. Bujak, Idźcie do Józefa, s. 65.
18 Tamże, s. 92-93.
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wydała dekret dotyczący włączenia imienia św. Józefa w II, III i IV modlitwie 
eucharystycznej19.

W ciągu wieków ukształtowało się wiele praktyk pobożnościowych, w któ-
rych zwracano się do św. Józefa. Przykładowo można wymienić „Nabożeń-
stwo do siedmiu bólów i siedmiu radości św. Józefa”, „Litanię do św. Józefa”, 
„Koronkę albo Różaniec do św. Józefa”, „Pas albo sznur św. Józefa”, „Szkaplerz 
św. Józefa”. Papież Benedykt XV ponadto zalecił poświęcać czci św. Józefa 
każdą środę i cały marzec (1920). Pierwsza litania do św. Józefa została opu-
blikowana w 1597 roku w Rzymie. Ostatecznie zatwierdził ją św. Pius X (1835-
1914) w dniu 8 marca 1909 roku i zobowiązał Kongregację Obrzędów do 
włączenia jej do ksiąg liturgicznych i obdarzyć odpustami20. Z inicjatywy 
papieża Franciszka litania została uaktualniona w 2021 roku. Włączono do niej 
siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi papieży Pawła VI, Jana Pawła II 
i Franciszka21. Wskazane z konieczności wybiórczo formy kultu św. Józefa 
uświadamiają jego różnorodność i wskazują na jego ciągły rozwój. Trzeba 
mieć nadzieję, że obchodzony w Kościele Rok św. Józefa przyczyni się do 
pogłębienia i wzbogacenia form tego kultu22.

Należy mieć również na uwadze, że wiele instytutów życia konsekrowanego 
i stowarzyszeń życia apostolskiego na przestrzeni wieków wybrało św. Józefa na 
patrona lub współpatrona, a wiele zarówno męskich, jak i żeńskich nosi jego 
imię23. Wzrasta także liczba instytutów świeckich, szczególnie w Afryce i Azji, 

19 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący imienia 
św. Józefa w Modlitwach Eucharystycznych, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kon-
gregacje/kkultu/dekret_sw_jozef_01052013.html [dostęp: 19.07.2021].

20 J. Bujak, Idźcie do Józefa, s. 61; T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, 
s. 93.

21 Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa, https://episkopat.pl/nowe-wezwania-w-
-litanii-do-sw-jozefa/ [dostęp: 19.07.2021].

22 Interesującą syntezę różnych form kultu św. Józefa, w tym pobożności ludowej, 
zawiera opracowanie: D. Galanciak, Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitew-
ników, „Sympozjum” 2021 nr 1, s. 185-210.

23 Nie licząc zgromadzeń zakonnych odwołujących się w nazwie do Świętej Rodzi-
ny, a  jedynie do św. Józefa, istnieje w Kościele 5 takowych męskich instytutów życia 
zakonnego (zob. Annuario Pontificio 2021, Città del Vaticano 2021, s. 1374-1409) i 50 
zgromadzeń zakonnych żeńskich (tamże, s. 1501-1502, 1585-1592). W Polsce znani są 
Oblaci Świętego Józefa (tamże, s. 1379) oraz Siostry Świętego Józefa, zwane potocznie 
józefitkami (tamże, s. 1587). Istnieją też zgromadzenia zakonne świętojózefowe w obrząd-
kach wschodnich, jak np. Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P. ze 
Lwowa (tamże, s. 1618).
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którym patronuje św. Józef. W tym względzie trzeba również wspomnieć 
liczne bractwa i zrzeszenia kościelne24. Wraz z rozwojem kultu św. Józefa 
dedykowano mu także kościoły i kaplice oraz parafie. Pierwszym kościołem 
w Polsce dedykowanym św. Józefowi był kościół karmelitański w Poznaniu, 
konsekrowany w 1621 roku25. W chwili obecnej najbardziej znanym ośrodkiem 
kultu w Polsce jest Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu26, istnieje 
ponad 360 parafii, których patronem jest św. Józef27.

Zainteresowanie józefologią i jej rozwój sprawiły, że zaistniała konieczność 
tworzenia ośrodków studiów i dokumentacji, mających na celu prowadzenie 
całościowych badań naukowych na temat miejsca i roli św. Józefa w tajemnicy 
Chrystusa, Maryi i Kościoła. Pierwsze takie centrum powołali karmelici bosi 
w 1947 roku w Valladolid (Hiszpania). Od 1947 roku prace instytutu publi-
kowane są w półroczniku „Estudios Josefinos”. Tam też powstała Sociedad 
Española Josefina (1951), która przekształciła się w Sociedad Ibero Americana 
de Josefologia (1953). W następnych latach powstały podobne centra w innych 
krajach. Warto dodać, że ośrodki te, oprócz badań naukowych z zakresu józe-
fologii, organizują sympozja i kongresy międzynarodowe28. Osobie św. Józefa 
są również poświęcone rozprawy naukowe29.

Także liczni święci i błogosławieni, w tym polscy, żywili nabożeństwo 
do św. Józefa i krzewili jego kult. Wyróżniają się tutaj przede wszystkim 
św. Zygmunt Gorazdowski, założyciel sióstr józefitek30, oraz św. Rafał Kali-

24 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 92-93.
25 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 11.
26 Strona internetowa Sanktuarium: https://www.swietyjozef.kalisz.pl/ [dostęp: 

19.07.2021].
27 W. Rozynkowski, Z dziejów kultu św. Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 4(2005), 

s. 111-113.
28 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 35; T. Stramare, 

Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 93-94.
29 Przykładem może być rozprawa doktorska ks. Adama Mikulskiego nt. Pobożność 

świętojózefowa w dziele nowej ewangelizacji. Studium józefologiczno-pastoralne, Wrocław 
2015, napisana pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża na Papie-
skim Wydziale Teologicznym.

30 Co podkreślił sam św. Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej 26 czerwca 2001 r. 
we Lwowie, życząc siostrom józefitkom, by naśladowały swojego założyciela, „karmiąc 
swe życie duchowe (…) szczególną czcią św. Józefa, którego wiarę, pokorę, roztropność 
i odwagę starał się naśladować”. Jan Paweł II, Przyjmijcie duchowe przesłanie waszych bło-
gosławionych. 26 czerwca 2001 – Lwów. Msza św. i beatyfikacja abpa Józefa Bilczewskiego 
i ks. Zygmunta Gorazdowskiego, „L’Osservatore Romano” 2001 nr 9, s. 28.
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nowski (ze chrztu Józef, w zakonie Rafał od św. Józefa), odnowiciel karmelitów 
bosych, budowniczy sanktuarium św. Józefa w Wadowicach31, któremu św. Jan 
Paweł II (Karol Józef Wojtyła) ofiarował swój papieski pierścień, jako wotum 
dla drugiego Patrona swojego chrztu32. Do szczególnych czcicieli św. Józefa nie 
sposób nie zaliczyć nowego błogosławionego Kościoła, tj. Franciszka Jordana. 

II. Bł. Franciszek Jordan o św. Józefie

Dnia 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie odbyła 
się uroczystość beatyfikacji ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (1848-
1918), założyciela salwatorianów i salwatorianek. Kim był nowy błogosławiony 
Kościoła i co sprawiło, że został uznany za godnego do wyniesienia do chwały 
ołtarzy?

Jan Chrzciciel Jordan33 urodził 16 czerwca 1848 roku w Gurtweil w Bade-
nii, na południu Niemiec. Jego rodzicami byli Wawrzyniec Jordan i Notburga 
z domu Peter. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gurtweil (1855-1862) 
młody Jordan podejmuje różne prace jako pracownik fizyczny, by pomóc 
w utrzymaniu rodziny po śmierci ojca. Po okresie indywidualnego nauczania 
(1869-1870) podejmuje naukę w gimnazjum w Konstancji (1870-1874), którą 
kończy otrzymaniem świadectw dojrzałości. W latach 1874-1877 podejmuje 
studia z zakresu teologii i filozofii na uniwersytecie we Fryburgu. W czasie 
studiów, w 1875 roku, Jordan rozpoczyna prowadzenie zapisków swojego 

31 S. T. Praśkiewicz, Nabożeństwo św. Rafała Kalinowskiego do św. Józefa, „Głos Kar-
melu” 94(2021), s. 35-37; tenże, Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim 
w Wadowicach, s. 70-84.

32 T. Stramare, Giovanni Paolo II dona il suo anello a san Giuseppe, „L’Osservatore 
Romano”, ed. quotidiana, 2.06.2004, s. 6; Sz. T. Praśkiewicz, List okólny z zaproszeniem 
na uroczystość św. Józefa do Wadowic połączoną z przyozdobieniem jego obrazu papieskim 
pierścieniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Refleksja teologiczno-pastoralna, „Życie Karmelu” 
66(2004), s. 20-27.

33 Szerzej na temat ks. Jordana i  jego dzieła zob. m.in. opracowania: A. Kiełbasa, 
Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Salwatorianów. Jego idee, 
plany i realizacja, Kraków 1994; A. Pronzato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który 
przejął ogień i rozpalił serca milionów, Kraków 2012; M. Piela, Czcigodny Sługa Boży Ojciec 
Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło, cz. 1: Od narodzenia do 
utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848-1888), Kraków 2014; M. Piela, Czcigodny 
Sługa Boży Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło, cz. 2: 
Wierni salwatoriańskiej uniwersalności (1889-1918), Kraków 2018.
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życia duchowego (Dziennika Duchowego)34, które będzie prowadził niemalże 
do swojej śmierci. Dnia 18 października 1877 roku wstępuje do seminarium 
św. Piotra w Breisgau k. Fryburga. Święcenia kapłańskie przyjął 21 lipca 
1878 roku z rąk biskupa pomocniczego Lothara von Kübel, administratora die-
cezji fryburskiej. Za zgodą biskupa odbywa w latach 1878-1880 studia językowe 
(grecki, hebrajski, aramejski, syryjski, języki koptyjskie i arabski) w Papieskim 
Instytucie św. Apolinarego w Rzymie. W tym czasie podejmuje podróż na 
Bliski Wschód (21 stycznia-14 sierpnia 1880). Dojrzewa w nim myśl założe-
nia nowego dzieła w Kościele. Swoje plany przedstawił biskupom w Ziemi 
Świętej i otrzymał ich błogosławieństwa. Po powrocie do Rzymu, uzyskał 
6 września 1880 roku prywatną audiencję u papieża Leona XIII, któremu 
przedstawił swoje plany. Formalne założenie nowego instytutu, któremu dał 
nazwę Apostolskie Towarzystwo Nauczania, miało miejsce 8 grudnia 1881 roku 
w kaplicy św. Brygidy w Rzymie. Obecnie obowiązująca nazwa: Towarzystwo 
Zbawiciela Bożego (Societatis Divini Salvatoris) została przyjęta w latach 1893-
1894. W dniu 11 marca 1883 roku ks. Jordan złożył śluby zakonne, przyjął habit 
i imię Franciszka Maryi od Krzyża, a dotychczasowy instytut został przekształ-
cony w zgromadzenie zakonne. Dnia 8 grudnia 1888 roku, wraz z bł. Teresą 
von Wüllenweber w Tivoli k. Rzymu, dał początek kongregacji sióstr pod 
nazwą Katolickie Towarzystwo Nauczania (obecna nazwa: Siostry Boskiego 
Zbawiciela, w skrócie: salwatorianki). Z powodu trwającej I wojny światowej 
ks. Jordan w dniu 7 maja 1915 roku przenosi się wraz z Generalatem Salwa-
torianów do Fryburga w neutralnej Szwajcarii. Umiera 8 września 1918 roku, 
w święto Nawiedzenia NMP, w szpitalu w Tafers, niedaleko Fryburga, i tam 
zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym.

Proces beatyfikacyjny ks.  Jordana rozpoczął się 4 sierpnia 1942 roku. 
Po wielu latach badań związanych z  życiem i  działalnością ks.  Jordana, 
w 2011 roku, odpowiednie dykasteria watykańskie wydały dekret o heroicz-
ności jego cnót. Natomiast 19 czerwca 2020 roku papież Franciszek upo-
ważnił Kongregację ds. Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu 
dotyczącego cudu za wstawiennictwem ks.  Jordana. Logo przygotowane 
z okazji beatyfikacji zostało opatrzone napisem: „Franciszek Jordan. Apostoł 

34 Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848-1918), Dzien-
nik Duchowy 1875-1918, Kraków 2008 (cyt. dalej: DD). W przedmowie od tłumacza, 
ks. Józefa Tarnówki SDS, i w jego wprowadzeniu można znaleźć podstawowe informacje 
o dzienniku, jego strukturze (tamże, s. 15-32). Głębszą analizę dziennika można znaleźć 
w pracy zbiorowej Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Ojca Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, red. K. Wons, Kraków 1995.
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bez granic”. Słowa te oddają jego pasję i żarliwość apostolską w pozyskaniu 
wszystkich ludzi do współpracy w łodzi Kościoła. Z głębi doświadczenia Bożej 
miłości i żarliwości apostolskiej Jordan w dniu 20 grudnia 1894 roku notuje 
takie słowa w Dzienniku Duchowym: „Dopóki jest na świecie jeszcze jeden 
człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie możesz ani 
chwili spocząć. Dopóki Bóg nie będzie wysławiany wszędzie, nie możesz 
ani chwili spocząć” (DD II, 1). 

Wśród wielu cech osobowości charakterystycznych dla Jordana na jedną 
należy szczególnie zwrócić uwagę. Chodzi o  posłuszeństwo Kościołowi 
w chwilach próby i niezrozumienia ze strony władzy kościelnej. Lista tych 
prób jest wyjątkowo długa. Począwszy od trudności z zatwierdzeniem reguł 
zakonnych, przez wizytację kanoniczną nakazaną przez Stolicę Apostolską, 
pozbawienie praw do pierwszej zakonnej wspólnoty żeńskiej, łącznie z obawą 
o pozbawienie również kierownictwa męską gałęzią swego instytutu. To były 
próby, które dotykały wprost rdzenia jego oddania się Bożej sprawie. W takich 
doświadczeniach dojrzewała w nim ufność w Bożą Opatrzność i posłuszeństwo 
Kościołowi. Znamienne są słowa, które zanotował w 1901 roku na początku 
swojego Dziennika: „Aprobuję to, co aprobuje Kościół święty, i odrzucam to, 
co odrzuca Kościół święty” (DD I, 1).

W interesującej nas kwestii obecności kultu św. Józefa w życiu bł. Franciszka 
Jordana należy zauważyć, że lata jego życia przypadają w okresie wzmożonego 
rozwoju kultu tego świętego, co zostało przedstawione w pierwszej części 
opracowania. Należy więc zakładać, że Jordan był zorientowany w kolejnych 
decyzjach Magisterium Kościoła. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma 
informacji czy notatek, które by świadczyły o jego bliższym zainteresowaniu 
teologią św. Józefa. Można zatem mówić bardziej o aspekcie kultycznym 
w zachowanych tekstach. Podstawowymi źródłami, z których czerpiemy 
informacje o jego osobistej czci dla św. Józefa, jest wspomniany Dziennik 
duchowy i przemówienia wygłaszane do salwatorianów w domu macierzystym 
w Rzymie35. Sposobnością do przemówień były praktykowane wówczas coty-
godniowe kapituły win, jak również uroczystości związane z obłóczynami lub 
profesją zakonną, pożegnania wyjeżdżających misjonarzy czy też przypadające 
4 października imieniny Założyciela.

Lektura Dziennika duchowego uświadamia nam, że większość zapisków 
Jordana (ok. 50%) stanowią cytaty zaczerpnięte z literatury duchowej, którą 
czytał. Drugą grupę (30%) stanowią cytaty z Pisma Świętego. Pozostaje więc 

35 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kraków 2010.
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20% na własne przemyślenia. Nie można jednak mierzyć oryginalności Dzien-
nika samymi statystykami, gdyż to może prowadzić do błędnych wniosków. 
Jordan nie starał się wymyślać własnej oryginalnej duchowości, ale obficie 
korzystał z duchowego bogactwa Kościoła. Lektura pism ojców Kościoła czy 
dzieł wielkich świętych pozwalała mu na poznawanie żywotów świętych, ich 
drogi oddania się i służenia Bogu i Kościołowi. Myśli wynotowane w Dzien-
niku stawały się niejako jego własnymi. Wśród znanych ojców Kościoła cytuje 
m.in.: Ambrożego, Augustyna, Hieronima, Jana Chryzostoma, Benedykta 
i Grzegorza Wielkiego. Natomiast spośród świętych ze średniowiecza mamy 
odniesienia do dzieł Bernarda z Clairvaux, Franciszka, Bonawentury, Domi-
nika, Tomasza z Akwinu, Angeli z Foligno i Katarzyny ze Sieny. Z kolei wśród 
świętych i wielkich pisarzy duchowych znajdziemy odniesienia do Tomasza 
à Kempis, Ignacego z Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avila, Jana od 
Krzyża, Magdaleny z Piazzi, Wincentego à Paulo, Franciszka Salezego, Fran-
ciszki de Chantal, Alfonsa Liguoriego, Benedykta Józefa Labre i Jana Marii 
Vianneya36.

Po tych uwagach łatwiej będzie nam zrozumieć odniesienia do św. Józefa 
w Dzienniku duchowym Jordana. Zawiera on dziesięć notatek związanych ze 
św. Józefem, przy czym jedno dotyczy zgromadzenia zakonnego św. Józefa 
w Ameryce Południowej (DD II, 13). Jordan zanotował je w różnych okresach 
swojego życia. Pierwsze wpisy znajdujemy w początkach prowadzenia Dzien-
nika (przypomnijmy, że zaczął go pisać w 1875 roku), ostatni w 1916 roku. 
Tylko przy niektórych jest podana dokładna data. Trzeba jednocześnie zazna-
czyć, że nie są to długie wpisy ani rozważania o roli św. Józefa, ale krótkie jed-
nozdaniowe wezwania. Dla uporządkowania możemy je pogrupować. Kilka 
notatek jest wewnętrzną mobilizacją do pielęgnowania osobistej więzi i czci 
dla św. Józefa: „Pielęgnuj zawsze szczególną cześć do św. Józefa!” (DD I, 16); 
„Czcij z wielką miłością Najświętszą Dziewicę, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, 
św. Wincentego z Ferrary i pozostałych świętych i aniołów nieba!” (DD I, 
59); „Żyj zawsze w świętej zażyłości z Jezusem, Maryją, Józefem!” (DD I, 61); 
„Wzywaj także częściej ufnie św. Józefa, aby on uzyskał dla ciebie wielką łaskę. 
19.3.1905” (DD II, 87). Kolejna grupa to wezwania modlitewne wyrażające 
ufność: „Pamiętaj więc o nas, święty Józefie, i wstawiaj się Twoją modlitwą 
u twego przybranego Syna, lecz nakłoń nam łaskawie także Najświętszą Dzie-
wicę, Twoją Oblubienicę (św. Bernardyn ze Sieny)” (DD I, 161); „Święty 

36 Zob. komentarze tłumacza w: Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od 
Krzyża (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-1918, s. 19-21, 65-66.
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Józefie, bądź moim potężnym Orędownikiem! 6.5.1906” (DD II, 97); „Święty 
Józefie, módl się za mną! 7.1.1916” (DD IV, 14). W tym kluczu notuje kilka 
intencji modlitewnych za siebie i za bliskich: „1 «Zdrowaś Maryjo» na cześć 
św. Józefa w tej samej intencji [poprzednia intencja odnosiła się do modlitwy 
o dobrą śmierć]” (DD I, 89). Jest też notatka wyrażająca swego rodzaju skargę 
i ufność: „Święty Józefie, dlaczego mi nie pomagasz w takiej opresji? Przecież 
możesz mi pomóc. 19.3.1908” (DD II, 113).

Jordan starał się cześć dla św. Józefa zaszczepić także wśród swoich ducho-
wych synów. Wśród przemówień Błogosławionego skierowanych do członków 
założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego dwa wyraźnie to potwier-
dzają. Zostały one wygłoszone 10 marca 1899 roku i 8 marca 1901 roku, a więc 
przed uroczystością św. Józefa. 

Przywołajmy w całości pierwsze przemówienie i zobaczmy, jak ks. Jordan 
mobilizował do czci Patrona: „Święty Józef należy do naszych szczególnych 
patronów i dlatego wypada, abyśmy oddawali mu szczególną cześć. Odpra-
wiamy już comiesięczne nabożeństwo ku czci świętego Józefa, jutro zaś rozpo-
czynamy nowennę. Jak mamy go czcić? Odpowiadam: po pierwsze, modlitwą, 
zwłaszcza teraz, przez pobożne uczestnictwo w nabożeństwach, a po drugie 
przez to, iż w tym czasie będziemy starali się przyswoić sobie jego miłość, 
zwłaszcza te cnoty, które są tak ważne dla zakonnika. Najpierw powinniście 
sobie przyswoić gorącą miłość do Jezusa i Maryi! Następnie ubóstwo i posłu-
szeństwo, milczenie. Uczcie się od świętego Józefa milczenia, posłuszeństwa, 
pokory, a zwłaszcza miłości do Jezusa i Maryi! Ponadto podczas nowenny 
powinniście pamiętać o szczegółowych celach, potrzebach i intencjach. Każdy 
ma się o co modlić! Módlcie się też za Towarzystwo, za jego potrzeby, zwłasz-
cza aby umacniało się wewnątrz i rozszerzało się na zewnątrz i aby ponownie 
było w stanie przyjmować większą liczbę członków. Proście o to świętego 
Józefa, który jest przecież patronem ubogich i tak chętnie pomaga, proście, 
aby dopomógł nam w zdobyciu niezbędnych środków. Na koniec chciałbym 
wam jeszcze zalecić na całe życie cześć dla świętego Józefa – przedstawiajcie 
mu wasze osobiste sprawy i sprawy Towarzystwa, a – jak mam nadzieję – nie 
będziecie tego żałować! Przypomnijcie sobie słowa świętej Teresy, która mówi, 
że nigdy nie prosiła świętego Józefa bez skutku. Naśladujmy ją, a również my 
doświadczymy potężnej opieki tego niebieskiego patrona”37.

Z kolei w przemówieniu z 8 marca 1901 roku zachęcając do czci i wzy-
wania orędownictwa św. Józefa jako patrona salwatorianów, wskazywał na 

37 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, s. 289-290.
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trzy powody pielęgnowania tego nabożeństwa: związek Józefa z Chrystusem, 
Zbawicielem świata, jego związek z Matką Bożą i jego związek z Kościołem. 
Odnosząc się do więzi Józefa z Jezusem, mówił: „Święty Józef jest zastępczym 
ojcem, opiekunem Boskiego Zbawiciela; jest z Nim blisko związany, obcuje 
z Nim na co dzień. Dlatego jest on z pewnością podobny do osób zakonnych, 
zwłaszcza do kapłanów, którzy również znajdują się blisko Zbawiciela, dotykają 
Go i przebywają z Nim. Święty Józef uczy nas – przez swoje życie, przez swoją 
pobożność, przez swoją modlitwę i przez swoją świętość – jak powinniśmy 
odnosić się do Boskiego Zbawiciela. Powinniśmy go zatem w tym wszystkim 
naśladować”38. 

Drugi powód czci i naśladownictwa św. Józefa to jego więź z Maryją: „Jest 
on powiernikiem, oblubieńcem Matki Bożej. Jest Jej opiekunem. Jest z Nią 
związany świętą miłością. Jest Jej przyjacielem i uczy nas, jak powinniśmy 
się zwracać do Matki Bożej, zwłaszcza przez to, że udziela nam tej delikatnej 
czystości, która sprawia, że Matka Boża szczególnie nas kocha; jest w tym dla 
nas wzorem. A zatem ze względu na jego relację do Boskiego Zbawiciela i ze 
względu na jego relację do Matki Bożej powinniśmy go naśladować”39.

Gdy chodzi o trzecią przyczynę, relację Józefa z Kościołem, ks. Jordan 
mówił: „Święty Józef jest patronem Kościoła, jest opiekunem Kościoła świę-
tego i zakonów. To on pomaga nam w zdobywaniu środków. Prośmy go 
zatem, zwłaszcza podczas tej nowenny, aby nam w tym pomagał, aby posyłał 
Towarzystwu dobrych członków i wspomagał nas przez środki materialne, 
tak abyśmy nie odczuwali ich braku, który tak często staje się przeszkodą 
w naszym rozwoju. Módlmy się, aby święty Józef posłał nam wielu pożytecz-
nych członków oraz niezbędne środki”40. Na koniec wskazywał na św. Teresę 
z Avila jako przykład ufności w moc orędownictwa św. Józefa i podkreślał, że 
„dzięki niemu wiele otrzymała i że nigdy nie wzywała go na próżno”41.

Wyrazem troski o rozwój zgromadzenia i poszczególnych jego człon-
ków są liczne listy ks. Jordana. W jednym z nich, datowanym na 13 marca 
1911 roku, informuje z radością, że „Ojciec Święty, papież Pius X, dekretem 
z dnia 8 marca br. łaskawie udzielił ostatecznej aprobaty naszemu Towarzystwu 
i zatwierdził na okres pięciu lat «ad experimentum» Konstytucje Towarzy-
stwa, zredagowane według potrzeb erygowanych prowincji”. Wzywając do 

38 Tamże, s. 406.
39 Tamże, s. 406-407.
40 Tamże, s. 407.
41 Tamże.
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wdzięczności „za ten wielki dar Bogu i świętym naszym Patronom”, zaznaczał, 
że najlepszym podziękowaniem będzie fakt, jeśli „nasze życie i dobre obyczaje 
będą zgodne z naszym świętym powołaniem”. Znaczące jest też zarządzenie 
Założyciela, aby w uroczystość św. Józefa odprawić we wszystkich domach 
nabożeństwo z uroczystym błogosławieństwem eucharystycznym i odśpiewać 
hymn Te Deum laudamus42.

Wymownymi znakami związków bł. Franciszka Jordana ze św. Józefem 
jest fakt, że zmarł 8 września 1918 roku w szpitalu w Tafers, który nosił imię 
św. Józefa. Z kolei w uroczystość św. Józefa, 19 marca 1999 roku, św. Jan Paweł II 
nawiedził dom generalny salwatorianów w Rzymie, modlił się w kaplicy, gdzie 
spoczywały doczesne szczątki Założyciela, i wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie43. Nadto promulgacja dekretu o heroiczności cnót ks. Jordana przez 
kard. Angela Amata, prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, miała miejsce 
19 marca 2011 roku w domu generalnym salwatorianów w Rzymie.

Dla pełności obrazu należy jeszcze dodać, że ks. Jordan pielęgnował szcze-
gólną cześć wobec Maryi. Większość domów, które zakładał, otrzymywały 
imię Maryi (Collegium Marianum). Dla rozsławiania imienia Maryi nosił się 
nawet przez długi czas z zamiarem założenia jeszcze jednego zgromadzenia 
zakonnego o profilu wybitnie maryjnym. Wyrazem szczególnej i zarazem 
naturalnej pobożności maryjnej Jordana była figurka Matki Bożej z Lour-
des, która stała na biurku w jego pokoju. Swoje różne intencje spisywał na 
karteczkach i wkładał w ręce Maryi. Zachowało się ok. 120 takich notatek 
modlitewnych.

III. Św. Józef w duchowości salwatoriańskiej

Należy również, chociaż w skrócie, wskazać na ślady obecności kultu 
św. Józefa w duchowości salwatoriańskiej. Za sprawą ks. Jordana od początku 
był czczony jako patron zgromadzenia. Poświadczają to kolejne reguły zakonne 
salwatorianów, począwszy od 1882 roku44. W  aktualnie obowiązujących 
konstytucjach Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, w artykule 109, czytamy: 

42 Documenta et Studia Salvatoriana, t. X: Littere P. Fr. M. Jordan (1878-1918), Ro-
mae 1974, s. 681.

43 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzym – dom generalny Salwatorianów, 
19 marca 1999, „Informationes Towarzystwa Boskiego Zbawiciela” nr 51 (1.04.1999), s. 1.

44 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. I, Romae 1972. Tom zawiera wydania 
konstytucji salwatorianów od 1882 r. do 1911 r.
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„Towarzystwo jest poświęcone Boskiemu Zbawicielowi. Patronami naszymi 
są: Najświętsza Maryja Panna Matka Zbawiciela, Apostołowie, święty Michał 
i święty Józef”45. Potwierdzenie i uszczegółowienie znajdujemy w Dyrektorium 
generalnym (art. 1.4)46 i Statutach prowincjalnych Polskiej Prowincji Salwato-
rianów, w których w art. 1:02 czytamy m.in.: „Przed świętami patronów zgro-
madzenia odprawiamy nowenny lub triduua”47. Ufność we wstawiennictwo 
świętych patronów zgromadzenia zawiera również formuła profesji zakonnej 
salwatorianów (art. 305 Konstytucji)48. Od początku powołania do istnienia 
zgromadzenia salwatorianów, św. Józef był czczony jako patron. Głównymi 
patronami byli Maryja i Apostołowie, a drugorzędnymi św. Józef wraz ze 
św. Michałem Archaniołem. Informacje takie możemy znaleźć w schematy-
zmach zakonnych wydawanych od 1893 roku49.

Błogosławiony Franciszek Jordan od początku zabiegał o zaangażowanie 
ludzi świeckich w działalność apostolską tworzonego przez siebie instytutu50. 
W specjalnych statutach dla współpracowników salwatoriańskich, jak okre-
ślano osoby świeckie angażujące się we współpracę z salwatorianami, jednym 
z patronów jest również św. Józef51.

Duchowość wyraża się również w różnych formach nabożeństw, tzw. 
pia exercitia. Wspomniano już, że także pobożność świętojezefowa cechuje 
się dużą różnorodnością takich form. Jedną z nich są modlitwy adresowane 
do św. Józefa i wzywające jego wstawiennictwa52. Czerpie z nich również 
duchowość salwatoriańska. Nie zawiera ona jakichś oryginalnych modlitw 
do św. Józefa, ale czerpie ze skarbca Kościoła. Zbiory modlitw dla członków 
zgromadzenia salwatorianów, jak również dla świeckich współpracowników, 

45 Konstytucje i Dyrektorium generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 
2015, s. 16.

46 Tamże, s. 57.
47 Statuty Prowincjalne Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 

2015, s. 5.
48 Konstytucje i Dyrektorium generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, s. 20.
49 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. VII, Romae 1973. Tom zawiera schema-

tyzmy wydawane w latach 1893-1905.
50 Międzynarodowa Komisja Historyczna, Ojciec Jordan i  ludzie świeccy. Przegląd 

historyczny, „Annales Societas Divini Salvatoris” vol. XIII(1989), nr 2, s. 15-29.
51 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. II, Romae 1972; Documenta et Studia 

Salvatoriana, t. XI, Romae 1981. Tomy zawierają statuty współpracowników z różnych 
lat, opracowywane w różnych językach, m.in. w jęz. polskim.

52 Zob. D. Galanciak, Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników, 
s. 185-210.
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od początku zawierały modlitwy do św. Józefa w postaci aktów strzelistych, 
modlitw, litanii i nowenny do św. Józefa53. Potwierdza to używany w Polskiej 
Prowincji Salwatorianów modlitewnik Ukaż mi drogę54. Stosownie do cyto-
wanych dyspozycji ze Statutów Prowincjalnych przed uroczystością św. Józefa 
we wspólnotach salwatoriańskich jest odprawiana nowenna. Składają się na 
nią Litania do św. Józefa, modlitwa „Do Ciebie, o święty Józefie” i modlitwa 
przewidziana na każdy dzień nowenny55.

Zakończenie

W przeprowadzonej analizie chodziło o ukazanie kultu św. Józefa w życiu 
bł. Franciszka Jordana i w duchowości salwatoriańskiej. Nowy błogosławiony 
Kościoła żył w okresie ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego 
i wielu oficjalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła na jego temat. Dlatego 
dla lepszego i pełniejszego zrozumienia założonych celów został przedstawiony 
w skrócie rozwój teologii i kultu św. Józefa. Na konieczność uwzględnienia 
tych dwóch aspektów zwraca uwagę o. Tarcisio Stramare, wybitny znawca 
problematyki związanej ze św. Józefem. Analiza notatek Jordana zawartych 
w jego Dzienniku duchowym, jego słów zachęty skierowanych do członków 
zgromadzenia salwatorianów, jak również reguł zakonnych i praktyk pobożno-
ściowych obowiązujących we wspomnianej wspólnocie zakonnej, pozwoliła na 
stwierdzenie, że dominuje w nich aspekt kultyczny, związany z nabożeństwem 
ku czci św. Józefa. Zarówno ks. Jordan, jak i salwatorianie korzystają z przyję-
tych w Kościele form czci opiekuna Jezusa i Patrona Kościoła. W przebadanej 
literaturze źródłowej nie znajdujemy natomiast teologicznych rozważań odno-
szących się do doktryny o św. Józefie.

53 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. XXI: Preces Salvatorianae (1880-1962), 
Romae 1997.

54 Ukaż mi drogę. Modlitewnik salwatorianina, red. S. Kłaput, H. Skupień, Rzym-
-Kraków 1980.

55 Tamże, s. 296-301.
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PERSON OF SAINT JOSEPH IN THE WRITINGS OF BLESSED FRANCIS 
JORDAN AND IN SALVATORIAN SPIRITUALITY

Summary

The concurrence of two recent initiatives in the Catholic Church – the „Year of 
Saint Joseph” (2020-2021) and beatification of Father Francis Mary of the Cross Jor-
dan (May 15, 2021) – became an inspiration to study the role of St. Joseph in the writ-
ings of the recent Blessed and in the Salvatorian spirituality. The study contains three 
points: the development of theology and cult of St. Joseph in the Catholic Church, 
the analysis of personal notes and speeches of Fr. Jordan about St. Joseph, and com-
pilation of various forms of worship in the spirituality of the Salvatorian Society.

Słowa kluczowe: 
 bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, św. Józef, józefologia, kult św. Józefa, 
salwatorianie, praktyki pobożnościowe.

Keywords: 
 blessed Francis Mary of the Cross Jordan, St. Joseph, the cult of St. Joseph, Sal-
vatorians, devotion.
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Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

 Duszpasterz, homileta i wychowawca – 
wspomnienie śp. ks. Jacka Wawrzyniaka SDS 
(1971-2021)

I. Wstęp

Nagłe odejście śp. ks. Jacka Wawrzyniaka SDS, który 19 stycznia 2021 roku 
przegrał walkę z wirusem COVID-19 paraliżującym od roku cały świat, stało 
się inspiracją do refleksji nad ogromem dobra, jakie po sobie zostawił. Próba 
ukazania działalności naszego współbrata jako rekolekcjonisty, duszpasterza, 
wykładowcy homiletyki i współtwórcy czasopisma „Studia Salvatoriana Polo-
nica”1, krzewiciela kultu św. Antoniego Padewskiego Husiatyńskiego i gorą-
cego orędownika powstania sanktuarium w Obornikach Śląskich jest wyrazem 
wdzięczności i szacunku współbraci.

II. Środowisko rodzinne i edukacja

Ksiądz Jacek Wawrzyniak pochodził z położonej 22 kilometrów na połu-
dniowy zachód od Poznania miejscowości Stęszew. Przyszedł on na świat 
30 lipca 1971 roku w Poznaniu. Jednak okres dzieciństwa i dojrzewania spędził 

Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – adiunkt w Katedrze Historii Kościoła w Czasach 
Nowożytnych i Współczesnych na PWT we Wrocławiu; wykładowca w WSD Salwa-
torianów w Bagnie; archiwista prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów; e-mail: 
ireksg@poczta.onet.pl.

1 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
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w rodzinnym Stęszewie, któremu prawa miejskie nadał król Kazimierz Wielki 
w 1370 roku2.

Sakrament chrztu świętego otrzymał dnia 22 sierpnia 1971 roku w rodzin-
nej parafii, w kościele pw. Trójcy Świętej w Stęszewie3. W tym samym kościele 
27 listopada 1984 roku przyjął sakrament dojrzałości chrześcijańskiej4. Wzra-
stał, wraz z bratem Patrykiem oraz siostrami Ewą i Bogumiłą, w religijnej 
atmosferze domu rodzinnego Jana i Zdzisławy zd. Walkowiak.

Niemały wpływ na jego wychowanie miał dziadek Walenty, dla którego 
mały Jacek był oczkiem w głowie. We wspomnieniach najbliższej rodziny 
ks. Jacek jawi się nam jako uśmiechnięty i sympatyczny chłopak, który częściej 
sięgał po książki niż zabawki. Nie miał problemów z nauką w szkole, jednak 
trudności sprawiały mu zajęcia techniczne i plastyczne. Dziadek Walenty 
próbował nauczyć wnuka naprawy roweru. Widząc jednak ogromne trudności 
małego Jacka, stwierdził, iż jest on za delikatny do prac fizycznych i w przy-
szłości zostanie księdzem, „doktorem profesorem habilitowanym”. Dziadek 
ks. Jacka nie zdążył się dowiedzieć, jak niewiele pomylił się w swojej opinii5.

W 1978 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnej miej-
scowości. Od września 1986 roku kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole 
Budowlanej w Poznaniu, gdzie zdobył uprawnienia w zawodzie technologa 
robót wykończeniowych. Następnie podjął pracę w Kombinacie Budowlanym 
Poznań-Północ, a później w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym w Stę-
szewie. Pragnąc zdobyć średnie wykształcenie, w 1989 roku podjął decyzję 
o rozpoczęciu nauki w technikum budowlanym dla pracujących. W 1992 roku 
ukończył je, zdobywając tytuł technika budowlanego6. Dnia 25 maja 1993 roku 
przystąpił do egzaminu dojrzałości, którym zwieńczył naukę w zakresie szkoły 
średniej7.

2 Stęszew, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, 
t. XI, Warszawa 1890, s. 337.

3 Archiwum Prowincji Polskiej Salwatorianów (cyt. dalej: APPS), Akta Personalne 
Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Świadectwo chrztu 
(L.B. 1971/53) z dnia 19 czerwca 1992.

4 Tamże.
5 Relacja pisemna Mariusza Bilskiego (oraz najbliższej rodziny), 21 lutego 2021.
6 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Życiorys z dnia 20 czerwca 1992.
7 Tamże, Świadectwo Dojrzałości Technikum Budowlanego w Poznaniu, Poznań, 

z dnia 9 czerwca 1993.
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III. Formacja religijna i budzenie się powołania

Religijna atmosfera domu rodzinnego sprzyjała formacji religijnej 
ks. Jacka. Od dziecka aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnej parafii. Sys-
tematycznie uczęszczał na katechezę w ramach spotkań przy parafii8 Trójcy 
Świętej w Stęszewie9. Oprócz tego ks. Jacek był związany z parafialną grupą 
tzw. Pomocników Matki Kościoła10, ruchu powstałego z inspiracji listem Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 26 sierpnia 1969 roku. Często brał 
udział w Eucharystii, rekolekcjach oraz spotkaniach modlitewnych w kościele 
parafialnym11.

W pamięci najbliższej rodziny zachowały się wspomnienia wskazujące na 
szczególny rodzaj pobożności ks. Jacka. Mimo iż nigdy nie był ministrantem, 
to w pobliskim kościele parafialnym zawsze zajmował pierwszą ławkę, a modli-
twę często kontynuował po powrocie z kościoła przy zrobionym przez siebie 
ołtarzyku z Matką Boską. Od najmłodszych lat upodobał sobie Niepokalaną 
Dziewicę Stęszewską jako swoją duchową opiekunkę. Opiekun duchowy 
Pomocników Matki Kościoła, ks. Romuald Andrzejewski, zaproponował mu 
wyjazd na rekolekcje organizowane przez salwatorianów w Bagnie12.

W 1989 roku ks. Jacek nawiązał kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem 
Powołań. Podczas rekolekcji i dni skupienia, poznawszy charyzmat dzieła 
apostolskiego o. Jordana, podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu polskiej 
prowincji salwatorianów13. Potwierdzeniem faktu, iż decyzja ta była przemo-
dlona i podjęta w sposób odpowiedzialny, jest opinia proboszcza. Miejscowy 
duszpasterz podkreślał w niej wyjątkową pobożność oraz zdolność pogodzenia 
pracy zawodowej z aktywnym uczestnictwem w życiu parafii, a także polecał 
ks. Jacka jako wartościowego kandydata do stanu duchownego14.

8 Po 1989 r. religię do szkół ponownie wprowadzono na mocy instrukcji Ministra 
Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990.

9 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Świadectwo ukończenia katechi-
zacji, Stęszew, z dnia 4 kwietnia 1990.

10 http://www.ruchpmk.pl.
11 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Życiorys z dnia 20 czerwca 

1992.
12 Relacja pisemna Mariusza Bilskiego (oraz najbliższej rodziny), 21 lutego 2021.
13 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Życiorys z dnia 20 czerwca 

1992.
14 Tamże, Świadectwo moralności Jacka Wawrzyniaka, Stęszew, 19 czerwca 1992.
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IV. W bagieńskim „Domu Ziarna”15

Po złożeniu podania z prośbą o przyjęcie do nowicjatu salwatorianów 
w charakterze kandydata na kapłana dnia 20 czerwca 1992 roku16 ks. Jacek 
otrzymał list z dnia 29 czerwca 1992 roku. W treści tego pisma znajdujemy 
informację o tym, że prośba została zaaprobowana i został on przyjęty do 
nowicjatu w Bagnie17.

4.1. Nowicjat

Formacja kandydatów do kapłaństwa oraz braci w Towarzystwie Boskiego 
Zbawiciela rozpoczyna się rocznym nowicjatem18. Ks. Jacek Wawrzyniak, 
wraz z grupą innych kandydatów, przybył już 29 sierpnia do Bagna, gdzie od 
1946 roku mieścił się nowicjat polskiej prowincji salwatorianów19. Po tradycyj-
nych rekolekcjach przygotowujących współbraci do złożenia profesji zakonnej 
dnia 7 września 1992 roku w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
w Bagnie ks. Jacek został przyjęty do nowicjatu20. Czas nowicjatu był okresem 
integracji dość licznej, ponieważ ponad 30-osobowej, grupy nowicjuszy, oraz 
poznawania tajników życia wspólnoty zakonnej.

W opinii ówczesnego magistra nowicjatu, ks. Bronisława Jakubca SDS, 
nowicjusz ze Stęszewa jawił się tam jako pobożny, zaradny, życzliwy i otwarty 
na wspólnotę kandydat do złożenia pierwszej profesji zakonnej21.

Po roku formacji podstawowej, upewniwszy się co do swojego wyboru, 
ks.  Jacek złożył podanie o dopuszczenie go do pierwszej profesji zakon-
nej22. Dnia 8 września 1993 roku ks. Jacek wraz ze współbraćmi złożył swoją 

15 Słowo seminarium wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie oznaczało szkółkę roślin. 
A także od wyrazu semen, semenis – nasienie, ziarno.

16 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Podanie z prośbą o przyjęcie do 
nowicjatu, Stęszew, 20 czerwca 1992.

17 Tamże, Pismo Prowincjała Salwatorianów, Kraków, 29 czerwca 1992.
18 Konstytucje i Dyrektorium Generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 

2008, art. 6.4-6.6.
19 Nowicjat Salwatorianów Prowincji Polskiej w latach 1923-1990, red. A. Kiełbasa, 

Bagno 1990, s. 6-7.
20 Informator Polska Prowincja Salwatorianów 1900-2000, Kraków 2000, s. 93.
21 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Novitiatus, Opinia za okres pobytu w nowicjacie 

SDS w Bagnie w roku 1992/93, Wawrzyniak Jacek, Bagno, 24 czerwca 1993.
22 Tamże, Professio religiosa, Podanie o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej, 

Bagno, 24 czerwca 1993.
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pierwszą profesję zakonną: ślubując Bogu na jeden rok czystość, ubóstwo 
i po słuszeństwo23. 

4.2. Wyższe Seminarium Duchowne

Po krótkim urlopie w domu rodzinnym ks. Jacek powrócił do Bagna, aby 
wraz ze wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego, które od 1953 roku 
mieści się w Bagnie24, rozpocząć rok akademicki dnia 11 października 1993 roku. 
Czas zgłębiania tajników filozofii i teologii oraz formacji duchowej był rów-
nież okazją do poznania apostolatów realizowanych przez rodzimą prowincję 
zakonną. Kleryk Jacek od pierwszego roku szczególnie upodobał sobie posługę 
rekolekcjonisty i dlatego starał się przygotować jak najlepiej, aby w przy-
szłości poświęcić się tej odpowiedzialnej formie dzielenia się charyzmatem 
o. Jordana25.

Ksiądz Jacek Wawrzyniak pozostanie w pamięci kolegów rocznikowych 
jako otwarty i życzliwy współbrat. Przejawiało się to między innymi w tym, 
że sam będąc dumny ze swoich wielkopolskich korzeni, szukał tego, co 
łączy go ze współbraćmi pochodzącymi z  innych regionów Polski. Zapa-
miętano go jako autentycznego salwatorianina, który od początku drogi 
zakonnej głęboko wrastał w  dzieło apostolskie o. Jordana. Jeden z  jego 
kolegów kursowych napisał, że był on zafascynowany zgromadzeniem 
salwatorianów, co było widoczne w jego późniejszej posłudze kapłańskiej 
i duszpas terskiej26.

Był to czas kształtowania się jego postawy duszpasterza zatroskanego o los 
powierzonych sobie wiernych, czego wyrazem było zaangażowanie ks. Jacka 
Wawrzyniaka w działalność kleryckiego koła charytatywnego „Karmelkowa”, 
kiedy podczas niedzielnych wyjazdów do Domu Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu miał okazję doświadczyć kontaktu z ludźmi w podeszłym wieku, 
chorymi oraz niepełnosprawnymi27. Pełniona przez ks. Jacka funkcja gościn-

23 Tamże, Formularz profesji zakonnej, Bagno, 8 września 1993.
24 I. Kiełbasa, 60-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie 

(1953–2013), „Studia Salvatoriana Polonica” 7(2013), s. 27-43.
25 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Opinia prefekta za rok akademicki 

1993/94, Bagno, 15 czerwca 1994.
26 Relacja pisemna ks. Łukasza Kleczki SDS, 2 marca 2021.
27 APPS, APZ, Opinia prefekta za rok akademicki 1994/95, Bagno, 18 czerwca 1995.
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nego28 potwierdzała opinię przełożonych, który określali go jako pracowitego, 
uprzejmego i zatroskanego o wspólnotę alumna29. Na czwartym roku studiów 
seminaryjnych w Bagnie ks. Jacek stanął przed ważną decyzją: czy związać 
swoje losy z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela na całe życie? Po przemyś-
leniu i przemodleniu swojej decyzji oraz po zasięgnięciu rady przełożonych, 
w czerwcu 1997 roku złożył podanie z prośbą o dopuszczenie go do wieczystej 
profesji zakonnej30. Biorąc pod uwagę zaangażowanie alumna ze Stęszewa, 
który podejmował wówczas odpowiedzialną funkcję prezesa koła teologicz-
nego WSD Salwatorianów w Bagnie oraz obserwując jego harmonijny rozwój 
intelektualno-duchowy, przełożeni zaaprobowali jego pragnienie złożenia 
ślubów wieczystych31.

Dnia 8 września 1997 roku podczas Mszy św. w kościele parafialnym 
w Bagnie ks. Jacek Wawrzyniak wraz z kolegami z rocznika związał się na całe 
życie z dziełem apostolskim Sługi Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jor-
dana32. Uwieńczeniem formacji seminaryjnej są święcenia diakonatu i prezbi-

28 Funkcja ta polegała na trosce o pokoje gościnne oraz dyspozycyjności wobec osób 
odwiedzających klasztor w Bagnie.

29 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Opinia prefekta za rok akademicki 
1995/96, Bagno, 18 maja 1996.

30 Tamże, Proffesio religiosa, Podanie o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej, 
Bagno, 20 czerwca 1997.

31 Tamże, Studia, Opinia prefekta przed profesją wieczystą, Bagno, 19 maja 1997.
32 Urodził się 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil w Badenii. Był drugim dzieckiem 

z trójki rodzeństwa w rodzinie Wawrzyńca Jordana i Notburgii z d. Peter. Na chrzcie 
świętym otrzymał imiona Jan Chrzciciel. Jego ojciec pracował jako najemnik u róż-
nych pracodawców, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej podjął pracę fizyczną przy budowie linii kolejowej Waldshut-Konstancja, 
później pracował w zakładzie malarstwa dekoracyjnego u majstra Jakuba Hildenbrandta 
w Waldshut. Dnia 27 września 1867 wstąpił do Stowarzyszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
założonego przez ks. Adolfa Kolpinga - późniejszego błogosławionego. W styczniu 1867 r. 
rozpoczął w Konstancji służę wojskową, z której po 6 tygodniach został zwolniony ze 
względów zdrowotnych. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych kapłanów: K. Gesslera, F. We-
bera i G. Nägele, Jan Chrzciciel Jordan zdołał zaliczyć materiał kilku klas gimnazjum 
klasycznego w Konstancji. W lipcu 1874 r. zwieńczył edukację egzaminem dojrzałości. 
Dnia 23 października 1874 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Alberta Ludwika we Fryburgu. Jego przygotowanie do kapłaństwa przypadło na okres 
rozkwitu Kulturkampfu w Badenii. 21 lipca 1878 przyjął święcenia kapłańskie w kościele 
opactwa benedyktyńskiego w St. Peter koło Fryburga. Po święceniach wyjechał do Rzy-
mu na dalsze studia. Dnia 8 grudnia 1881 założył w Rzymie Apostolskie Towarzystwo 
Nauczania, które ostatecznie przerodziło się w zgromadzenie zakonne i przyjęło nazwę 
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teratu, które kandydaci przyjmują z rąk biskupa. Również ks. Jacek postanowił 
przyjąć święcenia diakonatu, dlatego w maju 1998 roku wyraził gotowość do 
przyjęcia na siebie zobowiązań płynących z pierwszego stopnia święceń, aby 
w zgromadzeniu salwatorianów jeszcze wierniej służyć Bogu i Kościołowi33. 
Uroczystość święceń odbyła się 27 czerwca 1998 roku w Trzebini, kiedy to 
ks. Jacek otrzymał z rąk bp. Kazimierza Nycza święcenia diakonatu34. W tym 
okresie podtrzymywał swoją gotowość do zaangażowania się w apostolat misji 
i rekolekcji parafialnych oraz podjęcia studiów specjalistycznych z homile-
tyki35. Ostatni rok formacji intelektualnej w WSD był dla ks. Jacka czasem 
przygotowania do obrony pracy magisterskiej zatytułowanej Duszpasterstwo 
powołań w Polskiej Prowincji Salwatorianów w latach 1969-1996. Napisał ją po 
kierunkiem ks. prof. Jana Kruciny przy współpracy ks. dra Bogdana Giemzy 
SDS36. Zgodnie z tradycją diakon Jacek został skierowany na praktykę dusz-
pasterską. Od 21 lutego do 16 maja 1999 roku przebywał on w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich37. Dnia 29 maja 1999 
roku ks. Jacek, poprzez posługę bpa Tadeusza Pieronka, przyjął święcenia 
kapłańskie w Trzebini38.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie). W 1888 r. założył żeńską gałąź tego 
zgromadzenia. Przebywając na stałe w domu macierzystym w Rzymie, zakładał liczne 
placówki apostolskie w Europie, Azji i Ameryce. Zmarł 8 września 1918 w Szwajcarii 
w Tafers k. Fryburga i tam został pochowany. W 1956 roku jego doczesne szczątki zostały 
przeniesione do domu macierzystego salwatorianów w Rzymie. Proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się w 1942 r. Dnia 14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI wydał dekret 
o heroiczności cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Papież Franciszek wyznaczył 
datę 15 maja 2021 r. – na dzień beatyfikacji Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej.

33 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ordinationes, Podanie o dopuszczenie do pierw-
szej profesji zakonnej, Bagno, 20 czerwca 1997.

34 Tamże, Pismo prowincjalatu do proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Stęszewie, 
16 lipca 1998.

35 Tamże, Studia, Opinia prefekta przed święceniami diakonatu, Bagno, 28 maja 
1998.

36 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
37 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Sprawozdanie z praktyki duszpasterskiej, 

Oborniki Śląskie 17 maja 1999 roku; Kwestionariusz opiniujący praktyki duszpasterskie 
dla diakona, Oborniki Śląskie, 14 maja 1999.

38 Informator Polska Prowincja Salwatorianów 1900-2000, s. 93.
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V. Posługa duszpasterska i studia homiletyczne

Ksiądz Jacek Wawrzyniak był jednym z wielu salwatorianów, którzy po 
zakończeniu formacji seminaryjnej łączyli powierzone sobie obowiązki dusz-
pasterskie ze studiami specjalistycznymi. Pierwszą placówką duszpasterską 
neoprezbitera ze Stęszewa był dom zakonny w Obornikach Śląskich, gdzie 
od 1 lipca 1999 roku podejmował obowiązki wikariusza w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa39. Po roku posługi w duszpasterstwie parafialnym, 
ks. Jacek konsekwentnie dążył do realizacji swojego marzenia, jakim była 
posługa rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Wyrazem tego pragnienia było 
pismo do prowincjała z prośbą o pozwolenie na podjęcie studiów specjalistycz-
nych z homiletyki i retoryki40. Przełożeni wyrazili swoją zgodę na podjęcie 
ww. studiów w połączeniu z powierzonymi sobie dotychczas obowiązkami 
duszpasterskimi41.

W związku z coraz większym zaangażowaniem ks. Jacka w studia z homi-
letyki i retoryki przełożeni postanowili przenieść go do Zakopanego. Tam 
miał skoncentrować się na studiach oraz pomagać miejscowej wspólnocie jako 
duszpasterz42. Mimo licznych obowiązków związanych ze studiami ks. Jacek 
chętnie angażował się w apostolaty salwatoriańskie. Odpowiadając na apel 
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, ks. Jacek podjął się prowadzenia reko-
lekcji powołaniowych w okresie wakacyjnym w Węgorzewie43. W 2002 roku 
przełożeni skierowali ks. Jacka do Krakowa i powierzyli mu obowiązki kon-
sultora we wspólnocie przy ulicy Łobzowskiej44. Jednocześnie udzielono mu 
zgody na podjęcie studiów doktoranckich na Studium Homiletyki Papieskiej 
Akademii Teologicznej oraz w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie45. Zwieńczeniem studiów specjalistycznych ks. Jacka 
Wawrzyniaka była praca licencjacka zatytułowana Zagadnienie powołania 

39 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Dekret nominacyjny z dnia 
29 maja 1999.

40 Tamże, Studia, Pismo ks.  J. Wawrzyniaka do prowincjała, Oborniki Śląskie, 
20 czerwca 2000.

41 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 29 czerwca 2000.
42 Tamże, Opera peracta, Dekret prowincjała, Kraków, 1 czerwca 2001.
43 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 5 czerwca 2001.
44 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 11 maja 2002.
45 Tamże.
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w działalności kaznodziejskiej Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, którą przy-
gotował pod kierunkiem o. Gerarda Siwka CSsR w 2003 roku46.

VI. Posługa dyrektora Referatu Misji i Rekolekcji Parafialnych oraz 
studia doktoranckie

Dnia 20 lutego 2002 roku ks. Jacek zwrócił się do przełożonych z prośbą 
o pozwolenie na rozpoczęcie studiów doktoranckich w trybie dziennym i co 
za tym idzie, skierowanie go na placówkę do Krakowa, aby mógł poświęcić się 
w pełni przygotowaniu rozprawy doktorskiej47. Swoją prośbę uzasadniał chęcią 
pogłębienia swojej wiedzy, aby móc w przyszłości służyć owocnie w apostola-
cie rekolekcyjnym oraz jako wykładowca homiletyki48.

Przełożeni zaaprobowali prośbę ks. Jacka i przenieśli go do domu zakon-
nego w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej, gdzie miał kontynuować studia 
doktoranckie oraz podjąć obowiązki dyrektora Salwatoriańskiego Referatu 
Misji i Rekolekcji Parafialnych49. Do jego obowiązków należało: koordynowa-
nie pracy rekolekcjonistów, poszukiwanie i angażowanie kapłanów do pracy 
rekolekcyjnej, kierowanie formacją misjonarzy oraz przyjmowanie zamówień 
do prowadzenia misji i rekolekcji50.

Był to czas obfitujący w dość liczne wydarzenia. W związku z zamknię-
ciem domu zakonnego przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie i przeniesieniem 
wspólnoty do nowej lokalizacji w Łagiewnikach ks. Jacek Wawrzyniak został 
przniesiony do nowej wspólnoty. W cieniu bazyliki Miłosierdzia Bożego od 
1 października 2002 roku kontynuował studia doktoranckie, podejmował 
obowiązki dyrektora Referatu Misji i Rekolekcji oraz konsultora domowego51. 
Mając na uwadze studia specjalistyczne oraz zaangażowanie ks. Jacka w posługę 

46 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021; Sprawozdania do 
prowincjalatu salwatorianów z przebiegu studiów w roku akademickim 2000/2001 
i 2001/2002.

47 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Pismo ks. J. Wawrzyniaka do prowincjała, 
Zakopane, 20 lutego 2002.

48 Tamże.
49 Tamże, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 11 maja 

2002.
50 Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Salwatorianów, Kraków 2008, art. 2:24.
51 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-

rzyniaka, Kraków, 23 września 2002.
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głoszenia Słowa Bożego, przełożeni powierzyli mu w roku akademickim 
2003/2004 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu homiletyki w WSD 
Salwatorianów w Bagnie52. W tym samym roku przełożeni mianowali ks. Jacka 
na urząd wicesuperiora wspólnoty zakonnej w Krakowie-Łagiewnikach53.

VII. Przez Krzyż do Bagna

7.1. Superior w Krzyżu Wielkopolskim

W związku z potrzebami personalnymi prowincji na podstawie decyzji 
przełożonych z dnia 4 czerwca 2004 roku ks. Jacek został zwolniony z urzędu 
dyrektora Misji i Rekolekcji oraz urzędu wicesuperiora. Został przeniesiony 
do domu zakonnego w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie powierzono mu urząd 
superiora miejscowej wspólnoty oraz zalecono kontynuowanie przygotowania 
rozprawy doktorskiej54. W tym okresie ks. Jacek podjął ostateczną decyzję co 
do tematyki swojej rozprawy doktorskiej i pracował nad pierwszym rozdzia-
łem pracy poświęconej przepowiadaniu Sługi Bożego ks. Józefa Chryzostoma 
Małysiaka SDS55.

Mimo zaawansowanych prac związanych z finalizacją rozprawy dok-
torskiej aktywnie angażował się w  posługę duszpasterską w  miejscowej 
parafii. Parafianie z Krzyża Wielkopolskiego zapamiętali go jako dobrego 
księdza, który potrafił słuchać ludzi przychodzących do niego ze swoimi 
problemami. Zapamiętali jego piękne kazania oraz wzorowo organizo-
wane pielgrzymki, które prowadził i w ten sposób integrował wspólnotę 
parafialną56.

Po dwóch latach posługi w Wielkopolsce ks. Jacek został przeniesiony do 
wspólnoty seminaryjnej w Bagnie, gdzie powierzono mu urząd wicesuperiora 
oraz wicerektora WSD Salwatorianów w Bagnie57. W tym okresie poświęcił się 
pracy wychowawczej i dydaktycznej, prowadząc wykłady i ćwiczenia z zakresu 
homiletyki. W związku z bliskością Papieskiego Wydziału Teologicznego we 

52 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 22 września 2003.
53 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 10 października 2003.
54 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 4 czerwca 2004.
55 Tamże, Studia, Sprawozdanie do prowincjalatu salwatorianów z przebiegu studiów, 

Krzyż Wielkopolski, 19 kwietnia 2006.
56 Relacja pisemna Małgorzaty Małeckiej, 1 lutego 2021.
57 Tamże, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 25 maja 

2006.
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Wrocławiu ks. Jacek Wawrzyniak przeniósł się ze swoim przewodem doktor-
skim do stolicy Dolnego Śląska i kontynuował pisanie swojej pracy pod opieką 
promotora, ks. dra hab. Andrzeja Tomki, profesora PWT58.

7.2. Wychowawca i współtwórca czasopisma „Studia Salvatoriana 
Polonica”

Czas spędzony we wspólnocie seminaryjnej był dla ks. Jacka okresem pracy 
wychowawczej i dydaktycznej z najmłodszym pokoleniem salwatorianów. 
Został zapamiętany jako wymagający, ale dobry i serdeczny współbrat. Potrafił 
poświęcić czas każdemu klerykowi, który przychodził do niego ze swoimi 
problemami, oraz wyrozumiale spoglądać na tych, którym nauka przychodziła 
z dużym  trudem59.

Oprócz powierzonych sobie obowiązków ks. Jacek chętnie podejmował 
się wielu inicjatyw związanych z promocją naszego zgromadzenia zakon-
nego. Podczas spotkania z wychowawcami rektor WSD w Bagnie, ks. Bogdan 
Giemza SDS, zaproponował wydawanie własnego czasopisma naukowego. 
Idea ta była już poddana pod dyskusję wykładowców WSD Salwatorianów 
w Bagnie w latach 90. XX wieku, jednak nigdy nie została podjęta i zre-
alizowana. Po tym jak, w gronie wychowawców seminaryjnych, przyjęto 
pozytywnie tę inicjatywę, została ona przedstawiona podczas konferencji 
pedagogicznej WSD Salwatorianów w Bagnie 10 października 2006 roku. Po 
dyskusji przyjęto przez aklamację wniosek o powołanie komisji, której pracami 
pokieruje ks. rektor B. Giemza. Po zakończeniu konferencji swoją gotowość 
w pracach przygotowawczych zgłosili: ks. Jacek Wawrzyniak, ks. Roman Słu-
pek, ks. Tomasz Raćkos, ks. Rafał Masarczyk i ks. Piotr Ślęczka.

Podczas kolejnej konferencji pedagogicznej, która obradowała 17 lutego 
2007 roku w Bagnie, przedstawiono wyniki prac w.w. komisji. Ksiądz Jacek 
wszedł w skład redakcji nowo powołanego czasopisma naukowego „Studia 
Salvatoriana Polonica”. Siedzibą redakcji rocznika stało się WSD w Bagnie. 
Czasopismo to miało być oficjalnym periodykiem WSD Salwatorianów 
w Bagnie, afiliowanego do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu. Pierwszy tom „Studiów…” ukazał się w 2007 roku. Ksiądz Jacek 
Wawrzyniak brał czynny udział w spotkaniach redakcyjnych i przygotowaniu 

58 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
59 Relacja pisemna ks. Wołodii Szydłowskiego SDS, 12 marca 2021.
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wszystkich dotychczasowych czternastu tomów „Studia Salvatoriana Polonica” 
(w latach 2007-2020), a także publikował na łamach tegoż czasopisma60.

Ksiądz Jacek Wawrzyniak był współautorem monografii dotyczącej historii 
domu rekolekcyjnego św. Józefa w Trzebini oraz redaktorem i współredak-
torem trzech opracowań zbiorowych. Opublikował także na łamach „Studia 
Salvatoriana Polonica” cztery artykuły naukowe, recenzję i sprawozdanie61.

VIII. Przez Podbeskidzie do Obornik Śląskich

Po trzech latach pracy w bagieńskiej Alma Mater przełożeni przenieśli 
ks. Jacka do domu zakonnego w Bielsku-Białej. Podejmował tam obowiązki 
superiora wspólnoty zakonnej i kontynuował zajęcia dydaktyczne w WSD 
w Bagnie oraz przygotowania do obrony rozprawy doktorskiej62. W tym 
okresie ks. Jacek włączył się czynnie w obowiązki apostolatu misji i rekolek-
cji ludowych, podejmując się głoszenia Słowa Bożego w wyznaczonych mu 
parafiach63. Oprócz powierzonych obowiązków zaangażował się również jako 
duszpasterz-koordynator w apostolat Świeckich Salwatorianów dla parafii 
w Bielsku-Białej, Mikuszowicach Śląskich oraz Bystrej Śląskiej64. 

IX. Proboszcz w Obornikach Śląskich

Na mocy decyzji przełożonych z dnia 4 czerwca 2010 roku ks. Jacek Waw-
rzyniak opuścił Podbeskidzie i udał się na Dolny Śląsk, gdzie od 1 lipca tego 
roku objął urząd proboszcza parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padew-
skiego w Obornikach Śląskich, a także obowiązki wicesuperiora i ekonoma 
tamtejszej wspólnoty zakonnej65. Podczas 11 lat posługi proboszczowskiej 
w Obornikach Śląskich ks. Jacek Wawrzyniak starał się integrować parafian 
poprzez wiele inicjatyw duszpasterskich, kulturalnych i społecznych.

60 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
61 Relacja pisemna ks. Romana Słupka SDS, 25 stycznia 2021.
62 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-

rzyniaka, Kraków, 3 czerwca 2009.
63 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 7 stycznia 2010.
64 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 20 lutego 2010.
65 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 4 czerwca 2010.
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9.1. Duszpasterstwo parafialne

Z uwagi na ograniczony charakter tego opracowania nie sposób opisać 
szczegółowo wszystkich inicjatyw duszpasterskich podejmowanych pod 
kierunkiem ks. Jacka w tym okresie w Obornikach Śląskich. Skupimy się 
zatem na najważniejszych wydarzeniach z tego okresu. Były nimi niewątpli-
wie odpusty i  jubileusze parafialne, które ks. Jacek organizował od samego 
początku z wielkim rozmachem. Pierwszy z nich odbył się 24 października 
2010 roku i połączony był z Tygodniem Misyjnym. Na zaproszenie ks. Jacka 
do parafii przybyli alumni z WSD Salwatorianów z Bagna, którzy ubogacili 
liturgię odpustu oraz w następnych dniach prowadzili katechezy i spotkania 
z grupami parafialnymi, przybliżając wiernym ideę misji salwatoriańskich oraz 
Wolontariatu Misyjnego Salvator66.

W następnym roku, w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, 
parafia św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Ślą-
skich obchodziła odpust parafialny. W tym roku był on wyjątkowo uroczysty. 
Na prośbę proboszcza ks. Jacka Wawrzyniaka sanktuarium św. Antoniego 
w Padwie przekazało parafii relikwie Świętego Patrona. Uroczystości wpro-
wadzenia relikwii oraz sumie odpustowej przewodniczył prowincjał ks. Piotr 
Filas SDS. W uroczystościach tych wzięli udział licznie zaproszeni goście: 
duchowieństwo dekanatu Prusice oraz władze samorządowe67.

W 2014 roku uroczystości odpustowe były szczególnie okazałe, ponieważ 
połączono je z jubileuszem 30-lecia konsekracji kościoła. Na zaproszenie pro-
boszcza przewodniczył im metropolita wrocławski, abp Józef Kupny w asyście 
licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. W sumie 
odpustowej udział wzięły delegacje władz samorządowych oraz licznie zgro-
madzeni wierni68.

Dnia 28 października 2018 roku uroczystej sumie odpustowej przewod-
niczył i kazanie wygłosił ks. Karol Kulczycki SDS – wikariusz prowincjalny. 
Uroczystość odpustowa tradycyjnie została połączona ze świętem leśników 
i myśliwych z racji wspomnienia św. Huberta. Nadleśnictwo udekorowało 
kościół, przedstawiciele leśników wzięli czynny udział w Mszy św. poprzez czy-

66 Oborniki Śląskie: Odpust św. Judy Tadeusza i Tydzień Misyjny, http://www.sds.pl/
oborniki-slaskie-odpust-sw-judy-tadeusza-i-tydzien-misyjny [dostęp: 15.04.2021].

67 Oborniki Śląskie: Jeszcze bardziej obecny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-jesz-
cze-bardziej-obecny [dostęp: 15.04.2021]. 

68 Oborniki Śląskie: Jubileusz 30-lat konsekracji kościoła, http://www.sds.pl/oborniki-
slaskie-jubileusz-30-lat-konsekracji-kosciola [dostęp: 15.04.2021]. 
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tanie czytań mszalnych i procesję z darami. Obecne były poczty sztandarowe 
kół łowieckich. Uroczystego nastroju dodali sygnaliści. Po zakończonych uro-
czystościach przed kościołem został posadzony dąb na pamiątkę 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości69.

Z okazji 35 rocznicy przybycia do Obornik Śląskich obrazu św. Antoniego 
Padewskiego, 6 czerwca 2018 roku w Radiu Rodzina została nadana audycja 
z tej okazji. W rocznicę sprowadzenia obrazu do Obornik Śląskich w parafii 
o godz. 17.30 odbyło się nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną 
oraz modlitwą za wstawiennictwem św. Antoniego, a także Msza św. prymi-
cyjna neoprezbiterów salwatoriańskich. Dnia 10 czerwca zaplanowano piknik 
rodzinny, a 13 czerwca odpust ku czci świętego70.

Dnia 16 września 2019 roku miał miejsce jubileusz 35-lecia konsekracji 
świątyni. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS. 
Po Mszy św. odbył się koncert pt. „Głos Boga” w wykonaniu Moniki Grusz-
czyńskiej – sopran, Katarzyny Neugebauer – piano i Radosława Brulińskiego 
– skrzypce71. 

Ostatnią z takich uroczystości ks. Jacek zorganizował w czerwcu 2020 roku. 
Dnia 13 czerwca tego roku w obornickiej parafii świętowano z dwóch powodów: 
liturgicznego wspomnienia Patrona oraz w duchu dziękczynienia w pierwszą 
rocznicę ustanowienia sanktuarium św. Antoniego Husiatyńskiego. Sumie 
odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Figiel SDS, przełożony 
polskiej prowincji salwatorianów72.

Wymieniając inicjatywy duszpasterskie, trzeba również wspomnieć 
o comiesięcznych adoracjach Najświętszego Sakramentu, które ks.  Jacek 
organizował dla całej parafii. W jej prowadzenie angażował grupy parafialne 
i młodzież działającą przy parafii w ramach salwatoriańskich apostolatów RMS 
(Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej) i SOP (Salwatoriański Ośrodek Powołań). 

69 Oborniki Śląskie: Odpust parafialny, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-slaskie-
-odpust-parafialny [dostęp: 15.04.2021]. 

70 Oborniki Śląskie: 35-lecie obecności, http://www.sds.pl/oborniki-sl-35-lat-obecnosci 
[dostęp: 15.04.2021]. 

71 Oborniki Śląskie: Jubileusz parafii w Obornikach Śląskich, http://www.sds.pl/jubile-
usz-parafii-w-obornikach-slaskich [dostęp: 15.04.2021].

72 Oborniki Śląskie: Odpust ku czci św. Antoniego, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-
-odpust-ku-czci-sw-antoniego [dostęp: 15.04.2021]. 
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Każda z tych adoracji związana była z konkretnym tematem rozważań propo-
nowanych ich uczestnikom73.

9.2. Kult świętych i erygowanie sanktuarium św. Antoniego 
Husiatyńskiego

Jednym z istotnych elementów zaangażowania i duszpasterskiej troski 
o  jedność i żywotność obornickiej wspólnoty parafialnej były inicjatywy 
ks. Jacka, mające na celu ożywienie kultu świętych oraz starania o powstanie 
sanktuarium św. Antoniego. Oprócz wspomnianych wcześniej uroczystości 
wprowadzenia relikwii św. Antoniego z Padwy w 2011 roku74 warto wspomnieć 
inne inicjatywy związane z kultem świętych.

Dzień 27 kwietnia 2014 roku był dniem kanonizacji dwóch wielkich 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Wspólnota parafialna św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, przeżywała wtedy także 
intronizację relikwii św. Jana Pawła II do świątyni parafialnej. Uroczysta Msza 
św. dziękczynna za dar kanonizacji i  intronizacja relikwii sprawowana była 
o godz. 17.00. Przy pieśni Barka odegranej przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą 
do kościoła wprowadzono relikwie. Uroczystościom przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak. Słowa powitania relikwii najpierw 
wypowiedziały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Obor-
nikach Śląskich, a następnie przedstawiciele parafii75.

W dniach 2-4 września 2015 roku wspólnota parafii św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich przeżywała nawiedzenie 
figury św. Michała Archanioła z cudownej groty objawień na górze Gar-
gano we Włoszech. Dni nawiedzenia były dla wspólnoty parafialnej praw-
dziwym czasem mocy i  łaski. Otrzymano dużo łask. Każdy mógł podejść 
blisko figury św. Michała, powierzyć Mu swoje intencje. Wiele osób przyjęło 
szkaplerz św. Michała. Ale największe znaki pozostały w sercach wiernych. 

73 Oborniki Śląskie: Wystartuj z Bogiem w Nowy Rok Szkolny, http://www.sds.pl/
oborniki-sl-wystartuj-z-bogiem-w-nowy-rok-szkolny [dostęp: 15.04.2021]; Oborniki Ślą-
skie: Nie musisz – tak będzie lepiej, http://www.sds.pl/oborniki-sl-nie-musisz-tak-bedzie-
-lepiej- [dostęp: 15.04.2021]; Oborniki Śląskie: Odpocznij wobec Najświętszego, http://
www.sds.pl/12,oborniki-sl-odpocznij-wobec-najswietszego,2097 [dostęp: 15.04.2021]. 

74 Oborniki Śląskie: Jeszcze bardziej obecny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-jeszcze-
-bardziej-obecny [dostęp: 15.04.2021]. 

75 Oborniki Śląskie: Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II, http://www.salwatorianie.
pl/oborniki-slaskie-intronizacja-relikwii-sw-jana-pawla-ii [dostęp: 15.04.2021]. 
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Jako trwały znak nawiedzenia została wprowadzona w parafii modlitwa do 
św. Michała Archanioła, odmawiana po każdej Mszy św.76

Ks. Jacek zadbał także o to, aby obornicka wspólnota parafialna włączyła się 
w kościelne obchody 100-lecia objawień fatimskich. Dnia 13 maja 2017 roku, 
odbyły się uroczystości jubileuszowe w Obornikach Śląskich. Rozpoczęły się 
one w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Krótko po 
godzinie 17.00 przybyła piesza pielgrzymka przełożonych, kleryków i nowicju-
szy z Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Następnie 
podczas nabożeństwa majowego została poświęcona kapliczka ku czci Matki 
Bożej Fatimskiej, postawiona przy kościele parafialnym, oraz odmówiono 
akt ofiarowania parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Po uroczystej Mszy św. 
z homilią, wyruszyła procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej 
ulicami miasta do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości 
zakończyły się odśpiewaniem Apelu fatimskiego77.

Żywy kult św. Antoniego, który przez lata był pielęgnowany przez dusz-
pasterzy salwatoriańskich oraz wiernych, którzy w 1945 roku przybyli do 
Obornik z Kresów Wschodnich, stał się dla ks. Jacka impulsem do podjęcia 
starań o erygowanie w jego parafii sanktuarium św. Antoniego Padewskiego 
Husiatyńskiego. Oprócz załatwienia wszystkich procedur związanych z uzy-
skaniem pozwolenia władz kościelnych ks. Jacek Wawrzyniak przygotował 
broszurę na tę uroczystość. Zawierała ona: życiorys św. patrona, historię obrazu 
św. Antoniego i jego kultu w parafii obornickiej, modlitwy do św. Antoniego, 
pieśni do św. Antoniego oraz myśli patrona78.

Ukoronowaniem tych starań była uroczystość, która miała miejsce dnia 
13 czerwca 2019 roku, kiedy to podczas uroczystej Eucharystii bp Jacek Kiciński 
CMF ogłosił powstanie jedynego na Dolnym Śląsku sanktuarium św. Anto-
niego Padewskiego. Uroczystość ogłoszenia sanktuarium przeprowadzona 
została podczas odpustu parafialnego poprzedzonego specjalnym triduum 
rekolekcyjnym. Eucharystię poprzedziła piesza pielgrzymka oborniczan przez 
miasto z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkańcy, idąc, uwielbiali 
Boga śpiewem i dziękowali za patrona, św. Antoniego Husiatyńskiego. We 
wszystkim uczestniczył o. Michał Bagiński OFM, proboszcz parafii św. Anto-

76 Oborniki Śląskie: Święty Gość, http://www.sds.pl/oborniki-sl-swiety-gosc [dostęp: 
15.04.2021]. 

77 Oborniki Śl.: Uroczystości Fatimskie, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-sl-uro-
czystosci-fatimskie- [dostęp: 15.04.2021]. 

78 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Projekt broszury pt. Święty Antoni 
Padewski Husiatyński (s. 1-22).
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niego w Husiatynie. Podczas Mszy św. odpustowej dekret abpa Józefa Kup-
nego o ustanowieniu sanktuarium odczytał ks. Jacek Froniewski, kanclerz 
wrocławskiej kurii. Dziękowali za niego najstarsi mieszkańcy Obornik Ślą-
skich, przesiedleńcy, którzy przyjechali po II wojnie światowej na Dolny Śląsk 
z Husiatyna i byli chrzczeni przed cudownym obrazem na dzisiejszych Kresach 
Wschodnich79.

Ważnym momentem dla parafii obornickiej był dzień inauguracji cało-
dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzięki staraniom ks. Jacka 
Wawrzyniaka w sanktuarium obornickim 22 października 2020 roku zainau-
gurowano tę praktykę modlitewną. Uroczyste rozpoczęcie całodziennej adora-
cji odbyło się 22 października po Mszy św., której przewodniczył ks. Piotr Filas 
SDS, kustosz międzynarodowego sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Data 
inauguracji przypadła na wspomnienie św. Jana Pawła II. Od 23 października 
oborniczanie mają okazję adorować Najświętszy Sakrament w kościele przy 
ul. Trzebnickiej 35 od 9.00 do 18.00 w tygodniu, zaś w niedzielę i święta 
od 13.30 do 17.0080.

9.3. Inicjatywy historyczno-patriotyczne

Oprócz posługi duszpasterskiej ks. Jacek znany był ze swojej aktywności 
oraz inicjatyw społecznych i związanych z uroczystościami patriotycznymi. 
Znany był też ze swojej otwartości i życzliwości wobec samorządowych władz 
lokalnych81 oraz społeczności pedagogów i nauczycieli82, z którymi często 
współpracował nad przygotowaniem lokalnych obchodów ważnych rocznic 
i świąt narodowych.

Wśród tych inicjatyw warto wymienić wieczór poezji zorganizowany 
w kościele parafialnym w 2011 roku. Dnia 18 grudnia 2011 roku Katolickie Sto-
warzyszenie „Ecclesia” na inaugurację swojej działalności zaprosiło młodych arty-
stów z Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”, którzy przedstawili montaż 
poetycko-muzyczno-multimedialny pt. „Polska 39/89. Pamięci bohaterów”.

79 Nowe Sanktuarium na Dolnym Śląsku, http://www.sds.pl/nowe-sanktuarium-na-
-dolnym-slasku-v1 [dostęp: 15.04.2021]. 

80 Oborniki Śląskie: Inauguracja całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, 
http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-inauguracja-calodziennej-adoracji-najswietszego-
sakramentu [dostęp: 15.04.2021].

81 Relacja pisemna Burmistrza Trzebnicy, Marka Długozimy, 8 lutego 2021.
82 Relacja pisemna Krystyny Haładaj, przemówienie pogrzebowe.
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Była to artystyczna wizja najnowszych dziejów naszej ojczyzny opowie-
dziana słowem poetyckim, cytatami z oficjalnych dokumentów, muzyką 
i obrazem. W spektaklu wykorzystano m.in. teksty wierszy Zbigniewa Her-
berta, Jacka Kaczmarskiego oraz autorów anonimowych. Przejmujące recytacje 
w wykonaniu Katarzyny Skibińskiej, Beaty Matras, Urszuli Wszołek, Natalii 
Szeptyckiej i Zuzanny Zembik przeplatane były pieśniami inspirowanymi naj-
bardziej dramatycznymi i wzniosłymi momentami najnowszej historii Polski83.

W  pierwszą rocznicę bezprecedensowej w  dziejach naszego narodu 
katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2011 roku w parafii św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego w Obornikach Śląskich odprawiona została Msza św. za 
Ojczyznę. Eucharystia rozpoczęła się procesją, w której uczestniczyła m.in. 
3003. Jednostka Strzelecka im. Orląt Lwowskich oraz harcerze z 47. drużyny 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wśród licznych uczestników Mszy św. 
znaleźli się również przedstawiciele władz lokalnych w osobach burmistrza 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej84.

Tradycją stała się w czasie posługi ks. Jacka Msza św. w intencji Ojczyzny, 
odprawiana każdego dnia 11 listopada. Tego dnia w 2012 roku w kościele 
parafialnym pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Oborni-
kach Śląskich odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. 
Przewodniczył jej kard. Henryk Gulbinowicz. W uroczystości wzięli udział 
licznie zgromadzeni kapłani, posłowie: Jacek Świat i Dawid Jackiewicz, władze 
samorządowe z burmistrzem Obornik Śląskich Sławomirem Błażewskim na 
czele, kombatanci, Sybiracy, żołnierze Batalionów Chłopskich, harcerze, przed-
stawiciele instytucji gminnych i oświatowych oraz licznie zebrani wierni z obu 
obornickich parafii. Szczególnym momentem uroczystości było odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamięci ku czci śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha 
Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii, posłanki obornickiej ziemi  Aleksandry 
Natalli-Świat oraz 93 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej85.

Także 1050. rocznica chrztu Polski stała się inspiracją do zaproszenia przez 
ks. Jacka kolejnej grupy artystów do Obornik Śląskich. W niedzielny wieczór 
28 sierpnia 2016 roku w kościele parafialnym pw. Judy Tadeusza i Antoniego 
Padewskiego w Obornikach Śląskich wystawione zostało oratorium Roberta 

83 Oborniki Śląskie: Historia – wspomnienia – wzruszenia, http://www.sds.pl/oborni-
ki-slaskie-historia-wspomnienia-wzruszenia [dostęp: 15.04.2021].

84 Oborniki Śl.: Msza święta za Ojczyznę, http://www.sds.pl/oborniki-sl-msza-swieta-
-za-ojczyzne [dostęp: 15.04.2021].

85 Oborniki Śląskie: Z miłości do Ojczyzny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-z-mi-
losci-do-ojczyzny [dostęp: 15.04.2021].
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Grudnia z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, pt. Bóg Ciebie ochrzcił! Bóg 
dał Ci siłę! Narratorem był aktor Maciej Zakościelny, który przeprowadził 
zebranych przez historię naszego Narodu i Kościoła86.

9.4. Promocja kultu o. Jordana

Mimo ogromnego zaangażowania w duszpasterstwo parafialne, które 
zostało dostrzeżone i docenione przez kurię diecezjalną87, proboszcz z Obornik 
Śląskich nie zapominał o swoim powołaniu zakonnym. Warte podkreślenia 
są jego liczne inicjatywy, które miały na celu promocję kultu Czcigodnego 
Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz charyzmatu 
salwatoriańskiego.

Jego plebania i  kościół zawsze były otwarte dla duszpasterzy Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej88 i Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań89, którzy 
w Obornikach często korzystali z gościnności i serdeczności ks. Jacka. Kolej-
nym salwatoriańskim apostolatem, który doświadczył gościnności ks. Jacka, 
była grupa salwatorianów świeckich. 

Dla nich to 10 grudnia 2014 roku w domu parafialnym księży salwatoria-
nów w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie wigilijne. Goście przybyli 
z Obornik, Wrocławia i Dobroszyc wraz ze swoimi duszpasterzami. Przy stole 
zastawionym tradycyjnym barszczem zasiadło siedemnaście osób, a wśród nich 
czterech kapłanów: ks. superior Benon Hojeński, ks. Rafał Masarczyk z Obor-
nik, ks. Michał Piela z Wrocławia oraz ks. Daniel Jamroży, krajowy koordy-
nator świeckich salwatorianów, który na spotkanie przyjechał z Krakowa. Po 
modlitwie Słowem Bożym, przeznaczonym na wigilijny wieczór – Ewangelią 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, nastąpił czas życzeń i łamania się opłatkiem90.

86 Oborniki Śl.: Chrzcielne oratorium, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-sl-
-chrzcielne-oratorium [dostęp: 15.04.2021].

87 Na mocy dekretu (L.dz. 1240/2015) Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego 
Józefa Kupnego, z dnia 7 września 2015 roku, ks. Jacek Wawrzyniak został wybrany 
wicedziekanem Dekanatu Prusice.

88 RMS: Dzień skupienia w Obornikach Śląskich, http://www.sds.pl/rms-dzien-skupie-
nia-w-obornikach-slaskich [dostęp: 15.04.2021].

89 SOP: W Obornikach Śl. i w Piastowie, http://www.sds.pl/sop-w-obornikach-sl-i-w-
-piastowie [dostęp: 15.04.2021].

90 Salwatorianie Świeccy: Wigilia z Ojcem Jordanem, http://www.sds.pl/salwatorianie-
-swieccy-wigilia-z-ojcem-jordanem [dostęp: 15.04.2021].
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Kolejną okazją do ukazania wiernym w  Obornikach osoby naszego 
Czcigodnego Założyciela była 100. rocznica jego śmierci. Dnia 23 września 
2018 roku w kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego 
w Obornikach Śląskich odbył się koncert organowy pt. To jest życie wieczne, 
aby poznali Ciebie… Na organach zagrał dr hab. Bogusław Raba. Wykonał on 
utwory: Padre Davide da Bergamo, Elevazione d-moll; Jean Alain, Litanie; 
Claude Balbastre, Preludium i fuga d-moll; B. Storace, Baletto; Bach – Vivaldi 
– Concerto a-moll; F. Mendelssohn Preludium h-moll; A. Corelli, Concerto 
g-moll. Utwory były ubogacone narracją tekstów przedstawiających życie 
o. Jordana oraz jego przemówienia do synów duchowych, dotyczące misyj-
ności, apostolstwa, uniwersalności zgromadzenia i powołania do świętości. 
Uwieńczeniem był testament duchowy o. Franciszka Jordana. Teksty czytał 
kl. Dominik Truchan SDS91.

W roku 120-lecia obecności i posługi salwatorianów na ziemiach polskich, 
kiedy to otrzymaliśmy radosną wiadomość o dacie beatyfikacji o. Jordana 
(Rzym, 15 maja 2021 r.), ks. Jacek wraz ze swoją wspólnotą parafialną w sposób 
szczególny włączył się w przygotowania do tego wydarzenia. W sanktuarium 
św. Antoniego Husiatyńskiego w kaplicy bocznej w poniedziałek 5 października 
2020 roku otwarto wystawę z inicjatywy salwatorianów świeckich. Pokazuje 
ona trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej. Uroczystościom tym przewodniczył 
wikariusz prowincjalny, ks. Tomasz Raćkos SDS, który w homilii przybliżył 
wiernym postać Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej oraz wskazał drogi 
poznania Boga, inspirowane osobą o. Jordana. Następnie kaznodzieja poświę-
cił figurę o. Franciszka Jordana, którą ustawiono przed kościołem92.

Mając na uwadze talent kaznodziejski ks. Jacka, zaproszono go do udziału 
w pracach Prowincjalnej Komisji ds. przygotowania do beatyfikacji93. Pro-
boszcz z Obornik z zapałem odpowiedział na tę prośbę i z chęcią zgodził 
się wziąć udział w pracach tego gremium. Niestety, nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia i hospitalizacja, a w konsekwencji równie nagła śmierć zniweczyły te 
plany.

91 Oborniki Śl.: Koncert organowy ku czci Założyciela, http://www.sds.pl/oborniki-sl-
-koncert-organowy-ku-czci-zalozyciela [dostęp: 15.04.2021].

92 Oborniki Śląskie: Przygotowania do beatyfikacji o. Jordana, http://www.sds.pl/
oborniki-slaskie-przygotowania-do-beatyfikacji-o-jordana [dostęp: 15.04.2021].

93 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-
rzyniaka z dnia 21 października 2020.
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X. Zakończenie

Zanim zabrałem się do pisania tego artykułu, na portalu archiwum 
prowincjalnego zwróciłem się z prośbą o podzielenie się wspomnieniami 
dotyczącymi śp. ks. Jacka. Nie otrzymałem ich zbyt wiele. Ale wśród tych, 
które nadeszły od najbliższej rodziny, jak i od współbraci i parafian, którzy 
spotkali na drogach swojego życia śp. ks. Jacka Wawrzyniaka, powtarzała 
się jedna opinia: był w pełni oddany posłudze proboszcza i duszpasterza, 
cieszył się swoją pracą i z ogromnym szacunkiem wypowiadał się o swoich 
parafianach94. Jeden ze współbraci kursowych przypomniał rozmowę, jaka 
miała miejsce w 2010 roku, kiedy to ks. Jacek zwierzył mu się, iż tak pokochał 
Oborniki Śląskie, że chce być tutaj pochowany95. Któż mógł przypuszczać, 
że tak szybko spocznie w grobowcu salwatoriańskim, który powstał również 
z jego inicjatywy?

Zakończę słowami, które napisałem w kilka godzin po tym, kiedy dotarła 
do mnie informacja o śmierci ks. Jacka Wawrzyniaka: „Te i wiele innych 
planów i projektów proboszcza i kustosza z Obornik Śląskich zniweczyła 
pandemia. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia ks. Jacka było powodem jego 
hospitalizacji przed świętami Bożego Narodzenia. Niepokojące informacje 
docierające do nas w tym okresie stały się impulsem do ogromnego szturmu 
modlitewnego w intencji chorego proboszcza. Obserwując wiele inicjatyw 
modlitewnych oraz czytając komentarze zamieszczane w mediach społeczno-
ściowych pod postami z prośbą o modlitwę w intencji uzdrowienia ks. Jacka, 
zaryzykuję tezę, iż jego gorliwość i troska o zbawienie swoich parafian stały się 
iskrą, która zapaliła i zjednoczyła wielu ludzi w codziennej modlitwie i zbliżyła 
ich do Boga w tych trudnych chwilach”96.

94 Relacja pisemna Małgorzaty Małeckiej, 1 lutego 2021; Relacja pisemna Mariusza 
Bilskiego (oraz najbliższej rodziny) z 21 lutego 2021; Relacja pisemna Marianny Ptasiń-
skiej z 2 lutego 2021; Relacja pisemna ks. Wołodii Szydłowskiego SDS, 12 marca 2021.

95 Relacja pisemna ks. Łukasza Kleczki SDS, 2 marca 2021.
96 I. Kiełbasa, Śp. Ks. Jacek Wawrzyniak SDS (1971-2021), CV 2021.
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PASTOR, PREACHER AND FORMATOR –  
MEMOIR OF THE DECEASED FATHER JACEK WAWRZYNIAK SDS

Summary

Late Father Jacek Wawrzyniak SDS was one of the casualties of the COVID-19 
pandemic. He was engaged in pastoral care as a parish priest and served as a preacher 
and retreat director. His premature passing became an inspiration for the endeavor to 
show his writing activity in this periodical, which he initiated and actively developed 
as co-editor. This publication is meant to be an expression of respect and esteem 
for Father Jacek, who harmoniously combined his service as a parish priest with his 
scholarly and didactic activities together with his great gift as a retreat director and 
people’s missionary. It is hoped that in the year of the beatification of Salvatorian 
Founder, Father Francis Mary of the Cross Jordan, this publication will encourage the 
Salvatorian Family to engage in proclaiming the Gospel by all possible means as dem-
onstrated by our Founder and one of his spiritual sons – Father Jacek  Wawrzyniak 
SDS of blessed memory.

Słowa kluczowe: 
ks. Jacek Wawrzyniak, salwatorianie, homiletyka, rekolekcje, Oborniki Śląskie.

Keywords: 
 Fr. Jacek Wawrzyniak, Salvatorians, Homiletics, Spiritual Retreats, Oborniki 
Śląskie.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 15 – 2021

Ks. Roman Słupek SDS 
S. Barbara Szczygieł SDS

 Bibliografia polskojęzycznych publikacji 
naukowych i popularnonaukowych 
dotyczących bł. Marii od Apostołów oraz 
sióstr salwatorianek1

W ramach poszczególnych kategorii publikacji zastosowano klucz chrono-
logiczny. Bibliografia nie zawiera katechez, homilii czy nabożeństw związanych 
z osobą bł. Marii od Apostołów i z siostrami salwatoriankami. Zestawienie 
obejmuje materiały opublikowane do dnia 31 lipca 2021 roku.

Ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek SDS – kierownik Katedry Teologii Funda-
mentalnej i Religiologii na PWT we Wrocławiu, rektor i wykładowca teologii fundamen-
talnej i religiologii w WSD Salwatorianów w Bagnie; e-mail: rs1971@op.pl.

S. mgr Barbara Szczygieł SDS – pedagog i wychowawca, członkini Polskiej Grupy 
Studyjnej Marii od Apostołów; e-mail: basiasds777@tlen.pl.

1 W opracowaniu zastosowano następujące skróty:
SswP – Siostry salwatorianki w Polsce 1929-1979, red. A. Kiełbasa, Rzym–Kraków 

1980, ss. 315.
ZTJJ – Zbawieniem Twoim Jestem Ja. Dzieje Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek 

w latach 1929-1999, red. M. Piela, Kraków 2000, ss. 378.
CzSB1 – Piela M., Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek 

Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela (1848-1918). Życie i dzieło. Część 1. Od narodzin do utworzenia 
pełnej struktury Towarzystwa (1848-1888), Kraków 2014, ss. 631.

CzSB2 – Piela M., Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek 
Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela (1848-1918). Życie i dzieło. Część 2. Wierni salwatoriańskiej uniwer-
salności (1889-1918), Kraków 2019, ss. 728.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 15 – 2021114

1. Książki
2. Opracowania zbiorowe
3. Artykuły i tematyczne części większych publikacji
4. Prace dyplomowe
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− Piela M., Kobieta o apostolskim sercu, Błogosławiona Maria od Apostołów 
(Teresa von Wüllenweber) 1833-1907, Kraków 1996, ss. 384.

− Jones S., Błogosławiona Maria od Apostołów. Oddana misjom, Roma 2007, 
ss. 39. 

− Kiełbasa A., Siostra Virginia M. Zofia Bajer (1930-2007), salwatorianka, 
Trzebnica 2007.

− Grupa Studyjna Marii od Apostołów, Rodzina bł. Marii od Apostołów, 
Kraków 2012, ss. 119.

− Dzienniki bł. Marii od Apostołów (1875-1907). Transkrypcja, Kraków 2016, 
ss. 345. 

2. Opracowania zbiorowe

− Siostry salwatorianki w Polsce 1929-1979, red. A. Kiełbasa, Rzym–Kraków 
1980, ss. 315. 

− Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki), red. A. Kieł-
basa, Trzebnica 1987, ss. 43.

− Siostry Boskiego Zbawiciela. Życie salwatoriańskie. Krótka charakterystyka, 
Rzym 1988, ss. 79.

− Zbawieniem Twoim Jestem Ja. Dzieje Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek 
w latach 1929-1999, red. M. Piela, Kraków 2000, ss. 378.

− Wspomnienia o bł. Marii od Apostołów Teresie von Wüllenweber, Rzym 2018, 
ss. 407.
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− Schweizer B., Gałąź kwiatów pełna, w: tenże, Ojciec Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan. Świątobliwy zakonodawca naszych czasów, Kraków 1960, 
(mps), s. 59-62.

1974

− Urban E., Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela w Polsce w latach 1929-
1959, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1974 z. 4, s. 177-181.

1980

− Chronologia ważniejszych dat z życia błogosławionej Marii od Apostołów 
i historii Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, w: SswP, s. 85-92.

− Dudała E., Działalność sióstr salwatorianek prowincji polskiej, w: SswP, 
s. 145-196.

− Katalog Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, w: SswP, s. 215-282.
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− Kiełbasa A., Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Salwatorianek, „Gość Nie-
dzielny” 1988 nr 3, s. 6.

1991

− Drozd J., Druga gałąź żeńska (8 XII 1888), w: tenże, Pod znakiem krzyża. Życie, 
działalność, duchowość Sługi Bożego O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 
Założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Salwatorianów i Salwatorianek, 
Kraków 1991, s. 169-181.
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nr 3, s. 26.
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BIBLIOGRAPHY OF THE ACADEMIC AND POPULAR PUBLICATIONS  
IN THE POLISH LANGUAGE CONCERNING 

BLESSED MARY OF THE APOSTLES AND SALVATORIAN SISTERS

Summary

This bibliography encapsulates the following categories of publications: books, 
periodicals, thematic parts of larger publications, and academic dissertations. These 
publications within their categories were presented in chronological order. The bib-
liography does not contain catecheses, homilies, or liturgical services connected to 
blessed Mary of the Apostles or Sisters of the Divine Savior. The collected printed 
works can be found in the library of the Major Salvatorian Seminary in Bagno, the 
archives of the Salvatorian Sisters in Goczałkowice, and the private archives of the 
author.

Słowa kluczowe: 
bibliografia salwatoriańska, bł. Maria od Apostołów, siostry salwatorianki.
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Salvatorian bibliography, blessed Mary of the Apostles, Salvatorian Sisters.
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Bp Andrzej F. Dziuba

 Egoizm – ubóstwo – bieda

Obserwacja życia i świata wskazuje wyraźnie na wielorakie procesy, jakim 
poddawany jest człowiek. Środowisko i sytuacja mają na niego niezwykle 
silny wpływ, ale zawsze pozostaje on osobą ze swą godnością istoty wolnej, 
rozumnej i odpowiedzialnej (por. Rdz 1,27). To są dary, ale zarazem i zobowią-
zania o wymiarze społecznym. Można je spożytkować ku dobru, ale i ku złu, 
krzywdzie czy odrzuceniu miłości1. Każdy skutek musi mieć swoją przyczynę 
– stwierdza starożytny aforyzm filozoficzny. Zawsze trzeba pytać o przyczyny 
zjawiska biedy i ubóstwa, widząc szeroką i złożoną panoramę ich występowa-
nia2. Jest ono niejednokrotnie skutkiem czy brutalnym owocem warunków 
trudnych do przewidzenia i do opanowania, jak np. niektóre katastrofy natu-

Bp prof. dr hab. dr h.c. Andrzej F. Dziuba – biskup łowicki, kierownik Katedry 
Teologii Moralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Epi-
skopatu Polski; e-mail: rezydencja@diecezja.lowicz.pl.

1 Por. E. M. Curtis, Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 
1992, s. 389-391; J. T. Bottorf, The Relation of Justification and Ethics in the Pauline Epi-
stles, „The Scottish Journal of Theology” 26(1973), s. 421-430; G. Colzani, Antropologia 
teologica. L’uomo: paradosso e mistero, Bologna 1997, s. 66-69; F. Montagnini, Messaggio 
del regno e appello morale nel Nuovo Testamento, Brescia 1976, s. 61-66.

2 „Uwolnić się od nędzy, zapewnić sobie środki do życia, zdrowie i stałe zatrudnienie; 
zdobyć pełniejszy udział w odpowiedzialności, wyzwolić się od ucisku i warunków obra-
żających godność człowieka; zdobyć lepsze wykształcenie; jednym słowem: więcej robić, 
więcej umieć i więcej mieć, ażeby więcej znaczyć: oto dążenie dzisiejszych ludzi, podczas 
gdy tak wielu spośród nich jest skazanych na życie w warunkach uniemożliwiających 
realizację tych słusznych pragnień” (Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, Città del 
Vaticano 1967, 6).
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ralne, wobec których człowiek nadal staje bezradny, nie dysponuje bowiem 
wystarczającymi środkami przewidywania, przeciwdziałania czy obrony.

Kościół w swoim nauczaniu, zwłaszcza w ostatnich latach, wielokrotnie 
przemawiał głosem tych, którzy żyją w ubóstwie i głodzie, poniżej minimum 
egzystencji. Wskazywał przy tym, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
egoizm poszczególnych osób czy grup społecznych. Jednocześnie nie poprze-
stawał tylko na ukazywaniu i piętnowaniu zła, ale wskazywał drogi wyjścia 
w oparciu o Ewangelię i nauczanie społeczne. Zasadniczym źródłem dla poniż-
szej analizy w skrótowo zasygnalizowanej problematyce jest nauczanie zawarte 
w Magisterium Kościoła, zwłaszcza papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka.

I. Bez rozumu

Niekiedy przyczyną ubóstwa czy biedy może być brak przewidywa-
nia, niedoświadczenie lub apatia niektórych zbiorowości czy środowisk, 
i to w różnych rejonach geograficznych. A może, pytają niektórzy, o biedę 
należy oskarżyć niektóre międzynarodowe mechanizmy ekonomiczne i han-
dlowe, niesprawiedliwe struktury, które funkcjonują jakby w sposób auto-
matyczny i autonomiczny, czyniąc bardziej brutalnym bogactwo jednych 
i biedę innych?3.

Działania rozumne i skuteczne na rzecz opanowania ubóstwa wymagają 
przede wszystkim odpowiedzi na pytania o jego przyczyny i mechanizmy, które 
najczęściej je powodują. W tym kontekście dramatycznie pyta Jan Paweł II: 
„Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, którzy umierają z głodu, 
skazani na analfabetyzm, nie mający dostępu do najbardziej podstawowej 
opieki lekarskiej, pozbawieni domu, w którym mogliby znaleźć schronienie? 
Ten krajobraz ubóstwa może poszerzać się bez końca, jeśli do starych jego 
form dodamy nowe, dotykające często także środowisk i grup ludzi materialnie 
zasobnych, którym wszakże zagraża rozpacz płynąca z poczucia bezsensu życia, 

3 „Najnowsze głębokie przemiany, jeśli z  jednej strony ujawniają rzeczywistą wolę 
tworzenia klimatu dobrobytu ekonomicznego i coraz doskonalszej sprawiedliwości spo-
łecznej, to z drugiej nie tają nieuniknionych napięć, zamieszania i słabości, częstokroć 
towarzyszących przeobrażeniom w porządku społeczno-politycznym”, Jan Paweł II, Roz-
wiązanie waszych problemów spoczywa w waszych rękach. Spotkanie z robotnikami w Por-
to, 15.05.1982, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. V, 1, 1982, red. E. Weron, A. Jaroch, 
Poznań 1993, 5.
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niebezpieczeństwo narkomanii, opuszczenie w starości i chorobie, degradacja 
lub dyskryminacja społeczna (…). A czy moglibyśmy pozostawać obojętni 
wobec dewastacji środowiska naturalnego, która sprawia, że rozległe obszary 
planety stają się niegościnne i nieprzyjazne człowiekowi? Albo w obliczu 
problemu pokoju, któremu zagraża często widmo katastrofalnych wojen? 
Czy wreszcie wobec deptania podstawowych ludzkich praw tak wielu osób, 
zwłaszcza dzieci?”4. 

Następnie nasuwają się pytania o sposoby i mechanizmy, które je utwier-
dzają, a nawet pogłębiają. Trzeba tu często dotrzeć aż do dna jego źródeł 
i trwałości historycznych, które wydają się wskazywać jakby na jego koniecz-
ność swoistą, automatyczną i nieuchronną, przeciw której walka nie ma sensu. 
Zdaje się być u samych początków skazana na przegraną. Czy zatem bieda 
i ubóstwo muszą być fenomenem społecznym i ekonomicznym niezbędnym 
w całokształcie procesów rozwojowych ludzkości? 

Wobec tych wyzwań Jan Paweł II wskazuje: „Rozwój domaga się nade 
wszystko ducha inicjatywy od samych zainteresowanych krajów. Każdy z nich 
winien działać według własnej odpowiedzialności, bez oczekiwania wszyst-
kiego od krajów bardziej uprzywilejowanych i współpracujących z innymi 
krajami znajdującymi się w takiej samej jak one sytuacji. Każdy kraj winien 
odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności. Każdy powi-
nien zdobywać się na podejmowanie inicjatyw odpowiadających potrzebom 
własnego społeczeństwa. Każdy z tych krajów winien być świadom praw-
dziwych potrzeb oraz tego, że ma prawo i obowiązek szukania rozwiązań. 
Rozwój ludów zaczyna się i znajduje najodpowiedniejsze urzeczywistnienie 
w zaangażowaniu się każdego narodu na rzecz własnego rozwoju we współ-
pracy z innymi”5. 

Wizja ogólnych mechanizmów powstawania i utrzymywania się biedy 
oraz utrudzeń w przeciwstawianiu się jej zdaje się wskazywać na trzy główne 
płaszczyzny. Na czoło wysuwa się całokształt stosunków i środowisk między-
narodowych czy wręcz światowych. Następnie wyodrębnić trzeba zbiorowości 
państwowe i narodowe, które wskazują już bardziej wyraźnie na pewne specy-
ficzne zjawiska jednostkowe. Wreszcie trzecie pole to obszar odpowiedzialności 

4 Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, Città del Vaticano 2001, 50-51.
5 Tenże, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, Città del Vaticano 1987, 44.
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indywidualnej, osobowej6. Ostatecznie jednak w każdym tym przypadku 
centrum jest człowiek7. 

Dotyka się tu bolesnego fenomenu etyczno-społecznego, tj. indywidu-
alnego czy raczej osobowego egoizmu. Mając to na względzie, Jan Paweł II 
przypomina: „W dzisiejszym świecie istnieją różne formy ubóstwa. W istocie 
bowiem, czyż pewne braki lub ograniczenia praw ludzkich – na przykład 
prawa do wolności religijnej, prawa do udziału w budowaniu społeczeństwa, 
swobodny zrzeszania się, czy tworzenia związków zawodowych, a także podej-
mowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych – nie zubożają osoby ludzkiej 
tak samo, jeśli nie bardziej, niż pozbawienie dóbr materialnych”8. 

Jak wskazuje Benedykt XVI, „z drugiej strony powstają te pytania o miłość 
– caritas. Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej 
sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku pań-
stwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Kto 
usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 
człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia 
i  pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej 
potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliź-
niego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje 
na siebie, w końcu staje się instytucją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić 

6 „Co nie pozwala humanitarnie i z miłością patrzeć na brata? Często bogactwo ma-
terialne i dostatek, a także stawianie na pierwszym miejscu własnych interesów i własnych 
spraw. Nigdy nie powinniśmy być niezdolni do «miłosierdzia» nad cierpiącym człowie-
kiem; nigdy nie mogą tak bardzo pochłaniać nas nasze sprawy i nasze problemy, że nasze 
serce stanie się głuche na wołanie ubogiego. Natomiast właśnie pokora serca i własne 
doświadczenie cierpienia mogą wzbudzić we wnętrzu człowieka współczucie i empatię: 
«sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, grzesznik nie ma [dla nich] zrozumienia» 
(Prz 29,7). Tym samym zrozumiałe staje się błogosławieństwo «tych, którzy się smucą» 
(Mt 5, 4), to znaczy tych, którzy potrafią zapomnieć o sobie i wzruszyć się cierpieniem 
drugiego człowieka. Spotkanie z drugim i otwarcie serca na jego potrzeby są sposobnością 
do zbawienia i szczęśliwości” (Benedykt XVI, „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się 
zachęcać do miłości i do dobrych uczynków” (Hbr 10, 24). Orędzie na Wielki Post 2012, 
Watykan 2012, 2). Por. Jan Paweł II, Encyklika “Sollicitudo rei socialis”, 36.

7 Por. tenże, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, Città del Vaticano 
1984, 16.

8 Tenże, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”,15. Por. Tenże, Encyklika „Redemptor homi-
nis”, Città del Vaticano 1979, 17.
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najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący – każdy człowiek – potrze-
buje: pełnego miłości osobistego oddania”9.

II. Bez sumienia

W analizie zjawiska biedy i ubóstwa nie można okłamywać się wzajemnie, 
obwiniając tylko struktury ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wszyst-
kiemu złu winna jest społeczność oraz to, co jest poza człowiekiem – twierdzą 
niektórzy10. Uspokajając w ten sposób nasze sumienia, nie chcemy jakby 
dochodzić pełnej prawdy (por. Rz 2,15). Jednak istnieje tutaj potrzeba kiero-
wania się poznaną prawdą (por. J 8,32)11. Tymczasem, jak przypomniał Sobór 
Watykański II, „przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z  innymi 
ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie tak wielu 
problemów moralnych, które powstają zarówno w życiu jednostek, jak i we 
wspólnym życiu społecznym. Im bardziej więc bierze górę prawe sumienie, 
tym bardziej osoby i grupy odstępują od ślepej samowoli i starają się dostoso-
wać do obiektywnych norm moralnych”12. 

9 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Città del Vaticano 2005, 28. Por. KKK 
1827; Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Città del Vaticano 1980, 6. 

10 „W rzeczywistości klęska głodu nie jest jedynie konsekwencją uwarunkowań geo-
graficznych, klimatycznych bądź nieudanych zbiorów. Jej przyczyną jest również sam 
człowiek, jego egoizm, który wyraża się w niedoskonałości systemu socjalnego, w bez-
względnych mechanizmach ekonomicznych, zbyt często nastawionych wyłącznie na 
zysk, a także w praktykach godzących w ludzkie życie i w systemach ideologicznych, 
które pozbawiając osobę jej podstawowej godności, traktują ją po prostu jako narzędzie” 
(Benedykt XVI, Aby każdy miał zapewniony chleb powszedni. Przesłanie do dyrektora 
generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia. 12.10.2005, „L’Osservatore 
Romano” 2006 nr 2, s. 10).

11 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splenor”, Città del Vaticano 1993, 35-45, 52; 
F. Maceri, Parlare di libertà con i non credenti a partire dal Figlio, che e libero e libera, „The-
ologica and Historica” 11(2002), s. 283-297; K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, 
t. 3, Kraków 1984, s. 125-128; R. Tremblay, Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per 
una morale di tipo figliala, Roma 1997, s. 150-155; P. Piva, Teologia morale generale o delle 
categorie morali fondamentali, Roma 1981, s. 52-53; J. M. Casabo Suqué, La teología 
morale en San Juan, Madrid 1970, s. 123-127.

12 KDK 16. Por. Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem”, Città del Vati-
cano 1986, 44.
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Wskazuje się zaś chętnie wyłącznie na zmiany ekonomiczne w zakresie 
finansów albo administracji publicznej jako na rozwiązania wszystkich proble-
mów biedy i ubóstwa. Należy mocno podkreślić, że we wszelkich strukturach 
i zbiorowościach pracują i wpływają na nie konkretne osoby obdarowane 
indywidualną odpowiedzialnością, nieprzekazywalną i niezbywalną. W życiu 
pojedynczych osób często występują sytuacje nacechowane bezradnością, 
samotnością i nieuporządkowaniem, które trudno rozwiązać tylko akcjami 
wspieranymi przez instytucje społeczne. Żadna reforma strukturalna ani żadna 
rewindykacja czy zobowiązanie społeczne nie są w stanie ofiarować przyjaźni 
i bliskości temu, kto czuje się samotny i doświadcza niepowodzeń13.

Zauważa się liczne zagrożenia i biurokratyzację instytucji o charakterze 
społecznym oraz anonimowość społeczeństwa, które prowadzą do depersona-
lizacji indywiduum, a zwłaszcza dzieci. Dlatego Benedykt XVI wskazuje, że 
„na przestrzeni wieków Kościół, idąc w ślady Chrystusa, wzywał do ochrony 
godności i praw nieletnich i na różne sposoby o nich się troszczył. Niestety, 
w różnych wypadkach niektórzy jego członkowie, działając niezgodnie z tymi 
wskazaniami, pogwałcili owe prawa: Takiego postępowania Kościół nie 
omieszkuje i nie omieszka ganić i potępiać. Miłość i nauczanie Jezusa, który 
powiedział, że trzeba naśladować dzieci, aby wejść do królestwa Bożego (por. 
Mt 18,1-6; 19,13-14), zawsze przynaglały do otoczenia ich głębokim szacunkiem 
i troską. Surowe słowa Jezusa, skierowane przeciwko tym, którzy gorszą jed-
nego z tych małych (por. Mk 9,42), zobowiązują wszystkich, by odnosili się 
do nich zawsze z takim samym szacunkiem i miłością”14. 

13 „Św. Paweł w swoim hymnie o miłości (por. 1 Kor 13) naucza nas, że caritas jest 
zawsze czymś więcej, niż zwyczajną działalnością: «Gdybym rozdał na jałmużnę całą ma-
jętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże» 
(w. 3). Hymn ten powinien być Magna Charta całej posługi kościelnej: są w nim zebrane 
wszystkie refleksje na temat miłości, (…) Działanie praktyczne pozostaje niewystarczają-
ce, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkanie 
z Chrystusem. Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten 
sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko 
coś mojego, ale siebie samego, muszę być obecny w darze jako osoba” (Benedykt XVI, 
Encyklika „Deus caritas est”, 34). Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate”, 
Città del Vaticano 2018, 85; tenże, Encyklika „Fratelli tutti”, Città del Vaticano 2020, 92. 

14 Benedykt XVI, Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich. 
Do uczestników XIX Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. 8.02.2010. 
„L’Osservatore Romano” 2010 nr 3-4, s. 27; Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor homi-
nis”, 10; R. Tremblay, Cristo e la morale in alcuni documenti del magistero, Roma 1996, 
s. 29-45, H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985, s. 91-92. 
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Człowiek staje się liczbą, a nie jest postrzegany i traktowany jako osoba. 
Maszyneria nowoczesnego państwa, wszędzie obecnego i wszechpotężnego, ale 
jednak zimnego i nieugiętego, jawi się tylko jakby nieograniczony, bezduszny 
komputer. W tym kontekście Kompendium nauki społecznej Kościoła zauważa: 
„Państwo służy obywatelom jako zarządca majątku narodowego, który winno 
wykorzystywać dla wspólnego pożytku. W sprzeczności z tą perspektywą stoi 
nadmierna biurokracja, która występuje wówczas, gdy instytucje, rozwija-
jąc swoją skomplikowaną strukturę organizacyjna, wysuwają roszczenia do 
opanowania wszystkich dostępnych dziedzin życia, co doprowadza do tego, 
że same padają ofiarą bezosobowego funkcjonalizmu, przerostu biurokracji, 
niesprawiedliwych, prywatnych interesów, łatwej i ogarniającej całą instytucję 
bezczynności”15.

Ubóstwo i bieda nie są tylko brakiem podstawowych dla życia i rozwoju 
człowieka środków materialnych, co szczególnie dramatycznie jawi się w pro-
blemie głodu16. Idzie bardziej o zagrożenie możliwości spełniania osobowych 
celów i zadań, a więc powołania życiowego. W analizę tego fenomenu nie-

15 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, 
412; por. Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, 21; Jan Paweł II, Encyklika „Evan-
gelium vitae”, Città del Vaticano 1995, 20.

16 „W wielu ubogich krajach utrzymuje się i grozi pogłębieniem krańcowa niepew-
ność życia, jako konsekwencja braku żywności: głód zbiera jeszcze wiele ofiar pośród 
tylu «Łazarzów», którym nie zezwala się, jak postulował Paweł VI, by zasiedli przy stole 
bogaczy. Dać jeść głodnym (por. Mt 25,35.37.42) to imperatyw etyczny dla Kościoła 
powszechnego, odpowiadający na nauczanie jego Założyciela, Pana Jezusa, o solidarności 
i o dzieleniu się. Ponadto zlikwidowanie głodu w świecie stało się w epoce globalizacji 
celem, do którego trzeba dążyć, by ocalić pokój i stabilność planety. Głód zależy nie tyle 
od niewystarczających zasobów materialnych, ile raczej od niewystarczających zasobów 
społecznych, spośród których najważniejszy jest natury instytucjonalnej. To znaczy, 
brakuje struktury instytucji ekonomicznych, będących w stanie zarówno zagwarantować 
regularny i odpowiedni z punktu widzenia wyżywienia dostęp do pokarmu i wody, jak 
i stawić czoło pilnym sytuacjom związanym z pierwszymi potrzebami oraz prawdziwymi 
kryzysami żywnościowymi, spowodowanym przez przyczyny naturalne lub nieodpo-
wiednią politykę wewnętrzną i międzynarodową” (Benedykt XVI, Encyklika „Caritas 
in veritate”, Città del Veticano 2009, 27). Por. Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti”, 
84-85; Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, 15; Franciszek, Adhortacja apostolska 
„Gaudete et exsultate”, 95-99; A. Feuillet, Le caractère universal du jugement el la charité 
sans frontières en Mt 25,31-46, „Nouvelle Revue Théologique” 102(1980), s. 179-196; 
J. Gnilka, Il Vangelo di Matteo, t. 2, Brascia 1991, s. 533-554. 
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równości równych ludzi wchodzi rzeczywistość wartości, dążeń i aspiracji 
człowieka17.

W tym kontekście trzeba podnieść alarm oraz pobudzić sumienia w poszu-
kiwaniu nowego humanizmu, który uczłowieczyłby współczesny zdehumani-
zowany świat. Chrystus Odkupiciel objawia człowiekowi pełną prawdę (por. 
J 13,6; 18,37), także prawdę o człowieku18, i jest gwarantem jej uniwersalnego 
i niezmiennego charakteru (por. Hbr 13,8)19.

Zapewne dlatego Synod Biskupów dla Afryki z nadzieją wskazuje: „Nowy 
i sprawiedliwy porządek światowy jest nie tylko możliwy, ale niezbędny dla 
dobra całej ludzkości. Jedna z potrzebnych zmian dotyczy kwestii zadłużenia 
krajów ubogich, które dosłownie zabija dzieci. Wielonarodowe przedsiębior-
stwa muszą zaprzestać zbrodniczej dewastacji środowiska, jaką powoduje 
zachłanne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Podsycanie wojen, by dzięki 
chaosowi uzyskać natychmiastowe korzyści za cenę ludzkiego życia i krwi, jest 
polityką krótkowzroczną. Czy to możliwe, że nikt nie jest w stanie i nie chce 
przerwać tego pasma zbrodni przeciwko ludzkości?”20. 

Dlatego my sami – cała ludzkość, wszyscy i każdy z nas indywidualnie 
– na miarę swych możliwości powinniśmy współpracować w przemianach 
osobowego nawracania się. Współczesny hedonizm jest źródłem wielu kryzy-
sów. Dlatego Jan Paweł II przypominał: „Innym wyzwaniem stojącym przed 
głoszeniem Ewangelii jest hedonizm, który przyczynił się do tego, że kryzys 
wartości przeniknął do życia codziennego, w struktury rodziny, w sam sposób 
rozumienia sensu istnienia. Symptomem sytuacji poważnego niedomagania 
społeczeństwa jest również szerzenie się takich zjawisk, jak pornografia i pro-

17 „Trzeba w tym punkcie dodać, że w dzisiejszym świecie istnieją liczne inne formy 
ubóstwa. W istocie bowiem, czyż pewne braki lub ograniczenia nie zasługują na to mia-
no? Czyż negowanie lub ograniczanie praw ludzkich (…) nie zubażają osoby ludzkiej 
tak samo, jeśli nie bardziej, niż pozbawienie dóbr materialnych? A czy rozwój, który nie 
bierze pod uwagę pełnego potwierdzenia tych praw, jest naprawdę rozwojem na miarę 
człowieka?” (Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 15). 

18 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 8, 10-14; KDK 22; Jan Paweł II, 
„Encyklika „Veritatis splendor”, 2; R. Tremblay, Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per 
una morale di tipo figliala, s. 148-153; R. E. Brown, La morate del Messia. Un commentario 
ai racconti della passione nei quattro vangeli, Brescia 1999, s. 1085-1088. 

19 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Città del Vaticano 
2013, 11, 13. 

20 II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce. Orędzie Synodu 
do Ludu Bożego, „L’Osservatore Romano” 2010 nr 1, s. 33.
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stytucja”21. Te zjawisko są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży (por. 
Mt 18,6; Mk 9,42)22.

Idzie tu o przemianę zwłaszcza ludzkich postaw egoizmu i zauważalnego 
braku solidarności23. Potrzebne jest powszechne świadectwo miłosierdzia. 
Zapewne dlatego Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje: „Chodzi o «nasz» 
chleb, «jeden» dla «wielu». Ubóstwo zalecone w błogosławieństwach jest cnotą 
hojności: wzywa ona do przekazywania i dzielenia dóbr materialnych i ducho-
wych nie z przymusu, lecz z miłości, by obfitość u jednych mogła zaradzić 
potrzebom drugich”24. Wymowna jest tutaj nauka Jezusa Chrystusa: „Bło-
gosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” 
(Mt 5,3), która ciągle rozbrzmiewa z Góry Błogosławieństw.

W duchu tego nauczania papież Benedykt XVI przypomina: „W mojej 
pierwszej encyklice «Deus caritas est» ponownie potwierdziłem, że świadectwo 
miłosierdzia ma decydujące znaczenie dla Kościoła w naszych czasach. Poprzez 
to świadectwo, uwidocznione w codziennym życiu swoich członków, Kościół 
dociera do milionów ludzi i umożliwia im poznanie i odczucie miłości Boga, 
który jest zawsze blisko każdego potrzebującego. Dla nas, chrześcijan, Bóg 
sam jest źródłem miłosierdzia; miłosierdzie to nie jest pojmowane jedynie jako 
zwykła dobrotliwość, lecz jako dawanie samego siebie, a nawet ofiarowanie 
własnego życia za innych, na wzór Jezusa Chrystusa”25.

III. Bez miłości

Aby ukonkretnić te oczekiwania, może warto pokazać niektóre przejawy nie-
sprawiedliwości lub braku miłości. Godne jest tutaj wskazanie myśli Benedykta 

21 Benedykt XVI, Spotkanie z Kościołem Afryki jest chwilą łaski. Przemówienie do 
uczestników sympozjum biskupów Afryki i Europy, 16.02.2012, „L’Osservatore Roma-
no” 2012 nr 4, s. 29. 

22 Por. Jan Paweł II, Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Homilia podczas 
Mszy św., Sandomierz, 12.06.1999, „L’Osservatore Romano” 1999 nr 8, nr 3.

23 „Chodzi o «nasz» chleb, «jeden» dla «wielu». Ubóstwo zalecone w błogosławień-
stwach jest cnotą hojności: wzywa ona do przekazywania i dzielenia dóbr materialnych 
i duchowych nie z przymusu, lecz z miłości, by obfitość u jednych mogła zaradzić potrze-
bom drugich” (KKK 2833).

24 KKK 2833.
25 Benedykt XVI, „Caritas” wyraża troskę Kościoła o potrzebujących. Przemówienie do 

uczestników 19. Zgromadzenia Ogólnego „Caritas Internationalis”, 27.05.2011, „L’Os-
servatore Romano” 2011 nr 7, s. 38.
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XVI w adhortacji Verbum Domini: „Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, 
pojednania i pokoju ma ostatecznie swoje źródło i swoje spełnienie w miłości 
objawionej nam w Chrystusie. (…) uświadomiliśmy sobie związek istniejący 
między pełnym miłości słuchaniem słowa Bożego a bezinteresowną służbą bra-
ciom; oby wszyscy wierni zrozumieli, że konieczne jest «przekładanie wysłucha-
nego słowa na uczynki miłości, gdyż tylko w ten sposób głoszenie Ewangelii, 
pomimo typowych dla człowieka niedoskonałości, staje się wiarygodne». Jezus 
przeszedł przez ten świat, dobrze czyniąc (por. Dz 10,38). Słuchanie z otwarto-
ścią słowa Bożego w Kościele budzi «miłość i sprawiedliwość wobec wszystkich, 
zwłaszcza wobec ubogich». Nie można zapominać, że «miłość – caritas – zawsze 
będzie konieczna, również w najbardziej  sprawiedliwej społeczności. (…) Kto 
usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 
człowieka»”26. To bardzo dramatyczna diagnoza.

Często liczni przedstawiciele nowego pokolenia prezentują postawy nega-
cji wobec ludzi w podeszłym wieku, nie okazują im bliskości i zatroskania, 
które tak wiele znaczą i których starsi tak bardzo oczekują (por. Wj 20,12; 
Syr 3,12-16). Niejednokrotnie czynią to tylko dlatego, że starsi wydają się im 
osobami trudnymi i wręcz nie do zniesienia i zrozumienia. Irytująca jest ich 
bliskość, życie razem z nimi, ich uwagi czy spostrzeżenia, zwłaszcza o posta-
wach moralnych młodych. Wreszcie starszych oskarża się niekiedy o to, że 
zabierają wolność, ograniczają możliwość podróży, rekreacji, świętowania 
i zabawy27.

Nierzadko dyskryminuje się też ludzi pochodzących z zewnątrz, z innego 
środowiska, szczególnie jeśli są biedni i pochodzą z krajów biednych czy roz-

26 Tenże, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Città del Vaticano 2010, 103. Por. 
I. de la Potterie, L’onction du Christ, „Nouvelle Revue Théologique” 80(1958), s. 229-232; 
H. Conzeimann, Grundriss de Theologie des Neuen Testamnet, München 1968, s. 54-57.

27 „«Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca» (Kpł 19,32). Czcić 
ludzi starych znaczy spełniać trojaką powinność wobec nich: akceptować ich obecność, 
pomagać im i doceniać ich zalety. W wielu środowiskach jest to naturalny sposób postę-
powania, zgodny z odwiecznym obyczajem. Gdzie indziej, zwłaszcza w krajach o wyżej 
rozwiniętych gospodarkach, konieczne jest odwrócenie obecnej tendencji, tak aby ludzie 
w podeszłym wieku mogli się starzeć z godnością, bez obawy, że przestaną się zupełnie 
liczyć. Trzeba sobie uświadomić, że cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek 
i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się – mimo słabnących sił – 
żywą częścią społeczeństwa. Już Cyceron pisał, że «brzemię lat jest lżejsze dla tego, kto 
czuje się szanowany i kochany przez młodych» (Cato maior, seu De senectute, 8, 26)” 
(Jan  Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, „L’Osservatore Romano” 1999 nr 12, 12). 
Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Christus vivit”, Città del Vaticano 2019, 189. 
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wijających się (por. Wj 23,9)28. Przy różnych okazjach okazuje się im niechęć, 
aż do jawnego odrzucenia, a nawet administracyjnego wydalenia. Także rasa, 
wyznanie czy status społeczny widziane są w kategoriach biedy i ubóstwa29. 
Jest to zjawisko dość powszechne i współcześnie zdaje się niezwykle trudne do 
jednoznacznego rozwiązania. Zresztą jest ono bardzo zróżnicowane, a zatem 
jeszcze trudniejsze.

Niestety, jak wskazuje Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym Vaticanum II „współcześnie często spotyka się postawy swoistego 
wygodnictwa, wyrażające się w  unikaniu zajmowania się problematyką 
życia publicznego. Zapomina się o własnej odpowiedzialności społecznej, 
o potrzebie wkładu w dobro wspólne. Jakiekolwiek byłyby formy własności 
dostosowane do prawnych instytucji narodów, odpowiednio do zróżnico-
wanych i zmieniających się okoliczności, należy zawsze zwracać uwagę na 
to powszechne przeznaczenie dóbr. Dlatego korzystając z tych dóbr, czło-
wiek powinien uważać zewnętrzne, legalnie posiadane przez siebie rzeczy nie 
tylko za swoje własne, lecz także za wspólne, w tym znaczeniu, że mogą one 
przynieść pożytek nie tylko jemu samemu, lecz także innym”30. Ten swoisty 
symbol solidarności winien dojrzewać i zyskiwać coraz większe znaczenie 
w kształtowaniu postaw ludzkich w relacjach międzyosobowych.

Mobilizacja do zaangażowania się jest możliwa tylko wówczas, kiedy chodzi 
o sprawy, które odnoszą się bezpośrednio do własnych i osobistych interesów, 
zwłaszcza ekonomicznych. Natomiast pozostaje się niezainteresowanym, kiedy 
chodzi o aspiracje i prawa innych ludzi czy sektorów życia. Odnosi się to do 
ludzi najbardziej pozbawionych obrony, niekiedy wręcz praw, jak np. wspólnota 
bezrobotnych miast i świata rolniczego, a także szeroko zróżnicowanego margi-
nesu społecznego. Dlatego zdaniem Jana Pawła II: „Żywe zaniepokojenie losem 

28 „Imigracja zamiast przeszkodą w rozwoju może być środkiem, który temu rozwojowi 
sprzyja. We współczesnym świecie, w którym powiększa się rozdźwięk pomiędzy państwa-
mi bogatymi i biednymi, a jednocześnie szybki rozwój komunikacji skraca odległości, 
wzrasta przepływ osób poszukujących lepszych warunków życia, pochodzących z mniej 
uprzywilejowanych obszarów ziemi. Ich przybywanie do krajów rozwiniętych często po-
strzegane jest jako zagrożenie dla wysokiego poziomu dobrobytu, osiągniętego przez nie 
dzięki dziesiątkom lat gospodarczego wzrostu” (Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium 
nauki społecznej Kościoła, 297). Por. Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti”, 59, 61.

29 „Wielkie rozdźwięki powstają również pomiędzy rasami, a nawet między różnego ro-
dzaju warstwami społecznymi. (…) Stąd biorą się przejawy wzajemnej nieufności i wrogo-
ści, konflikty i niedole, których zarówno przyczyną, jak i ofiarą jest sam człowiek” (KDK 8).

30 Tamże 69. 
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ubogich, którzy – według wymownego sformułowania – są «ubogimi Pana», 
winno przekształcić się na wszystkich poziomach w konkretne czyny, aż do pod-
jęcia decyzji dokonania szeregu potrzebnych reform”31. Ta warstwa jest wielorako 
skonstruowana i oczekuje zróżnicowanych znamion pomocy i solidarności. 

IV. Bez solidarności

Współcześnie dostrzega się także zachowania indywidualistyczne u tych, 
którzy nie doświadczyli cierpienia w konsekwencji obecnego kryzysu ekono-
micznego. Ludzie ci często mimo współczesnych perturbacji gospodarczych 
szukają i wykorzystują sytuację, używając różnego rodzaju środków, a nawet 
i presji społecznej – w ramach swoich możliwości – myśląc tylko o swoim 
własnym wzbogaceniu się (por. Am 8,4-6). „Jedną z niezbędnych zasad, jak 
przypomina Benedykt XVI, kształtujących owo integralne podejście etyczne 
do życia gospodarczego musi być umacnianie wspólnego dobra, oparte na 
poszanowaniu godności osoby ludzkiej i uznanie za główny cel systemów pro-
dukcji i handlu, instytucji politycznych i socjalnych”32. Chodzi jednak o to, 
aby ona praktycznie przełożyła się na najmniejsze społeczności czy wspólnoty 
i wręcz dotyczyła każdego człowieka jako indywidualnej osoby ludzkiej. 

Nie zauważa się przy tym faktu, że działalność taka może doprowadzić do 
ciężkich krzywd wobec społeczności i różnych grup obywateli, nie mówiąc 
o poszczególnych osobach33, zwłaszcza dzieciach34.

31 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 43. Por. Papieska Rada Iustitia et 
Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 323-329; L. Roy, Ubodzy, w: Słownik teologii 
biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1973, s. 998-1002.

32 Benedykt XVI, Życie gospodarcze to działalność prowadzona „przez” i „dla” ludzi. 
Przemówienie do uczestników XVI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecz-
nych, 30.04.2010, „L’Osservatore Romano” 2010 nr 7, s. 41.

33 „Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady: «poszczegól-
ni ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za ‘drugiego samego 
siebie’, zwracając przede wszystkim uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego 
jego prowadzenia». Żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepo-
kojów, uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, stojących na przeszkodzie ustanowieniu 
prawdziwego braterskich społeczności. Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która 
w każdym człowieku dostrzega «bliźniego», brata” (KKK 1931).

34 „Ważne jest, by dzieci od początku były wychowywane w duchu szacunku dla 
drugiego, także wtedy, gdy jest inny. (…) Im mniejsze są te dzieci, tym większą czułość 
i radość budzą w nas ich rzucające się w oczy niewinność i braterstwo: pomimo dzielących 
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Często spotyka się ludzi, którzy w okresie kryzysu ekonomicznego zapomi-
nają całkowicie o innych, pozbawionych najbardziej niezbędnych środków do 
godnego życia ludzkiego. „W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniej-
szym indywidualizmem – wskazuje Jan Paweł II nie tylko Europie – dostrzega 
się coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej (…), zauważa się zanik 
poczucia solidarności, co powoduje, że ludzie – choć nie brakuje im tego, co 
konieczne pod względem materialnym – czują się bardziej osamotnieni, pozo-
stawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia”35. To jest owa prawda 
egoizmu, który determinuje obojętność i wręcz negację stanu życia innych.

Trwoni się środki materialne bez ograniczeń, i to w sposób ostentacyjny, 
a nawet wręcz prowokujący czy gorszący, wydając w jedną noc podczas jednej 
podróży czy w jedno święto ogromne sumy pieniędzy, z pomocą których 
wiele rodzin byłoby w stanie żyć przez wiele miesięcy. Dlatego nauczanie 
Soboru Watykańskiego II przypomina: „W tym momencie, w którym wzrost 
gospodarczy, o ile byłby on kierowany i zarządzany w sposób rozumny i huma-
nitarny, mógłby ograniczyć nierówności społeczne, prowadzi jednak coraz 
częściej do ich zaostrzenia, a gdzieniegdzie niekiedy nawet do pogorszenia 
się pozycji społecznej słabych i do lekceważenia ubogich. Podczas gdy wielka 
liczba ludzi jest zupełnie pozbawiona rzeczy koniecznych, inni nawet w krajach 
mniej rozwiniętych żyją w zbytku i marnotrawią dobra”36. Owa dysproporcja 
jest gorszącym obrazem świata, który mieni się rozwojem cywilizacyjnym.

Świat biednych i ubogich naprawdę czeka na miłość, sprawiedliwość 
i powszechne przeznaczenie dóbr. Starania o dobro wspólne nie można zamy-
kać tylko w kręgu jednego kraju czy nawet kontynentu i również w tym przy-

je różnic płaczą i śmieją się w taki sam sposób, mają takie same potrzeby, spontanicznie 
się ze sobą porozumiewają, razem się bawią… Twarze dzieci są jakby odzwierciedleniem 
Bożego spojrzenia na świat. Dlaczego zaprawiać goryczą ich serca? Niestety, tragicznym 
przeciwieństwem ikony Matki Bożej Serdecznej są bolesne wizerunki jakże licznych dzieci 
i ich matek będących ofiarami wojen i przemocy: uciekinierów, uchodźców, migrantów 
z przymusu. Oblicza wyniszczone przez głód i choroby, oblicza zniekształcone przez 
cierpienie i rozpacz. Oblicza małych niewinnych dzieci bezgłośnie apelują do naszego 
poczucia odpowiedzialności: wobec ich bezbronności i upadają wszystkie fałszywe uspra-
wiedliwienia wojny i przemocy. Musimy po prostu uwierzyć w plany pokojowe, złożyć 
wszelkiego rodzaju broń i wszyscy razem zaangażować się w budowanie świata bardziej 
godnego człowieka” (Benedykt XVI, Ochrona środowiska jest drogą do pokoju. Msza 
św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2010, „L’Osservatore Romano” 
2010 nr 2, s. 16).

35 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Città del Vaticano 2003, 8.
36 KDK 63. 
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padku wezwanie do angażowania się na rzecz dobra wspólnego jako „dobra 
wszystkich i każdego” łączy się z wezwaniem do ogólnoludzkiej solidarności 
oraz utożsamia z właściwie rozumianą miłością społeczną37. 

Zatem – zdaniem Benedykta XVI – „prawda, miłość i sprawiedliwość, 
wskazane w Mater et Magistra, wraz z  zasadą powszechnego przeznacze-
nia dóbr (…), pozostają filarami w interpretacji i szukaniu rozwiązań dla 
wewnętrznego braku równowagi w dzisiejszej globalizacji. Wobec tych braków 
równowagi należy powrócić do integralnego rozumu, dzięki czemu odrodzi się 
myśl i etyka. Bez myśli moralnej, przezwyciężającej założenia etyk świeckich, 
takich jak neoutylitarystyczne oraz neokontraktualistyczne, opierających się 
na zasadniczym sceptycyzmie oraz na wizji dziejów w przeważającej mierze 
immanentystycznej, współczesnemu człowiekowi trudno jest dojść do pozna-
nia prawdziwego dobra ludzkiego. (…). Różne formy globalnej nierównowagi, 
charakteryzujące nasze czasy, sprzyjają nierównościom, różnicom w posiadaniu 
dóbr, różnemu traktowaniu, co stwarza problemy w zakresie sprawiedliwości 
i słusznego rozdziału zasobów i możliwości, zwłaszcza w odniesieniu do naj-
uboższych”38. Orędzie Ewangelii to jednoznaczna propozycja, która wpisuje się 
w antropologiczne oczekiwania człowieka ku jego pełnemu rozwojowi. 

Zakończenie

W przeprowadzonej analizie na podstawie nauczania społecznego Magi-
sterium Kościoła wskazano na niektóre z wielu możliwych bolesnych znaków 
braku solidarności i egoistycznego indywidualizmu. Można by podać jeszcze 
wiele innych, bardziej radykalnych – często zakamuflowanych – które odkrywa 
się wśród nas, a niejednokrotnie i w sobie samym. Wydaje się, że to wszystko 
jest niczym więcej tylko smutnym symptomem wywodzącym się z natury 
naszej cywilizacji zachodniej nacechowanej brakiem solidarności. Dlatego 
kiedy wskazuje się na konieczność wyjścia z kryzysu, trzeba najpierw powie-
dzieć sobie jasno, o jakim kryzysie się mówi, co o nim myśleć, jak go ukazywać 

37 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Città del Vaticanio 1981, 14; tenże, 
Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, 38-40, 43; tenże, Encyklika „Centesimus annus”, Città 
del Vaticano 1991, 35.

38 Benedykt XVI, Trzeba zwalczać społeczne i kulturowe nierówności w zglobalizowa-
nym świecie. Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu z okazji 50. 
rocznicy ogłoszenia encyklik „Mater et Magistra”, 16.05.2011, „L’Osservatore Romano” 
2011 nr 7, s. 30. 
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prawdziwie. Czy nie jest to wielki kryzys naszej cywilizacji, mający swe źródło 
w egoizmie, hedonizmie, niesprawiedliwości, braku solidarności i  licznych 
owocach będących ich konsekwencją? Wkład Kościoła w rozwiązanie palących 
problemów współczesnego świata, jak wskazano, nie ogranicza się do napięt-
nowania głodu, ubóstwa i niedorozwoju. Magisterium Kościoła wskazuje na 
etyczny wymiar tychże problemów, podkreślając przy tym centralną wartość 
człowieka i jego rolę w ich rozwiązywaniu.

EGOISM – POVERTY – POORNESS

Summary

Life and the world point out to social injustice. The questions about poverty 
and poorness must be considered in a vast spectrum of their occurrences. They are 
at times caused by natural disasters which are difficult to predict and to master. 
However, much more difficult is social poverty, the lack of solidarity, and selfish in-
dividualism whose source is in a specific person. Such an attitude goes back to reality 
marked by the lack of solidarity and other anthropological, social, and individual 
values. While indicating to way to exit from the crisis, the question must be asked 
– what sort of crisis we mean, what do we think about it, and how to reveal its true 
countenance. This is a crisis of modern civilization rooted in selfishness, hedonism, 
injustice, lack of solidarity, and their consequences.

Słowa kluczowe: 
egoizm, ubóstwo, bieda, sprawiedliwość społeczna, solidarność.

Keywords: 
egoism, poverty, poorness, social justice, solidarity.

Bp Andrzej F. Dziuba | Egoizm – ubóstwo – bieda
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 Udział Michała Klepacza w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1947-1967)

Wprowadzenie 

Dnia 10 grudnia 2020 roku upłynęła 100. rocznica ogłoszenia przez Bene-
dykta XV bulli Christi Domini. Mocą papieskiej decyzji sprzed wieku ustanawiano 
diecezję łódzką, która w 1992 roku podniesiona została do rangi archidiecezji1. 
Jubileusz i czas świętowania w naturalny sposób zamyka 75. rocznica preko-
nizowania na stolicę biskupią w Łodzi jej trzeciego ordynariusza bpa Michała 
Klepacza. Wydarzenie to wspominać będziemy 20 grudnia 2021 roku.

Biskup Michał Klepacz na przestrzeni stu lat istnienia Kościoła łódzkiego 
bezsprzecznie odegrał wyjątkową rolę. Zadecydował o tym nie tylko fakt 
kierowania diecezją w okresie dwóch trudnych powojennych dekad, ale przede 
wszystkim przewodniczenie episkopatowi podczas uwięzienia prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-1956. W tym czasie hierarcha współ-

Prof. UMK dr hab. Michał Białkowski – historyk Kościoła, politolog, regionalista; 
profesor uniwersytetu w Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego na Wydzia-
le Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu; e-mail: bialkowski@umk.pl.

1 Ogólny zarys dziejów archidiecezji znajdziemy w publikacji: A. Ziółkowska, Diece-
zja łódzka i jej biskupi w świetle dokumentów, Łódź 1987; M. Budziarek, Łódź Piotrowa. 
Krótka historia Kościoła w Łodzi, Łódź 2005; Historia Kościoła łódzkiego. Wydarzenia, 
dokumenty, ilustracje, oprac. K. Dąbrowski, Łódź 2012. Bardziej szczegółowy rys dają 
książki: M. Przybysz, Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956, Łódź 2007; 
taż, Wyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989, Łódź 2008.
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uczestniczył i współkształtował relacje Kościoła katolickiego z komunistycz-
nym aparatem władzy. Był głównym, pierwszoplanowym bohaterem „czasu 
zmagań i trudnych wyborów”, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za 
losy wiary, kultury i tożsamości katolickiej Polaków. Przedmiotem niniejszego 
artykułu jest analiza jego rozległej działalności na forum Episkopatu Polski 
(Komisji/Rady Głównej, Konferencji Plenarnych oraz komisji specjalistycz-
nych)2.

2 Do najważniejszych prac zwartych i artykułowych poświęconych osobie tego hierar-
chy oraz jego działalności pasterskiej zaliczyć należy: Humanista – Biskup Michał Klepacz 
(1893-1967), w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 1, red. B. Bejze, Warszawa 1967, 
s. 447-464; M. J. Kononowicz, Biskup Michał – prolegomena do portretu, Warszawa 1968; 
W kierunku chrześcijańskiej kultury. W 10. rocznicę śmierci Biskupa Michała Klepacza, red. 
B. Bejze, Warszawa 1977; A. Ziółkowska, Diecezja łódzka i jej biskupi; K. Dąbrowski, Ar-
cybiskup Włodzimierz Jasiński 1873-1965. Życie i działalność, wyd. 1 – Łódź 1990, wyd. 2 
– Łódź 2015; K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, Łódź 1993. W 1993 r. 
osobie Michała Klepacza poświęcony został monograficzny numer „Łódzkich Studiów 
Teologicznych”. Znalazło się w nim kilkanaście tekstów, m.in.: T. Krahel, Działalność 
ks. prof. Michała Klepacza w Wilnie i Białymstoku, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1993 
t. 2, s. 11-19; S. W. Ślaga, O doktoracie „honoris causa” biskupa Michała Klepacza, „Łódz-
kie Studia Teologiczne” 1993 t. 2, s. 21-25; A. Just, Michała Klepacza ideały wychowawcze, 
„Łódzkie Studia Teologiczne” 1993 t. 2, s. 93-125; S. Skobel, Biskup Michał Klepacz – pa-
sterz cierpliwego dialogu. Przyczynek do analizy watykańskich konferencji radiowych, „Łódz-
kie Studia Teologiczne” 1993 t. 2, s. 135-141; S. Grad, Działalność biskupa Michała Kle-
pacza jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Omówienie źródeł z Archiwum 
Prymasowskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1993 t. 2, s. 209-220. W kolejnych latach 
problematyka podejmowana była – w różnym zakresie – w publikacjach: F. Stopniak, 
Michał Klepacz, w: Słownik biograficzny katolicyzmu polskiego, t. 3, Lublin 1994, s. 25-
26; E. Gigilewicz, Klepacz Michał bp, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 
123-125; Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, red. 
J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005; S. Grad, Biskup Michał Klepacz (1893-1967) 
– zarys biografii, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2007 t. 16, s. 69-87; E. Wieczorek, Dzia-
łalność pedagogiczna biskupa Michała Klepacza, Łódź 2007; B. Noszczak, Polityka państwa 
wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wy-
szyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008; M. Przybysz, Aparat bezpieczeństwa wobec kurii 
biskupiej w Łodzi w latach 1945-1967, w: Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich 
w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, s. 155-180; J. Klechta, Biskup Michał Klepacz 
w dokumentach bezpieki, Łódź 2012; M. Przybysz, M. Saran, Pasterz cierpliwego dialogu. 
Biskup Michał Klepacz w polskiej delegacji na Sobór Watykański II, w: Studia Soborowe, 
t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 161-191.
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Publikacja jest kontynuacją podjętych w ostatnich latach badań dotyczą-
cych czołowych hierarchów Kościoła w Polsce w okresie PRL: Karola Wojtyły3, 
Bolesława Kominka4, Antoniego Baraniaka SDB5 i Stefana Wyszyńskiego6. 

3 M. Białkowski, Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski 
i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3(2018), s. 197-232; tenże, Udział Ka-
rola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-
1978), „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 275-321; tenże, Udział Karola Wojtyły 
w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), „Studia 
Pastoralne” 2019 nr 15, s. 13-57; tenże, Karol Wojtyła jako członek Konferencji Episkopatu 
Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1958-1978, w: Biskupi w rzeczywistości poli-
tycznej Polski „ludowej”, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 139-176.

4 M. Białkowski, Rzecznik Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych. Działalność Bolesława Kominka na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
(1956-1974), „Przegląd Zachodni” 3(2019), s. 89-128; tenże, Udział Bolesława Kominka 
w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), „Studia 
Salvatoriana Polonica” 13(2019), s. 155-204; tenże, Udział Bolesława Kominka w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), „Studia Pastoral-
ne” 2020 nr 16, s. 164-212; tenże, Wkład Bolesława Kominka w prace Konferencji Epi-
skopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), w: Kardynał Bolesław Kominek, 
biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Wrocław 2020, s. 213-267.

5 M. Białkowski, Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu 
Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski” 
14(2019), s. 121-158; tenże, Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Epi-
skopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Salvatoriana Polonica” 
14(2020), s. 95-133; tenże, Działalność Antoniego Baraniaka SDB na forum Konferencji 
Episkopatu Polski i jej komisji (1951-1977), „Studia Pelplińskie” 54(2020), s. 47-86; ten-
że, Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1951-1977), „Studia Pastoralne” 2021 nr 17 (w druku).

6 M. Białkowski, Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku or-
miańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, 
„Studia Gdańskie” XLV(2019), s. 149-171; tenże, Rola Prymasa Polski kardynała Stefana 
Wyszyńskiego jako ordynariusza wiernych obrządku ormiańskiego (1957-1981), w: Scientia 
magnam laetitiam parat. Studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane Pro-
fesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu, red. A. Kucharski, A. Laddach, W. Piasek, Toruń 
2020, s. 533-562; tenże, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński jako przewodniczący 
Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski (1949-1953, 1956-1981), w: Kardynał Stefan 
Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021, s. 263-290; 
tenże, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński jako przewodniczący Komisji/Rady Głównej Epi-
skopatu Polski (1949-1953, 1956-1981), w: Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, red. M. Białkowski, W. Rozyn-
kowski, Toruń 2021, s. 11-34.
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Podstawą źródłową artykułu były niepublikowane dotąd materiały archi-
walne znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (zespół: 
Acta Hlondiana, w opracowaniu ks. Stanisława Kosińskiego SDB, oraz Stefan 
Wyszyński, Pro memoria) oraz w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim 
(zespół: Sekretariat Prymasa Polski, działy: Episkopat Polski oraz Watykan). 
Wśród archiwaliów warszawskich – znajdujących się w zespole Sekretariatu 
Prymasa Polski – szczególną wartość miały kolekcje dokumentów: „ Protokoły 
Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski”, „Protokoły Konferencji Plenar-
nych Episkopatu Polski”, akta Komisji Studiów oraz Komisji Szkolnej Episko-
patu Polski. Uzupełnieniem opracowania była literatura przedmiotu.

I. Zmiany struktur Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych w okresie posługi biskupiej Michała Klepacza

W powojennej historii Konferencji Episkopatu Polski, bo na ten czas przy-
padła posługa biskupia Michała Klepacza, wskazać należy na kilka istotnych fak-
tów o znaczeniu zasadniczym dla całego Kościoła w Polsce. Pierwszy związany 
jest z osobą prymasa Polski. Godność ta miała kluczowe znaczenie w strukturze 
hierarchicznej, gdyż to ostatecznie z nią praktyka i tradycja Kościoła złączyły 
urząd przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Tylko w sytuacjach 
nadzwyczajnych, związanych z wakatem na stolicach prymasowskich funkcja 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski powierzana była innemu 
dostojnikowi, najczęściej arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu. Przypo-
mnijmy zatem, że po zakończeniu drugiej wojny światowej funkcję przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski pełnili kolejno: abp/kard. Adama Stefan 
Sapieha (czerwiec – sierpień 1945 r. oraz październik 1948 r. – kwiecień 1949 r.); 
kard. August Hlond (wrzesień 1945 r. – wrzesień 1948 r.); abp/kard. Stefan 
Wyszyński (kwiecień 1949 r. – maj 1981 r., z przerwą od końca września 1953 r. 
do końca października 1956 r., gdy pracami episkopatu kierował ordynariusz 
łódzki bp Michał Klepacz7); kard. Franciszek Macharski (maj – lipiec 1981 r.) 
oraz abp/kard. Józef Glemp (lipiec 1981 r. – marzec 2004 r.). 

Drugi fakt dotyczy stolic prymasowskich. Aż do 4 marca 1946 roku stoli-
cami prymasowskimi były Gniezno i Poznań pozostające w unii personalnej 

7 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 70-92; T. P. Zakrzewski, Wspo-
mnienia, wydał i oprac. M. M. Grzybowski, Ciechanów–Płock 2016, s. 337-340.
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na mocy bulli De salute animarum z 1821 roku8. Wyrażona przez Piusa XII 
w piśmie Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła decyzja o jej znie-
sieniu i jednoczesnym tymczasowym połączeniu Gniezna z Warszawą miała 
dalekosiężne skutki polityczne. Prymas Polski – rezydujący odtąd głównie 
w Warszawie – mógł bezpośredniego oddziaływać na władze państwowe 
i  lepiej uczestniczyć w zachodzących przemianach społeczno-politycznych. 
Unia personalna metropolii gnieźnieńskiej i metropolii warszawskiej istniała 
do 25 marca 1992 r., gdy została zniesiona w skutek reorganizacji struktur 
Kościoła katolickiego w Polsce na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus. 
Odtąd stolicą prymasowską pozostaje wyłącznie Gniezno9. 

Trzeci odnosi się do działalności Komisji Głównej, która została utworzona 
w 1946 roku i posiadała kompetencje zbliżone do przedwojennego Komitetu 
Biskupów10. Pracami tego gremium, pełniącego funkcję prezydium episko-
patu, kierował każdorazowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski11. 
Jej pierwszy skład tworzyli: kard. August Hlond, kard. Adam Stefan Sapieha, 
abp Romuald Jałbrzykowski, abp Walenty Dymek, abp Eugeniusz Baziak, 
bp Włodzimierz Jasiński oraz bp Zygmunt Choromański12. Ten ostatni we 
wrześniu 1946 roku został sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu 
Polski13. Po objęciu rządów prymasowskich przez abpa Stefana Wyszyńskiego 
od drugiej połowy 1949 roku w Komisji Głównej zasiadali: abp Stefan Wyszyń-
ski (przewodniczący), kard. Adam Stefan Sapieha, abp Eugeniusz Baziak, 
abp Walenty Dymek, abp Romuald Jałbrzykowski, bp Czesław Kaczmarek, 
bp Michał Klepacz, bp Tadeusz Zakrzewski oraz bp Zygmunt Choromański14. 

8 M. Fąka, Unia personalna Gniezno-Poznań w świetle źródeł prawnohistorycznych, 
„Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1981 nr 1-2, s. 229 i nn. 

9 T. Pawluk, Ustanowienie nowej organizacji kościelnej wyzwaniem dla Kościołów 
partykularnych w Polsce, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1992 nr 
3-4, s. 5. 

10 T. P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 317-318.
11 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, red. A. Miziński, Kielce 

2019, s. 93-249.
12 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-

ryczne, Łomża 2014, s. 29. 
13 M. G. Smoliński, Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 

niepolityczna?, Warszawa 2014, s. 179. 
14 Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Zespół Sekretariatu Prymasa Polski 

(cyt. dalej: AAW, SPP), Protokoły KGEP, sygn. II 4/4, k. 9-10, Protokół KGEP, Kraków, 
22 XI 1949 r. 
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Podczas posiedzenia 9 lutego 1953 roku poszerzono skład o dwóch kolejnych 
hierarchów: Franciszka Bardę i Franciszka Jopa15.

Natomiast według spisu z  lutego 1957 roku członkami Komisji Głów-
nej byli: kard. Stefan Wyszyński (przewodniczący), abp Eugeniusz Baziak, 
bp Franciszek Jop, bp Piotr Kałwa, bp Michał Klepacz, bp Tadeusz Zakrzewski 
i bp Zygmunt Choromański16. Dwa lata później – w lutym 1959 roku – liczba 
członków uległa znacznemu zwiększeniu aż do jedenastu dostojników. Byli to: 
kard. Stefan Wyszyński (przewodniczący), abp Eugeniusz Baziak, abp Antoni 
Baraniak, bp Franciszek Barda, bp Czesław Kaczmarek, bp Tadeusz Zakrzew-
ski, bp Michał Klepacz, bp Piotr Kałwa, bp Zygmunt Choromański, bp Fran-
ciszek Jop i bp Bolesław Kominek17. 

W kwietniu 1965 roku skład Komisji Głównej przedstawiał się następująco: 
kard. Stefan Wyszyński (przewodniczący), abp Antoni Baraniak, abp Karol 
Wojtyła, abp Bolesław Kominek, bp Franciszek Jop, bp Michał Klepacz, 
bp Piotr Kałwa, bp Zygmunt Choromański oraz bp Bronisław Dąbrowski18. 
Warto dodać, że z chwilą wejścia w życie w 1969 roku Statutu Konferencji 
Episkopatu Polski zmieniono nazwę i odtąd funkcjonowała Rada Główna 
Episkopatu Polski. 

Czwarty fakt dotyka bezpośrednio problemu istnienia komisji specjalistycz-
nych. Działały one w strukturze Konferencji Episkopatu Polski obok Komi-
sji Głównej. Pierwsze utworzone zostały jeszcze w 1945 roku19. We wrześniu 
1950 roku została powiększona ich liczba oraz uzupełniono składy. Działały 
wówczas Komisje: 1) Duszpasterska (przewodniczący abp Walenty Dymek); 
2) Szkolna (przewodniczący bp Jan Stepa); 3) Caritas (przewodniczący kard. 
Adam Stefan Sapieha); 4) Liturgiczna i Śpiewnika (przewodniczący bp Karol 
Radoński20); 5) Gospodarcza (bp Czesław Kaczmarek); 6) Studiów (kard. Adam 

15 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 16, Protokół KGEP, Warszawa, 9 II 
1953. 

16 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/173, k. 11, Komisje biskupie do uzupełnie-
nia, [b.d.].

17 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183, k. 100, Komisje uzupełnione, 19 II 
1959.

18 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-
ryczne, s. 30.

19 M. G. Smoliński, Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 
niepolityczna?, s. 176. 

20 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6, k. 46, Protokół KGEP, Warszawa, 
29 III 1951. 
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Stefan Sapieha); 7) Prasowa (abp Stefana Wyszyński); 8) Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego (abp Stefan Wyszyński); 9) Spraw Społecznych (abp Walenty 
Dymek); 10) Rozmów z Rządem (bp Zygmunt Choromański); 11) Seminariów 
Duchownych (abp Walenty Dymek); 12) dla Niższych Seminariów (bp Czesław 
Kaczmarek); 13) dla Spraw Zakonnych (bp Franciszek Barda)21. 

W listopadzie 1959 roku funkcjonowały natomiast Komisje: 1) Główna; 
2) Duszpasterstwa (przewodniczący bp Bolesław Kominek); 3) Maryjna (prze-
wodniczący kard. Stefan Wyszyński); 4) Szkolna (przewodniczący bp Jerzy 
Stroba); 5) Dobroczynności (przewodniczący abp Eugeniusz Baziak); 6) Litur-
giczna (przewodniczący bp Tadeusz Paweł Zakrzewski); 7) Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 8) Prasowa 
(przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 9) Wydawnictw Katolickich (prze-
wodniczący bp Edmund Nowicki); 10) Duszpasterstwa Akademickiego (prze-
wodniczący bp Tomasz Wilczyński); 11) Studiów (przewodniczący bp Michał 
Klepacz); 12) Instytucji Polskich w Rzymie (przewodniczący kard. Stefan 
Wyszyński); 13) Filmu, Telewizji i Radia (przewodniczący bp Herbert Bed-
norz); 14) Soborowa (przewodniczący abp Antoni Baraniak); 15) „Księżówki” 
w Zakopanem (przewodniczący bp Karol Pękala)22.

Trzy lata później, a więc tuż przed rozpoczęciem obrad Soboru Watykań-
skiego II, struktura polskiego episkopatu uległa dalszemu poszerzeniu i obok 
1) Komisji Głównej – istniało 16 komisji specjalistycznych. Były to: 2) Komisja 
Duszpasterstwa (przewodniczący abp Bolesław Kominek); 3) Komisja Maryjna 
(przewodniczący kard. Stefan Wyszyński), 4) Komisja Katechetyczna (prze-
wodniczący bp Jerzy Stroba); 5) Komisja Dobroczynności (przewodniczący 
abp Eugeniusz Baziak); 6) Komisja Liturgiczna (przewodniczący bp Franciszek 
Jop); 7) Komisja KUL (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 8) Komisja 
Prasowa (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 9) Komisja Wydawnictw 
Katolickich (przewodniczący bp Edmund Nowicki); 10) Komisja Duszpaster-
stwa Akademickiego (przewodniczący bp Jerzy Modzelewski); 11) Komisja 
Studiów (przewodniczący bp Michał Klepacz); 12) Komisja Instytucji Pol-
skich w Rzymie (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 13) Komisja Filmu, 
Telewizji i Radia (przewodniczący bp Herbert Bednorz); 14) Komisja Soboru 
Powszechnego (przewodniczący abp Antoni Baraniak); 15) Komisja „Księ-

21 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-
ryczne, s. 30-31.

22 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/187, k. 7-10, Komisje uzupełnione, 19 XI 
1959. 
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żówka” (przewodniczący bp Karol Pękala); 16) Komisja Spraw Trzeźwości 
(przewodniczący bp Henryk Strąkowski); 17) Komisja Artystyczno-Konser-
watorska (przewodniczący bp Kazimierz Józef Kowalski)23. 

II. Zarys pracy duszpasterskiej, działalności naukowej i społecznej 
Michała Klepacza do objęcia rządów w diecezji łódzkiej w marcu 
1947 roku

Michał Klepacz urodził się 23 lipca 1893 roku we wsi Wola, leżącej na 
przedmieściach Warszawy i włączonej w jej granice w roku 1916. Mimo, że 
pochodził z prostej, ubogiej rodziny niepiśmiennego robotnika sezonowego 
dzięki wielkiej determinacji w 1910 roku ukończył warszawskie IV Gimna-
zjum Klasyczne24. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Kielcach. Wybuch pierwszej wojny światowej spowodował przerwę w przy-
gotowaniach do kapłaństwa, która ostatecznie została szczęśliwie zakończona 
w 1915 roku decyzją o wyjeździe do Petersburga25. Odtąd kleryk Michał Kle-
pacz kontynuował studia w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej26. Z rąk 
ówczesnego sufragana mohylewskiego bpa Jana Cieplaka 2 czerwca 1916 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie27. Przewrót bolszewicki w Rosji i wiążąca się 
z nim decyzja o zamknięciu uczelni kościelnej spowodowały konieczność 
sfinalizowania studiów teologiczno-biblijnych do czerwca 1918 roku. W termi-
nie tym ukończył je również ks. Michał Klepacz, który w kwietniu 1918 roku 
uzyskał stopień kandydata świętej teologii. Latem tego roku powrócił do kraju 
i został mianowany sekretarzem generalnym Związku Młodzieży Katolickiej 
Diecezji Kieleckiej28. Utworzenie – na bazie kadry naukowej petersburskiej 
Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej – Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i inauguracja jego działalności 9 grudnia 1918 roku były impulsem 
do podjęcia starań o kontynuację studiów. W styczniu 1919 roku ks. Michał 
Klepacz rozpoczął naukę, a już w lipcu obronił – napisaną pod kierunkiem 

23 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 118-123, Protokół 71. KPEP, War-
szawa, 14-15 III 1962 r.

24 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 16-19. 
25 S. Grad, Biskup Michał Klepacz (1893-1967) – zarys biografii, s. 69-70. 
26 Zob. I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 

1842-1918, Lublin 2007.
27 J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, s. 7. 
28 E. Gigilewicz, Klepacz Michał bp, kol. 123. 
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księdza prof. Idziego Radziszewskiego – pracę magisterską29. Wkrótce po 
śmierci swojego mentora – w 1922 roku – rozpoczął przygotowania do otwar-
cia przewodu doktorskiego. Swój plan zrealizował ostatecznie dopiero dziesięć 
lat później – 26 października 1932 roku. Wcześniejsza próba zdania egzami-
nów doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończyła się w czerwcu 
1926 roku niepowodzeniem30.

Oprócz intensywnej pracy naukowej ks. Michał Klepacz sumiennie wyko-
nywał powierzone mu liczne obowiązki duszpasterskie. Znaczną część czasu 
pochłaniały mu obowiązki profesora kieleckiego Seminarium Duchownego, 
działalność publicystyczna oraz zaangażowanie w działalność Towarzystwa 
Szkoły Katolickiej w Kielcach. W tej ostatniej instytucji – od 1927 roku 
– sprawnie zarządzał finansami i nadzorował całość spraw gospodarczych. 
Dodatkowo od 1926 roku pełnił funkcję kapelana pomocniczego w duszpa-
sterstwie wojskowym w garnizonie kieleckim31. 

Ciekawym doświadczeniem pastoralnym było powierzenie mu przez pry-
masa Polski kard. Augusta Hlonda misji kapelana okrętowego na statku pasa-
żerskim MS „Kościuszko”, na którym odbył w maju i czerwcu 1931 roku rejs 
z Gdyni do Stanów Zjednoczonych i z powrotem32. Należał również do grona 
aktywnych kapłanów – radiowców, często głosił kazania na falach radiowych. 
Wygłaszanie homilii radiowych kontynuował w okresie wileńskim, najczęściej 
podczas transmisji prowadzonych z archikatedry św. Stanisława Biskupa lub 
z Kaplicy Ostrobramskiej. Zebrane w jednym tomie, obejmującym lata 1937-
1939, były przygotowywane do druku.

Jak już wspomniano, mimo starań podejmowanych w latach dwudziestych 
XX wieku, ks. Michałowi Klepaczowi nie udało się uzyskać stopnia doktora. 
Pasja naukowa nie opuszczała go jednak, skoro jesienią 1932 r. na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Idea Boga 
w historiozofii Augusta hr. Cieszkowskiego na tle ówczesnych prądów umysło-
wych33. Blisko trzy lata trwały starania o objęcie Katedry Filozofii Chrześci-
jańskiej, mimo podjętej jeszcze 16 listopada 1933 roku przez Radę Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie uchwały o powołaniu 
ks. Michała Klepacza na stanowisko profesora nadzwyczajnego34. Wiązało się 

29 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 25-26.
30 S. Grad, Biskup Michał Klepacz (1893-1967) – zarys biografii, s. 71-72.
31 J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, s. 10. 
32 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 30-31.
33 S. Grad, Biskup Michał Klepacz (1893-1967) – zarys biografii, s. 72. 
34 T. Krahel, Działalność Ks. Prof. Michała Klepacza, s. 11-12.
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to z problemami formalno-prawnymi, m.in. kwestionowaniem przez władze 
państwowe prawa do nadawania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski stopnia 
doktora oraz brakiem habilitacji u kandydata. Dopiero jesienią 1936 roku zapa-
dły korzystne decyzje i 15 grudnia tego roku Prezydent RP Ignacy Mościcki 
podpisał akt nominacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego filozofii 
chrześcijańskiej35. 

Ponieważ nowy profesor nadzwyczajny zdecydował przenieść się do Wilna 
dopiero od nowego roku akademickiego, okres jego pracy naukowo-dydak-
tycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego trwał stosunkowo krótko, tylko od 
września 1937 do 15 grudnia 1939 roku. Wykłady prowadził głównie z zakresu 
apologetyki, historii filozofii, współczesnej kultury i literatury, a także semi-
narium filozoficzne. Zdążył podjąć również obowiązki wykraczające poza 
ramy ściśle uniwersyteckie. Jeszcze w 1937 roku został moderatorem wileńskiej 
Sodalicji Mariańskiej Akademiczek36.

Wybuch drugiej wojny światowej diametralnie zmienił sytuację życiową 
naukowca. Napaść Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku 
przesądziła o losach Wilna i jego mieszkańców. W ostatnich dniach paździer-
nika 1939 r. Sowieci przekazali miasto i jego okolice Litwinom37. Nowe władze 
utrudniały działalność uniwersytetu, usunęły większość pracowników nauko-
wych i postanowiły zastąpić język polski jako wykładowy językiem litewskim. 
Wcześniej w październiku 1939 roku – jeszcze w okresie okupacji sowieckiej 
– ks. Michał Klepacz został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego 
Uniwersytetu Stefana Batorego oraz został dziekanem Wydziału Teologicz-
nego38. Było to wyraźne docenienie jego dorobku naukowego oraz zdolności 
organizacyjnych, szczególnie ważnych w niełatwym wojennym czasie. 

Rządy litewskie w Wilnie doprowadziły ostatecznie do zamknięcia uczelni, 
co formalnie nastąpiło 15 grudnia 1939 roku39. Zajęcia były jednak kontynu-
owane w formie konspiracyjnej, a sam Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Stefana Batorego znalazł schronienie w gmachu Archidiecezjalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego. Przez ponad dwa lata, aż do początku marca 

35 T. Czyżewski, Wileńskie środowisko filozoficzne, „Przegląd Filozoficzny” 1948 nr 
1-3, s. 37-41.

36 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 39. 
37 L. Tomaszewski, Kronika Wileńska 1939-1941, Warszawa 1990, s. 38-39.
38 T. Krahel, Działalność Ks. Prof. Michała Klepacza, s. 13.
39 S. Czyżewski, Wspomnienia o Księdzu Doktorze Romualdzie Jałbrzykowskim Arcybi-

skupie Metropolicie Wileńskim spisane w 1959 roku, Wrocław 2015, s. 206.
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1942 roku, prowadzono w nim wykłady i zajęcia mimo coraz trudniejszej 
sytuacji lokalowej40. 

Trwająca od końca czerwca 1941 roku niemiecka okupacja Wilna była dla 
ks. Michała Klepacza czasem doświadczenia więziennego i obozowego. Aresz-
towany 3 marca 1942 roku wraz z innymi polskimi księżmi profesorami oraz 
klerykami przebywał początkowo w więzieniu na wileńskich Łukiszkach41. Od 
19 marca 1942 roku osadzony był w budynku litewskiego seminarium duchow-
nego w Wyłkowyszkach, a stamtąd 17 października tego samego roku prze-
wieziono go do majątku w Szałtupiu, gdzie urządzono niemiecki obóz pracy. 
Surowy rygor, głód i przymuszanie do ciężkich prac były rzeczywistością, która 
trwała do 3 grudnia 1942 roku42. Kolejne etapy wojennej gehenny ks. Michała 
Klepacza wyznaczały więzienie w Kownie, skąd 16 stycznia 1943 roku został 
przewieziony do obozu w Prowieniszkach. Przyszły ordynariusz łódzki prze-
bywał w nim do 26 lipca 1943 roku. Następnie został osadzony w majątku 
Pamiery, by ostatecznie powrócić 4 marca 1944 roku do obozu w Szałtupiu. 
Tam właśnie – wobec ewakuacji wojsk niemieckich – nadarzyła się możliwość 
ucieczki, co nastąpiło 16 lipca 1944 roku. Po kilku dniach tułaczki i ukrywania 
się 4 sierpnia 1944 roku ks. Michał Klepacz powrócił do Wilna43. 

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, mimo braku zgody 
władz sowieckich, wznowiło działalność 1 października 1944 roku. Nie udało 
się natomiast reaktywować Uniwersytetu Stefana Batorego, choć utrzymano 
– również poza władzami sowieckimi – Wydział Teologiczny. Miało to nieba-
gatelne znaczenie, gdy Sowieci – w ramach represji wobec ludności polskiej 
zamieszkującej Wilno i Wileńszczyznę – 20 lutego 1945 roku zamknęli Archi-
diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne44.

Nieuchronność zmian politycznych i terytorialnych, w tym utraty przez 
Polskę Kresów Wschodnich, spowodowała podjęcie przez abpa wileńskiego 
Romualda Jałbrzykowskiego radykalnych, a zarazem bolesnych rozwiązań45. 

40 J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, s. 15-16.
41 L. Tomaszewski, Kronika Wileńska 1941-1945. Z dziejów polskiego państwa pod-

ziemnego, Warszawa 1992, s. 181. 
42 T. Krahel, Działalność Ks. Prof. Michała Klepacza, s. 16.
43 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 43.
44 T. Krahel, Działalność Ks. Prof. Michała Klepacza, s. 17. 
45 O zmianach struktury administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce, w szcze-

gólności po zakończeniu drugiej wojny światowej, pisali: B. Kumor, Rozwój organizacji 
metropolitalnej i diecezjalnej na historycznych ziemiach polskich (1000-1992), „Resovia 
Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 4(1997), s. 213-221; 
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Opuszczenie Wilna i tymczasowe przeniesienie siedziby arcybiskupiej, kurii 
metropolitalnej, kapituły, sądu oraz wyższego seminarium do Białegostoku 
– największego pozostawionego Polsce miasta, położonego na skrawku archi-
diecezji – dawało szansę na zachowanie ciągłości istnienia archidiecezji, jej 
centralnych organów i struktur46. Zasadniczy transport urzędników kurial-
nych i majątku ruchomego dotarł do Białegostoku 30 kwietnia 1945 roku. 
Wraz z urzędami metropolii wileńskiej przeniesiono wówczas seminarium 
duchowne oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego. Otwarcie 
seminarium nastąpiło już 8 maja 1945 roku47. Wykład inauguracyjny – 24 maja 
tego samego roku – wygłosił dziekan ks. Michał Klepacz48. W kolejnych latach 
przyszły ordynariusz łódzki z dużym zaangażowaniem prowadził wykłady z teo-
logii dogmatycznej, ontologii, pedagogiki, apologetyki. Ponadto powołany 
został na sędziego Sądu Arcybiskupiego, udzielał się duszpastersko w kościele 
św. Wojciecha w Białymstoku49. Był także inspiratorem działań zmierzających 
do włączenia Wydziału Teologicznego w struktury nowo powstałego Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wprost odwołującego się do tradycji 
Alma Mater Vilnensis50.

Na tym etapie życia zastała ks. Michała Klepacza decyzja Piusa XII o powie-
rzeniu mu diecezji łódzkiej. Bulla nominacyjna wystawiona została 20 grud-
nia 1946 roku51. Prekonizacja nastąpiła 15 stycznia 1947 roku. Nowy biskup 
objął władzę w diecezji 2 marca 1947 roku poprzez swojego delegata ks. prof. 
Aleksandra Mościckiego podczas posiedzenia Kapituły Katedralnej Łódzkiej. 
Nominacja biskupia wymagała również uporządkowania spraw naukowych, 

W. Jakubowski, M. Solarczyk, Rzymskokatolicka organizacja kościelna na ziemiach polskich, 
Warszawa 2007; tenże, Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X 
do XXI wieku, Warszawa-Olsztyn 2011; E. Klima, Struktury Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 11(2011), 
s. 45-77; S. Wilk, Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą „Totus Tuus Po-
loniae Populus”, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, red. J. Walkusz, Lublin 2013, 
s. 129-144.

46 S. Czyżewski, Wspomnienia o Księdzu Doktorze Romualdzie Jałbrzykowskim Arcybi-
skupie Metropolicie Wileńskim spisane w 1959 roku, s. 260-263.

47 Tamże, s. 289. 
48 J. Klechta, Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, s. 17.
49 S. Czyżewski, Wspomnienia o Księdzu Doktorze Romualdzie Jałbrzykowskim Arcybi-

skupie Metropolicie Wileńskim spisane w 1959 roku, s. 261, 266.
50 J. Bagrowicz, Tym, których spotkałem. Zapiski wspomnienia z Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Toruń 2020, s. 114-118. 
51 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 103.
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w tym zwolnienia z czasochłonnych obowiązków dziekańskich. Na stanowi-
sku tym 12 marca 1947 roku zastąpił go dawny rektor Uniwersytetu Stefana 
Batorego ks. prof. Czesław Falkowski52. Akcentując swoje przywiązanie do 
archidiecezji wileńskiej, na miejsce konsekracji biskupiej wybrał kościół farny 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Świątynia ta od 
roku 1945 pełniła funkcję prokatedry archidiecezji wileńskiej53. Sakry biskupiej 
udzielił mu prymas Polski kard. August Hlond, a współkonsekratorami byli 
metropolita wileński abp Romuald Jałbrzykowski, ordynariusz kielecki bp Cze-
sław Kaczmarek, ordynariusz siedlecki bp Ignacy Świrski oraz sufragan kielecki 
bp Franciszek Sonik. Uroczystość święceń biskupich odbyła się 13 kwietnia 
1947 roku, a ingres do katedry łódzkiej pw. Stanisława Kostki nastąpił tydzień 
później54. Warto w tym miejscu dodać pewną uwagę. Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej ks. Michał Klepacz nie był jedynym biskupem wywodzącym 
się z wileńskiego środowiska naukowego, obejmującego Uniwersytet Stefana 
Batorego oraz Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne. Do grona 
obdarzonych sakrą biskupią kolejno dołączyli: Ignacy Świrski w 1946 roku, 
Władysław Suszyński w 1948 roku, Czesław Falkowski w 1949 roku oraz Alek-
sander Mościcki w 1952 roku55.

III. Przewodniczący Konferencji Plenarnej i Komisji Głównej 
Episkopatu Polski (1953-1956) 

Na wstępie warto uczynić pewną uwagę, która dotyczy organizacji działal-
ności Episkopatu Polski od chwili aresztowania kard. Stefana Wyszyńskiego 
aż do jego uwolnienia trzy lata później. Zasadniczy zrąb odpowiedzialności 
za losy Kościoła w Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
bp Michał Klepacz dzielił w tym czasie z sekretarzem generalnym episko-
patu bpem Zygmuntem Choromańskim. Ordynariusz łódzki dość często 

52 S. Hołodok, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Białymstoku 
(1945-1951), „Studia Teologiczne” 10(1992), s. 127-128. 

53 M. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 47-48.
54 S. Czyżewski, Wspomnienia o Księdzu Doktorze Romualdzie Jałbrzykowskim Arcybi-

skupie Metropolicie Wileńskim spisane w 1959 roku, s. 267-268.
55 Krytyczne i wysoce polemiczne uwagi na temat poszczególnych dostojników za-

warte zostały w publikacji: J. Umiński, Episkopat Polski z pierwszej połowy XX wieku, do 
druku przygotowali, wstępem i przypisami opatrzyli S. Grochowina, J. Sziling, Toruń 
2016, s. 41-42, 44-45.
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i regularnie zwoływał posiedzenia Komisji Głównej, sporadycznie natomiast 
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski56. Ogółem od września 1953 do paź-
dziernika 1956 roku Komisja Główna obradowała 19 razy (27-28 września 
1953 r., 9 listopada 1953 r., 4 grudnia 1953 r., 16 grudnia 1953 r., 9 lutego 1954 r., 
10 marca 1954 r., 26 kwietnia 1954 r., 14-15 sierpnia 1954 r., 4 października 
1954 r., 27 października 1954 r., 14 grudnia 1954 r., 9 marca 1955 r., 25 maja 
1955 r., 15 września 1955 r., 3 grudnia 1955 r., 20 stycznia 1956 r., 9 kwietnia 
1956 r., 25-26 sierpnia 1956 r., 25 października 1956 r.)57. Konferencja Plenarna 
z kolei tylko 5 razy (28 września 1953 r., 16 grudnia 1953 r., 16 sierpnia 1954 r., 
16 września 1955 r., 17 sierpnia 1956 r.)58.

Rzadkie zwoływanie Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski wynikało 
przede wszystkim z faktu uczestniczenia w niej wikariuszy kapitulnych z Ziem 
Zachodnich i Północnych, zatwierdzonych formalnie w  1951  roku przez 
Prymasa Polski, ale w warunkach wyższej konieczności wynikającej z troski 
o zachowanie jedności Kościoła. Duchowni wybrani pod naciskiem władz 
państwowych związani byli ze środowiskiem księży patriotów, ponadto podej-
mowali różne formy współdziałania i współpracy z reżimem59. Przywołajmy 
te postacie. W Gorzowie Wielkopolskim wikariuszem kapitulnym był w tym 
czasie ks. Zygmunt Szelążek, we Wrocławiu ks. Kazimierz Lagosz, w Opolu 
ks. Emil Kobierzycki, w Katowicach ks. Jan Piskorz60, a w Olsztynie ks. Ste-
fan Biskupski61. Biskup Michał Klepacz nie miał zatem podstaw, by wierzyć 
w ich lojalność. Wobec realnej obawy przekazywania treści obrad episkopatu 
władzom komunistycznym należało takie ryzyko ograniczyć poprzez ich zmi-
nimalizowanie do absolutnie koniecznych przypadków. Wzrosła tym samym 
rola Komisji Głównej i jej znaczenie w procesie decyzyjnym Kościoła w Polsce. 

Aktywność bpa Michała Klepacza jako przewodniczącego Konferencji Ple-
narnej i Komisji Głównej Episkopatu Polski obejmowała kilka płaszczyzn dzia-
łalności wynikających poniekąd z faktu czasowego przejęcia nadzwyczajnych 

56 T. P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 340. 
57 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, II 4/9, II 4/10, II 4/11.
58 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/167, II 4/168, II 4/169, II 4/170, II 4/171. 
59 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, 

s. 68-71. 
60 J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, 

Warszawa-Katowice 2009, s. 28 i n.
61 Lagosz Kazimierz, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 

i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 226-227. 
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uprawnień prymasowskich62. Najistotniejsze znaczenie miały: 1) wyznaczanie 
głównych kierunków i treści nauczania pasterskiego; 2) kształtowanie stosunków 
z władzami PRL; 3) kontrola i nadzór nad wikariuszami kapitulnymi z upraw-
nieniami biskupa rezydencjonalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 
4) ogólny dozór działalności zgromadzeń zakonnych. Ciekawym przykładem 
tej ostatniej aktywności – obejmującej również kwestie formacji i kształcenia 
duchownych zakonnych – jest dekret erygujący Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów. Dokument wystawiony został przez bpa Michała Klepacza 
18 grudnia 1953 roku. Początkowo seminarium istniało w dwóch miejscach: 
w Trzebini (powiat chrzanowski) i Bagnie (powiat trzebnicki). W 1954 roku 
połączono obydwa ośrodki w jeden dom studiów w Bagnie63.

3.1. Okoliczności i przebieg wyboru 

Aresztowanie kard. Stefana Wyszyńskiego w nocy z 25 na 26 września 
1953 roku miało niezwykle ważkie i dramatyczne konsekwencje dla Kościoła 
w Polsce64. Bezprawne odebranie hierarsze możliwości sprawowania władzy 
pasterskiej, w tym korzystania z wyjątkowych uprawnień prymasowskich, 
funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz wykonywania 
obowiązków metropolity w archidiecezjach gnieźnieńskiej i warszawskiej, 
spowodowało konieczność wyznaczenia na tych urzędach i godnościach odpo-
wiedniego zastępstwa65. Jeszcze tej samej nocy, gdy zatrzymano prymasa Polski, 
w letniej rezydencji bpa Michała Klepacza w Szczawinie koło Łodzi doszło do 
spotkania hierarchy z Julią Brystygier, dyrektor Departamentu V Ministerstwa 

62 Piszą o nich: J. Krukowski, Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Wyszyńskiego, Pry-
masa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu komunistycznego, „Studia Prymasow-
skie” 5(2011), s. 29-42; K. Mikołajczuk, Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, 
Lublin 2014; Dzieje prymasostwa polskiego, red. Ł. Krucki, Gniezno 2017; M. Białkowski, 
Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego, s. 149-171; 
K. Śmigiel, Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty, Warszawa 2018; Upraw-
nienia wyjątkowe prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów 1948-1979, wybór 
i oprac. K. Śmigiel, P. Lewandowski, Pelplin 2020. 

63 A. Kiełbasa, Salwatorianie na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945-1970, Rzym 
1970, s. 35.

64 A. Dziurok, Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczno-
ści i konsekwencje, w: Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kuja-
wach, red. M. Białkowski, W. Polak, Toruń 2014, s. 11-25.

65 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 276.
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Bezpieczeństwa Publicznego66. Nocna rozmowa z wysokim oficerem aparatu 
bezpieczeństwa zakończyła się zgodą ordynariusza łódzkiego na kompromi-
sową linię współpracy z władzami komunistycznymi67. Przypieczętowała też 
decyzję rządu PRL o kandydaturze bpa Michała Klepacza na stanowisko prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski68. Kwestię tę poruszono również 
podczas pospiesznie przygotowanego spotkania biskupów Michała Klepacza, 
Zygmunta Choromańskiego i Tadeusza Zakrzewskiego z wicepremierem 
Józefem Cyrankiewiczem oraz szefem Urzędu do Spraw Wyznań Antonim 
Bidą, do której doszło po południu 26 września 1953 roku. Warto dodać, że 
równolegle przedstawiciel aparatu wyznaniowego przeprowadził rozmowę 
z abpem Walentym Dymkiem w Poznaniu, sondując jego postawę wobec 
zaistniałych faktów69. Również 27 września 1953 roku bp Michał Klepacz spo-
tkał się z Józefem Cyrankiewiczem, zaś sama delegacja kościelna czterokrotnie 
spotykała się ze stroną rządową, negocjując formułę wyboru nowego przewod-
niczącego70. Wypracowano ostatecznie stanowisko, że bez żadnych nacisków ze 
strony władz państwowych wybranych zostanie dwóch kandydatów, z których 
jeden uzyska akceptację. Zgodę na taki tryb procedowania wyraziła 27 września 
1953 roku Komisji Główna Episkopatu Polski71. 

Nadzwyczajne posiedzenie 38. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
obradowało w Warszawie 28 września 1953 roku. Uczestniczyło w nim tylko 
dziesięciu ordynariuszy i sekretarz generalny episkopatu, ponadto biskupi 
sufragani oraz narzuceni przez reżim komunistyczny księża – wikariusze 
kapitulni reprezentujący diecezje pozbawione prawowitych pasterzy. Biskupi 
wybrali dwóch kandydatów – abpa Walentego Dymka i bpa Michała Klepacza 

66 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 70.

67 Próbę opisania relacji łączących hierarchę z aparatem bezpieczeństwa podjęła 
ostatnio E. Ślązak, Uległy czy niezależny? Biskup Michał Klepacz w optyce aparatu bezpie-
czeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020 nr 2, s. 530-548.

68 A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945-1976, War-
szawa 1981, s. 34 i n. 

69 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 72-73. 

70 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 66, Protokół KGEP, Warszawa, 27-28 
IX 1953 r. 

71 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 67, Protokół KGEP, Warszawa, 27-28 
IX 1953 r.
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– przy czym faworytem Komisji Głównej był sędziwy metropolita poznański72. 
Następnie wynik głosowania bp Zygmunt Choromański przedstawił Józefowi 
Cyrankiewiczowi, który poparł kandydaturę bpa Michała Klepacza. Jednocze-
śnie zagroził, że każdy inny przewodniczący episkopatu niż bp Michał Klepacz 
zostanie natychmiast po wyborze aresztowany73. Ustosunkowując się do zaist-
niałej sytuacji, ordynariusz łódzki „(…) oświadczył, że jest poniekąd w przy-
musowej sytuacji i dla dobra ogólnego, mając na względzie dobro Kościoła ten 
ciężki obowiązek przyjmuje, zaznaczył – przeżywamy dramat Kościoła – dotąd 
wiedzieliśmy, kto prowadził Kościół w Polsce i teraz więcej niż kiedykolwiek 
złączeni jesteśmy i owiani serdecznym uczuciem z X. Kardynałem Pryma-
sem Stefanem Wyszyńskim; nikt go nie może zastąpić – może go zastąpić 
tylko cały Episkopat. Konieczna jest obecnie praca zespołowa – i tylko taka 
praca pozwoli Komisji Głównej i Komisji Mieszanej na wybrnięcie z trudnej 
sytuacji. Bp Klepacz podziękował za zaufanie, jeszcze raz poprosił o pomoc 
i zwrócił się z apelem, by poszczególni XX. Biskupi i Ordynariusze unikali 
wszelkich  nierozważnych wystąpień, które by komplikowały i utrudniały prace 
 Episkopatu”74.

Hierarchowie zostali więc zmuszeni do akceptacji decyzji rządu i zezwo-
lenia na objęcie przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski przez ugo-
dowego bpa Michała Klepacza. Na zaangażowaniu się władz państwowych 
w wybór ordynariusza łódzkiego zaważyło kilka czynników, m.in. 1) jego 
umiarkowana – na tle Episkopatu Polski – osobowość zdolna do prowadzenia 
dialogu i zawierania kompromisów; 2) otwartość na kluczowe problemy spo-
łeczno-polityczne Polski Ludowej; 3) poprawne stosunki z przedstawicielami 
władz państwowych szczebla centralnego i wojewódzkiego; 4) doświadczenie 
pracy w Komisji do Rozmów z Rządem; 5) kontakty i powiązania z liderem 
Stowarzyszenia PAX, Bolesławem Piaseckim75. Przypomnijmy też, że wszyst-
kim przywołanym argumentom towarzyszyło doświadczenie uczestnictwa 
w wyjątkowych misjach o specjalnym znaczeniu dla całego Kościoła w Polsce. 

72 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 74-75. 

73 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. I: 1944-1955, Olsztyn 
1999, s. 143. 

74 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/167, k. 11, Protokół 38. KPEP, Warszawa, 
28 IX 1953 r. 

75 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 275-276; A. Dudek, R. Gryz, 
Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 90-93; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego 
w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 147 i n. 
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Jesienią 1948 roku po śmierci kard. Augusta Hlonda wraz z bpem Tadeuszem 
Pawłem Zakrzewskim zawiózł on do Rzymu memoriał Episkopatu Polski 
w sprawie następcy zmarłego prymasa Polski oraz proponowanej nowej orga-
nizacji arcybiskupstw gnieźnieńskiego, poznańskiego i warszawskiego76. 

Do wydarzeń, jakie rozegrały się 28 września 1953 roku powrócił pra-
wie cztery lata później sam prymas Polski, tłumacząc decyzje episkopatu 
arcybiskupowi Antonio Samorè z watykańskiego Sekretariatu Stanu: „Dla-
czego bp Klepacz został wybrany przewodniczącym, gdy było przecież trzech 
innych arcybiskupów? Wyjaśniam, że abp [Walenty] Dymek nie chciał przyjąć 
wyboru; abp [Romuald] Jałbrzykowski był chory, a abp [Eugeniusz] Baziak 
był faktycznie impeditus [łac. przeszkodzony, nieosiągalny – M.B.] od udziału 
w konferencjach Episkopatu. Po moim uwolnieniu zdawałem sobie dobrze 
sprawę z tego, że biskupi zachowali się zbyt miękko, dali się łatwo zastraszyć, 
nie wykorzystali sytuacji oburzenia społeczeństwa, nie wyczuli lęku rządu. Ale 
postawiłem sobie za zadanie uratować jedność Episkopatu, nawet własnym 
kosztem. Nie mogłem prowadzić porachunków, gdyż to dogadzałoby wrogom 
Kościoła”77.

3.2. Wyznaczanie głównych kierunków i treści nauczania pasterskiego

Nauczanie pasterskie Episkopatu Polski w latach 1953-1956 zdetermino-
wane było relacjami z władzami komunistycznymi. Przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski podejmował problematykę zgodną z oczekiwaniami 
najwyższych decydentów partyjnych. Szczególnie jest to wyraźne w tematyce 
dokumentów uchwalonych jesienią 1953 i w 1954 roku. Dominują w nich 
zagadnienia społeczno-gospodarcze, w tym czyny społeczne i podwyższanie 
wydajności pracy78. Zmniejszeniu uległa sama liczba uchwalanych przez epi-
skopat listów pasterskich, instrukcji i oświadczeń adresowanych do wiernych. 
Jeszcze w 1950 roku biskupi polscy – pod przewodnictwem prymasa Stefana 
Wyszyńskiego – wydali sześć oficjalnych dokumentów, a w 1951 roku cztery 
takie akty79. 

76 E. Sukiennik, Stefan Wyszyński jako arcybiskup metropolita warszawski (1948-1981), 
w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, s. 208-209. 

77 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (cyt. dalej: AAG), S. Wyszyński, Pro me-
moria 1957, wpis z 11 maja 1957. 

78 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 91.
79 Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 83-113.
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Biskup Michał Klepacz miał zasadniczy wpływ na przygotowanie i osta-
teczny kształt dokumentów episkopatu. Pierwszym listem, który hierarcho-
wie wystosowali w okresie uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego, był List 
pasterski na Dzień Zaduszny z 15 października 1953 roku, w którym obok 
oczywistych rozważań eschatologicznych nie zabrakło elementów lojalistycz-
nych, patriotycznych, a nawet propagandowych, odnoszących się do Polski 
Ludowej: „Odbudowujemy miasta i miasteczka, zakłady pracy, szkoły i szpi-
tale, by Ojczyzna nasza w ten sposób rosła i potężniała, a gdy do tego dodamy 
ogromny wysiłek Narodu w celu podniesienia kultury duchowej, możemy 
śmiało patrzeć w naszą przyszłość i wierzyć, że nasze pokolenie spełni swój 
obowiązek wobec Boga i Ojczyzny”80.

Uzupełnieniem przywołanego fragmentu jest ogólna, ale niezwykle 
ciekawa uwaga, jaka znalazła się w protokole posiedzenia Komisji Głównej 
z 9 listopada 1953 roku: „Do Listów Pasterskich Episkopatu Rząd przywiązuje 
wielką wagę, jak również spodziewa się dalszych deklaracji; Episkopat musi 
stać na stanowisku niezależności w wydawaniu Listów i deklaracji; zresztą Epi-
skopat zrobił już w ciągu miesiąca bardzo dużo dla Rządu i to w tak krytycznej 
sytuacji – obecnie musimy oczekiwać pozytywnych posunięć ze strony Rządu; 
musimy się domagać załatwienia spraw wyłuszczonych w pro memoria, które 
zostało wręczone Premierowi Bierutowi w dn. 29 września r.b.”81.

Podczas kolejnego posiedzenia Komisji Głównej 9 lutego 1954 roku biskupi 
zastanawiali się nad zasadnością wystosowania listu pasterskiego do wiernych, 
jednak ostateczną decyzję uwarunkowano brakiem ingerencji władz państwo-
wych oraz odpowiednim poziomem projektu dokumentu82. Do przygoto-
wania listu bp Michał Klepacz wyznaczył biskupów Zdzisława Golińskiego 
i Antoniego Pawłowskiego83. Ostatecznie trzy projekty opracował bp Ignacy 
Świrski, a dwa kolejne bp Antoni Pawłowski84. Siła nacisków ze strony reżimu 
komunistycznego jednak zdecydowanie przerastała realne możliwości samo-

80 List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Zaduszny, w: Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, s. 139. 

81 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 71, Protokół KGEP, Warszawa, 9 XI 
1953. 

82 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 2, Protokół KGEP, Warszawa, 9 II 
1954. 

83 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 6, Protokół KGEP, Warszawa, 9 III 
1954. 

84 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 9, Protokół KGEP, Kraków, 26 IV 
1954. 
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dzielnego kształtowania treści nauczania pasterskiego przez episkopat, skoro 
dwa kolejne, powiązane ze sobą tematycznie dokumenty z 1954 roku, napisane 
zostały w tonie uległości wobec rządzących. Mowa o Instrukcji duszpasterskiej 
Episkopatu o doniosłości pracy na roli z 26 kwietnia 1954 roku oraz Instrukcji 
duszpasterskiej Episkopatu o podnoszeniu wydajności pracy na roli z 26 maja 
1954  roku. Szczególnie druga instrukcja jest świadectwem bezwzględnego 
oddziaływania władz komunistycznych w celu zwiększenia produkcji rolnej, 
a  tym samym zgody episkopatu na włączanie treści propagandowych do 
nauczania społecznego Kościoła w Polsce85. Również na 26 maja 1954 roku 
datowane jest Oświadczenie Episkopatu w sprawie światowego pokoju. Wpisuje 
się ono w obowiązujący w krajach satelickich Związku Sowieckiego nurt krytyki 
państw NATO, zwłaszcza RFN. Ponadto jest jaskrawym wyrazem uwikłania 
i podporządkowania polskiego episkopatu władzom partyjno-państwowym. 
Świadczą o tym najdobitniej słowa: „(…) w pełni słuszny i zrozumiały sprzeciw 
budzą w narodzie polskim – jak i wśród innych narodów – próby ponownego 
uzbrojenia rewizjonistycznie nastawionych Niemiec, jako zagrażające pokojowi. 
Natomiast pełnym poparciem cieszą się pokojowe usiłowania normalizacji 
stosunków w Europie i w świecie na drodze zawarcia odpowiednich ogólnoeu-
ropejskich i światowych porozumień w duchu bezpieczeństwa zbiorowego”86.

Z kolei w lipcu 1954 roku biskupi wydali odezwę z okazji 10-lecia Polski 
Ludowej, która była przykładem narzuconego przez władze schematu pro-
pagandowego87. Podczas sierpniowego dwudniowego posiedzenia Komisji 
Głównej ustalono natomiast, że przyjęty wstępnie projekt listu pasterskiego 
autorstwa bpa Antoniego Pawłowskiego ze względu na sytuację polityczną nie 
zostanie ogłoszony88.

Odejście od prorządowej linii propagandowej zapowiadał List biskupów 
polskich o działalności Kościoła, przyjęty podczas obrad Episkopatu Polski 
na Jasnej Górze 16 września 1955 roku89. Dokument ten – mający cechy 
wstępnego bilansu blisko 1000-letnich dziejów chrześcijaństwa – ukazywał 

85 Instrukcja duszpasterska Episkopatu o podnoszeniu wydajności pracy na roli, w: Listy 
pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 144.

86 Oświadczenie Episkopatu w sprawie światowego pokoju, w: Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, s. 146. 

87 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 91.
88 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 12, Protokół KGEP, Jasna Góra, 14-

15 VIII 1954. 
89 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/170, k. 3, Protokół 41. KPEP, Jasna Góra, 

16 IX 1955. 
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różnorodne aspekty kulturalnej i  społecznej obecności Kościoła w  życiu 
narodu. Ponadto hierarchowie przypomnieli zbliżającą się 300. rocznicę ślu-
bów lwowskich  króla Jana II Kazimierza Wazy. Główne części dokumentu 
wskazywały na jego eklezjalny charakter: 1. Kościół Chrystusowy nieci światło 
w umysłach; 2. Koś ciół Chrystusowy budzi sumienia; 3. Kościół szczepi dobre 
obyczaje; 4. Kościół Chrystusowy zapala moce ducha90. W podobnym duchu 
– tym razem troski o rodzinę – przyjęty został 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej 
Górze List pasterski Episkopatu Polski o rodzinie. Biskupi polscy uchwalili go 
w historycznym momencie złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 
napisanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 16 maja 1956 
roku91. Bezpośrednią przyczyną wydania tego dokumentu było wprowadzenie 
w życie nowych regulacji dotyczących kontroli urodzeń w postaci ustawy 
o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 27 kwietnia 1956 roku List 
pasterski Episkopatu Polski o rodzinie odczytany został we wszystkich kościołach 
14 października 1956 roku92.

Jeszcze podczas posiedzenia 41. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
we wrześniu 1955 roku hierarchowie przyjęli do wiadomości przygotowane 
przez bpa Zdzisława Golińskiego oraz przeora o. Jerzego Tomzińskiego OSPPE 
listy w sprawie 300. rocznicy obrony klasztoru jasnogórskiego i ślubów lwow-
skich. Dokumenty te nie zostały jednak opublikowane samodzielnie. Ich 
projekty posłużyły zapewne do przygotowania Odezwy biskupów polskich 
do duchowieństwa na trzechsetlecie Królowej Polski, zatwierdzonej ostatecznie 
27 sierpnia 1956 roku93. Pastoralny charakter odezwy przejawiał się m.in. 
w ukazaniu wartości życia kapłańskiego. Episkopat Polski – pod przewodnic-
twem bpa Michała Klepacza – wzywał duchownych do świętości, do pracy 
pełnej ofiary i  poświęcenia, do jedności i pokuty, do karności i poszanowania 
godności kapłańskiej94.

90 List biskupów polskich o działalności Kościoła, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 
1945-1974, s. 149-153.

91 E. K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 247-249.
92 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/171, k. 4-5, Protokół 42. KPEP, Jasna Góra, 

27 VIII 1956. 
93 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/171, k. 5, Protokół 42. KPEP, Jasna Góra, 

27 VIII 1956. 
94 Odezwa biskupów polskich do duchowieństwa na trzechsetlecie Królowej Polski, 

w: Listy  pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 162-165. 
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3.3. Kształtowanie stosunków z władzami PRL

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Episkopat Polski po objęciu 
urzędu przewodniczącego przez bpa Michała Klepacza było wydanie Deklaracji 
Episkopatu Polskiego i Komunikatu Episkopatu Polski do duchowieństwa i wier-
nych. Oba dokumenty zostały uchwalone podczas 38. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski 28 września 1953 roku, chociaż prace nad nimi toczyły się 
już cały poprzedni dzień95. Napisana w tonie uległości wobec władz Deklaracja 
Episkopatu Polskiego zawierała gotowość wypełniania i pełnej realizacji poro-
zumienia z 14 lutego 1950 roku, przeciwdziałania ośrodkom antypaństwowym 
i wrogim Polsce, umacnianiu jedności i zwartości narodu, a w dalszej części 
aprobowała proces bpa Czesława Kaczmarka96. Z kolei Komunikat Episkopatu 
Polski do duchowieństwa i wiernych, którego treść obowiązkowo miała zostać 
odczytana we wszystkich kościołach podczas Mszy św. w niedzielę 4 paździer-
nika 1953 roku zawierał sformułowania wyrażające daleko idące ustępstwa, 
w tym sugestię normalizacji stosunków państwo-Kościół97. Episkopat wzywał 
do przeciwdziałania wszelkim próbom siania niepokoju godzącym w zawarte 
porozumienie98. Oba dokumenty powstały w sytuacji nierozpoznania przez 
biskupów własnych sił i możliwości oddziaływania na społeczeństwo99. Nie-
znane wcześniej, tak głębokie uzależnienie od władz państwowych, niosło 
ze sobą skutek w postaci nieograniczonej realizacji dekretu o obsadzaniu 
i znoszeniu stanowisk kościelnych z 9 lutego 1953 roku100. Symbolicznym 
aktem pozbawiającym Kościół katolicki autonomii wobec państwa komu-
nistycznego, a Episkopat Polski niezależności od władz państwowych było 
ślubowanie wierności PRL. Składane najpierw przez poszczególnych bisku-
pów 17 grudnia 1953 roku, zostało ponowione w imieniu całego episkopatu, 

95 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/167, k. 7-11, Protokół 38. KPEP, Warszawa, 
28 IX 1953. 

96 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 91.
97 Komunikat Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych, w: Listy pasterskie Epi-

skopatu Polski 1945-1974, s. 136; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-
1989), s. 148-149.

98 Komunikat Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych po zawarciu „Porozumie-
nia” z PRL, w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, Poznań-Warszawa 
2006, s. 58. 

99 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 276.
100 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), s. 151.
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w obecności  przewodniczącego bpa Michała Klepacza i wicepremiera Józefa 
Cyran kiewicza101. 

Do najtrudniejszych spraw – zakończonych niepowodzeniem władz 
kościelnych – w relacjach z reżimem komunistycznym w okresie przewodni-
czenia przez bpa Michała Klepacza należały: 1) przesiedlenia duchowieństwa 
autochtonicznego na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 2) przesiedlenia 
sióstr zakonnych autochtonicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 
3) likwidacja burs i  internatów kościelnych; 4) likwidacja Wydziałów Teo-
logicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim 
oraz utworzenie w ich miejsce Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie102. 
Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze z nich poruszane na kartach 
„Protokołów Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski” oraz „Protokołów 
Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski” z lat 1953-1956. 

Jak zauważono już podczas posiedzenia Komisji Głównej 9 listopada 
1953 roku: „Rząd wysunął zarzuty przeciwko działalności prohitlerowskiej 
Księży autochtonów w Opolu, na Warmii i na Śląsku (Stalinogród); Wika-
riusze kapitulni po zbadaniu jeszcze raz tych spraw w swoich diecezjach dali 
odpowiedź negatywną; za panoszenie się niemczyzny na tych ziemiach odpo-
wiedzialność ponosi błędna polityka Rządu (np. ludność modli się z książek 
niemieckich, bo cenzura nie pozwala drukować książek do nabożeństwa 
w języku polskim)”103.

Oczywiste błędy popełnione przez stronę państwową nie przeszkodziły 
jednak w  uruchomieniu akcji przesiedlenia duchownych autochtonów 
zamieszkujących Ziemie Zachodnie i Północne. Podczas spotkania 3 czerwca 
1954 roku w pałacu prymasowskim w Warszawie bp Michał Klepacz powiado-
mił duchownych autochtonów ze Śląska Opolskiego o stawianych im zarzu-
tach antypolskiej działalności104. Sześć dni później władze państwowe podjęły 
ostateczną decyzję o przesiedleniu kapłanów z Opolszczyzny. Jednocześnie 
wikariusz kapitulny ks. Emil Kobierzycki – pod presją władz – przygotował 
rozporządzenia dotyczące zmian personalnych. Dekrety wydane przez wika-
riusza kapitulnego nosiły datę 26 czerwca 1954 roku i dotyczyły 21 duchow-

101 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 78, Protokół KGEP, Warszawa, 16 XII 
1953. 

102 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 282. 
103 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 71, Protokół KGEP, Warszawa, 9 XI 

1953. 
104 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 

internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 156-157.
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nych105. Akcję przesiedlenia przeprowadzono 9 i 10 lipca 1954 roku. Większość 
kapłanów została zmuszona do osiedlenia w Polsce centralnej106. Oceniając 
postawę samego bpa Michała Klepacza, podkreślić należy współpracę władz 
kościelnych z państwowymi. Działania rządu PRL były na rękę przewodniczą-
cemu Konferencji Episkopatu Polski. Kościół w Polsce postrzegał bowiem od 
lata 1945 roku sprawę administrowania na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
przede wszystkim w perspektywie interesu państwa i narodu polskiego107.

Analogiczne działania podjęto – 2 i 3 sierpnia 1954 roku – wobec niektó-
rych zgromadzeń zakonnych na przedwojennym obszarze Polski oraz oskarża-
nych o rewizjonizm żeńskich zgromadzeń zakonnych z terenów województw 
katowickiego, opolskiego i wrocławskiego108. Szczególnie bolesne były represje 
zastosowane wobec sióstr ze zgromadzeń autochtonicznych (były to m.in. 
boromeuszki, franciszkanki szpitalne, jadwiżanki, siostry de Notre Dame, 
służebniczki śląskie). Ogółem akcją objęto około 1300 zakonnic. W pierwszej 
fazie siostry przewożono do ośrodków przejściowych, następnie do docelo-
wych ośrodków internowania (w Dębowej Łące, Stadnikach, Staniątkach, 
Wieliczce, Gostyniu, Kobylinie, Otorowie)109. Część przewieziono również do 
macierzystych domów zakonnych. Likwidowane domy zakonne traktowano 
jako mienie poniemieckie. Działaniom władz towarzyszyło nie tylko wywie-
ranie presji, ale wręcz agresywne i brutalne zachowanie. Tym razem Episkopat 
Polski całkowicie odciął się od ustępliwych wobec rządu PRL miejscowych 
wikariuszy kapitulnych:

„Posunięcia Kurii Wrocławskiej i Opolskiej – cofające pozwolenia na 
domy zakonne i na kaplice w tych domach – są pożałowania godne, nieko-
ścielne i niekanoniczne; miały one miejsce wbrew intencjom Episkopatu i były 
czynione bez żadnego z nim porozumienia. (…)

Ustalono, by miejscowi biskupi odwiedzili te nowe ośrodki zakonne, 
zapewnili opiekę duchową (kapelani i spowiednicy), zbadali sytuację mate-
rialną tych domów i zebrali informacje potrzebne dla rozmów z Rządem, 
przekazując je Sekretarzowi Episkopatu. 

105 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 11, Protokół KGEP, Jasna Góra, 14-
15 VIII 1954.

106 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 157-163. 

107 Tamże, s. 159.
108 A. Mirek, Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL, Ząbki 2015, s. 211-216.
109 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 11, Protokół KGEP, Jasna Góra, 14-

15 VIII 1954. 
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Bp Klepacz i bp Choromański w rozmowach uczynią wszystko, by zła-
godzić dolę tych zakonnic i zapobiec na przyszłość podobnym posunięciom 
Rządu”110.

Kolejnym uderzeniem w Kościół stała się likwidacja burs i  internatów 
kościelnych, która wpisywała się w ogólny nurt walki ze szkolnictwem kato-
lickim. Przygotowania do przejęcia placówek kościelnych przeprowadzono 
dość pospiesznie i  już 27 sierpnia 1954 roku przystąpiono do zajmowania 
budynków. Tylko tego dnia przejęto 26 burs i internatów. Reakcja ze strony 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski była wyłącznie symboliczna 
i ograniczała się do noty protestacyjnej złożonej przez ks. Bronisława Dąbrow-
skiego111. 

Nabrzmiałym w skutkach faktem w relacjach z władzami komunistycznymi 
było utworzenie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podczas 40. Kon-
ferencji Plenarnej Episkopatu Polski, która zebrała się na Jasnej Górze 16 sierpnia 
1954 roku bp Michał Klepacz, próbując określić stanowisko strony kościel-
nej, stwierdził: „Ale stoimy wobec rzeczywistości – na pewno Rząd nie będzie 
się liczył z wywodami Episkopatu; co więc ma zrobić Episkopat – odrzucić 
wszystko, byłoby niebezpieczne; przyjąć również nie można; raczej trzeba wyraź-
nie powiedzieć Rządowi, że wy to tworzycie, a stanowisko Episkopatu będzie 
uzależnione od tego, czym będzie Akademia; jeśli będzie to instytucja laicy-
styczna – Episkopat ustosunkuje się negatywnie – jeśli zaś dacie gwarancje, że 
będzie kościelna, wtedy Episkopat zajmie inne stanowisko, ale pod warunkiem, 
że nie będą likwidowane seminaria w Warszawie i w Krakowie – organizacyjnie 
będzie potrzebna misja kanoniczna dla wykładowców, słuchaczami zaś Akademii 
będą mogli być ci, co pokończyli seminaria i chcą robić stopnie naukowe”112.

Generalnie postawa bpa Michała Klepacza była więc dość elastyczna. 
Głównym punktem sporu był natomiast brak uznania kanonicznego, czyli 
zatwierdzenia istnienia nowej uczelni przez papieża, a w dalszej perspekty-
wie konieczność otrzymania przez wykładowców misji kanonicznej. Stano-
wisko to znalazło odzwierciedlenie w memoriale skierowanym do ministra 
szkolnictwa wyższego oraz w Pro memoria wręczonych premierowi Józefowi 

110 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/169, k. 3, Protokół 40. KPEP, Jasna Góra, 
16 VIII 1954. 

111 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 284-294. 

112 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/169, k. 6, Protokół 40. KPEP, Jasna Góra, 
16 VIII 1954.
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Cyrankiewiczowi 20 sierpnia 1954 roku113. Kwestie te zostały także podniesione 
w zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu statutu Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie 5 października 1954 roku. Obawiając się, że utrzymanie 
negatywnego stanowiska episkopatu może wpłynąć na podjęcie działań odwe-
towych wobec wyższych seminariów duchownych, ostatecznie przyjęto zało-
żenia wspomnianego statutu (będącego kopią statutu warszawskiego Wydziału 
Teologii Katolickiej)114. Tym samym hierarchowie uznali powołanie Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Równolegle do trwających dyskusji Mini-
sterstwo Szkolnictwa Wyższego organizowało działalność uczelni i 20 listopada 
1954 roku uroczyście zainaugurowano jej pierwszy rok akademicki115. Jedynym 
niewielkim ustępstwem wobec Kościoła było zatwierdzenie bpa Antoniego 
Pawłowskiego – na prośbę bpa Michała Klepacza – na stanowisko przedstawi-
ciela Episkopatu Polski do spraw Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie116. 

IV. Członek Komisji Głównej Episkopatu Polski (1949-1953  
i 1956-1967) 

Biskup Michał Klepacz został członkiem Komisji Głównej Episkopatu 
Polski 29 lipca 1949 roku. Wejście w skład tego elitarnego i prominentnego 
gremium wykluczyło ostatecznie obecność biskupa seniora diecezji łódzkiej 
Włodzimierza Jasińskiego, wyniesionego po rezygnacji z rządów do godności 
arcybiskupa tytularnego Drizipary117. Zgodnie z kompetencjami przyzna-
nymi Komisji Głównej organ ten miał usprawnić działalność Konferencji 
Episkopatu Polski, w szczególności przyspieszyć procesy decyzyjne. Wśród 
pozostałych zadań wskazać należy: 1) opracowywanie projektów, schematów 
i wytycznych do listów pasterskich i innych publicznych wystąpień Kościoła; 

113 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 296-297.

114 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 13-16, Protokół KGEP, Warszawa, 
4 X 1954. 

115 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/9, k. 22-23, Protokół KGEP, Warszawa, 
14 XII 1954.

116 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, s. 298.

117 K. Dąbrowski, Arcybiskup Włodzimierz Jasiński 1873-1965, Łódź 2015, s. 217.
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2) analizę aktualnej sytuacji Kościoła; 3) koordynację prac innych komisji 
i podkomisji118.

Obecność bpa Michała Klepacza w pracach Komisji Głównej Episko-
patu Polski związana była z aktywnością w Komisji do Rozmów z Rządem. 
Ze względu na wagę spraw poruszanych w rozmowach z władzami PRL 
konieczny był udział członków Komisji do Rozmów z Rządem w naradach 
Komisji Głównej. Wraz z najbliższymi współpracownikami prymasa Polski 
abpa Stefana Wyszyńskiego – bpem Zygmuntem Choromańskim i Tade-
uszem Pawłem Zakrzewskim – tworzył zespół hierarchów odpowiadających za 
rozmowy z przedstawicielami najwyższego szczebla władz partyjno-państwo-
wych119. Biskup Michał Klepacz pozostał członkiem Komisji Głównej aż do 
śmierci. W latach 1949-1953 – jako członek Komisji Głównej – utrzymywał 
kontakty polityczne z wieloma dygnitarzami państwowymi i partyjnymi, 
m.in. Władysławem Wolskim, Janem Izydorczykiem, Franciszkiem Mazurem, 
Julią Brystygier, Edwardem Ochabem. Ordynariusz łódzki był pośrednikiem 
w nadzwyczajnych sprawach, jak w przypadku wymuszonego przez szefa 
Urzędu do Spraw Wyznań Antoniego Bidę poparcia przez episkopat Apelu 
sztokholmskiego120. Występował również jako delegat prymasa do rozmów 
z Franciszkiem Mazurem w sprawie spotkania z prezydentem Bolesławem 
Bierutem. W okresie prac nad nową konstytucją – późną jesienią 1951 roku 
– w imieniu episkopatu prowadził rozmowy i przekazywał postulaty strony 
kościelnej Edwardowi Ochabowi121. Również sprawa bezprawnego objęcia 
urzędu wikariusza kapitulnego diecezji katowickiej przez ks. Filipa Bedno-
rza oraz umieszczenia w areszcie domowym rządcy archidiecezji krakowskiej 
abpa Eugeniusza Baziaka i  bpa Stanisława Rosponda była przedmiotem 
poufnych rozmów z Edwardem Ochabem122. Wśród przedstawicieli reżimu 
komunistycznego musiał cieszyć się wysoką pozycją, skoro prymas zanoto-
wał: „Zgłosił się ks. bp Choromański. Rozmawiał w tych dniach z posłem 
Mazurem, który znów się gniewa i wygraża. Rzecz ciekawa, że gdy rozmawia 

118 Z. Choromański, Z dziejów i prac Konferencji Episkopatu Polski, „Ateneum Kapłań-
skie” 1966 nr 16, s. 162-163.

119 T. P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 318. 
120 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 12, Protokół KGEP, Warszawa, 

22 VI 1950. 
121 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6, k. 75, Protokół KGEP, Warszawa 21-22 

XI 1951. 
122 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/7, k. 55, Protokół KGEP, Warszawa, 

4 XII 1952. 
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z bp. Klepaczem jest ugodowy, gdy natomiast rozmawia z bp. Zygmuntem 
[Choromańskim] – przechodzi na «wy» – «zobaczycie» – «pokażemy» – «nie 
boimy się» – słowem, jak mały chłopaczek próbuje być mentorem episkopatu 
i pozwala sobie « tykać»”123.

Wielokrotnie odpowiedzialny był za przygotowanie ważnych listów, odezw 
do wiernych i oficjalnych deklaracji. We wrześniu 1952 roku – wraz z pryma-
sem i biskupem Zygmuntem Choromańskim – przygotowywał deklarację 
Episkopatu Polski w sprawie nadchodzących wyborów parlamentarnych124. 
Zawsze działał w pełnej jedności z pozostałymi członkami Komisji Głównej, 
czego przykładem jest pismo protestacyjne skierowane do Bolesława Bieruta 
po ukazaniu się dekretu z 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu duchownych sta-
nowisk kościelnych125.

Po „przełomie październikowym” i krótkotrwałej normalizacji w stosun-
kach państwo-Kościół ordynariusz łódzki nie miał złudzeń co do wrogich 
intencji władz komunistycznych. Już w sierpniu 1958 roku wyraził pogląd, że: 
„(…) X. Prymas przede wszystkim reprezentuje Kościół, dlatego jest nasilenie 
ataków na X. Prymasa; mają pewną linię postępowania – osłabić autorytet Epi-
skopatu i autorytet X. Prymasa. W społeczeństwie jest wręcz przeciwny skutek. 
Aktywność Kościoła się wzmogła – widzą w Kościele siłę – pod tym względem 
mają rację, że ośrodkiem życia kulturalnego, narodowego jest Kościół – widzą 
polityczne rekonesanse, bowiem cała akacja Kościoła jest antytezą komuni-
zmu. Sowieci dążą do opanowania świata – Kościół jest wrogiem Nr 1 – innych 
krajach satelickich Kościoła nie ma – poza Polską nie ma wroga”126.

Jednak rządzący – zapewne nie zapominając o uległej postawie hierarchy 
w okresie przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski – projektowali dla 
niego nowe funkcje. Przymas Stefan Wyszyński zanotował bowiem podczas 
II sesji Soboru Watykańskiego II: „Przyjechał do Rzymu niejaki p.[an] Tyczko 
z Wrocławia. Ma starać się o kontakt z Watykanem w sprawie konkordatu. 
Rząd chce zawrzeć konkordat, ale pod warunkiem, że z  rozmów będzie 
wykluczony Kard.[ynał] Wyszyński, że będzie prowadził B[isku]p Klepacz, 

123 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1952, wpis z dnia 8 II 1952. 
124 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/7, k. 46, Protokół KGEP, Warszawa, 

18 IX 1952. 
125 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/8, k. 36-38, Pismo do Pana Prezesa Rady 

Ministrów PRL Bolesława Bieruta, Warszawa, 13 III 1953. 
126 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/13, k. 16-17, Protokół KGEP, Warszawa, 

20 VIII 1958. 
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który powinien zostać kardynałem. Rząd obiecuje znieść podatki i wypuścić 
wszystkich Biskupów na Sobór”127.

W styczniu 1966 roku ordynariusz łódzki wobec kampanii oszczerstw, 
manipulacji medialnej oraz bezpodstawnych zarzutów skierowanych prze-
ciwko kard. Stefanowi Wyszyńskiemu jednoznacznie ocenił znaczenie Listu 
biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Bp Klepacz mówi o wartości 
Orędzia na tle reakcji społeczeństwa. Reakcje inteligencji (politechnika, Uni-
wersytet Łódzki), poważni profesorowie stwierdzają, że Orędzie jest wielkiej 
wartości historycznej. Orędziu temu przyświecała idea narodowa (nie nacjo-
nalistyczna), a przede wszystkim idea chrześcijańska”128.

Coraz wyraźniej widział też brak możliwości prowadzenia rozmów z wła-
dzami PRL: „Na tle obecnej sytuacji należałoby się zastanowić, czy jest moż-
liwość dialogu z rządem. Nie. Dlaczego? – Pomijając bowiem rzeczywistość, 
wychodzą z założeń dla siebie bardzo zasadniczych. Chcą całą sprawę przenieść 
na teren polityczny. Porozumienie będzie więc niemożliwe ze względu na tę 
politykę, w grę wchodzi tu polityka ZSRR. Orędzie weszło w drogę poli-
tyce rosyjskiej w stosunku do NRF. Wszystko inne to preteksty, którymi 
 szermują”129.

V. Udział w pracach komisji specjalistycznych Episkopatu Polski

Michał Klepacz 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. 
W okresie dwudziestu lat posługi biskupiej Michał Klepacz uczestniczył, 
w ramach Episkopatu Polski, w pracach następujących gremiów:

1) Komisji do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych 
i w Seminariach Duchownych – członek w latach 1947-1951 i przewodniczący 
w latach 1951-1953/1956; Komisji Seminariów Duchownych – członek w latach 
1950-1953/1956; Komisji Studiów/Studiów i Seminariów Duchownych – prze-
wodniczący w latach 1959-1967;

127 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963, wpis z 17 X 1963. 
128 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 16, Protokół KGEP, Warszawa, 

17 I 1966. 
129 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 34, Protokół KGEP, Warszawa, 

8 III 1966. 
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2) Komisji Szkolnej – członek w latach 1947-1953/1956;
3) Komisji do Rozmów z Rządem/Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu 

PRL i Episkopatu Polski – członek w latach 1949-1967;
4) Komisji Prasowej – członek w latach 1950-1953/1956;
5) Komisji Soborowej – członek w latach 1959-1967.

5.1. Członek (1947-1951) i przewodniczący (1951-1953/1956) Komisji 
do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych 
i w Seminariach Duchownych, członek Komisji Seminariów 
Duchownych (1950-1953/1956), Przewodniczący Komisji Studiów/
Studiów i Seminariów Duchownych (1959-1967) 

Komisja do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych 
i w Seminariach Duchownych w Polsce powołana została do życia podczas 
posiedzenia 1. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obradującej, w dniach 
22-24 maja 1946 roku na Jasnej Górze130. Archaicznie brzmiąca nazwa w praktyce 
dość często była skracana i w powszechnym obiegu gremium to funkcjonowało 
jako Komisja Studiów. Warto przypomnieć, że na przestrzeni kilkudziesięciu 
powojennych lat kilkakrotnie rozszerzano lub zawężano jej kompetencje o bli-
ską tematycznie problematykę wyższych seminariów duchownych. Początkowo 
w skład Komisji do Spraw Studiów Teologicznych na Fakultetach Kościelnych 
i w Seminariach Duchownych wchodzili: kard. Adam Stefan Sapieha (przewod-
niczący), bp Teodor Kubina, bp Jan Stepa, bp Stefan Wyszyński oraz bp Ignacy 
Świrski131. We wrześniu 1947 roku podczas 4. Konferencji Plenarnej Episko-
patu Polski jej gremium zostało powiększone o kolejnych hierarchów. Byli to 
bp Michał Klepacz oraz ordynariusz chełmiński bp Kazimierz Józef Kowalski132. 

O zadaniach, jakie podejmowała komisja, dobrze informuje list adreso-
wany do jej przewodniczącego przez prymasa Polski abpa Stefana Wyszyń-
skiego, kierującego posiedzeniem komisji w zastępstwie chorego metropolity 
krakowskiego. Na zebraniu, które odbyło się 20 grudnia 1949 roku, poruszano 
sprawy: 1) projektu statutów dla seminariów; 2) funkcjonowania niższych 
seminariów; 3) specjalnych studiów dla księży; 4) studiów teologicznych dla 

130 AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Pol-
skiego odbytej dnia 22-24 maja 1946 r. na Jasnej Górze, Częstochowa, 22-24 V 1946.

131 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 261.
132 Tamże. 
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katolików świeckich; 5) planowania wydawnictw katolickich133. Jednocześnie 
wystąpiono z wnioskiem do Konferencji Episkopatu Polski o zatwierdzenie 
bpa Michała Klepacza jako stałego delegata na zjazdy księży rektorów semi-
nariów katolickich. W charakterze tym ordynariusz łódzki wystąpił na Ogól-
nopolskim Zjeździe Księży Rektorów 5-6 września 1950 roku we Wrocławiu. 
Celem zjazdu było wypracowanie projektu statutu i regulaminu teologicznych 
zakładów naukowych. Mimo że przygotowany został tylko statut, bp Michał 
Klepacz ocenił, iż zjazd spełnił stawiane przed nim zadania134. 

W celu usprawnienia prac nad statutem seminariów podczas posiedzenia 
episkopatu na Jasnej Górze 12-13 września 1950 roku utworzona została Komisja 
Seminariów Duchownych – jako organ pomocniczy i wspierający prace Komisji 
Studiów135. Być może nawet Komisja Seminariów Duchownych powołana 
została tylko doraźnie – w celu finalizacji prac nad projektem statutu semi-
nariów. W jej skład weszli: abp Walenty Dymek (przewodniczący), bp Ignacy 
Świrski, bp Michał Klepacz oraz bp Piotr Kałwa. Powiązanie obu gremiów gwa-
rantował udział dwóch hierarchów posiadających bogate doświadczenie w pracy 
naukowo-badawczej bpa Michała Klepacza oraz bpa Ignacego  Świrskiego136. 

Podczas posiedzenia 24. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 5-6 grud-
nia 1950 roku biskupi przyjęli ostateczną, poprawioną wersję tego dokumentu. 
Najprawdopodobniej po śmierci kard. Adama Stefana Sapiehy, która nastąpiła 
23 lipca 1951 roku, bp Michał Klepacz przejął przewodniczenie Komisji do 
Spraw Studiów. Prace nad regulaminem seminariów, choć przeciągnęły się do 
roku 1952 roku, zakończyły się sukcesem. Dokument został zatwierdzony przez 
biskupów 4 czerwca 1952 roku137.

Niewiele można powiedzieć o działalności komisji w latach 1953-1957. 
Na pewno kluczowym zagadnieniem, które wówczas podejmowała, była 
sprawa likwidacji Wydziału Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszaw-
skim (2 sierpnia 1954 roku) oraz Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (11 sierpnia 1954 roku), a także fakt powołania przez władze 

133 AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 4, Pismo arcybiskupa Stefana Wy-
szyńskiego do kardynała Adama Stefana Sapiehy, Warszawa 20 XII 1949. 

134 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 262. 
135 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/12, k. 12, Protokół 23. KPEP, Jasna Góra, 

12-13 IX 1950.
136 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-

ryczne, s. 31. 
137 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 262.
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państwowe Akademii Teologii Katolickiej138. Warto dodać, że w dokumentacji 
z posiedzenia 44. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 14 lutego 1957 roku 
nie uwzględniono w szczegółowym spisie komisji działalności Komisji Stu-
diów139. Jej prace jednak kontynuowano, czego dowodem jest doprowadzenie 
– z inicjatywy bpa Michała Klepacza – do zwołania Ogólnopolskiego Zjazdu 
Zakładów Teologicznych. W trakcie przygotowań do tego wydarzenia jednym 
z tematów omawianych na posiedzeniu Komisji Studiów 11 czerwca 1958 roku, 
była kwestia funkcjonowania Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie140. 
Ogólnopolski Zjazd Zakładów Teologicznych odbył się na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim w dniach 9-11 września 1958 roku. Jako temat prze-
wodni obrano hasło Nauki kościelne a wymogi współczesnego świata. W zjeździe 
uczestniczyło około 1300 osób, w tym 15 biskupów na czele z kard. Stefanem 
Wyszyńskim, 380 rektorów i profesorów141. 

Jednak dopiero pół roku później, w lutym 1959 roku, pojawiają się szcze-
gółowe informacje o składzie Komisji Studiów. W jej pracach uczestniczyli: 
bp Michał Klepacz (przewodniczący), bp Czesław Falkowski, bp Kazimierz 
Józef Kowalski, bp Antoni Pawłowski oraz bp Ignacy Świrski142. Znaczne 
poszerzenie składu tego gremium nastąpiło w marcu 1962 roku. Zasiadali 
w niej: bp Michał Klepacz (przewodniczący), bp Czesław Falkowski, bp Józef 
Drzazga, bp Lech Kaczmarek, bp Kazimierz Józef Kowalski, bp Antoni Paw-
łowski, bp Ignacy Świrski oraz ks. Aleksander Usowicz CM143. 

Początek lat sześćdziesiątych XX wieku charakteryzuje się wzrostem aktyw-
ności Komisji Studiów. W kwietniu 1961 roku w Łodzi odbyła się narada 
wykładowców-profesorów sekcji filozoficznej w czasie, którego dyskutowano na 
temat Program i metoda nauczania filozofii w seminariach duchownych. Z kolei 
na Jasnej Górze, we wrześniu 1964 roku, podjęto problematykę wynikającą 
z Konstytucji o Liturgii Świętej. Rok później sekcja filozoficzna obradowała 
w Krakowie, a sekcja historii Kościoła we Wrocławiu. Tematyka spotkań była 

138 R. Bartnicki, Wielki Kanclerz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Kar-
dynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, s. 231-236.

139 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/173, k. 11-13, Komisje biskupie do uzu-
pełnienia.

140 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 262.
141 Tamże, s. 263. 
142 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/183, k. 103, Komisje uzupełnione, 19 II 

1959. 
143 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 121, Komisje uzupełnione, 15 III 

1962 r. 
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ściśle powiązana z obradami Soboru Watykańskiego II i zbliżającymi się obcho-
dami tysiąclecia Chrztu Polski144. Biskup Michał Klepacz o sprawach tych 
wielokrotnie informował kard. Stefana Wyszyńskiego. Na kartach Pro memo-
ria odnajdujemy bowiem liczne ślady aktywności przewodniczącego Komisji 
Studiów/Studiów i Seminariów Duchownych. Oto jeden z nich: „Bp Klepacz 
informuje o pracach Komisji Studiów. Zjazdy profesorów sekcji teologicznych 
– odbywają się z wielką korzyścią, Biskupi pomagają wyżywieniem i mieszka-
niem. Do m. września było 11 zjazdów naukowych profesorów zakładów teo-
logicznych. Odbyły się zjazdy: historyków w Warszawie; prawa kanonicznego, 
dogmatyki, apologetyki, biblistów, liturgistów, ojców duchownych, seminariów 
niższych diec.[iezjalnych], Rektorów (Katowice). Wnioski: 1) żeby w dalszym 
ciągu popierać zjazdy profesorów Sem.[inariów]; 2) przygotowanie naukowców 
dla Kościoła w Polsce; 3) mobilizowanie w diecezjach księży z dyplomami”145.

W obliczu przygotowań do obrad Soboru Watykańskiego II Komisja Stu-
diów/Studiów i Seminariów Duchownych podjęła zadanie opracowania Instruk-
cji o nauczaniu łaciny i języków obcych w Kościelnych Zakładach Naukowych 
w Polsce. W krótkim czasie, od wiosny 1962 do początków 1963 roku, powstały 
cztery kolejne wersje tego dokumentu ostatecznie zatwierdzonego przez Konfe-
rencję Plenarną Episkopatu Polski 2 lutego 1963 roku146.

Ważnym wydarzeniem, któremu bp Michał Klepacz – jako przewodniczący 
Komisji Studiów/Studiów i Seminariów Duchownych – patronował, był Kongres 
Teologów Polskich. Organizatorem tego przygotowanego na niespotykaną dotąd 
skalę, pierwszego powojennego zjazdu był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Obrady 
toczyły się w Lublinie od 13 do 15 września 1966 roku. Zgromadziły ponad 600 
profesorów i wykładowców, którzy debatowali aż w 19 sekcjach specjalistycznych147.

Analiza protokołów posiedzeń Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
z ostatnich lat życia bpa Michała Klepacza pozwala postawić tezę, że prak-
tycznie – z racji podejmowanej szerszej problematyki – mamy do czynienia 
z Komisją Studiów i Seminariów. Tezę tę potwierdzają losy komisji po śmierci 
bpa Michała Klepacza. Co prawda 16 lutego 1967 roku Konferencja Plenarna 
Episkopatu Polski powołała na przewodniczącego Komisji Studiów i Semi-
nariów bpa Lecha Kaczmarka, ale już miesiąc później pojawił się postulat jej 

144 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 263.
145 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1962, zapis z dnia 15 IX 1962. 
146 AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 61-66, Instrukcja o nauczaniu łaciny 

i języków obcych w Kościelnych Zakładach Naukowych w Polsce, Warszawa, 2 II 1963. 
147 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 263. 
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całkowitej reorganizacji148. W maju 1967 roku wyodrębniono z niej: Podkomi-
sję Studiów oraz Podkomisję Seminariów149. Następnie – w styczniu 1970 roku 
– zastąpiona została dwoma odrębnymi, samodzielnymi ciałami: Komisją do 
Spraw Nauki, kierowaną przez kard. Karola Wojtyłę, oraz Komisją do Spraw 
Seminariów Duchownych, kierowaną przez bpa Lecha Kaczmarka150. Wysoko 
oceniał działalność bpa Michała Klepacza na forum Komisji Studiów i Semi-
nariów kard. Stefana Wyszyński. W mowie pogrzebowej stwierdził bowiem: 
„Metropolita Krakowski wspomniał o wielkich zasługach bpa Michała jako 
przewodniczącego Komisji [Studiów] i Seminariów Duchownych w Polsce. 
Praca tej Komisji odbywa się pod bezpośrednim natchnieniem Kongregacji 
Studiów, Uniwersytetów i Seminariów przy Stolicy Świętej, dlatego ma tak 
doniosłe znaczenie. Konieczny jest tu wielki wysiłek umysłowy, aby rozpoznać 
te niezwykle bogate dziedziny myśli katolickiej – teologicznej i filozoficznej – 
i przekazać je naszym uczelniom krajowym, seminariom, uniwersytetom kato-
lickim i wydziałom teologicznym. W tej pracy Biskup do końca był wytrwały 
i najlepiej do niej przygotowany”151.

5.2. Członek Komisji Szkolnej (1947-1953/1956) 

Biskup Michał Klepacz został włączony w skład Komisji Szkolnej już na 
początku swojej posługi biskupiej, podczas posiedzenia 3. Konferencji Plenar-
nej Episkopatu Polski obradującej 28-29 kwietnia 1947 roku w Gnieźnie152. 
Przewodniczył jej wówczas kard. Adam Stefan Sapieha, który kierował nią od 
chwili powołania 3-4 października 1945 roku153. We wrześniu 1947 roku usta-
lono nowy skład Komisji Szkolnej. Odtąd na jej czele stał bp Jan Stepa (prze-
wodniczący), a członkami zostali: bp Juliusz Bieniek (sekretarz), bp Lucjan 
Bernacki, bp Michał Klepacz, bp Stanisław Rospond, administrator apostol-

148 AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 101, Pismo biskupa Lecha Kacz-
marka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk-Oliwa, 28 III 1967. 

149 AAW, SPP, Komisja Studiów, sygn. II 4/68, k. 123-124, Pismo biskupa Lecha Kacz-
marka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk-Oliwa, 29 V 1967. 

150 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 32, 40, Organa Konferencji Episko-
patu Polski, stan na dzień 16 stycznia 1970. 

151 S. Wyszyński, Dzieła Zebrane, t. XIX: styczeń – lipiec1967, Warszawa 2019, s. 29. 
152 AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu Pol-

skiego odbytej dnia 28-29 kwietnia 1947 roku w Gnieźnie, Gniezno, 28-29 IV 1947. 
153 M. G. Smoliński, Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 

niepolityczna?, s. 176.
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ski ks. Karol Milik oraz abp Włodzimierz Jasiński, który wycofał się z prac 
w episkopacie154. We wrześniu 1950 roku odnowiono skład Komisji Szkolnej, 
którą wówczas tworzyli: bp Jan Stepa (przewodniczący), bp Juliusz Bieniek 
(sekretarz), bp Michał Klepacz, bp Stanisław Rospond, bp Lucjan Bernacki, 
bp Zygmunt Choromański, administrator apostolski ks. Karol Milik155.

Głównym tematem obrad, w  których po raz pierwszy brał udział 
bp Michał Klepacz, była redukcja godzin lekcji religii i antykościelne dzia-
łania władz oświatowych. Ordynariusz łódzki zaproponował skierowanie do 
władz państwowych rezolucji domagającej się przywrócenia dwóch godzin 
religii w szkole, zaprzestania podważania moralności katolickiej i prawd wiary, 
swobody w zakładaniu i prowadzeniu szkół prywatnych156. 

Również na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się w Łodzi 21 kwietnia 
1948 roku, oprócz sprawy jednolitego katechizmu dla wszystkich diecezji pol-
skich poruszono problematykę obrony nauki religii w szkole oraz zagrożeń dla 
prywatnego szkolnictwa katolickiego. Była to odpowiedź na działania władz 
komunistycznych zmierzające do całkowitej likwidacji wszystkich katolickich 
szkół podstawowych i cofnięcia uprawnień państwowych prywatnym szkołom 
średnim. Hierarchowie musieli zdawać sobie sprawę, iż skuteczne odparcie 
ataków reżimu komunistycznego było w zasadzie skazane na klęskę i już pod 
koniec 1948 roku podjęto przygotowania do przeniesienia nauczania religii 
poza szkołę157. 

Podczas kolejnego spotkania członków Komisji Szkolnej, które miało 
miejsce w Krakowie 24 stycznia 1949 roku, tematyka oscylowała wokół róż-
norodnych metod, w tym prowokacji mających na celu usunięcie religii ze 
szkół. Biskup Michał Klepacz zaproponował wówczas m.in.: by każdemu 
przypadkowi usuwania religii ze szkoły nadać ramy postępowania prawnego; 
odpisy protestów odsyłać sekretarzowi generalnemu episkopatu bpowi Zyg-
muntowi Choromańskiemu; mówić o sprawach szkoły na ambonie, podczas 
konferencji z duchowieństwem, w rozmowach ze świeckimi; uchwalić ogólny 
sposób postępowania obowiązujący dla wszystkich diecezji158. 

154 AAG, Acta Hlondiana, oprac. S. Kosiński, Protokół Konferencji Episkopatu 
Polskiego odbytej dnia 5-7 września 1947 na Jasnej Górze, Częstochowa, 5-7 IX 1947. 

155 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-
ryczne, s. 31.

156 K. Gruczyński, Biskup Michał Klepacz 1893-1967, s. 257.
157 Tamże, s. 258. 
158 AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 1-3, Posiedzenie Ko-

misji Szkolnej Episkopatu w Krakowie, 24 stycznia 1949 r., Kraków, 24 I 1949.
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Następne spotkania członków Komisji Szkolnej miały miejsce 23 kwiet-
nia 1949 roku w Gnieźnie i 23 sierpnia 1949 roku w Krakowie. Za każdym 
razem na bieżąco analizowano dynamicznie zmieniającą się i coraz trudniejszą 
sytuację. Wygłoszono ponadto kilka referatów podejmujących szczegółowe 
kwestie. Biskup Michał Klepacz mówił 23 kwietnia 1949 roku o stosunku do 
religii Związku Młodzieży Polskiej. Podkreślił ideologiczne założenia orga-
nizacji mocno odwołującej się do materializmu i do zasad nowej moralności 
socjalistycznej159.

Warto dodać, że podczas posiedzenia 23 sierpnia 1949  roku Komisja 
Szkolna wydała ogólne dyrektywy dotyczące rozmów z rządem. W rzeczywi-
stości były to postulaty, które również w kolejnych latach stały się przedmiotem 
interwencji Episkopatu Polski. Przywołajmy najważniejsze z nich: 1) zostawić 
Kościołowi możliwość organizowania kształcenia podstawowego, średniego, 
wyższego; 2) zapewnić nauczanie religii w wystarczającej liczbie godzin i przez 
nauczycieli posiadających misję kanoniczną; 3) nie zwalniać i nie przenosić 
nauczycieli religii bez zgody kurii biskupiej; 4) nie usuwać ze szkół sióstr 
zakonnych; 5) nie żądać od katechetów w szkołach zawodowych specjalnych 
kwalifikacji; 6) zapewnić młodzieży opiekę duszpasterską, w szczególności 
ułatwić praktyki religijne; 7) zezwolić na zakładanie sodalicji i krucjaty eucha-
rystycznej w szkołach; 8) zatwierdzić podręczniki i katechizmy i nie utrudniać 
ich druku160.

Kolejne działania Komisji Szkolnej uściślono podczas posiedzenia 29. Kon-
ferencji Plenarnej Episkopatu Polski we wrześniu 1951 roku. Postanowiono 
wówczas, że podejmie ona następujące działania: 1) przygotuje i roześle ankietę 
o młodzieży (zapowiedź powołania Instytutu Katechetycznego), a w każdej 
diecezji kilkunastu księży poda odpowiedzi na ankietę; 2) przygotuje zjazd 
księży wizytatorów, na który zaproszenie skieruje bp Jan Stepa; 3) będzie 
poszukiwać i przygotowywać odpowiednie podręczniki szkolne; 4) zleci, by 
programem nauczania w kościele i w rodzinie zajęły się wydziały nauki kato-
lickiej w kuriach biskupich161.

159 AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 4-5, Posiedzenie 
Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego z dnia 23 kwietnia 1949 r. w Gnieźnie, Gniezno, 
23 IV 1949. 

160 AAW, SPP, Komisji Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 11, Uchwały Komisji 
Szkolnej Episkopatu jako dyrektywy w sprawach szkolnych dla rozmów z rządem /23 
sierpnia 1949 r./, Kraków, 23 VIII 1949. 

161 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/158, k. 8, Protokół 29. KPEP, Jana Góra, 
20-21 IX 1951. 
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Nie jest znana całościowa pełna dokumentacja Komisji Szkolnej. Właściwie 
nie dysponujemy żadnymi materiałami z lat 1952-1956. Najprawdopodobniej 
po aresztowaniu i uwięzieniu kard. Stefana Wyszyńskiego już nie obradowała, 
natomiast po jego powrocie na stolice metropolitalne gnieźnieńską i war-
szawską, wznowieniu posługi prymasowskiej i przewodniczenia Konferencji 
Episkopatu Polski podjęła działalność w ograniczonym zakresie pod kierow-
nictwem bpa Piotra Dudzica, ale już bez udział bpa Michała Klepacza162.

5.3. Członek Komisji do Rozmów z Rządem/Komisji Wspólnej 
przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski (1949-1967)

Wobec faktu zerwania 12 września 1945 roku przez władze Polski Ludo-
wej konkordatu ze Stolicą Apostolską oraz narastających kwestii spornych 
w relacjach państwo – Kościół coraz bardziej palącym problemem stało się ich 
uregulowanie163. Niestety, zgłaszane przez stronę kościelną postulaty rozpa-
trzenia najpilniejszych problemów pozostawały bez odpowiedzi. Prowadzona 
od 1948 roku zmasowana ofensywa antykościelna skłoniła Konferencję Epi-
skopatu Polski do złożenia pod koniec kwietnia 1949 roku oficjalnej prośby 
o powołanie wspólnej komisji. Gremium takie ukonstytuowało się 5 sierpnia 
1949 roku podczas pierwszego posiedzenia164. Stronę kościelną reprezentowali: 
bp Tadeusz Zakrzewski, bp Michał Klepacz i bp Zygmunt Choromański. 
Wybór ordynariusza łódzkiego spowodowany był zapewne jego otwartością, 
gotowością do dialogu, a nawet pewną ugodowością oraz umiejętnościami 
zjednywania sobie ludzi. Władze komunistyczne oddelegowały natomiast 
członka KC PZPR i kierownika wydziału organizacyjnego KC PZPR Fran-
ciszka Mazura, ministra administracji publicznej Władysława Wolskiego oraz 
wiceministra obrony narodowej i sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba165. 
Od 5 sierpnia 1949 roku do 14 kwietnia 1950 roku, kiedy zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy rządem a episkopatem, Komisja do Rozmów z Rzą-
dem – zwana w tym czasie Komisją Mieszaną – obradowała łącznie kilkanaście 
razy. W pierwszym etapie prac (od 5 sierpnia do 7 października 1949 r.) zbierała 
się siedmiokrotnie, w drugim etapie (od 4 listopada do 19 grudnia 1949 r.) czte-

162 AAW, SPP, Komisja Szkolna i Katechizacji, sygn. II 4/60, k. 18, Komisja Szkolna 
Episkopatu, 14 II 1957. 

163 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 63 i n. 
164 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 

Polski 1980-1989, Warszawa 2012, s. 26-27.
165 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), s. 248.
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rokrotnie, w trzecim etapie (od 11 marca do 14 kwietnia 1950 r.) czterokrotnie 
i dodatkowo kilka razy obradowała podkomisja166. Warto też dodać, że w marcu 
1950 roku, kiedy podejmowano próby wznowienia spotkań, doszło do bezpo-
średnich rozmów bpa Michała Klepacza z Julią Brystygier. Ordynariusz łódzki 
miał bowiem opinię najbardziej ugodowego spośród reprezentantów strony 
kościelnej w Komisji do Rozmów z Rządem167. Ostatecznie, mimo zawarcia 
pewnego kompromisu, jakim było wspomniane porozumienie, działalność 
Komisji do Rozmów z Rządem była naznaczona pasmem porażek. Władze 
komunistyczne były bowiem bezwzględne we wdrażaniu programu laicyzacji 
społeczeństwa, służyło temu nowe antykościelne ustawodawstwo. I tak jeszcze 
5 sierpnia 1949 roku został wydany Dekret o ochronie sumienia i wyznania, 
18 sierpnia 1949 roku Dekret o zmianie niektórych przepisów o stowarzysze-
niach, co doprowadziło do rozwiązania wszystkich stowarzyszeń katolickich, 
23 stycznia 1950 roku bezprawnie przejęto „Caritas”, a 20 marca 1950 roku 
uchwalono Ustawę o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościel-
nego168. Postępowanie władz komunistycznych umocniło większość członków 
episkopatu – na czele z kard. Adamem Stefanem Sapiehą – w przekonaniu, iż 
należy zwlekać z ostatecznym zawarciem umowy, starając się uzyskać choćby 
niewielkie ustępstwa169. Stanowisko takie Komisja Główna wyraziła jeszcze 
10 marca 1950 roku170. Ostatecznie porozumienie zostało zawarte pod wpły-
wem groźby aresztowania hierarchów sprzeciwiających się decyzjom władz 
komunistycznych i przy współudziale pośrednika w osobie Bolesława Piasec-
kiego171. Wkrótce ujawniły się też nieszczere intencje strony rządowej, która 
automatycznie, mimo braku takich ustaleń, zaprzestała zwoływać posiedzenia 
Komisji. Tylko dzięki usilnym zabiegom władz kościelnych do momentu 
aresztowania prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego 25 września 1953 roku 

166 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 
Polski 1980-1989, s. 30-33. 

167 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), s. 315-316.
168 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 

Polski 1980-1989, s. 28-33.
169 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 1-2, Protokół KGEP, Kraków, 28-29 

I 1950 r.; Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 3, Protokół KGEP, Kraków, 1 III 1950.
170 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/5, k. 4-5, Protokół KGEP, Warszawa, 10-

11 III 1950. 
171 J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), s. 317-321.
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członkowie Komisji do Rozmów z Rządem spotkali się kilka razy172. Dialog 
uległ zerwaniu, a jednocześnie reżim komunistyczny na drodze faktów doko-
nanych dążył do coraz większego osłabienia i pełnego podporządkowania 
Kościoła. Już pięć dni po podpisaniu porozumienia uchwalono ustawę, na 
mocy której powołano do życia Urząd do Spraw Wyznań. Swoistym apogeum 
ograniczania praw Kościoła było przyjęcie przez Radę Państwa PRL 9 lutego 
1953 roku dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych173. 

Pełne wznowienie działalności Komisji do Rozmów z Rządem nastąpiło 
po powrocie kard. Stefana Wyszyńskiego do Warszawy. Uzgodniono wówczas 
zmianę nazwy na Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 
Polski. Stronę kościelną reprezentowali ponownie biskupi Michał Klepacz 
i Zygmunt Choromański, co dawało im okazję do rehabilitacji za uległą postawę 
wobec władz komunistycznych w latach 1953-1956174. Przedstawicielami strony 
państwowej byli szef Urzędu do Spraw Wyznań Jerzy Sztachelski i początkowo 
minister oświaty Władysław Bieńkowski, którego dość szybko zastąpił członek 
Biura Politycznego KC PZPR Jerzy Morawski, a później sekretarz KC PZPR 
Zenon Kliszko, najbliższy współpracownik Władysława Gomułki175. 

Pewnym sukcesem pierwszych tygodni „odwilży” było wydanie 8 grud-
nia 1956 roku komunikatu zapowiadającego uchylenie dekretu z 9 lutego 
1953 roku o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, uregulowanie 
nauczania religii w szkołach, dopuszczenie księży do posługi duszpasterskiej 
wśród chorych i osadzonych w więzieniach, powrót wysiedlonych w 1953 roku 
zakonnic oraz wygnanych pięciu biskupów z diecezji na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych176. Jednak dopiero 31 grudnia 1956 roku nastąpiło opublikowanie 
dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, a wszystkie 
zawarte wówczas postanowienia ujęte zostały w tzw. małe porozumienie. 
Postawa władz państwowych wobec zgłaszanych kolejnych postulatów strony 
kościelnej unaoczniła pozorny charakter zmian177. W 1957 roku mimo że 

172 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 
Polski 1980-1989, s. 37.

173 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 82-83.
174 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/11, k. 10, Protokół KGEP, Warszawa, 

7 XI 1956.
175 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 

Polski 1980-1989, s. 43.
176 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), s. 166-168.
177 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 

Polski 1980-1989, s. 43-46. 
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posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 
odbywały się dość często, nie przynosiły żadnych efektów. Przedstawiciele 
Kościoła wskazywali konkretne przeszkody na drodze do normalizacji, m.in. 
wielokrotnie podnoszono problem zwrotu „Caritasu”, a władze komuni-
styczne nasilały propagandę ateistyczną, oskarżały biskupów o nietolerancję 
wobec osób o odmiennym światopoglądzie i krytykowały program Wiel-
kiej Nowenny178. Od końca 1958 roku Komisja Wspólnej przedstawicieli 
Rządu PRL i Episkopatu Polski spotykała się sporadycznie. Natomiast reżim 
komunistyczny bez najmniejszych skrupułów wprowadzał nowe rozwiązania 
prawne godzące w prawa Kościoła katolickiego i osób wierzących. W grudniu 
1959 roku odebrano seminariom duchownym status uczelni wyższych, w lipcu 
1961 roku usunięto lekcje religii ze szkół, a w grudniu 1963 roku nastąpiła 
ostateczna likwidacja kościelnych szkół średnich179.

W sierpniu 1963 roku władze państwowe jednostronnie dokonały zamroże-
nia prac. Po śmierci bpa Michała Klepacza w styczniu 1967 roku, wobec kryzysu 
wywołanego brakiem zgody dla kandydatury nowego członka strony kościelnej 
bpa Ignacego Tokarczuka działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu 
PRL i Episkopatu Polski została zawieszona180. Znaczenie działalności Komisji 
do Rozmów z Rządem i szczególną rolę, jaką w jej pracach odegrał bp Michał 
Klepacz, kard. Stefan Wyszyński mocno zaakcentował – tuż po powrocie na 
wolność – podczas historycznego wystąpienia w łódzkim Wyższym Semi-
narium Duchownym 6 listopada 1956 roku. Była to jednocześnie publiczna 
deklaracja pełnego zaufania, jakim darzył bpa Michała Klepacza:

„Nigdy przedtem, przed wojną, w czasach wolności absolutnej Episkopat 
nie obradował tak często jak w ostatnich czasach. Nigdy konferencje Episko-
patu nie przedłużały się po kilka dni, nigdy nie pracowało tyle najrozmait-
szych komisji, co w ciągu ostatnich lat. Wśród tych komisji niemało miejsca 
zajmowała Komisja dla rozmów z Rządem. Pracowała ona w najściślejszym 
zespoleniu ze mną, pod moim kierownictwem i prowadziła długie, uciąż-
liwe rozmowy, nie zawsze skuteczne, z przedstawicielami władz. Na czele 
Episkopatu stała Komisja Główna, która kilkanaście razy do roku odbywała 
pod naszym kierownictwem nie kończące się narady. W tej ciężkiej pracy 
Episkopat niesłychanie się zespolił.

178 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 129-131.
179 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. II, cz. I: 1956-1963, Olsz-

tyn 2000, s. 136-167.
180 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu 

Polski 1980-1989, s. 55-60.
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Mieliśmy więc prace podzielone i ściśle określone. Tego bowiem wymagała 
sytuacja: koordynacji i zespolenia. Prace, którym musiałem przewodniczyć, 
stykały mnie szczególnie blisko z Arcypasterzem Łódzkim. Biskup Michał był 
moim najczęstszym gościem z tytułu swoich obowiązków i z tytułu naszego 
współżycia i współpracy. Prawie wszystko robiliśmy razem. Razem przygoto-
wywaliśmy materiały do rozmów na Komisjach Mieszanych. Po zakończeniu 
ich wspólnie podsumowywaliśmy rezultaty. Razem jeździliśmy do Rzymu 
i razem stamtąd wracaliśmy po wspólnych rozmowach z Ojcem Świętym 
i z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej”181.

5.4. Członek Komisji Prasowej (1950-1953/1956)

Szczególną uwagę zwrócić należy na działalność Komisji Prasowej. Odgry-
wała ona sporą rolę z uwagi na kluczowe znaczenie mediów w komunikacji 
społecznej oraz ich wkład w kreowanie rzeczywistości społecznej, i co więcej 
politycznej. Była to niezwykle delikatna materia podlegająca wyjątkowym 
napięciom na linii państwo – Kościół. Nie może więc dziwić, że członkami 
komisji byli hierarchowie mający decydujący wpływ na polityczny wymiar 
działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Komisja Prasowa utworzona 
została 5-7 września 1947 roku na Jasnej Górze podczas 4. Konferencji Plenar-
nej Episkopatu Polski. Jej pierwszym przewodniczącym aż do śmierci w paź-
dzierniku 1948 roku był ordynariusz łomżyński bp Stanisław Łukomski182. 
Później pracami Komisji kierował sam prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, 
a członkami byli bp Michał Klepacz, bp Kazimierz Józef Kowalski i bp Zyg-
munt Choromański183. Natomiast po śmierci bpa Michała Klepacza w marcu 
1968 roku skład Komisji Prasowej został znacznie odnowiony. Tworzyli ją 
wówczas: bp Zygmunt Choromański (przewodniczący), bp Herbert Bed-
norz, bp Bronisław Dąbrowski, bp Bogdan Sikorski, ks. Roman Mieliński, 
ks. Andrzej Bardecki oraz redaktorzy pism katolickich184.

Nie zachowała się dokumentacja Komisji Prasowej. Możemy więc jedynie 
domniemywać, jaki był zakres jej działalności. Komisja zapewne m.in.: 1) spra-

181 Przemówienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź, 6 XI 1956 r., w: J. Klechta, 
Biskup Michał Klepacz w dokumentach bezpieki, s. 118. 

182 M. G. Smoliński, Biskup Negocjator Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia 
niepolityczna?, s. 176. 

183 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-
ryczne, s. 31.

184 Tamże, s. 35. 
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wowała nadzór nad czasopismami katolickimi w zakresie zgodności ukazują-
cych się na ich łamach treści z oficjalnym nauczaniem Kościoła i moralnością 
katolicką; 2) koordynowała druk w prasie katolickiej najważniejszych doku-
mentów oraz materiałów duszpasterskich Kościoła w Polsce; 3) monitorowała 
na bieżąco kondycję i stan posiadania prasy katolickiej; 4) wspierała działania 
na rzecz zachowania autonomii i niezależności mediów katolickich wobec 
nasilających się ataków centralnych władz państwowych oraz administracji 
wyznaniowej; 5) podejmowała interwencje na rzecz prasy katolickiej wobec 
ingerencji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 

W opisanym powyżej zakresie działalność Komisji Prasowej miała szcze-
gólne znaczenie w latach 1949-1953, a więc w czasie szczytowym budowy 
– według wzorców sowieckich – państwa socjalistycznego i apogeum represji 
stalinowskich. Prześladowania i szykany administracyjne dotknęły bowiem 
wszystkie czasopisma katolickie w Polsce. Podczas posiedzenia Komisji Głów-
nej 21-22 listopada 1951 roku stwierdzono: „Sfery rządowe postawiły zarzut 
«Tygodnikowi Powszechnemu», że jego wpływ społeczny jest szkodliwy. Na 
inne tygodniki katolickie cenzura wywiera różne naciski. Episkopat musi 
określić pewną linię, której tygodniki winny się trzymać. Sprawą tą zajmie się 
Komisja Prasowa i należałoby zwołać konferencję redaktorów tygodników”185.

Niestety, mimo usilnych zabiegów Komisji Prasowej, prymasa Polski i całego 
episkopatu nie udało się powstrzymać fali ataków ze strony reżimu. Tylko 
w 1953 roku – obok „Tygodnika Powszechnego”, którego tytuł został wówczas 
bezprawnie przekazany przez władze komunistyczne uzurpatorskiej redakcji Sto-
warzyszenia „PAX” – przestały na co najmniej kilka lat ukazywać się: „Królowa 
Apostołów”, „Mały Gość Niedzielny”, „Misjonarz”, „Powściągliwość i Praca”, 
„Znak”186. Po „odwilży” 1956 roku przed Komisją Prasową pojawiły się nowe 
zadania. Mimo wznowienia działalności części redakcji pism katolickich nie 
odzyskano bowiem stanu posiadania z lat 1945-1946. Nie możemy odtworzyć 
dokładnie jej prac w tym okresie. Wiemy natomiast, że od 1970 roku funk-
cjonowała pod nową nazwą jako Komisja do Spraw Prasy i Informacji, a jej 
przewodniczącym był kard. Stefan Wyszyński. Prawdopodobnie od lat sześćdzie-
siątych XX wieku w praktyce częściowo jej zadania przejęła Komisja Wydawnictw 
Katolickich, a później również Komisja Środków Społecznego Przekazu187. 

185 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/6, k. 75.
186 Wciąż ogromną wartość poznawczą ma prawie nieznana książka J. Stefaniaka, Po-

lityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998. 
187 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 49-52, Organa Konferencji Episko-

patu Polski, Warszawa, 16 I 1970. 
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5.5. Członek Komisji Soborowej (1959-1967)

Biskup Michał Klepacz odegrał ważną rolę zarówno w pracach Komisji 
Soborowej, jak i podczas samych obrad Soboru Watykańskiego II. Przypo-
mnijmy, że już 15 kwietnia 1959 roku – na wniosek Komisji Głównej – pod-
czas 55. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski powołano skład Komisji 
Soborowej. Szczególnie w latach sześćdziesiątych XX wieku była to jedna 
z najważniejszych komisji specjalistycznych działających w ramach struktur 
polskiego episkopatu188. W skład Komisji Soborowej – poza jej przewodniczą-
cym abpem Antonim Baraniakiem – początkowo weszli: bp Michał Klepacz, 
bp Piotr Kałwa, bp Ignacy Świrski, bp Andrzej Wronka, bp Jan Jaroszewicz189. 
Według stanu na 15 marca 1962 roku Komisję Soborową tworzyli: abp Antoni 
Baraniak (przewodniczący), bp Michał Klepacz, bp Piotr Kałwa, bp Ignacy 
Świrski, bp Andrzej Wronka, bp Jan Jaroszewicz oraz bp Lech Kaczmarek190. 
Po zakończeniu II sesji soborowej, która obradowała jesienią 1963 roku, doszło 
do rozszerzenia gremium poprzez włączenie kolejnych hierarchów: abpa Bole-
sława Kominka, bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego, bpa Karola Wojtyły, 
bpa Józefa Drzazgi, ks. Wincentego Granata i o. Bernarda Przybylskiego OP191. 
Tak więc bp Michał Klepacz należał do grona najwcześniej powołanych człon-
ków, ponadto – co miało niebagatelne znaczenie dla samego zaangażowania 
soborowego – uczestniczył również we wszystkich czterech sesjach Soboru 
Watykańskiego II192.

188 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959.

189 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959.

190 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 122, Komisje uzupełnione, 15 III 
1962. 

191 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 
18 XII 1963.

192 Do tego wąskiego grona należało tylko dziesięciu polskich hierarchów: 1) pry-
mas Polski kard. Stefan Wyszyński; 2) wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej 
biskup, a od 1964 roku metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła; 3) metropolita 
poznański abp Antoni Baraniak; 4) biskup włocławski Antoni Pawłowski; 5) biskup 
chełmiński Kazimierz Józef Kowalski; 6) biskup lubelski Piotr Kałwa; 7) biskup łódzki 
Michał Klepacz; 8) biskup koadiutor diecezji katowickiej Herbert Bednorz (od 1967 r. 
biskup katowicki); 9) biskup koadiutor diecezji gdańskiej Edmund Nowicki (od 1964 r. 
biskup gdański); 10) specjalny delegat prymasa Polski w Opolu z uprawnieniami biskupa 
rezydencjonalnego biskup Franciszek Jop (od 1967 r. administrator apostolski ad nutum 
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Już podczas pierwszego posiedzenia Komisji Soborowej, obradującego 
12 maja 1959 roku w pałacu arcybiskupim w Poznaniu, bp Michał Klepacz 
podniósł kwestię tematów, jakie miano poruszyć na Soborze. Proponował, 
by – mając na uwadze doświadczenie Kościoła w Polsce – przygotować rozwią-
zania dotyczące unii kościelnych. Jako kluczowy dla obrad soborowych widział 
problem jedności Kościoła. Zwracał również uwagę na problemy współczesnej 
technokracji i dehumanizacji. Innym ważnym zagadnieniem była konieczność 
ustosunkowania się do współczesnych kierunków społeczno-ekonomicznych, 
zagadnienia laicyzmu, jego źródeł, objawów i środków zaradczych. W okresie 
przygotowań do Vaticanum II bp Michał Klepacz – podobnie jak inni polscy 
dostojnicy – w sierpniu 1959 roku przesłał vota zawierające jego indywidualne 
postulaty. Były one w praktyce zbieżne z postulatami zgłoszonymi podczas 
wystąpienia inauguracyjnego Komisji Soborowej193. 

Warto dodać, że działalność Komisji Soborowej – znajdująca odzwiercie-
dlenie na kartach „Protokołów Komisji/Rady Głównej Episkopatu Polski” 
oraz „Protokołów Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski” – pozwala na 
sformułowanie celów, jakie przed sobą stawiała. Wskazać należy sześć najważ-
niejszych: 1) animowanie ogólnopolskich programów duszpasterskich zawie-
rających elementy przygotowania pastoralnego do Soboru Watykańskiego II 
(m.in. „Czuwań Soborowych”); 2) koordynacja i porządkowanie przygotowań 
do poszczególnych sesji soborowych, w szczególności redakcji schematów 
soborowych; 3) ogólne nadzorowanie prac studyjnych nad dokumentami 
soborowymi, w tym wydania ich edycji polskiej oraz komentarzy; 4) starania 
o tworzenie literatury popularyzującej i przybliżającej dorobek Soboru, a także 
powstawanie różnorodnych form pomocy duszpasterskich; 5) wyznaczanie 
głównych kierunków odnowy posoborowej, ich dostosowanie do możliwości 
i potrzeb duszpasterskich Kościoła katolickiego w Polsce oraz koordyno-
wanie współdziałania w tym wymiarze poszczególnych komisji episkopatu; 
6) formułowanie postulatów związanych z wdrażaniem reform posoborowych 
w Kościele powszechnym, w tym odnoszących się do problematyki poruszanej 
na Synodach Biskupów194.

Biskup Michał Klepacz został zauważony i doceniony już w pierwszych 
dniach obrad Soboru Watykańskiego II. Na początku I sesji dokonano wyboru 

Sanctae Sedis w Opolu, od 1972 r. biskup opolski) – zob. M. Białkowski, Wokół Soboru 
Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016, s. 49.

193 M. Przybysz, M. Saran, Pasterz cierpliwego dialogu, s. 165-167. 
194 M. Białkowski, Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Pol-

ski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Salvatoriana Polonica” 14(2020), s. 121.
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członków dziesięciu komisji soborowych. Spośród polskich hierarchów tylko 
siedmiu uzyskało wystarczającą liczbę głosów lub papieską nominację, by wejść 
w skład gremiów mających przygotowywać – na bazie prowadzonej dyskusji 
– ostateczne schematy dokumentów soborowych. Biskup Michał Klepacz już 
22 października 1962 roku został włączony do soborowej Komisji do Spraw 
Studiów i Seminariów. Uzyskał 1152 głosy poparcia195. Oprócz ordynariusza łódz-
kiego do komisji soborowych zostało wybranych jeszcze sześciu innych polskich 
hierarchów: abp Antoni Baraniak do Komisji do Spraw Kościołów Wschodnich 
(1116 głosy), bp Franciszek Jop do Komisji Liturgicznej (872 głosy), abp Bolesław 
Kominek i bp Herbert Bednorz do Komisji Apostolatu Świeckich i Widowisk 
(nominowani przez papieża), abp Józef Gawlina do Komisji Biskupów i Zarzą-
dzania Diecezjami (nominowany przez papieża), kard. Stefan Wyszyński do 
Sekretariatu do Spraw Nadzwyczajnych (nominowany przez papieża)196. 

Bardzo znaczący był fakt wyznaczenia bpa Michała Klepacza na koor-
dynatora i moderatora konferencji prasowych polskich ojców soborowych 
organizowanych dla dziennikarzy akredytowanych przy Soborowym Biu-
rze Prasowym. Ordynariusz łódzki pełnił tę odpowiedzialną funkcję przez 
wszystkie cztery sesje soborowe. Do pomocy przydzielono mu bpa Herberta 
Bednorza oraz księży Szczepana Wesołego i Michała Czajkowskiego197.

Na toczące się w bazylice św. Piotra na Watykanie obrady soborowe skła-
dały się przede wszystkim tysiące wystąpień dostojników kościelnych z całego 
świata. Biskup Michał Klepacz spośród polskich biskupów należał w  tej 
materii do liderów. Był – po prymasie Polski – najaktywniejszym polskim 
ojcem soborowym198. Przywołajmy kilka danych statystycznych. Kardynał 
Stefan Wyszyński podczas obrad Soboru Watykańskiego II wystąpił 10 razy, 
wygłaszając przemówienia w imieniu własnym oraz całego Episkopatu Polski. 
Biskup Michał Klepacz – 9 razy, bp/abp Karol Wojtyła – 8 razy, abp Antoni 
Baraniak – 7 razy, bp Edmund Nowicki – 4 razy, bp Herbert Bednorz – 4 razy, 

195 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1962, wpis z 22 X 1962 r. 
196 M. Przybysz, M. Saran, Pasterz cierpliwego dialogu, s. 168. 
197 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963, wpis z 28 IX 1963 r. 
198 Ilościową i  jakościową analizę udziału w obradach oraz aktywności wszystkich 

polskich ojców soborowych zawierają artykuły: M. Białkowski, Polscy ojcowie Soboru 
Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza Przeszłość” 132(2019), s. 269-315; tenże, Polscy ojcowie 
Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL 
w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Studia Pelplińskie” 53(2019), s. 33-73.
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bp Kazimierz Józef Kowalski – 3 razy, bp Antoni Pawłowski – 3 razy, bp Fran-
ciszek Jop – 3 razy, bp Wilhelm Pluta – 3 razy199.

Tematyka wystąpień ordynariusza łódzkiego obejmowała najbardziej aktu-
alne problemy eklezjalne. Hierarcha mówił na temat schematu O źródłach 
Objawienia (20 listopada 1962 r.); schematu O Kościele (dwukrotnie – 18 i 31 paź-
dziernika 1963 r.); schematu O biskupach i zarządzaniu diecezjami (12 listopada 
1963 r.); schematu O ekumenizmie (26 listopada 1963 r.); schematu O wolności 
religijnej (24 września 1964 r.); schematu O Kościele w świecie współczesnym (trzy-
krotnie – 26 października 1964 r., 27 września i 7 października 1965 r.)200. Cie-
kawe informacje ukazujące wydźwięk, jaki wywołało wystąpienie bpa Michała 
Klepacza w trakcie debaty wokół schematu O Kościele 18 października 1963 roku, 
zawiera zapis kard. Stefana Wyszyńskiego: „Głos zabierał B[isku]p Klepacz, 
imieniem Episkopatu Polski; wypowiadał się za rozdziałem Kościoła i Państwa, 
co w naszej praktyce codziennej jest lepsze, niż sytuacja konkordatowa. Sesja 
zakończyła się o godz. 12.30. – Kard.[ynał] Ruffini pytał mnie, czy B[isku]
p Klepacz przemawiał i w moim imieniu? Oczywiście, tak, w naszej sytuacji 
innego wyjścia nie widzę, tylko należy przestrzegać zasad rozdziału, bo państwo 
komunistyczne nie zechce konkordatu, jako układu dwustronnego, tylko jako 
jednostronnie narzucony pakt, którego użyje tylko dla propagandy”201.

Ważnym elementem działalności bpa Michała Klepacza – jako członka 
Komisji Soborowej oraz uczestnika obrad Soboru Watykańskiego II – była 
działalność sprawozdawcza służąca prezentacji oraz promocji nauczania sobo-
rowego. Po II sesji soborowej mówił m.in. o zaangażowaniu polskich ojców 
soborowych w komisjach Soboru oraz o pracy przy konferencjach praso-
wych202. Po III sesji soborowej – obok innych członków Komisji Soborowej 
– referował schemat O wolności religijnej203. 

* * *
Postać bpa Michała Klepacza bardzo wyraźnie zapisała się na kartach dzie-

jów Episkopatu Polski w XX wieku. Ocenę jego działalności pozostawił sam 
Prymas Tysiąclecia. W dniu śmierci hierarchy poświęcił mu dłuższy fragment 
swojego osobistego dziennika: „Odejście Biskupa Michała można uważać za 

199 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, Lublin 2019, s. 203-204.

200 B. Bejze, Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000, s. 102-111.
201 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963, wpis z 18 X 1963 r. 
202 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1963, wpis z 18 XII 1963 r. 
203 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1964, wpis z 17 XII 1964 r. 
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niespodziewane. Był niewątpliwie wielką indywidualnością. Ze studiów filozof, 
miał zawsze szerokie zainteresowania na peryferiach filozofii i życia. Czytał bar-
dzo dużo, zwłaszcza najrozmaitszych pamiętników z okresu wojennego. Znał 
doskonale literaturę rosyjską i duszę rosyjską. Chociaż mało się wypowiadał na 
te tematy, jednak dręczył Go smutek na skutek głębszego rozeznania sytuacji 
Polski, uplątanej w sojusz z ZSRR. Moskalom nie ufał. Miał bardzo stanowczy 
osąd o szkodliwej dla Narodu polityce Partii, uzależnionej od ZSRR. Ale nie 
widział wyjścia z sytuacji. I dlatego – milcząc – usiłował szukać rozwiązań 
dopuszczalnych, chociaż kompromisowych. W opinii polskiej uchodził za 
bardzo kompromisowego; nie był nim w rzeczywistości. Człowiek towarzy-
sko kulturalny, nie zawsze mówił to, co myślał, różnym politykom, którzy 
usiłowali Biskupa pozyskać na swoją stronę. Stąd rodziło się wiele trudności 
i nieporozumień, które robiły wrażenie, że Biskup prowadzi własną linię. Prasa 
zagraniczna, pod wpływem PAX-u, mówiła, że to jest linia przeciwko Pryma-
sowi. W rzeczywistości tak nie było. Bp Klepacz był lojalny wobec Episkopatu, 
chociaż szedł niekiedy na rozwiązania taktyczne, o dwuznacznym wymiarze”204.

Kardynał Stefan Wyszyński zwracał uwagę na aktywność polityczną 
dostojnika i  jego mocne osadzenie w realiach życia społeczno-politycznego. 
Również i dziś nie sposób pisać o tej wyjątkowej postaci bez odniesienia do 
dramatycznych wyborów, ustępstw oraz zaniedbań z lat 1953-1956. Jednocześ-
nie towarzyszyć nam musi świadomość, że rzeczywistość ta przesłania wkład 
w prace wielu gremiów i zespołów, którym łódzki ordynariusz przewodził 
i wyznaczał kierunki działania. W niniejszym artykule ukazano je, bazując 
na materiałach archiwalnych Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego 
i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Wydaje się, że szansę na lepsze 
poznanie i zrozumienie obu perspektyw mogą przynieść dopiero badania nad 
nową biografią bpa Michała Klepacza.

CONTRIBUTION OF MICHAŁ KLEPACZ IN THE PROJECTS  
OF THE POLISH CONFERENCE OF BISHOPS AND ITS SPECIAL 

COMMITTEES (1947-1967)

Summary

Bishop Michał Klepacz played a key role in the projects of the Polish Conference 
of Bishops after Second World War. Appointed as a bishop of Łódź diocese in 1946, 
he was called to be a member of the General Committee of the Polish Conference of 

204 AAG, S. Wyszyński, Pro memoria 1967, wpis z 27 I 1967 r. 
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Bishops. His duties were directly related to the work of the Committee responsible 
for talks between the representatives of the Polish Government (PRL) and the Polish 
Episcopate (1949-1967). He was also a member of various committees: the Theo-
logical Studies Committee overseeing Church Faculties and Seminaries (member 
in 1947-1951 and chairman in 1951-1953/1956), which was later changed to Academic 
and Seminary Committee (chairman in 1959-1967), School Committee (member in 
1947-1953/1956), Press Committee (member in 1950-1953/1956), and Vatican Council 
Committee (member in 1959-1967). Bishop Klepacz played a major role in the last 
committee because he participated in all four sessions of the Second Vatican Council.

The bishop of Łódź was also a key figure of the Polish Episcopate during the 
imprisonment and isolation of the Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszyński 
(1953-1956). He was chosen to be the President of the Polish Conference of Bishops 
at the time of direct interference of the government (PRL) into the Church matters. 
During that time, he achieved the following: 1) drafted general direction and con-
tent of the pastoral teaching; 2) shaped difficult relationship with the government 
(PRL); 3) controlled and managed chapter vicars with the authority of bishops in the 
Western and Northern Territory; 4) supervised the activities of the religious societies. 
Difficult decisions undertaken by the President of the Polish Conference of Bishops 
at the time of complicated socio-political context call for new biographical studies 
encompassing the governance of bishop Michał Klepacz in its entirety.

Słowa kluczowe: 
 Michał Klepacz, Episkopat Polski, Konferencja Episkopatu Polski, Komisja 
Główna/Rada Główna Episkopatu Polski, Komisja Komisji do Spraw Studiów 
Teologicznych na Fakultetach Kościelnych i w Seminariach Duchownych/
Komisja Studiów, Komisja Szkolna, Komisja do Rozmów z Rządem/Komisja 
Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski, Komisja Prasowa, 
Komisja Soborowa.

Keywords: 
 Michał Klepacz, Polish Episcopate, Polish Conference of Bishops, General Com-
mittee of the Polish Conference of Bishops, Committee on Matters of Theologi-
cal Studies on Church Faculties and in Seminaries/Academic Committee, School 
Committee, Committee on Talks between Polish Government (PRL) and Polish 
Episcopate, Press Committee, Vatican Council Committee.
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Ks. Matteo Campagnaro, Posoborowa teologia Ameryki Łacińskiej. 
Geneza, charakterystyka, perspektywy, Wrocław 2020, ss. 135.

Nadal, mimo że mamy już XXI wiek, ciągle najbardziej znaczącym zna-
mieniem najnowszej historii chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolic-
kiego, jest Sobór Watykański II. Jego nauczanie i duch są stale obecne, a cały 
ten trwający czas najkrócej jest określany jako okres posoborowy. Realne 
i konkretne elementy tej rzeczywistości manifestują się bardzo różnie, także 
w zależności od umiejscowienia geograficzno-historycznego. 

Autor prezentowanej książki jest absolwentem Archidiecezjalnego Semi-
narium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie i Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie, gdzie się doktoryzował. Wydał książkę pt. Wiara 
to fascynujące spotkanie w oparciu o myśli Luigi Giussaniego, założyciela 
ruchu „Comunione e Liberazione”. Obecnie jest sekretarzem i kapelanem 
kard. K. Nycza, metropolity warszawskiego. 

Książkę otwiera spis treści (s. 5-6) i wykaz skrótów (s. 7). Całość opraco-
wania podzielono na cztery rozdziały, a te z kolei na paragrafy i na mniejsze 
jednostki.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Podstawy historyczne (s. 13-31). Najpierw zapre-
zentowano pierwszą ewangelizację oraz epokę kolonialną. To lata 1492-1768, 
a więc czas od wyprawy Krzysztofa Kolumba do dramatycznych wydarzeń 
zniszczenia redukcji jezuickich. Prezentacja lat 1768-1899 to neokolonializm 
i kryzys Kościoła, następnie od zniesienia wspomnianych redukcji jezuic-
kich aż po symboliczny synod plenarny w Rzymie w 1899 roku. Wreszcie 
w chronologii następuje trzeci okres: 1899-1955, nadzieje i perspektywy zwią-
zane z odnową i odbudową Kościoła w Ameryce Łacińskiej zapoczątkowane 
obradami rzymskimi zwołanymi przez Leona XIII. Czas ten w prezentowanej 
książce zamyka pierwsza konferencja CELAM w Rio do Janeiro. Można 
powiedzieć, że ten czas to powrót do prymatu ewangelizacji. 

Geneza teologii posoborowej Ameryki Łacińskiej to tematyka kolejnego roz-
działu (s. 33-76). Wskazując na fazę przygotowawczą z  lat 1955-1965, autor 
podkreśla znaczenie powstania CELAM-u, wymienia rewolucję kubańską, 
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Sobór Watykański II, zmiany metody teologicznej i opcję na rzecz ubogich. 
Jego zdaniem ważna jest refleksja Methol Ferre i całe posoborowe katolickie 
odrodzenie. W pierwszym okresie posoborowym i przygotowaniach do konfe-
rencji w Medellin (1965-1968) wskazano na X posiedzenie CELAM w Mar del 
Plata, spotkanie w La Capilla i znaczenie encykliki Populorum progressio Pawła 
VI. Za tymi trzema wydarzeniami kryją się kolejno: rozwój integralny, poszu-
kiwanie „teologii CELAM” i rozeznanie dokumentu Pawła VI jako encykliki 
„latynoamerykańskiej”. Natomiast już sama Konferencja w Medellin (1968) 
to Kościół ubogi, misyjny i paschalny. Ważnym wydarzeniem w Medellin 
było przemówienie Pawła VI, pierwszego papieża, który nawiedził Amerykę 
Łacińską, a także dokument końcowy konferencji koncentrujący się na opcji 
na rzecz ubogiego i integralnym wyzwoleniu. 

Trzeci rozdział studium M. Campagnaro opatrzono tytułem: Cechy teo-
logii posoborowej Ameryki Łacińskiej (s. 77-97). Najpierw poczyniono szeroką 
charakterystykę teologii wyzwolenia. Zwrócono zwłaszcza uwagę na opcję 
preferencyjną na rzecz ubogich, metody indukcyjne i religijność ludową. 
Wskazując natomiast już na jednostkowe nurty teologii wyzwolenia, wyróż-
niono: 1. teologię doświadczenia duszpasterskiego Kościoła; 2. teologię 
doświadczenia grup rewolucyjnych; 3. teologię doświadczenia historycznego; 
4. teologię doświadczenia ludów Ameryki Łacińskiej. Ukazując krytykę i roz-
wój teologii wyzwolenia, oprócz dokumentów CELAM korzystano z dwóch 
instrukcji Libertatis nuntius (1984) i Libertatis conscientia (1986) wydanych 
przez Kongregację Nauki Wiary. Rozdział ten zamykają uwagi opatrzone 
tytułem: Teologia ludu.

Perspektywy teologii posoborowej Ameryki Łacińskiej i myśli duszpasterska 
Papieża Franciszka ukazane zostały w ostatnim rozdziale prezentowanego stu-
dium (s. 99-122). Autor zauważa, że współcześnie funkcjonuje pewna prawda, 
którą można określić: Lud, który ewangelizuje – inkulturacja Ewangelii. Waż-
nym elementem wynikającym z teologii ludu jest nowa dynamika Kościoła 
misyjnego. Zresztą to jest jego naturą. Tutaj ważną rolę odgrywa język keryg-
matyczny przekazu orędzia Ewangelii. Zwrócono także uwagę na cztery zasady 
papieża Franciszka: 1. Czas przeważa nad przestrzenią; 2. Jedność przeważa 
nad konfliktem; 3. Rzeczywistość przewyższa ideę; 4. Całość przeważa nad 
częścią. Ostatni paragraf tego rozdziału opatrzono tytułem: „Wielościenne” 
duszpasterstwo: rozeznanie i radość.

Opracowanie zamyka zakończenie (s. 123-124). Dodano także bibliografię 
(s. 125-131), indeks osobowy (s. 132-134) i indeks rzeczowy (s. 135). 
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Książka ks. dr Matteo Campagnaro jest jeszcze jedną próbą pochyle-
nia się nad dziejami i aktualnym stanem refleksji teologicznej w Kościele. 
Wybrzmiewa w niej dynamika rzeczywistości latynoamerykańskiej, także 
kościelnej, mocno wpisanej w wielorakie konteksty i uwarunkowania, zarówno 
z przeszłości, jak i teraźniejsze.

W wielu miejscach autor podejmuje się próby systematyzacji i opisu w for-
mie hasłowej omawianych zagadnień. To ważny zabieg ułatwiający lekturę 
w owym bogactwie, a czasem nawet pewnych zamieszaniach i uproszczeniach. 
Wydaje się, że istnieje tutaj wiele uproszczeń czy wręcz negatywnych schema-
tów, co nie jest łatwe do przełamania.

Jak pisze sam autor: „Praca została podzielona na trzy główne części: histo-
ryczną, naukową i duszpasterską” (s. 123). Oczywiście nie są one sterylnie 
oddzielone od siebie, bo to nie jest możliwe z powodu ich wzajemnego przeni-
kania się. Zresztą nawet dla ich poprawnego zrozumienia trzeba jednocześnie 
sięgać do tych trzech perspektyw.

Dobrze, że autor wskazuje, że prezentowana książka to owoc „prowa-
dzenia specjalistycznych wykładów z teologii pastoralnej dla doktorantów 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie” (s. 11). Ta świadomość jest 
ważna w lekturze książki oraz artykułowanych oczekiwaniach.

Ważne jest wyrażone we wstępie zastrzeżenie autora: „Nie jest moim 
zamiarem wyczerpanie badanego tematu, który sam w sobie jest bardzo szeroki 
i bogaty, ale włączenie się do toczącej się w teologii pastoralnej dyskusji na 
temat poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów głoszenia Ewangelii 
współczesnym ludziom. Jestem przekonany, że refleksja teologiczno-duszpa-
sterska, zrodzona w Ameryce Łacińskiej i przedstawiona w niniejszej pracy, 
będzie bardzo pomocna nie tylko w duszpasterstwie Kościoła w Europie, ale 
także w wypracowaniu nowego podejścia metodologicznego do tworzenia 
teologii” (s. 12). Można żywić nadzieję, że te oczekiwania się zmaterializują, 
co więcej, wydadzą swoje owoce. 

Nie da się teologii Ameryki Łacińskiej oddzielić sterylnie od Europy. Może 
współcześnie tzw. Nowy Świat nieco się odwraca od Starego Kontynentu, ale 
jednocześnie nadal z niego obficie czerpie, choć jednocześnie jakby nie chce 
się do tego przyznać. Europa nadal pozostanie korzeniem cywilizacyjnym, 
a dokładniej, jej bogactwo judaistyczne, grecko-rzymskie oraz chrześcijańskie. 
Co oczywiście nie oznacza pomijania czy niedoceniania nowatorstwa innych, 
zresztą często bardzo cennego. Obecnie zapewne najdoskonalej pokazuje to 
nauczanie papieża Franciszka. 

Bp Andrzej F. Dziuba | RECENZJE
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Dobrze, że ks. M. Campagnaro wskazuje także na oczekiwane nadzieje: 
„Mam nadzieję, że to studium będzie pomocą i impulsem do poszukiwania 
coraz to nowych sposobów niesienia Ewangelii miłosierdzia i radości współ-
czesnemu człowiekowi” (s. 124). W tej opinii wybrzmiewa uniwersalizm prze-
słania Ewangelii niezależnie od papieża i jego proweniencji geograficznej czy 
kulturowej. Autor wskazuje na to odniesienie po wszystkie czasy i zarazem po 
krańce świat.

Niestety, wątpliwości budzi zestawienie bibliografii. Nie wiadomo, 
dlaczego przy niektórych dokumentach Kościoła nie podano daty ich pro-
mulgacji (s. 125). Dwukrotnie, i to różnych blokach, przywołano Documenti 
della Chiesa…, pomijając jednocześnie pełny tytuł tego zbioru (s. 126, 128). 
Dlaczego homilia Jana Pawła II znalazła się dopiero w literaturze pomocniczej 
(s. 130)? W bibliografii często nie zachowano kolejności alfabetycznej. Praca 
B. Lonergana jest wydana w polskim przekładzie (s. 130). Przy niektórych 
książkach brak pełnego opisu bibliograficznego. Liczne prace przywoływane 
w przypisach nie występują w zestawieniu bibliograficznym (s. 34, 38, 48, 
49, 123). Problemem w całej książce jest stosowanie akcentów w różnych języ-
kach, a szczególnie w pracach opublikowanych w języku hiszpańskim. Widać, 
że książka od strony opracowania redakcyjnego pozostawia dużo do życzenia.

Język przekazu jest dość wymagający. Chodzi tutaj o to, iż trzeba mieć 
wcześniejszy kontakt z nauczaniem papieża Franciszka, aby całościowo podą-
żać za jego stylem nauczania. Trzeba bowiem pamiętać, że dość często odstaje 
on od szerzej znanego i już rozeznanego języka papieża Jana Pawła II, typo-
wego dla kultury europejskiej, zwłaszcza zachodniej. 

Należy sądzić, że książka ta może przyczynić się do szerszego poznania 
nauczania papieża Franciszka. Poprzez niego cała teologia latynoamerykańska 
może uwolni się od brzemienia, jakie niesie m.in. w wyniku, ogólnie mówiąc, 
teologii wyzwolenia i jej recepcji w świecie, niestety często w formie hasłowej, 
a nawet zmanipulowanej. Nie jest to jednak zagadnienie zupełnie oczywiste, 
zwłaszcza w sferze praktycznej.

Bp Andrzej F. Dziuba 
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Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Morenita z Guadalupe, 
Niepokalanów 2019, ss. 252.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium Soboru Watykań-
skiego II wyraźniej wpisała zbawczą posługę Bogarodzicy w Kościół. Dlatego 
ostatni rozdział tego dokumentu opatrzony został tytułem: Błogosławiona 
Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka, w misterium Chrystusa i Kościoła. Tym 
samym Kościół dał wymowne wskazania teologiczne i eklezjologiczne odnoś-
nie do pobożności i badań naukowych.

Bogactwo nauczania i życia prawdami maryjnymi zawsze było żywo obecne 
w pielgrzymującym ludzie Bożym Nowego Przymierza. Trudno bowiem, 
dostrzegając dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, nie zauważyć szczególnej misji 
Jego Matki. Dotyka ona także nieustannie ciągle trwającej misji głoszonego 
i czynionego zbawienia. Na przestrzeni całych dziejów Kościoła Maryja dawała 
szczególne znaki swego zatroskania i miłości. Zazwyczaj w duchu: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Jednym ze szczególnie żywych znaków, choć jednocześnie stosunkowo 
odległych w czasie, są objawienia z grudnia 1531 roku w Guadalupe na przed-
mieściach ówczesnego Meksyku. Mają one wyjątkowy wielowątkowy kon-
tekst, interesująco odnotowany przebieg oraz liczne elementy formalne. Całe 
to bogactwo pobudza zainteresowania religijne, a jednocześnie ciągle zachęca 
także do nowszych badań, tym bardziej, że – dzięki nowym możliwościom 
technicznym – są pozytywne, a czasem nawet zaskakujące ich efekty.

Omawianą książkę napisał biskup łowicki, który przez wiele lat był kierow-
nikiem Katedry Historii Teologii Moralnej, a ostatnio kierownikiem Katedry 
Teologii Moralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warto dodać, że przez wiele lat 
związany był także pracą akademicką i naukowo-badawczą z Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Jest autorem wielu książek, 
artykułów i szkiców oraz prezentacji szerokiej literatury światowej z zakresu 
teologii moralnej, katolickiej nauki społecznej, historii teologii moralnej XVI-
-XVII wieku i teologii politycznej. Opublikował także książkę pod tytułem 
Matka Boża z Guadalupe (Katowice 1995, 2015).
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Prezentowane opracowanie otwiera wstęp (s. 5-7). Następnie całość tre-
ściową podzielono na trzynaście punktów tematycznych. Ogólny schemat 
rozwoju narracji prowadzonej przez autora dobrze pokazują tytuły poszcze-
gólnych rozdziałów: 1. Aztekowie i inne ludy (s. 9-28); 2. Aztekowie i dotykanie 
kultury (s. 29-45); 3. Konkwista (s. 47-64); 4. Walka o prawa Indian (s. 65-83); 
5. Madonna objawia się na Tepeyac (s. 85-113); 6. Tajemnica naukowa (s. 115-129); 
7. Tajemnicze oczy (s. 131-144); 8. Ewangelizacja Nowego Świata (s. 145-160); 
9. Dalsze badania i odkrycia (s. 161-185); 10. Co mówi Kościół? (s. 187-204); 11. Jan 
Paweł II (s. 205-220); 12. Benedykt XVI (s. 221-227); 13. Franciszek (s. 229-236). 
Książkę kończą krótkie uwagi podsumowujące: Przyszłość i nadzieja (s. 237-239).

Na końcu publikacji zamieszczono: Litanię do Matki Bożej z Guadalupe 
(s. 241-243), Modlitwę do Matki Bożej z Guadalupe (s. 245-246), wybór lite-
ratury (s. 247-250) i schematyczny spis streści (s. 251-252).

Treść książki ukazuje niezwykłą dynamikę kreślonych wydarzeń oraz ich 
bohaterów. To także wręcz fascynująca historia w rozumieniu świeckim. Nie-
stety, niektórzy właśnie tylko tak ją postrzegają. Bogata narracja faktograficzna 
oddaje szeroki kontekst. Ciekawe jest nakreślenie wielu elementów realiów 
prekolumbijskich. Zwłaszcza ich specyfika religijna jest dla nas zupełnie innym 
fenomenem, trudnym do rozeznania. Także całokształt kulturowy, społeczny 
i polityczny tamtych ludów był inną rzeczywistością dla ówczesnej Europy. 

Autor zwraca uwagę na ówczesne zmagania o prawa rdzennej ludności 
Nowego Świata. Oczywiście, ten pozytywny akcent nie ma zapewne na celu 
osłabienia dramatyzmu samego podboju i konkwisty oraz ludzi w niej uczest-
niczących, i to po obu stronach. To raczej danie jeszcze jednego sygnału wska-
zującego, iż było to zjawisko niezwykle skomplikowane i wielowarstwowe. 
Czasem w literaturze przedmiotu dla wyrażenia pewnych form opisu jedno-
wyrazowego tych wydarzeń używa się m.in. następujących określeń: odkrycie, 
podbój, ewangelizacja, spotkanie. Wydaje się jednak, że raczej dopiero wszyst-
kie te terminy razem wzięte dają jakąś szansę przybliżenia się do obiektywnego 
obrazu ówczesnej rzeczywistości.

Biskup Andrzej F. Dziuba daje jeszcze jedno opracowanie, obraz pochyle-
nia się nad cudownym wizerunkiem ofiarowanym Kościołowi na tilmie Juana 
Diego. Jest to fascynująca, pełna dynamiki historia prekolumbijska oraz ta już 
po wydarzeniach odkrycia Nowego Świata. W tej książce jednak w centrum 
uwagi pozostają zdecydowanie wydarzenia z grudnia 1531 roku, wydarzenia 
wokół niezwykłego spotkania i dialogu między Indianinem i Bogurodzicą. 
Autor czyni ten opis szczególnie subtelnym z głęboką świadomością, iż trudno 
to wyrazić w narracji europejskiej. 
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Mając na względzie takie postrzeganie wizerunku z Tepeyac, autor słusznie 
wskazuje w słowie końcowym: „Guadalupe to nie tylko czekający pełnego roz-
szyfrowania ukryty kod. To nie tylko sekrety. To nie tylko wyzwanie dla nauki, 
tajemnica tęczówek czy niezniszczalne płótno. To dar nieba, to objawienie 
orędzia Bożego, które niesie przesłanie dla życia” (s. 239). To orędzie Matki 
Życia jest zarówno dla rdzennej ludności, jak i do konkwisty hiszpańskiej 
szczególnym wyzwaniem, które można podjąć tylko w duchu chrześcijań-
skiego miłosierdzia. To wejście Bogarodzicy w trudne spotkanie, ale takie były 
dzieje tego zakątka ziemskiego globu i tam spotykających się po raz pierwszy. 
Tak się sądzi, choć jawią się liczne wątpliwości, ludzi dwóch kontynentów.

Bogaty i ciekawy jest wybór literatury wskazany pod koniec książki, zwłasz-
cza obcojęzycznej. Dobrze, że autor wskazał na kilka fundamentalnych pozycji 
w języku hiszpańskim, zwłaszcza tak pogłębione studia, jak owoc sympozjów 
naukowych. Uświadamiają one polskiemu czytelnikowi, jak szerokie i poważne 
są badania naukowe, także teologiczne, koncentrujące się na objawieniach 
w Guadalupe. To ważne, aby całego fenomenu nie sprowadzić tylko do kodu, 
szyfru czy ciekawostki. Szkoda, że zabrakło wskazań bibliograficznych odno-
śnie do źródeł papieskich, a przecież książka zawiera liczne cytaty. 

W bibliografii w dwóch pozycjach pierwsze wyrazy tytułu potraktowane 
zostały jako opis autora (s. 247, 249). Poza tekstem niekonsekwentnie poda-
wano opis, a taka jest wersja poprawna, zresztą stosowana w książce „Bar-
tolomé de Las Casas” (s. 79, 80, 82). Poprawna pisownia nazwiska laureata 
Nagrody Nobla winna brzmieć „Mario Vargas Llosa” (s. 79). Odnośnie do 
pisowni licznych nazwisk czy nazw występujących w książce przyjmowane są 
ich różne wersje. Wydaje się, że autor wybrał optymalną.

Proponowana przez bpa Andrzeja F. Dziubę narracja wokół Guadalupe 
jest sugestywnym prowadzeniem czytelnika po zawiłych drogach tego nie-
typowego objawienia. Autor przestrzega, aby nie ulec skrajnościom, które 
mogą sprowadzać całość, zwłaszcza tilm Juana Diego, do rangi ciekawostki 
materialnej. W tym kontekście można niekiedy ulec sugestiom niewyjaśnionej 
techniki, a więc jakby skoncentrować się szczególnie na samych narzędziach, 
nie dostrzegając fenomenu badanej rzeczywistości. Może to wystarczyć czytel-
nikowi w całościowym spojrzeniu na cudowny wizerunek z Tepeyac. Warto 
zauważyć, iż mając świadomość tego, narzuconą przez liczną literaturę, autor 
stara się ciągle i zarazem sugestywnie wracać do istoty tego przesłania, choć 
jednocześnie ma szacunek i uznanie dla osiągnięć badawczych.

Jak zauważa we wstępie sam autor, faktycznie „prezentowane opracowanie 
podejmuje próbę przybliżenia niektórych treści związanych z objawieniami 

Ks. Andrzej Rogowicz | RECENZJE
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Matki Bożej z Guadalupe” (s. 7). Wydaje się jednak, że jest to owoc dość kom-
pleksowy, choć pozostawione zostały pewne wątki do osobistego pogłębienia 
i własnych poszukiwań. Prezentowana książka wyraźne pokazuje, że objawie-
nia z grudnia z 1531 roku są nadal żywym, choć zapisanym piktograficznym 
językiem, orędziem Boga do ludzi oraz jednocześnie bogatym przesłaniem 
werbalnym nie tylko dla Nowego Świata, ale dla całej rodziny ludzkiej.

Ważnym elementem całej książki jest spotkanie z nauczaniem Kościoła. 
Szczególnie ważne są wypowiedzi ostatnich papieży: Jana Pawła II, Bene-
dykta XVI i Franciszka. To pierwsze takie zestawienie w znanej literaturze świa-
towej. Tchnie z niego przesłanie zatroskania o wszechstronny rozwój całego 
kontynentu amerykańskiego, a zwłaszcza Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Konieczne wydaje się podjęcie szerszych badań i wspólnych analiz w kon-
tekście wszystkich dotychczas znanych dzieł określanych od czasów Ewagriusza 
Scholastyka z VI wieku jako archeiropoietos. Można bowiem doszukać się 
w nich pewnych wspólnych kanonów sztuki, a także niesionego orędzia. 
Wydaje się, że tilma Juana Diego, choć stosunkowo bliska naszym czasom, ma 
jednak pewne znamiona, które skłaniają do takich badań i refleksji naukowej. 
Zresztą bp Andrzej F. Dziuba zdecydowanie opowiada się za dalszymi bada-
niami, a w tym nad znanymi oraz możliwymi jeszcze do odkrycia źródłami 
i  ich najnowszą interpretacją. Oczywiście, to nie wyklucza badań ze strony 
nauk przyrodniczych czy historii sztuki. 

Książka bpa Andrzeja F. Dziuby tchnie nie tylko szeroką wiedzą oraz 
kompetencją naukową, ale także dużą pasją. Może to świadczyć o szerokich 
zainteresowaniach autora problematyką latynoską, zarówno prekolumbijską, 
jak i z czasów chrześcijańskich. Zresztą istnieje ciągle wzajemne przenikanie się 
tych czasów, bowiem w świadomości i tradycji wielu tamtejszych ludów żywe 
są tamte realia religijne, obyczajowe i kulturowe. Widać zatem jednocześnie, 
jak słabe są owoce ewangelizacyjne, mimo że minęło już tyle wieków. To 
potwierdza także szerzenie się różnorodnych sekt i ruchów pseudoreligijnych.

Zachwyt nad objawieniami i orędzie bp Andrzej F. Dziuba wkomponowuje 
z wielkim szacunkiem dla ludów prekolumbijskich, dla ich kultury i tradycji, 
licznych osiągnięć naukowych czy architektury i sztuki. Jednocześnie jednak 
wybrzmiewają trudne pytania o ich życie społeczno-polityczne, religijne, 
a zwłaszcza kult i  jego formy. Oczywiste wydaje się spotkanie tej zastanej 
w Nowym Świecie rzeczywistości z chrześcijaństwem, z jego ewangelicznym 
przesłaniem. 

W tym wszystkim przesłanie Ewangelii tylko dzięki orędziu wiary, nadziei 
i miłości niesionemu przez Ikonę z Guadalupe ma swe miejsce w dziejach 
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Nowego Świata. Tylko tym można wytłumaczyć niezwykły fenomen tego 
miejsca, objawień i znaku tilmy Juana Diego. Z czasem do tego znaku dołączą 
i inne: Aparecida w Brazylii, Coromoto w Wenezueli, Copacabana w Boliwii 
czy Lujan w Argentynie. Książka bpa Andrzeja F. Dziuby zwraca szczególną 
uwagę i może być pomocna w odkryciu czy ugruntowaniu tego orędzia i takiej 
jego interpretacji, której szczególnym wyrazem są objawienia w Guadalupe. 
Wszystkie inne elementy są tylko środowiskiem, postaciami czy wydarzeniami 
mniej czy bardziej ważnymi, ale zawsze w posłudze dla Madonny z Tepeyac.

Ks. Andrzej Rogowicz

Ks. Andrzej Rogowicz | RECENZJE
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Steven Pinker, Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, 
humanizmem i postępem, Poznań 2018, ss. 650.

Książkę Nowe Oświecenie można krótko określić jako hołd złożony ludz-
kiej racjonalności. Kończy się optymistyczną pochwałą ciągłego postępu 
i ludzkiego rozumu. Steven Pinker podsumowuje: „Kiedy rozpędza się spirala 
rekursywnej poprawy, odnosimy kolejne małe zwycięstwa nad siłami, które 
nas hamują, w tym nad ciemniejszymi stronami własnej natury. Przenikamy 
tajemnice kosmosu, w tym także życia i umysłu. Żyjemy dłużej, mniej cier-
pimy, więcej się uczymy, stajemy się inteligentniejsi i mamy w życiu więcej 
małych przyjemności i wzbogacających doświadczeń. Mniej z nas jest zabija-
nych, napadanych, niewolonych, prześladowanych lub wyzyskiwanych przez 
innych. Obszary pokoju i dostatku – niegdyś nieliczne enklawy – rozrastają się 
i mogą kiedyś ogarnąć cały świat. Pozostało wiele cierpienia i ogrom zagrożeń, 
lecz wymyślono wiele sposobów na ich ograniczenie, a na wymyślenie czeka 
nieskończona liczba innych metod”. I dodaje dalej: „Nigdy nie będziemy żyli 
w idealnym świecie i byłoby niebezpiecznie do tego dążyć. Nie ma jednakże 
granic poprawy, jeśli nadal będziemy stosowali wiedzę do zwiększenia ludzkiej 
pomyślności”.

Dzieje się to dzięki władzy rozumowej, dzięki instytucjom i normom 
rozumu: ciekawości intelektualnej, otwartej debacie, sceptycyzmowi wobec 
autorytetu i dogmatu oraz zasadzie weryfikacji idei z rzeczywistością. Idąc 
tą drogą, nie można twierdzić, że wie się wszystko. Wprawdzie stale zagraża 
nam entropia, lecz rozum pozwala nam określić ostateczny cel życia, ludzkich 
dążeń, jeśli użyjemy energii i wiedzy do stawiania jej oporu, wykrywając w niej 
azyl dobroczynnego porządku.

Zadaniem autora Nowego Oświecenia dzięki rozumowi żyje się nam coraz 
lepiej, choć ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, wręcz przeciwnie, mają 
wrażenie, jakby świat stawał się coraz gorszy. Niezależnie od tego, czy świat 
naprawdę zmienia się na gorsze, natura wiadomości, jakie do nas docierają, 
w połączeniu z naturą ludzkiego systemu poznawczego utwierdzają nas w tym 
przekonaniu. Złe rzeczy mogą się zdarzyć szybko, ale dobre wymagają czasu, 
toteż nie pasują do codziennego rytmu wiadomości. „Konsekwencje nega-
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tywnych wiadomości są też negatywne. Ludzie, którzy nałogowo je oglądają, 
wcale nie są lepiej poinformowani, lecz rozkalibrowani. Bardziej martwią się 
o przestępczość, nawet kiedy jej wskaźniki spadają, a czasem biorą zupełny 
rozbrat z rzeczywistością” – pisze profesor.

Pinker uważa, że ludzkość od pół wieku ulega panice. Nie jest prawdą, że 
świat nieuchronienie zmierza do ekologicznego samobójstwa. Strach przed 
niedoborami zasobów nie znajduje uzasadnienia, podobnie jak mizantro-
piczna ekologia, która postrzega człowieka współczesnego jako paskudnego 
niszczyciela dziewiczej planety. Oświecona ekologia uznaje fakt, że ludzie 
muszą wykorzystywać energię do wydobywania się z biedy, na którą skazują 
ich entropia i ewolucja. Oświecona ekologia szuka sposobów, żeby robić to 
przy jak najmniejszych szkodach dla planety i świata żywego. W miarę jak 
społeczeństwa stają się zdrowsze, zamożniejsze, bardziej wolne, szczęśliwsze 
i  lepiej wykształcone, kierują uwagę na najtrudniejsze globalne wyzwania. 
Emitują mniej zanieczyszczeń, karczują mniej lasów, wylewają mniej ropy 
do morza, przeznaczają więcej gruntów na rezerwaty, doprowadzają do zagłady 
mniejszą liczbę gatunków zwierząt, mniej niszczą warstwę ozonową i ogra-
niczają zużycie ropy naftowej, drewna, papieru, węgla jako surowca, a może 
nawet węgla jako pierwiastka.

Negatywny obraz świata nie pokrywa się z rzeczywistością, gdyż mamy 
ciągły postęp, który można zmierzyć. Mycie rąk, położnictwo, tępienie koma-
rów, a zwłaszcza ochrona wody pitnej przez publiczne wodociągi i chlorowanie 
wody w kranie ocaliły miliardy istnień ludzkich, co jest wyrazem postępu. 
Liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie spadła w ostatnim czasie o 137 
tysięcy. Żyjemy w świecie nie tylko z mniejszym odsetkiem skrajnie ubogich 
ludzi, ale również z mniejszą ich liczbą: 6,6 miliarda osób nie można zaliczyć 
do skrajnie ubogich. Obok wytwarzania potężnego bogactwa współczesne 
społeczeństwa przeznaczają coraz większą część tego bogactwa na wspoma-
ganie mniej zamożnych. Większość dzisiejszych ubogich ma co jeść, ma się 
w co ubrać i ma dach nad głową, posiada też takie luksusy, jak smartfony 
i klimatyzacja, niegdyś niedostępne nawet dla najbogatszych. Ubóstwo wśród 
mniejszości rasowych się obniżyło, a wśród ludzi starszych spadło bardzo 
wyraźnie. 

Żyjemy w najbezpieczniejszej epoce w dziejach, choć stwierdzenie to spot ka 
się z niedowierzaniem. W ostatnich latach szeroko nagłośnione zamachy ter-
rorystyczne wprawiły świat w panikę i zrodziły przekonanie, że znowu żyjemy 
w niebezpiecznych czasach. Terroryzm stwarza minimalne niebezpieczeństwo 
w porównaniu z innymi zagrożeniami, kojarzy się go z nieproporcjonalnie 
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wielką paniką i histerią, ponieważ terroryści taki właśnie stawiają sobie cel. 
Współczesny terroryzm to produkt uboczny ogromnego zasięgu mediów. 
Jakaś grupa lub jednostka chce zdobyć uwagę świata za pomocą jedynego gwa-
rantowanego sposobu: zabicia niewinnych ludzi, zwłaszcza w okolicznościach, 
w których czytelnicy wiadomości potrafią sobie wyobrazić siebie samych. 
Media informacyjne łapią przynętę i do przesytu relacjonują takie bestialstwa. 
To w połączeniu z powszechną dostępnością powoduje, że ludzi ogarnia strach 
niewspółmierny do poziomu zagrożenia. Badania statystyczne wskazują, że 
żyjemy w bardziej bezpiecznych czasach niż poprzednie pokolenia. Książka 
została napisana przed pandemią. Ciekawe jest, czy autor tych słów zacho-
wałby swój optymizm w czasach  pandemii.

Statystyka ta potwierdza kluczową intuicję oświecenia, że wiedza i zdrowe 
instytucje prowadzą do postępu, podsumowuje S. Pinker. Pod pewnymi wzglę-
dami świat stał się mniej równy, ale w większej liczbie obszarów mieszkańcom 
świata lepiej się powodzi. Nierówność sama w sobie nie powinna budzić sprze-
ciwu; sprzeciw powinna budzić bieda. Jeśli ktoś ma długie, zdrowe, przyjemne 
i ciekawe życie, to jest moralnie nieistotne, ile zarabiają jego sąsiedzi, jak duży 
mają dom i iloma jeżdżą samochodami. Z punktu widzenia moralności nie jest 
ważne, żeby wszyscy mieli tyle samo. Moralnie istotne jest to, żeby każdy miał 
wystarczająco dużo. Choć w innym miejscu Pinker twierdzi, że nierówność 
bogactwa może być przyczyną tego, że ludzie czują się nieszczęśliwi. Gdyby 
się okazało, że ze wszystkimi tymi dodatkowymi latami życia w zdrowiu, z całą 
naszą wiedzą, czasem wolnym i obszarami doznań, ze wszystkimi tymi postę-
pami w dziedzinie pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka nie 
jesteśmy ani trochę szczęśliwsi, lecz bardziej samotni i częściej mamy ochotę 
popełnić samobójstwo, byłby to największy żart historii z ludzkości.

Mimo tych zastrzeżeń – zauważa Pinker – myśl oświeceniowa działa: od 
ponad dwóch stuleci ludzie wykorzystują wiedzę do poprawy swojego losu. 
Wszystkie te dążenia służą instytucjom, które pozwalają nam omijać usterki 
ludzkiej natury i dopuszczać do głosu jej lepszą część.

Oprócz wychwalania osiągnięć oświecenia autor omawianej książki broni 
racjonalności przed relatywizmem i subiektywizmem. Według niego teza, że 
„wszystko jest subiektywne”, musi być nonsensowna, ponieważ sama musia-
łaby być albo subiektywna, albo obiektywna. Nie może być jednak obiek-
tywna, ponieważ jej prawdziwość oznaczałaby jej fałszywość. Nie może też 
być subiektywna, ponieważ wtedy nie mogłaby wykluczyć żadnej obiektywnej 
tezy łącznie z tezą, że jest obiektywnie fałszywa. Subiektywizm i relatywizm 
w odniesieniu do logiki i rzeczywistości są wewnętrznie sprzeczne, ponieważ 
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„nie można krytykować czegoś za pomocą niczego”. Uczciwość wymaga jed-
nak przyznania, że humanistyka sama również wyrządziła sobie krzywdę. Do 
tej pory nie doszła do siebie po katastrofie postmodernizmu, z jego butnym 
obskurantyzmem, samoobalającym się relatywizmem i dławiącą poprawnością 
polityczną.

W myśleniu Pinker proponuje „aktywną otwartość umysłu”, która składa 
się z kilku elementów. Między innymi ludzie powinni uwzględniać dowody, 
które podważają ich przekonania. Więcej pożytku przynosi przykładanie 
wagi do słów ludzi, którzy się z tobą nie zgadzają, niż tych, którzy się z tobą 
zgadzają. Zmiana zdania nie jest oznaką słabości. Najlepszym doradcą przy 
podejmowaniu decyzji nie jest intuicja. To ważne, aby nie trwać przy swoich 
poglądach w obliczu dowodów, które im przeczą.

Nasz autor uważa, że oświecenie przetłumaczyło eschatologiczne pytanie: 
„Jak mogę zostać zbawiony?”, na pytanie pragmatyczne: „Jak mogę być szczę-
śliwy?”, a tym samym zwiastowało nową prakseologię osobistą i społeczną. 
Celem stała się maksymalizacja ludzkiej pomyślności – obejmującej życie, 
zdrowie, szczęście, wolność, wiedzę, miłość, bogactwo doświadczenia. Huma-
nizm taki wskazuje, co powinniśmy próbować osiągnąć za pomocą wiedzy. 
Odróżnia prawdziwy postęp od poskramiania natury. Źródłem życiowego 
spełnienia jest uczestnictwo jednostki w służbie humanistycznym ideałom. 
Nadajemy naszemu życiu głębokie poczucie celu, podchodząc z pokorą, 
zachwytem i  szacunkiem do radosnych i pięknych elementów ludzkiego 
istnienia, jego wyzwań i tragedii, a nawet do nieuchronności i nieodwołalno-
ści śmierci.

Większość filozofów w tradycji analitycznej czy angloamerykańskiej głosi 
naturalizm, uważając, że „rzeczywistość ogranicza się do natury, nie zawiera 
nic «nadprzyrodzonego» i należy stosować metodę naukową do badania 
wszystkich obszarów rzeczywistości, łącznie z «ludzkim duchem». W ramach 
tego układu nauka dostaje wszechświat empiryczny, a religia pytania o moral-
ność, sens i wartości. Pakt ten zaczyna się jednak rozsypywać z chwilą, gdy 
podejdziemy trochę bliżej. Światopogląd moralny każdej naukowo wyrobionej 
osoby – niezaślepionej przez fundamentalizm – wymaga jednoznacznego 
odcięcia się od religijnych koncepcji sensu i wartości. Innymi słowy, świato-
pogląd, który określa wartości moralne i duchowe dzisiejszej wykształconej 
osoby, to światopogląd, który daje nam nauka”.

Nadająca się do użytku filozofia moralna dla kosmopolitycznego świata 
nie może być zbudowana z  licznych warstw skomplikowanej argumentacji 
ani opierać się na głębokich przekonaniach metafizycznych i religijnych. Musi 
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bazować na prostych, jasnych zasadach, które każdy potrafi zrozumieć i z któ-
rymi każdy może się zgodzić. Ideał ludzkiej pomyślności – mówiący, że dobrze 
byłoby, aby ludzie mieli długie, zdrowe, szczęśliwe, bogate i stymulujące życie 
– jest taką właśnie zasadą, ponieważ opiera się ni mniej, ni więcej tylko na 
naszym wspólnym człowieczeństwie. To oznacza, że pożywienie, wygoda, cie-
kawość, piękno, stymulacja, miłość, seks i towarzyskość nie są powierzchow-
nymi zachciankami czy hedonistycznymi rozrywkami, lecz ogniwami łańcucha 
przyczynowego, który doprowadził do powstania umysłów. W odróżnieniu od 
systemów ascetycznych i purytańskich etyka humanistyczna nie kwestionuje 
immanentnej wartości dążenia do wygody, przyjemności i spełnienia – gdyby 
ludzie do nich nie dążyli, toby ich nie było. W połączeniu z kilkoma niebu-
dzącymi sporów przekonaniami – że każdy z nas ceni sobie własny dobrostan 
oraz że jesteśmy istotami społecznymi, które oddziałują na siebie nawzajem 
i mogą negocjować kodeksy postępowania – fakty naukowe prowadzą ku 
moralności, która daje się przekonująco obronić, a mianowicie ku zasadom, 
które maksymalizują pomyślność ludzi i innych istot czujących.

Chociaż humanizm nie powołuje się na bogów, duchy czy dusze jako fun-
damenty sensu i moralności, absolutnie nie odmawia racji bytu instytucjom 
religijnym. Niektóre z religii Wschodu, m.in. konfucjanizm i niektóre nurty 
buddyzmu, zawsze zakorzeniały swoje systemy etyczne w dobru człowieka, 
a nie w boskich dyktatach. Wiele nurtów żydowskich i chrześcijańskich nabrało 
humanistycznego charakteru, zmniejszając rolę nadprzyrodzonych wierzeń 
i władzy kościelnej na rzecz rozumu i powszechnej pomyślności człowieka.

Badania naukowe podważają przekonania religijne, pokazując, że są one 
wytworami naszej struktury neurobiologicznej. Badania te interpretuje się 
jednak również jako wskazujące, że natura ludzka potrzebuje religii, tak samo 
jak potrzebuje pokarmu, seksu i towarzystwa innych ludzi, więc wyobrażanie 
sobie świata bez religii jest daremne. Interpretacja ta budzi jednak według 
Pinkera poważne wątpliwości. Nie każdy element ludzkiej natury jest home-
ostatycznym popędem, który trzeba regularnie zaspokajać. Pierwszym kro-
kiem w stronę mądrości jest uświadomienie sobie, że prawa wszechświata 
nie troszczą się o ciebie. Następny krok to uświadomienie sobie, że z tego nie 
wynika, iż życie nie ma sensu, ponieważ o ciebie troszczą się ludzie, a ty o nich. 
Troszczysz się o siebie i masz obowiązek respektować prawa wszechświata, 
które utrzymują cię przy życiu, żebyś nie roztrwonił swojego istnienia. Ludzie 
zawsze mogą przedstawiać swoje samolubne czyny jako czyny niosące korzyści 
innym. Jednym z najlepszych sposobów na szerzenie powszechnego szczę-
ścia jest wytyczenie wyraźnych granic, których nikomu nie wolno przekraczać.
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Pinker uważa, że sekularyzacja jest naturalną konsekwencją dostatku 
i wykształcenia. Potwierdzają to najnowsze badania. Zgodnie z nimi kraje 
bogatsze i  lepiej wykształcone z reguły są mniej religijne. Odchodzenie od 
Kościołów po części wynika także ze spadku zaufania do wszystkich instytucji. 
Część ludzi globalny nurt porywa w stronę wartości emancypacyjnych, takich 
jak prawa kobiet, wolność reprodukcyjna i tolerancja dla homoseksualizmu. 
Ponadto życie staje się bezpieczniejsze dzięki wzrostowi zamożności, opiece 
medycznej i ubezpieczeniom społecznym, toteż ludzie nie modlą się już do 
Boga, żeby ich ocalił od ruiny: kraje z rozbudowaną opieką społeczną są mniej 
religijne. Najbardziej oczywistego powodu dostarcza jednak rozum: kiedy 
rośnie intelektualna ciekawość i wyrobienie naukowe, ludzie przestają wierzyć 
w cuda. Najczęściej podawanym przez Amerykanów powodem odejścia od 
religii jest brak wiary w to, czego naucza religia. Lepiej wykształcone społe-
czeństwa notują niższe wskaźniki wiary, wraz ze wzrostem przeciętnego IQ 
ludzie odwracają się od Boga. Autor w tym miejscu powołuje się na określone 
badania, natomiast inne badania pozwalają dojść do odmiennego wniosku.

Książka Pinkera ma dwa oblicza, są w niej stwierdzenia, z którymi trudno 
się nie zgodzić, ale są także takie, które są co najmniej dyskusyjne lub wręcz 
nie do przyjęcia. Do pierwszych należy stwierdzenie, że mamy zbyt negatywny 
obraz rzeczywistości ze względu na dużą ilość negatywnych informacji, jakie 
do nas docierają za pomocą współczesnych media. Teza autora, że żyjemy 
coraz wygodniej, wydaje się na pierwszy rzut oka słuszna, ale gdy się bliżej jej 
przyjrzeć, to należałoby ją zmodyfikować. Pod pewnymi względami mamy 
wygodniejsze życie dzięki postępowi, pewne problemy odeszły w przeszłość, 
ale na ich miejsce pojawiły się nowe. Słusznie to opisuje Yuval Noah Harari. 
Trafne wydaje się stwierdzenie, że gdy ludzie się bogacą, to maleje ich zain-
teresowanie religią, czyli że w społeczeństwach bogatych proces sekularyzacji 
postępuje szybciej. Natomiast stwierdzenie profesora, że religia jest przyczyną 
ubóstwa, wydaje się błędne. Jeżeli bogactwo sprzyja sekularyzacji, to sekulary-
zacja nie może być zarazem przyczyną bogactwa.

Profesor opiera swoje analizy na fundamencie trzech elementów. Materia, 
energia i entropia są elementami rządzącymi światem. Podejście takie także 
jest błędne. Można tu się odwołać do poglądów Paula Daviesa, który zauważa 
istnienie jeszcze innego elementu. Obok materii i energii uznaje informację za 
czynnik kształtujący rzeczywistość. Trudno więc się zgodzić z uproszczonym 
obrazem świata w wydaniu Pinkera.

Autor Nowego Oświecenia postuluje odrzucenie wszelkiego rodzaju autory-
tetów i dogmatów i oparcie się w swoim poznaniu na doświadczeniu i racjo-
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nalności. Teza ta jest też nie do utrzymania, gdyż jak twierdzi Józef Bocheński, 
większość informacji dociera do nas od innych ludzi, czyli jesteśmy zmuszeni 
opierać swój obraz świata na różnych autorytetach. Trudno więc wykluczyć 
autorytet religijny jako źródło informacji. Poza tym profesor uważa, że wyższe 
wykształcenie jest powodem niewiary. Paul Johnson uważa, że większość fizy-
ków to ludzie wierzący. Teza Pinkera wydaje się więc nieprawdziwa.

Książka Pinkera jest niewątpliwie ciekawą lekturą, choć trudno z więk-
szością jego tez się zgodzić, zwłaszcza tych dotyczących religii. Należy raczej 
potraktować ją jako prezentację współczesnego scjentyzmu, choć niektóre 
uwagi dotyczące społeczeństwa i kondycji człowieka wydają się trafne.
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Jan Paweł II

 Przemówienie wygłoszone podczas odwiedzin 
domu generalnego salwatorianów w Rzymie1

Drogi Księże Hoffman, salwatorianie: księża i bracia, siostry, drodzy przy-
jaciele w Chrystusie!

Cieszę się, że mogę przebywać z wami, członkami Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela i dziękuję ks. Hoffmanowi za miłe słowa powitania. W miło-
ści Zbawiciela pozdrawiam wszystkich: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 1,7).

W dniu dzisiejszym robimy przerwę w pochodzie wielkopostnym, aby 
obchodzić uroczystość św. Józefa, męża Najświętszej Maryi Panny i patrona 
Kościoła powszechnego. Zastanowienie się nad postawą oddanej troski 
i opieki św. Józefa nad Maryją i Dziecięciem Jezus, wytycza ramy mojej wizy-
cie i pobytowi z wami w dzisiejsze popołudnie. W gruncie rzeczy, podobne 
uczucia towarzyszyły waszemu Założycielowi, Ojcu Franciszkowi Marii od 
Krzyża Jordanowi, przy którego grobie przed chwilą modliłem się: był on prze-
pełniony nabożeństwem do Matki naszego Pana i gorliwością dla Chrystusa 
i Jego Kościoła. Ta właśnie gorliwość i pobożność przynagliły Ojca Jordana, po 
powrocie z Ziemi Świętej do Rzymu, do złożenia ślubów zakonnych z dwoma 
innymi kapłanami i do przyjęcia imienia Franciszka Marii od Krzyża. W ten 
sposób zrodziło się Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, które wciąż wzrasta, 
szerząc zbawczą pracę apostolską na wszystkich kontynentach.

1 Jan Paweł II odwiedził dom generalny salwatorianów znajdujący się w Rzymie przy 
Via della Conciliazione 51 19 marca 1999 r. Podczas tej wizyty modlił się przy grobie 
Założyciela salwatorianów i salwatorianek. Źródło: „Informationes Towarzystwa Boskie-
go Zbawiciela” nr 51 (1.04.1999), s. 1.
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Obecnie przypadło wam w udziale, drodzy bracia i siostry, aby konty-
nuować wizję Jordana, aby uczynić Chrystusa znanym wszystkim ludziom 
jako Zbawiciela świata. Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa współ-
czesny człowiek ma większą potrzebę niż kiedykolwiek poznania tej prawdy, 
która ludzi wyswobadza (por. J 8,32). „To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” 
(J 17,3). Przez świadectwo waszego poświęcenia, przez przykład bezgranicznej 
i wielkodusznej miłości na wzór św. Józefa i waszego Założyciela, świat coraz 
więcej uwalniał się będzie od więzów grzechu i śmierci, Ewangelia będzie 
głoszona z większym zapałem i mocą, wiara umacniać się będzie, a sam Kościół 
wzrastał będzie w świętości i  łasce. To jest niezaprzeczalna wartość każdego 
spędzonego życia, aby inni mieli wiarę i nadzieję.

I dlatego, co jest jak najbardziej właściwe w dniu poświęconym czci przy-
branego ojca naszego Zbawiciela, proszę św. Józefa o opiekę dla wszystkich 
salwatorianów. Przez jego potężne wstawiennictwo proszę: abyście byli wierni 
charyzmatowi ojca Franciszka Marii od Krzyża, abyście przepełnieni miłością 
do Chrystusa i Jego Kościoła i wielkim nabożeństwem do Najświętszej Matki, 
dawali przykład młodym ludziom i pomagali im z miłością przyjąć wiarę, tak 
aby mogli „słuchać słów Bożych i zachowywać je” (Mt 1,24).

Niech obfite błogosławieństwo Wszechmocnego Boga będzie zawsze 
z wami!
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Kard. Angelo de Donatis

 Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji 
Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana1

Drodzy bracia i siostry,
nasza rzymska wspólnota diecezjalna, która od czasów apostolskich stanowi 

kolebkę wielu postaci świętych, dziś znów świętuje, bo nowa gwiazda rozświe-
tla niebo i dołącza do grona błogosławionych. Franciszka od Krzyża Jordana 
można uznać za pełnoprawnego syna Kościoła Rzymskiego: tu spędził lata 
swojej formacji, tutaj otrzymał charyzmat założycielski jako dar Ducha, który 
w dniu 8 grudnia 1881 roku na Piazza Farnese zainspirował go do zainicjowa-
nia podwalin Towarzystwa Apostolskiego. Tu, przy via della Conciliazione, 
spoczywają jego śmiertelne szczątki. Dzisiaj, tutaj, gdzie wszystko miało swój 
początek, w mieście Piotra i Pawła, gdzie Jego dzieło czyniło pierwsze kroki, 
zostanie beatyfikowany! Kościół uznaje, że został przemieniony w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa i teraz żyje w Nim pośród błogosławionych. 
Franciszek od Krzyża żyje w Chrystusie!

Z arrasu, który Liturgia Słowa właśnie utkała w naszych uszach i w naszych 
sercach, chciałbym wydobyć trzy wątki, które możemy dalej kontemplować, 
i które charakteryzowały także życie bł. Franciszka Jordana do tego stopnia, że 
uczyniły go ikoną Zmartwychwstałego. W ten sposób charyzmat wzbudzony 
w nim przez Ducha pomaga nam lepiej zrozumieć bogactwo Słowa, które 
rozbrzmiało pośród nas.

1 Uroczystej Eucharystii beatyfikacyjnej przewodniczył delegat Ojca Świętego kard. 
Angelo de Donatis, wikariusz generalny Jego Świątobliwości papieża Franciszka dla die-
cezji rzymskiej. Uroczystość odbyła się w bazylice św. Jana na Lateranie w sobotę 15 maja 
2021 roku o godz. 11.00. 

Podczas liturgii odczytane były następujące teksty biblijne: Dz 18,23-28; Tt 3,1-7; 
J 16,23b-28. 

Tekst oryginalny dostępny na stronie generalatu salwatorianów: https://www.sds.org/
news/news-all/2148-beatification [dostęp: 2.07.2021].
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Pierwszy wątek to medytowanie Pisma Świętego. Ziarno powołania 
apostolskiego bł. Franciszka od Krzyża kiełkuje dzięki studium i medytacji 
Słowa. W swoim Dzienniku Duchowym, pośród zadań, jakie sobie stawiał, 
notuje: „Często czytaj Pismo Święte!” Jest to zalecenie, które kieruje do siebie, 
ponieważ Biblia jest dla niego źródłem, z którego można czerpać treść formacji 
zakonnej. Zrozumiał, że tylko ze Słowa Bożego można otrzymać światło, które 
oświeca tych, którzy „w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1,79). Tylko 
przez zanurzenie się w Piśmie Świętym, czytając je, medytując, zdobywa się 
duchową mądrość niezbędną do przepowiadania.

Franciszek od Krzyża czuje w swoim sercu, że jest powołany do założenia 
dzieła apostolskiego, i rozumie, że tylko słuchanie Słowa Bożego może być 
fundamentem dzieła ewangelizacji. W Piśmie Duch objawia nam, że Ojciec 
nas zbawił nie przez dobre uczynki, które spełniliśmy, ale przez swoje miło-
sierdzie, jak usłyszeliśmy w drugim czytaniu zaczerpniętym z Listu do Tytusa.

Papież Franciszek przypomniał nam o tym w adhortacji apostolskiej Evan-
gelii gaudium. Wszelka ewangelizacja musi karmić się Słowem Bożym, jest na 
nim oparta, na Słowie słuchanym, medytowanym, przeżywanym, celebrowa-
nym i świadczonym. Pismo Święte jest źródłem ewangelizacji. W nim staje się 
zrozumiała i opisana historia miłosna pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Dlatego 
konieczna jest ciągła formacja w słuchaniu Słowa. Kościół nie ewangelizuje, 
jeśli nie pozwala sam się nieustannie ewangelizować. Jest konieczne, aby Słowo 
Boże coraz bardziej stawało się sercem każdego eklezjalnego działania. Drogie 
siostry i bracia, nie można świadczyć o Dobrej Nowinie bez karmienia się 
Słowem.

Drugi wątek, który podejmujemy w naszej medytacji, dotyczy – moim zda-
niem – syntezy dzieła misyjnego bł. Franciszka od Krzyża, które moglibyśmy 
sformułować w ten sposób: przepowiadać wszystkim, aby zbawić wszystkich.

Przepowiadać i zbawiać to dwa czasowniki, które wielokrotnie powtarzają 
się w tekstach błogosławionego Franciszka. On nieustannie nosi w sercu tych, 
którzy nie mogli iść drogą Ewangelii z powodu braku katechezy i formacji 
religijnej. Ewangelizacja stawała się dzień po dniu głównym celem jego życia 
i misji, a dziś stała się zadaniem Rodziny Salwatoriańskiej. Ojciec Jordan 
znalazł w apostolacie Pawła wzór apostolskiego zapału, w Pawle zaś przewod-
nika, mistrza; dał się tak głęboko poruszyć niestrudzonym przepowiadaniem 
apostoła, że doświadczył w swoim sercu pragnienia zbawienia wszystkich, 
był jak ogień i pochodnia płonąca żarliwą miłością do Boga i zapalająca 
wszystkich. Pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy – z rozdziału 18 Dziejów 
Apostolskich – opisuje doświadczenie Apostoła Narodów, który podróżuje 
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przez Galację i Frygii i utwierdza wszystkich w wierze. Opowiada o Pryscylli 
i Akwili, którzy wyłożyli dokładnie drogę Bożą Żydowi imieniem Apollos. Jest 
to historia pierwszych żywotnych impulsów Kościoła; historia, która ciągnie 
się aż do nas, podtrzymywana i karmiona miłosierną miłością wielu świadków, 
znanych lub ukrytych, którzy poświęcają swoje życie, aby głosić wszystkim 
i zbawiać wszystkich tak, jak czynił to Franciszek od Krzyża i jak uczył swoich 
naśladowców. Oto na czym polega aktualność naszego błogosławionego. Oto 
szczególny wymiar jego przykładu!

Jak bardzo ważne jest, aby czuć się wezwanym poprzez pytania współ-
czesnych mężczyzn i kobiet, zwrócił uwagę papież Franciszek kilka lat temu, 
mówiąc o nowej ewangelizacji. Przepowiadać dzisiaj i dzielić się słowami życia 
bez oczekiwania natychmiastowych odpowiedzi i bez udzielania gotowych 
recept oznacza pozostawienie miejsca na działanie stwórczej mocy Ducha 
Świętego, który uwalnia serce z ucisku niewoli i je odnawia (zob. Przemówie-
nie Ojca Świętego Franciszka do uczestników spotkania zorganizowanego przez 
Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 21 września 2019). W ten 
sposób głoszone Słowo dociera do wszystkich, ponieważ dotyka serca, sprawia, 
że egzystencja nabiera sensu i wypełnia znaczeniem pustkę, której czasami 
mogą doświadczać ludzie w naszym społeczeństwie.

Czas, w którym żyjemy, potrzebuje głoszenia miłości, domaga się, aby naj-
pierw wiedzieć i usłyszeć, że Bóg nas ukochał na zawsze, z własnego wyboru; 
potrzebuje perspektywy zbawienia, spojrzenia ku niebu, ku wieczności, by 
przezwyciężyć pustkę, nudę, apatię, obojętność, powierzchowność i doświad-
czyć w naszych oczach, w naszych gestach, w naszych słowach miłości Boga. 
Będziemy wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego tylko wówczas, gdy 
będziemy żyli jako zmartwychwstali, mając raj jako horyzont!

Trzeci wątek, który wam proponuję, to wspólnota apostolska, jedność, do 
której jesteśmy powołani, aby zaświadczyć życiem, jak zaleca Paweł w Liście 
do Tytusa.

W każdej celebracji eucharystycznej po wezwaniu Ducha nad chlebem 
i winem jest druga prośba o interwencję Świętego Ducha, którą Kościół opi-
suje za pomocą greckiego słowa „epikleza”. Można je przetłumaczyć jako 
wezwanie nad. Kościół woła, wzywa, błaga, pragnie, aby Duch szedł nad 
nim, prosi Ojca o ten dar, który ma mu towarzyszyć. Jezus obiecał: „będę 
prosił Ojca, a innego Parakleta da wam” (J 14,16), co dosłownie oznacza tego, 
którego się wzywa, aby stanął obok.

Zjednoczona wspólnota ma faktycznie konkretny cel: przywołuje i prosi 
Ducha, aby zgromadził nas w jednym ciele i uczynił nas jednym w Chrystu-
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sie. Przez wieki każdego dnia w Eucharystii prosimy, aby poprzez komunię 
z ciałem i krwią Chrystusa, Duch zjednoczył nas w jednym ciele. W tekście 
Ewangelii, której właśnie wysłuchaliśmy, Jezus zapewnia nas, że wszystko, 
o co prosimy, zostanie nam dane. Dlatego usilnie prosimy o dar Ducha, dar 
Mądrości życia. Ojciec daje Ducha, który czyni nas jednością w Chrystusie. 
Ta komunia – będąca owocem obecności Parakleta w nas – jest nam dana; 
i strzeże się jej łagodnym sercem, okazując pokorę wobec wszystkich, jak 
wskazuje nam drugie czytanie.

Błogosławiony Franciszek od Krzyża w pełni zrozumiał siłę ewangelizacji 
wynikającej ze wspólnoty apostolskiej i harmonii między ludźmi, którzy głoszą 
Ewangelię. Założył apostolskie Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, stawiając 
mu jako cel głoszenie Chrystusa jako Objawiciela jedynego prawdziwego 
Boga, który zbawia, chcąc w ten sposób zjednoczyć razem kapłanów, osoby 
konsekrowane i świeckich. Został zainspirowany do stworzenia grupy, stowa-
rzyszenia osób, w którym wszystkie charyzmaty i posługi emanowały, były 
wyrażane oraz praktykowane. Pragnął, aby w realizacji tego jedynego chary-
zmatu członkowie stowarzyszenia apostolskiego inspirowali się świadectwem, 
słowami i dziełami pierwszych apostołów, o których mówiło pierwsze czytanie.

Od początku do dnia dzisiejszego charyzmatyczna intuicja bł. Franciszka 
kierowała wiele kobiet i wielu mężczyzn z różnych narodów i  języków, aby 
podążali za Ewangelią, a dzięki pracy Rodziny Salwatoriańskiej przyczyniła 
się do rozpowszechnienia przesłania o zbawieniu w ponad 50 krajach. Jedność 
we wspólnocie, która charakteryzuje różnych członków Towarzystwa Apostol-
skiego coraz lepiej ukazuje, że ewangelizacja prowadzona w duchu współpracy 
i komplementarności jest dziełem Ducha, który rodząc wspólnotę, wzbudza 
w sercu pragnienie głoszenia wszystkim doświadczenia Zmartwychwstałego.

Najdroższe siostry i drodzy bracia, beatyfikacja Franciszka od Krzyża 
Jordana to radosny moment prawdziwego eklezjalnego świętowania! Niech 
ta celebracja eucharystyczna jednoczy nas w Chrystusie, rozbudzi w nas świa-
domość, że dziś świadectwo świętości błogosławionego Jordana przechodzi 
w ręce każdego z nas, jest powierzona wam, Rodzino Salwatoriańska!

Nam wszystkim jest powierzone zadanie, aby strzec ognia głoszenia miło-
ści, tak aby nie był ukryty pod korcem, ale płonął i świecił w ciemnościach, 
niosąc wszystkim światło zmartwychwstałego Pana. Niech tak będzie!

Tłumaczenie z języka włoskiego 
Michał Rychert
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Kard. Pietro Parolin

 Homilia wygłoszona podczas Eucharystii 
dziękczynnej za beatyfikację bł. Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana1

Wielebny Ojcze Miltonie Zonta, Przełożony Generalny i Wielebni Ojco-
wie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Wielebne Siostry Salwatorianki, Bracia 
i siostry z Rodziny Salwatoriańskiej rozsiani po całym świecie,

Wszyscy bracia i siostry,
Spotykamy się ponownie w bazylice św. Piotra w dzień po beatyfika-

cji o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, aby złożyć dziękczynienie Panu 
za ten wielki dar, który dał Rodzinie Salwatoriańskiej i całemu Kościołowi. 
Pozwólmy, aby kierowało nami zaproszenie płynące z Psalmu 103(102), które 
wybrzmiało w psalmie responsoryjnym – „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe 
moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach!”.

Cieszę się, że mogę połączyć mój głos i moje serce z waszymi głosami 
i waszymi sercami w tym hymnie uwielbienia i radości, mając w pamięci moje 
kontakty z ojcami salwatorianami z Wenezueli: dzisiejsza radość powiększa 
tę radość, której ostatnio doświadczyli wraz z całym ludem wenezuelskim 
z powodu beatyfikacji „lekarza ubogich” José Gregorio Hernándeza. Im, 
a także wszystkim tym, którzy są z nami za pomocą środków społecznego 
przekazu, przekazuję moje braterskie i serdeczne pozdrowienie! Dziękujemy 

1 Eucharystii dziękczynnej za beatyfikację przewodniczył kard. Pietro Parolin, Sekre-
tarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Uroczystość odbyła się w bazylice Św. Piotra w Rzymie 
w niedzielę 16 maja 2021 r. o godz. 15.00. 

Tekst oryginalny dostępny na stronie generalatu salwatorianów: https://www.sds.org/
news/news-all/2148-beatification [dostęp: 2.07.2021].
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Bogu, który w swojej ogromnej dobroci nie pozbawia nas nigdy obecności 
Świętych!

Dziś w Watykanie obchodzimy VII Niedzielę Wielkanocną (uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego była w ubiegły czwartek) i – dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności – liturgia każe nam wsłuchać się w fragment ewange-
liczny, który pochodzi z 17. rozdziału Ewangelii Jana, rozdziału, który był 
szczególnie drogi nowemu Błogosławionemu.

Poprzez stałą i pełną miłości medytację Słowa Bożego odczuł on silne 
wewnętrzne wezwanie, które później objawiło się jako specyficzna misja 
salwatorianów, a mianowicie, aby pogłębić i propagować poznanie Jezusa 
jako prawdziwego i jedynego Zbawiciela świata. W ten sposób idea założenia 
dzieła apostolskiego, ożywionego tym powołaniem, stała się wyrazista w nim 
samym. Przebywając w Ziemi Świętej, usłyszał w swoim wnętrzu ze szczególną 
intensywnością, na nowo, niektóre słowa otwierające modlitwę arcykapłańską 
Pana (która znajduje się w rozdziale 17. Ewangelii Jana), inspirując nimi życie 
i pracę misyjną. W sercu błogosławionego Jordana w sposób szczególny zapa-
dły słowa trzeciego wersetu: „to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.

Nawet jeżeli ta myśl nie jest wyraźnie podjęta w fragmencie Ewangelii tej 
VII Niedzieli Wielkanocnej, to wcale nie mniej w jakiś sposób rezonuje w nas. 
Modlitwa arcykapłańska Jezusa, pomimo swojej zawiłości, wyraża jedną myśl, 
w której spotykają się wszystkie obecne w niej wątki, łącząc się i wyjaśniając 
nawzajem.

Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na dwa punkty dzisiejszej Ewangelii, 
które pomogą nam lepiej zrozumieć, w czym wyraża się nasze poznanie Jezusa: 
mam na myśli temat „słowa” i „jedności”. Możemy powiedzieć, że pierwsze 
pojęcie („słowo”) wskazuje na źródło, z którego czerpiemy poznanie Jezusa; 
podczas gdy drugie („jedność”) wskazuje na jego owoc.

„Słowo”. Pan Jezus, zwracając się do Ojca, mówi: „Ja im przekazałem 
Twoje słowo” (w. 14); a następnie: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest 
prawdą” (w. 17). Poznanie Jezusa rodzi się i pogłębia poprzez słuchanie Słowa 
Bożego, które jest w Piśmie Świętym. Nie stajemy się uczniami Chrystusa 
bez ciągłego i pełnego miłości kontaktu z Biblią. Chodzi o kontakt dobrze 
rozumiany, nie podyktowany swego rodzaju „urzędowym obowiązkiem”, 
ale taki rodzinny, kiedy na co dzień odczuwa się potrzebę podtrzymywania 
i ciepła wynikającego z obecności ukochanej osoby. Dlatego uczeń Chry-
stusa, zanim zacznie przepowiadać Go innym, powinien być tym, kto żyje 
Słowem, kto z  roku na rok będzie odczuwał Jego rosnącą potrzebę, kto 
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na kartach Biblii znajdzie swoje największe wsparcie i wszystko, co nadaje 
sens życiu.

Jak pisał w swoim Dzienniku Duchowym bł. Franciszek Maria od Krzyża: 
„Czytaj Pismo Święte często, a raczej nigdy go nie wypuszczaj ze swoich rąk” 
(I/145).

Przychodzą na myśl postacie ojców Kościoła, którzy żyli w nieprzerwanej 
medytacji Pisma Świętego. Na przykład św. Jan Chryzostom, który stwierdził: 
„Nawet jeśli cały świat jest pełen niepokojów, mam w swoich rękach jego 
Pismo, czytam jego Słowo. Ono jest moją ostoją i moją obroną”. Otwierając 
Biblię, odczuwał, że nie tylko wchodzi w pewne doświadczenie poznawcze, ale 
także w żywe spotkanie z Panem. I to jest to doświadczenie, które umożliwia 
uczniom Jezusa, w każdym czasie, szerzyć Jego poznanie. Jeszcze zanim uczy-
nią to słowami, dokonują tego w codziennym życiu, które przebiega w rytmie 
Słowa.

Słowo Boże staje się w ten sposób światłem dla naszych kroków: pierw-
sze czytanie daje nam przykład, jak Słowo pomaga interpretować zdarzenia, 
ukierunkowując nasze życie. Za pomocą długo medytowanych dwóch wer-
setów Psalmu apostoł Piotr ponownie odczytuje bolesne wydarzenie zdrady 
Judasza. W ramach jasnej wizji, bez zjadliwości i ukrywania, nawet ta rana 
znajduje swoje znaczenie. Mówi: „musiało wypełnić się słowo Pisma, które 
Duch Święty zapowiedział” (Dz 1,16). Nie jest to kwestia fatalizmu; oświecony 
światłem dwóch wersetów biblijnych Piotr pojął wewnętrzną logikę tych 
wydarzeń. Można powiedzieć, że ponowne odczytanie tego, co się wydarzyło, 
ma w sobie to samo ciepło i ten sam spokój, jaki płynął ze spojrzenia tajem-
niczego Wędrowca, który w drodze do Emaus, wyjaśniając wszystkie Pisma, 
zapalił serca dwóch uczniów zgorszonych krzyżem (por. Łk 24,13-35). Na 
podobieństwo Mistrza także Piotr rozpala na nowo nadzieję: do wspólnoty 
chrześcijańskiej wnosi jedno rozjaśniające słowo. W swojej mowie nie zako-
puje pod ziemię nierozwiązanej przeszłości, nie ukrywa gdzieś w przeszłości 
bolesnego brzemienia. Grzech człowieka już nie gorszy, a ludzka niepełność 
nie jest przeszkodą, ponieważ Boży plan nie ignoruje ograniczeń naszych 
wspólnot. Dzięki spojrzeniu, które potrafi na nowo odczytać fakty okiem 
biblijnym, jego wystąpienie staje się konstruktywne. Piotr mówi zatem do spo-
łeczności wierzących, że trzeba przywrócić pełnię: grzech człowieka nie może 
w sposób definitywny zablokować przyszłości, nie jest on do zaakceptowania. 
Tak oto dochodzi do wyboru Macieja. Wspólnota modli się i przejawia pełnię 
wolności. „I dali im losy” w tym przypadku oznacza serdeczną dyspozycyj-
ność: wspólnota powierza się całkowicie w ręce Pana. Po skonfrontowaniu się 
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z różnymi opiniami poprzez które doszło do prezentacji dwóch kandydatów, 
wybór został powierzony Panu.

Wspólnota, która rozwija się w poznaniu Jezusa, zawsze daje Mu pierw-
szeństwo w najważniejszych i najdelikatniejszych decyzjach. Indywidualizmy 
są pozostawione na boku, frakcje tracą znaczenie, a różne opinie stopniowo 
zmierzają w kierunku jednomyślności.

W ten sposób docieramy do drugiego punktu naszej refleksji, do tematu 
„jedności” (bycia jednością), która wypływa w sposób naturalny z poznania 
Jezusa: jest ona, jak powiedzieliśmy, jej owocem. Znajdujemy się zatem nie 
w kontekście zewnętrznej moralności „rzeczy do zrobienia”, ale moralności 
owocującej, do której, na przykład, odwołuje się Psalm 1: „[Sprawiedliwy] 
jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim 
czasie” (w. 3).

Podnosząc oczy ku niebu, Jezus modlił się w ten sposób: „Ojcze Święty, 
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 
jedno” (J 17,11). Jedność, o którą modli się Jezus, to jedność uczniów między 
nimi; jednakże duszy i fundamentu tej jedności należy szukać w górze, to 
znaczy w jedności z Ojcem i Synem. Tak jak Ojciec i Syn są jedno, ponieważ 
Ojciec jest odbiciem w Synu, podobnie uczniowie odnajdą w sobie to odbicie, 
a w nim prawdziwy i ostateczny fundament ich jedności.

Święty Jan – jak usłyszeliśmy w drugim czytaniu – pisze także te słowa: 
„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas 
doskonała” (1 J 4,12). W naszej ludzkiej i chrześcijańskiej miłości, w naszej 
wzajemnej miłości, realizuje się wielkie wydarzenie: miłość, która zstępuje od 
Boga, osiąga doskonałość, czyniąc się na nowo (jak w Chrystusie) widzialną, 
zdolną do stworzenia pośród ludzi otwartego braterstwa, „które pozwala roz-
poznać, docenić i miłować każdą osobę” (Franciszek, Fratelli tutti, 1)

Ziarno powołania apostolskiego bł. Franciszka Jordana wykiełkowało ze 
studiowania i wytrwałego rozważania Słowa Bożego. Poznanie Jezusa, które 
pozwala świadczyć o Nim wszędzie, bierze zawsze swój początek i pogłębia 
się w wyniku modlitewnego słuchania Słowa Bożego; jeśli tak nie jest, równie 
dobrze możemy przekazywać ciekawe i genialne idee, ale z pewnością nie 
przekażemy dobrego zapachu Chrystusa (por. 2 Kor 2,15).

W  adhortacji apostolskiej Ewangelii gaudium (264) Ojciec Święty 
napisał „Najlepszą motywacją, by zdecydować się głosić Ewangelię, jest jej 
kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej kartach i czytanie jej z ser-
cem. Jeśli przybliżamy ją w ten sposób, zadziwia nas jej piękno, ponownie nas 
fascynuje”.
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Aby poznanie Chrystusa jako prawdziwego i jedynego Zbawiciela świata 
było przekazywane innym, potrzebna jest zawsze prawdziwa duchowość 
biblijna. W ten sposób formuje się człowieka duchowego, który nie jest tym, 
kto aspiruje w sposób abstrakcyjny do „wyższych dóbr”, ale tym, kto widzi 
i traktuje tak jak Bóg dobra widzialne, tworząc wokół siebie klimat prawdzi-
wego braterstwa.

Ci, którzy kroczą ścieżkami świętości, zostawiają trwały ślad na ziemi, 
zawsze dla dobra człowieka. To dokonało się również w życiu bł. Franciszka 
Jordana, a dziś jest świadczone obecnością waszej Rodziny Salwatoriańskiej 
wezwanej z kolei do wywierania wpływu wszędzie tam, gdzie jest wezwana do 
wypełniania swojej misji.

Z tej okazji, tak szczęśliwej i uroczystej, to nasze przebywanie tutaj, aby 
się modlić razem w bazylice św. Piotra, niech będzie znakiem, który was 
utwierdzi i zachęci do hojnej służby, realizowanej w bliskiej relacji z Kościołem 
powszechnym, tak jak chciał błogosławiony Franciszek Jordan, zapisując to 
w swoim duchowym testamencie: „Bądźcie zawsze prawdziwymi i wiernymi 
dziećmi Kościoła Rzymskiego naszej Świętej Matki, nauczając tego, czego Ona 
uczy, wierzcie w to, w co Ona wierzy i odrzućcie to, co Ona odrzuca”.

Prośmy też Maryję, którą Franciszek Maria od Krzyża Jordan kochał i czcił 
z niezwykłą pobożnością jako Królową Apostołów i Matkę Zbawiciela.

I niech tak będzie.

Tłumaczenie z języka włoskiego 
Michał Rychert
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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2020/2021

W 68. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatoria-
nów w Bagnie papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość 
Franciszek, metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, przełożonym gene-
ralnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta SDS, prowin-
cjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Józef Figiel SDS, rektorem 
seminarium – ks. Roman Słupek SDS, wicerektorem i prefektem alumnów 
– ks. Maciej Dalibor SDS, dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos SDS, 
ekonomem domu zakonnego – ks. Aleksander Jasiński SDS.

Najważniejszym wydarzeniem w roku sprawozdawczym dla salwatorianów 
i salwatorianek na świecie była uroczystość batyfikacyjna bł. Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongrega-
cji Sióstr Boskiego Zbawiciela oraz inicjatora Międzynarodowej Wspólnoty 
Salwatorianów, zrzeszającej osoby świeckie i duchowne z wielu krajów. Rok 
akademicki 2020/2021 dla alumnów salwatoriańskich i całego środowiska 
związanego z wyższym seminarium duchownym wypełniony był duchowym 
przygotowaniem do uroczystości beatyfikacyjnej, która miała miejsce 15 maja 
2021 roku w papieskiej arcybazylice św. Jana na Lateranie.

I. Formacja intelektualna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru miały miejsce od 
23 września 2020 do 20 stycznia 2021 roku. Semestr drugi rozpoczął się 10 lutego 
i trwał do 12 czerwca 2021 roku. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się 
w terminie od 21 stycznia do 6 lutego, a sesja letnia od 14 do 30 czerwca.

Ze względu na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zajęcia dla 
studentów w Polsce w całym roku akademickim były prowadzone wyłącznie 
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zdalnie. W Bagnie natomiast prawie wszystkie wykłady i ćwiczenia odbywały 
się w tym czasie w formie stacjonarnej, z wyjątkiem szesnastu dni od 5 do 21 
października, gdy u trzynastu mieszkańców klasztoru zdiagnozowano objawy 
choroby COVID-19. Wtedy cała wspólnota zakonna została objęta samo-
izolacją i nadzorem epidemicznym, a zajęcia dydaktyczne były prowadzone 
wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania firmy Microsoft. Mając 
na uwadze bezpieczeństwo wykładowców, studentów i pracowników uczelni 
już od września wprowadzono wewnętrzne Zasady bezpieczeństwa epidemicz-
nego zatwierdzone przez rektora seminarium, które obowiązywały do maja 
2021 roku.

Społeczność studentów jednolitych, sześcioletnich studiów magisterskich 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie liczyła piętnastu alumnów, 
w tym trzech studentów na „kursach filozoficznych” i dwunastu na „kursach 
teologicznych”. Wśród studiujących było dwóch studentów zagranicznych 
z Kosowa i Ukrainy. Liczba alumnów na poszczególnych rocznikach przed-
stawiała się następująco: rok I – brak studentów; rok II – trzech studentów: 
kl. Filip Budai, kl. Kacper Gwóźdź, kl. Michał Kopiec; rok III – czterech 
studentów: kl. Tomasz Gnat, kl. Damian Kokocha, kl. Dawid Piotrowski, 
kl. Adam Świerczek; rok IV – dwóch studentów: kl. Manuel Marku, kl. Mate-
usz Ogrodniczuk; rok V – dwóch studentów: kl. Paweł Janowski, kl. Marek 
Sumara, rok VI – czterech studentów: dk. Piotr Dymon, kl. Karol Matecki, 
kl. Konrad Nowak, dk. Dominik Truchan. W omawianym roku dydaktycz-
nym w domu zakonnym w Bagnie mieszkało także sześciu nowicjuszy i jeden 
brat juniorant, którzy realizowali odpowiednie programy formacji.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2020/2021 wykłady i ćwiczenia z dyscyplin przewidzianych w Pro-
gramie kształcenia i opisie kwalifikacji dla jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku „teologia” (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2016) oraz 
w Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia (Konferencja Episkopatu Polski, 
Częstochowa 1999) prowadziło trzydziestu trzech wykładowców: 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna, ekumenizm;
ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT – teologia pastoralna szczegó-

łowa, wykład monograficzny: Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, konwer-
satorium monograficzne: Formacja w ruchach i stowarzyszeniach katolickich;

ks. dr hab. Roman Słupek SDS, prof. PWT – teologia fundamentalna, 
religiologia, proseminarium;
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ks. dr hab. Norbert Jerzak – historia Kościoła;
ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS – prawo kanoniczne, prawo kanoniczne 

i wyznaniowe;
doc. dr Alina Czapiga – psychologia rozwojowa i wychowawcza;
ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna ogólna;
ks. dr Bogdan Cwynar SDS – filozofia Boga, logika, konwersatorium 

monograficzne: Współczesne kierunki filozoficzne;
dr Dariusz Galewski – wykład fakultatywny: Wybrane zagadnienia z histo-

rii sztuki;
ks. dr Łukasz Darowski SDS – teologia biblijna, lektorat języka greckiego, 

historia i geografia biblijna;
ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu;
ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – historia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela;
dr Agnieszka Łoza – ćwiczenia z teologii dogmatycznej;
ks. dr Michał Meisner SDS – psychologia ogólna, psychologia osobowości, 

psychologia pastoralna;
ks. dr Stanisław Pajor SDS – teologia moralna, teoria i praktyka spowiedzi;
ks. dr Mirosław Socała SDS – teoria poznania;
ks. dr Szymon Szepietowski SDS – liturgika; 
ks. dr Józef Tarnówka SDS – antropologia filozoficzna, historia filozofii; 
ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS / ks. mgr lic. Szymon Kula SDS – homile-

tyka;
ks. dr Krzysztof Wons SDS – teologia duchowości;
ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz SDS – teologia duchowości;
ks. mgr lic. Maciej Borowski SDS – egzegeza Starego Testamentu;
ks. mgr lic. Józef Figiel SDS – patrologia;
ks. mgr lic. Piotr Filas SDS – teologia moralna, ćwiczenia z teorii i prak-

tyki spowiedzi;
ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika;
ks. mgr lic. Albert Poloczek SDS – katolicka nauka społeczna;
ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – katechetyka, metodyka katechezy;
ks. mgr lic. Edward Seremet SDS – katechetyka materialna;
ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS – prawo kanoniczne;
ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny; 
mgr Małgorzata Kantecka – lektorat języka angielskiego (Studio IGO);
ks. mgr Krystian Kolba SDS – ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej, 

wykład fakultatywny: Wybrane zagadnienia z socjologii religii;
ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat języka łacińskiego.
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Z dumą przejęliśmy wiadomość, że Senat Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu, po otrzymaniu aprobaty watykańskiej Kongregacji 
ds. Edukacji Katolickiej, dnia 1 października 2020 roku podjął uchwałę o nada-
niu tytułu profesora uczelnianego ks. dr. hab. Romanowi Słupkowi SDS, 
rektorowi WSD w Bagnie, a zarazem kierownikowi Katedry Teologii Funda-
mentalnej i Religiologii w Instytucie Teologii Systematycznej i Duchowości 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W czerwcu 2021 roku biskupi obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski powołali wykładowcę teologii pastoralnej i dawnego 
rektora naszego seminarium, ks. dr hab. Bogdan Giemzę SDS, prof. PWT we 
Wrocławiu, na członka Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konse-
krowanego.

W roku sprawozdawczym dwaj salwatorianie uzyskali stopień naukowy 
doktora. Obrona doktoratu ks. mgra lic. Tomasza Łosiewicza SDS na pod-
stawie rozprawy z zakresu teologii pastoralnej na temat: Modele autotrans-
cendencji w antropologii powołania chrześcijańskiego w koncepcji Luigiego Rulli 
i próba jej zastosowania w przygotowaniu do małżeństwa, odbyła się 14 maja 
2021 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Promotorem 
pracy doktorskiej był ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT, a recenzentami: 
o. prof. dr hab. Stanisław Morgalla SJ (Pontificia Universita Gregoriana) 
i ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK w Toruniu. Obrona doktoratu 
ks. mgra lic. Pawła Wróbla SDS na podstawie dysertacji z prawa kanonicznego 
na temat: Obligatoryjne wydalenie z instytutu zakonnego w Kościele łacińskim, 
napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Ambrożego Skorupy SDS, a zrecen-
zowanej przez ks. prof. dr hab. Tomasza Rozkruta (UPJPII w Krakowie) 
i o. dr hab. Marka Saja CSsR, prof. UKSW w Warszawie, odbyła się 1 czerwca 
2021 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych pierwszego semestru ze szczerym 
żalem i zadumą pożegnaliśmy naszego wykładowcę śp. ks. dra Jacka Waw-
rzyniaka SDS, który po chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmarł 
19 stycznia 2021 roku w wieku 49 lat. Śp. ks. dr Jacek Wawrzyniak był od 
roku 2003 do 2021 wykładowcą homiletyki, członkiem redakcji „Studia 
Salvatoriana Polonica” od początku jej istnienia, współautorem książek, 
artykułów pastoralnych i popularnonaukowych, wielokrotnym opiekunem 
praktyk duszpasterskich alumnów naszego seminarium, a także oddanym 
rekolekcjonistą, misjonarzem ludowym, duszpasterzem, proboszczem 
i kustoszem sanktuarium. Został pochowany w grobowcu zakonnym w Obor-
nikach Śląskich.
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Wcześniej, 30 października, otrzymaliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. mgra 
lic. Józefa Pyrka SDS, wykładowcy katechetyki w WSD w Bagnie w latach 
1971-1988, a także ojca duchownego naszego seminarium w latach 1981-1990, 
wychowawcy kilku pokoleń salwatorianów, członka redakcji różnych cza-
sopism salwatoriańskich, autora wielu publikacji o tematyce patriotycznej 
i pastoralnej, który zmarł w wieku 88 lat i został pochowany w grobowcu 
salwatorianów w Krakowie.

2. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku akademickim 2020/2021 studenci teologii rozwijali swoje zain-
teresowania na seminariach naukowych z historii Kościoła, teologii biblijnej, 
teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej. Prace 
magisterskie w czerwcu 2021 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu obronili:

dk. Paweł Janowski – Internet jako narzędzie ewangelizacji na przykładzie 
Salwatoriańskiego Apostolatu Internetowego, praca napisana na seminarium 
naukowym z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. dra hab. Bogdana Giemzy 
SDS, prof. PWT. Recenzentem pracy był ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. 
PWT;

dk. Marek Sumara – Apologia chrześcijańskiej wizji małżeństwa wobec 
współczesnych zagrożeń, praca napisana na seminarium naukowym z teologii 
fundamentalnej pod kierunkiem ks. dra hab. Romana Słupka SDS, prof. 
PWT. Recenzentem pracy był o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI. 

3. Egzaminy „ex universa theologia”, praktyki pastoralne i zajęcia 
nadobowiązkowe

W sobotę 12 grudnia 2020 roku w Bagnie, czterech alumnów (P. Dymon, 
K. Matecki, K. Nowak, D. Truchan) przystąpiło do egzaminu ex universa theo-
logia. Dziewięcioosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym 
był prorektor ds. studenckich ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT we 
Wrocławiu, a członkami: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Bogdan 
Giemza, prof. PWT, ks. dr hab. Ambroży Skorupa, ks. dr Stanisław Pajor, 
ks. dr Ryszard Kempiak, ks. mgr lic. Maciej Borowski oraz ks. prowincjał Józef 
Figiel i ks. rektor Roman Słupek, wystawiła pozytywne oceny. 

W ostatnim semestrze studiów, od 17 lutego do 10 maja, alumni szóstego 
roku udali się na praktyki duszpasterskie i katechetyczne. Dk. Piotr Dymon 
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zrealizował swoją praktykę w parafii pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-
-Białej pod kierunkiem proboszcza ks. mgra Michała Pastuszki SDS; dk. Karol 
Matecki w parafii św. Brata Alberta w Elblągu pod kierunkiem proboszcza 
ks. mgra Jerzego Urbanika SDS; kl. Konrad Nowak w parafii św. Bartło-
mieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pod kierunkiem proboszcza 
i kustosza sanktuarium ks. mgra lic. Piotra Filasa SDS oraz dk. Dominik 
Truchan w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie pod kierunkiem 
proboszcza ks. mgra lic. Piotra Żydka SDS.

Dwaj nowicjusze pochodzący z Białorusi (P. Kuliashov, P. Obrazau) ukoń-
czyli w roku sprawozdawczym kurs języka polskiego jako obcego prowadzony 
w trybie stacjonarnym w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie przez 
dra Grzegorza Gołasia, natomiast dwóch alumnów (M. Kopiec, A. Świerczek) 
w drugim semestrze roku akademickiego uczęszczało na indywidualne lekcje 
gry na organach, udzielane przez panią mgr Monikę Krahforst-Kamińską.

4. Biblioteka 

Biblioteka domu zakonnego w Bagnie w roku 2021 posiadała 32 540 wolu-
minów książek (w tym 30 090 woluminów w katalogu komputerowym), 
około 7 920 woluminów czasopism, 437 maszynopisów prac naukowych oraz 
ponad 173 zarchiwizowane starodruki, głównie z zakresu ascetyki, biblistyki 
i liturgiki. Prenumerowanych było 100 polskich tytułów czasopism oraz około 
12 obcojęzycznych. Znaczna ich część była otrzymywana w ramach wymiany 
międzybibliotecznej za „Studia Salvatoriana Polonica”. Ze względu na to, 
że coraz więcej czasopism udostępnia swoje archiwalne i aktualne wydania 
w formie elektronicznej (pdf ), część wydań tych czasopism była dostępna 
w takiej wersji na komputerach w czytelni. Ponadto w czytelni udostępniony 
był także wykaz stron internetowych, na których studenci mogli odnaleźć 
zarówno całe numery poszczególnych czasopism, jak i konkretne artykuły 
w nich umieszczone. Funkcję bibliotekarzy w minionym roku akademickim 
pełnili alumni Kacper Gwóźdź i Marek Sumara.

Mając na uwadze 90. rok od założenia biblioteki w domu zakonnym 
w Bagnie, jej wieloletni dyrektor ks. Roman Słupek przygotował opracowanie 
zatytułowane Historia Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Salwato-
rianów w Bagnie k. Wrocławia (1930-2020), które zostało przyjęte do druku 
w półroczniku Federacji Bibliotek Kościelnych w Polsce „Fides”. 

Ks. Tomasz Raćkos SDS | ŹRÓDŁA, SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 15 – 2021224

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2020/2021 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie SDS 
i ks. Łukaszu Darowskim SDS. Stałymi spowiednikami byli: ks. Paweł Sta-
noszek SDS i o. Dominik Banaś OFM. Ojcowie duchowni realizowali swoją 
posługę przez regularne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili 
konferencje dla wspólnoty, prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne 
dla poszczególnych roczników kleryckich i czuwali nad organizowaniem 
comiesięcznych dni skupienia. Program spotkań prowadzonych przez ojców 
duchownych dotyczył dwóch zagadnień: „powołanie a  motywacja” oraz 
„Ojciec Franciszek Jordan a moja duchowość”. W konferencjach ascetycznych 
były omawiane zagadnienia związane z rozeznawaniem i kryzysami na dro-
dze powołania zakonnego, kształtowaniem sumienia, rachunkiem sumienia, 
świadectwem wiary w życiu codziennym. Refleksja dotyczyła także zagadnień: 
bycia salwatorianinaem na wzór Założyciela, poznawania swoich motywacji 
oraz budowania relacji na wzór św. Józefa.

W ramach przygotowania do beatyfikacji Franciszka Jordana wszystkie 
dni skupienia w roku akademickim poprowadził ks. Józef Tarnówka SDS 
(Wrocław). Ich program obejmował dwie konferencje, medytację, sakrament 
pokuty i  pojednania, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, 
wspólną modlitwę brewiarzową i post w intencjach nowych powołań. Alumni 
poszczególnych roczników i  nowicjusze w  każdą drugą sobotę miesiąca 
w okresie poprzedzającym beatyfikację przygotowywali i prowadzili dla całej 
wspólnoty specjalne nabożeństwa w duchu o. Franciszka Jordana. 

We wrześniu 2020 roku ks. Jacek Wawrzyniak SDS (Oborniki Śląskie) 
przeprowadził pięciodniowe rekolekcje przygotowujące alumnów do złożenia 
profesji zakonnej. W lutym 2021 roku alumni i brat juniorant przygotowujący 
się do złożenia wieczystej profesji zakonnej udali się na cztery dni do opac-
twa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie razem z ojcem duchownym realizowali 
własny program, włączając się w pracę, modlitwę i życie codzienne tamtejszej 
wspólnoty. W marcu ks. Rafał Chwałkowski SDS (Wegorzewo) wygłosił 
trzydniowe rekolekcje dla alumnów rocznika trzeciego i czwartego przed 
przyjęciem posługi lektora i akolity, a ks. Józef Tarnówka SDS przeprowadził 
w maju pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla kandydatów do sakramentu 
święceń diakonatu i prezbiteratu.

Kontynuowane były wyjazdy poszczególnych grup rocznikowych na 
sesje formacyjne prowadzone dla wiernych w Centrum Formacji Duchowej 
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w Krakowie. Sesje duchowości w różnych terminach prowadzili: ks. Krzysztof 
Wons SDS, o. Timothy Radcliffe OP i ks. Krzysztof Porosło.

III. Sakrament święceń, posługi akolity i lektora

W sobotę 7 listopada 2020 roku w bazylice św. Bartłomieja Apostoła 
i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy J.E. Bp. Jacek Kiciński CMF udzielił świę-
ceń diakonatu alumnowi szóstego roku kl. Karolowi Mateckiemu. 

Prowincjał salwatrianów ks. Józef Figiel w sobotę 20 marca 2021 roku 
wprowadził w posługę lektora alumnów roku trzeciego: kl. Tomasza Gnata, 
kl. Damiana Kokochę, kl. Dawida Piotrowskiego i kl. Adam Świerczka. Rów-
nocześnie alumni roku czwartego: kl. Manuel Marku i kl. Mateusz Ogrod-
niczuk zostali wprowadzeni w posługę akolity. Uroczystość miała miejsce 
w kaplicy seminaryjnej w Bagnie. 

W sobotę 29 maja 2021 roku w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini J.E. bp Marek Mendyk, ordynariusz diecezji świdnickiej, udzielił 
sakramentu święceń w stopniu diakona dwóm salwatorianom: kl. Pawłowi 
Janowskiemu i kl. Markowi Sumarze. Sakrament święceń w stopniu prezbitera 
przyjęli dk. mgr Piotr Dymon, dk. mgr Karol Matecki, dk. mgr Dominik 
 Truchan.

IV. Formacja apostolska

Ze względu na to, że rok akademicki 2020/2021 upłynął w stałym zagroże-
niu epidemicznym, co wiązało się z licznymi obostrzeniami i ograniczeniami 
kontaktów społecznych, praktycznie do maja 2021 roku zawiesiły swoją dzia-
łalność: koło naukowe alumnów, koło przewodników „Kustosz” zajmujące się 
dawniej oprowadzaniem gości po obiekcie seminaryjnym. Niemożliwa była 
także działalność „kół wolontariuszy” związanych z domem dziecka i placów-
kami opiekuńczymi w Obornikach Śląskich, Świętej Katarzynie i Wierzbicach 
Wrocławskich. Mimo to dwaj alumni: kl. Tomasz Gnat i kl. Dawid Piotrowski, 
w odpowiedzi na apel o pomoc w domach opieki udali się jako wolontariusze 
do Mikołowa, by od 27 listopada do 6 grudnia podjąć pracę w Domu Seniora 
Salwator Park w charakterze opiekunów mieszkających tam seniorów.

Zaangażowanie apostolskie alumnów w  ciągu roku akademickiego, 
z wymienionych wyżej przyczyn, ograniczało się do działalności w Grupie 
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Medialnej Salwator, w której pod kierunkiem ks. Łukasza Drowskiego sys-
tematycznie pracowało sześciu kleryków (F. Budai, T. Gnat, K. Gwóźdź, 
P. Janowski, D. Kokocha, M. Ogrodniczuk). Uruchomiono nową wersję semi-
naryjnej strony internetowej pod adresem www.wsd.sds.pl, na której m.in. 
codziennie były publikowane rozważania do Ewangelii w ramach wielkopost-
nych Rekolekcji z Ojcem Jordanem. Zadaniem Grupy Medialnej Salwator było 
systematyczne prowadzenie seminaryjnego konta na Facebooku i Instagramie. 
Bardziej czasochłonnym projektem było przygotowanie serii filmików na 
platformę Facebook i YouTube pod nazwą Spotkania z Jordanem, które zostały 
życzliwie przyjęte przez internautów (ok. 4500 wyświetleń każdego odcinka). 

W okresie minionych wakacji pięciu alumnów (T. Gnat, M. Marku, 
M.  Ogrodniczuk, M.  Sumara, A.  Świerczek) pomagało w  prowadzeniu 
XXVIII Salwatoriańskiego Forum Młodych w  Dobroszycach. Diakoni 
współprowadzili rekolekcje Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej (M. Sumara) 
i rekolekcje dla młodzieży męskiej z Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań 
w formie rajdu rowerowego Bagno–Szczecin (P. Janowski) oraz w formie 
stacjonarnej w Bagnie (P. Janowski) i w Zakopanem (P. Janowski). Dwóch 
alumnów w ramach Wolontariatu Misyjnego Salvator pomagało w organizo-
waniu zajęć dla dzieci i młodzieży w placówkach duszpasterskich w Albanii 
(D. Piotrowski, D. Kokocha). Klerycy naszego seminarium uczestniczyli także 
w pieszej pielgrzymce z Elbląga do Częstochowy (F. Budai, M. Kopiec).

V. Inne wydarzenia

Ważnym wydarzeniem dla społeczności seminaryjnej w bieżącym roku 
akademickim były święcenia biskupie salwatorianina ks. Karola Kulczyckiego, 
które miały miejsce 29 września 2020 roku w bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Trzebini. Konsekratorem święceń biskupich był J.E. Abp Adolfo 
Tito Yllana (Nuncjusz Apostolski z  Australii), a  współkonsekratorami: 
J.E. abp Marek Jędraszewski (Metropolita Krakowski) i J.E. bp Jacek Kiciń-
ski CMF (Biskup Pomocniczy Wrocławski). Alumni naszego seminarium byli 
odpowiedzialni za asystę liturgiczną podczas uroczystości, którą przygotowali 
pod kierunkiem ceremoniarza ks. Macieja Dalibora. Wcześniej, 24 września 
abp Adolfo Yllana odwiedził wspólnotę seminaryjną w Bagnie i podczas litur-
gii wygłosił homilię na początku nowego roku akademickiego. 

J.E. bp Karol Kulczycki SDS (ordynariusz diecezji Port Pirie w Austra-
lii) odprawił 3 października Mszę św. prymicyjną w kaplicy seminaryjnej 
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w Bagnie, w obecności wspólnoty zakonnej i licznej grupy młodzieży Wolon-
tariatu Misyjnego Salvator z Dolnego Śląska.

Mimo ograniczeń epidemicznych udało się zorganizować w listopadzie, 
grudniu i w lutym kleryckie wyprawy w Sudety, połączone m.in. z wejściem 
na Śnieżkę, Śnieżnik i Trójgarb. Ponadto w dniach 11-24 lutego odbył się 
w Bagnie turniej tenisa stołowego z udziałem domowników: nowicjuszy, 
alumnów i wychowawców (14 uczestników). Pierwsze miejsce zajął kl. Damian 
Kokocha, drugie ks. Roman Słupek i trzecie kl. Marek Sumara.

Z zastosowaniem Zasad bezpieczeństwa epidemicznego w sobotę 27 lutego 
odbyła się w  Bagnie coroczna konferencja pedagogiczna wychowawców 
i wykładowców salwatoriańskich z udziałem prowincjała ks.  Józefa Figla 
i przedstawicieli zarządu prowincjalnego.

Dniem długo oczekiwanym i poprzedzonym wielomiesięcznym przygoto-
waniem była sobota 15 maja 2021 roku, gdy w bazylice św. Jana na Lateranie, 
Wikariusz Rzymu Jego Eminencja Kardynał Angelo De Donatis, z woli Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka ogłosił założyciela salwatorianów i salwa-
torianek o. Franciszka Jordana błogosławionym. Ze względu na ograniczenia 
w ruchu międzynarodowym wspólnota seminaryjna przeżywała tę uroczystość 
na miejscu w Bagnie. Wydarzenie było poprzedzone specjalnie przygotowaną 
nowenną prowadzoną w kaplicy seminaryjnej i transmitowaną w Interne-
cie. Dzień beatyfikacji wypełniony był wspólnym oglądaniem transmisji, 
po której odbyło się pierwsze nabożeństwo ku czci bł. Franciszka Marii od 
Krzyża odprawione w kaplicy seminaryjnej. Program popołudniowy obejmo-
wał rekreację w formie konkurencji sportowych z udziałem wychowawców, 
alumnów i nowicjuszy. Dzień zakończyło spotkanie w radości połączone ze 
świadectwami, wspomnieniami, konkursem i relacjami wideo z przebiegu 
przygotowań do dnia beatyfikacji w różnych krajach.

Dnia 12 czerwca wspólnota seminaryjna udała się do Trzebini na uroczyste 
dziękczynienie za beatyfikację; w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
zgromadzili się wierni i przedstawiciele trzech gałęzi Rodziny Salwatoriań-
skiej. Obecna była matka generalna Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela 
s. Maria Yaneth Moreno Rodriguez SDS i przełożony generalny Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta SDS z Rzymu. Mszy św. dziękczyn-
nej przewodniczył Jego Eminencja kard. Stanisław Dziwisz. Tego samego 
dnia po południu miało miejsce rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu 
Jordanowskiego dla młodzieży, w którego przygotowanie i przeprowadzenie 
poszczególnych etapów zaangażowani byli alumni z magistrem nowicjatu 
ks. Pawłem Radziejewskim z Bagna.
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4 czerwca rozpoczął się wielomiesięczny remont głównej kaplicy semi-
naryjnej. W tym dniu została przygotowana tymczasowa, znacznie mniejsza 
kaplica domowa, w wyremontowanej sali św. Augustyna.

W sobotę 19 czerwca przybyli do seminarium jubilaci święceń kapłańskich 
i absolwenci bagieńskiej uczelni, wśród nich ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera 
świętujący 65. rocznicę sakramentu święceń, złoty jubilat ks. Czesław Idzik 
i księża Tadeusz Koncewicz, Józef Kondziołka, Andrzej Kiełkowski i Antoni 
Zięba, którzy świętowali 40. rocznicę święceń kapłańskich. Jubileuszowej 
Mszy św. przewodniczył przełożony prowincjalny, który wygłosił okoliczno-
ściowe kazanie.

Decyzją zarządu prowincjalnego z dniem 1 lipca została powołana do 
życia nowa wspólnota salwatoriańska w Bagnie złożona z czterech księży, 
którzy zamieszkali w domu przy ul. Ziołowej nr 53 (dawnym alumnacie). Jej 
zadaniem będzie praca z młodzieżą związaną z salwatorianami i prowadzenie 
młodzieżowego domu rekolekcyjnego, do czego salwatorianie byli zapraszani 
przez ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej jeszcze w 1930 roku, kiedy 
prosili o pozwolenie na osiedlenie się w ówczesnej miejscowości Heinzendorf.

W  związku z  reorganizacją struktur i  podjęciem nowej działalności 
w Bagnie nastąpiło zaadoptowanie innych pomieszczeń do zamieszkania alum-
nów, którzy przeprowadzili się do głównego gmachu seminarium (ul. Ziołowa 
nr 51). Zaszły także zmiany w gronie wychowawców. Swoją posługę w domu 
formacyjnym zakończyli: wicerektor i prefekt alumnów ks. Maciej Dalibor, 
dyrektor studiów ks. Tomasz Raćkos oraz br. Ryszard Kasprzak SDS dba-
jący o piękno seminaryjnego parku. Trzej zakonnicy zostali skierowani do 
wspólnoty salwatoriańskiej w Krakowie. Nowym wicerektorem i dyrektorem 
studiów w Bagnie został ks. Paweł Wróbel SDS, a wicesuperiorem domu 
zakonnego i prefektem alumnów ks. Tomasz Górny SDS. Do grona braci 
zakonnych w Bagnie dołączył także br. Dariusz Makowski SDS.

W trwającym od lipca Roku Dziękczynienia za bł. Franciszka Jordana, 
składam szczere podziękowanie wszystkim członkom wspólnoty seminaryjnej: 
kapłanom, braciom zakonnym, alumnom i nowicjuszom; siostrom salwa-
toriankom i osobom świeckim pracującym w seminarium, a nade wszystko 
profesorom i pracownikom dydaktycznym zaangażowanym w roku 2020/2021 
w kształcenie i formację przyszłych kapłanów zakonników.
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Ks. Łukasz Darowski SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2020

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2020 roku. 
Bibliografia 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. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Artykuły:
1. Współczesne niewolnictwo w nauczaniu papieża Franciszka, w: Między wol-

nością a zniewoleniem. Perspektywy teologicznomoralne, red. P. Duda, Wro-
cław 2020, s. 117-138.

2. Skandale a wiara według Benedykta XVI, „Pastores” 2020 nr 2, s. 65-73.
3. Jadwiżańskie przesłanie z Jasnej Góry, „Społeczeństwo. Studia, prace badaw-

cze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 3(2020), s. 96-108.
4. Rola (multi)mediów w życiu Kościoła w czasie epidemii, w: Duszpasterstwo 

w czasie pandemii. Zeszyt specjalny do programu duszpasterskiego Kościoła 
katolickiego w Polsce na rok 2020/2021, Katowice 2020, s. 185-189.

5. Rola trzebnickiego sanktuarium św. Jadwigi w integracji mieszkańców Dolne-
go Śląska w latach 1945-1951, w: Rola Kościoła katolickiego w organizowaniu 
polskiego życia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951, 
red. G. Sokołowski, (t. 2: Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Zie-
miach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. Studia i materiały, 
red. K. Jaworska), Wrocław 2020, s. 79-99.
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Recenzja:
1. Jan Mazur OSPPE, Blask prawdy o człowieku, rodzinie i  społeczeństwie. 

W kręgu myśli św. Jana Pawła II, Wydawca: Adam Marszałek, Toruń 2019, 
ss. 110, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu 
nauki społecznej Kościoła” 3(2020), s. 226-230.

Ks. mgr lic. Bronisław Jakubiec SDS (Merrillville, Usa)

Artykuł:
1. Rówieśnicy, „Ethos” 2020 nr 2, s. 288-294.

† Ks. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS 

Książka:
1. Moja mała ojczyzna, Trzebnica 2020, ss. 163.

Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS (Kraków)

Artykuł:
1. 90-lecie obecności i posługi Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Polsce 

(1929-2019), „Studia Salvatoriana Polonica” 14(2020), s. 165-184.

Ks. mgr Kazimierz Kubat SDS 

Książka:
1. Mów do ludzkich sumień, Nowy Targ 2020, ss. 231.

Ks. dr Rafał Masarczyk SDS (Oborniki Śląskie)

Recenzja:
1. Jarosław Merecki SDS, Osoba i dobro. Szkice o filozofii i  teologii osoby 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2019, ss. 264, „Studia Salvatoriana 
Polonica” 14(2020), s. 231-238.
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Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Artykuły:
1. Przyszłość Europy idzie przez rodzinę. Dziedzictwo Jana Pawła II w kon-

tekście współczesności, w: Londyńskie spotkania z Janem Pawłem II, red. 
K. Pilar czyk, Księgarnia Akademicka, Kraków-Londyn 2020, s. 215-234.

2. Modernity and the Family as Seen in Light of the Teaching of St. John Paul 
II, „Ethos” 2020 nr 4, s. 395-414.

3. The Myth of a World without Disease, „Roczniki Kulturoznawcze” 2020 
nr 3, s. 69-78.

4. Europa, la filosofía y el cristianismo, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 
2020 nr 2, s. 285-294.

5. Różnica ontologiczna i różnica płci. Chrześcijaństwo między racjonalizmem, 
postmodernizmem i filozofią klasyczną, w: Filozof wpatrzony w naturę i to 
co boskie. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej 
na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB, Wydawnictwo 
Academicon, Lublin 2020, s. 519-531.

Ks. mgr lic. Jacek Nowak SDS (Trzebnica)

Artykuł:
1. Rola nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (NFRR) w poszukiwaniu reme-

dium na współczesny kryzys wiary, „Studia Salvatoriana Polonica” 14(2020), 
s. 29-45.

Ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek SDS (Bagno)

Artykuł:
1. Bibliografia polskojęzycznych publikacji naukowych i popularnonaukowych 

dotyczących salwatorianów (2000-2019), „Studia Salvatoriana Polonica” 
14(2020), s. 185-212.

Ks. Łukasz Darowski SDS | ŹRÓDŁA, SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Ks. dr Mirosław Socała SDS (Lublin)

Artykuł:
1. W. Bajor, M. Socała, Critical edition of the Glossa in Politicam (Liber III) 

Pauli de Worczyn, „Przegląd Tomistyczny” 26(2020), s. 81-119.

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS (Kraków)

Artykuł:
1. Kształtowanie postaw etycznych w przedsiębiorstwie medialnym, w: Godność 

osoby w mediach – media godne osoby, red. M. Drożdż, K. Drąg, Tarnów 
2020, s. 85-104.

Ks. mgr lic. Maciej Szeszko SDS (Bagno)

Artykuł:
1. O szkolnych rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży, „Homo Dei” 2020 

nr 1, s. 9-15.

Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków)

Artykuł:
1. Za zasłoną doczesności, „Pastores” 2020 nr 3, s. 103-112.

† Ks. Andrzej Urbański SDS 

Artykuł:
1. Powstanie i cele Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana w Morogoro (JUCO), 

„Studia Salvatoriana Polonica” 14(2020), s. 239-248.
2. Establishment and Purpose of the Jordan University College in Morogoro 

(JUCO), „Studia Salvatoriana Polonica” 14(2020), s. 249-257.
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Ks. dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Koczownik Boga. Lectio divina z Abrahamem, Kraków 2020, ss. 188.

Artykuł:
1. Co to znaczy poznać dobro i zło?, „Życie Duchowe” 103(2020), s. 155-163.

Ks. dr Paweł Wróbel SDS (Bagno)

Sprawozdanie:
1. Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego 

w KUL. Konferencja naukowa, Lublin, 7 grudnia 2018 r., „Studia Prawnicze 
KUL” 2019 nr 1, s. 249-251.

Ks. Łukasz Darowski SDS | ŹRÓDŁA, SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Internet jako narzędzie ewangelizacji na przykładzie  
Salwatoriańskiego Apostolatu Internetowego 

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska dk. Pawła Janowskiego SDS, przedstawiona w czerwcu 
2021 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napi-
sana na seminarium naukowym z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. dr hab. Bogdana 
Giemzy SDS, prof. PWT, i zrecenzowana przez ks. dr hab. Bogusława Droż-
dża, prof. PWT. 

Internet objął dziś swoim wpływem już wszystkie przestrzenie życia 
człowieka. Rozwój technologiczny osiągnął na przełomie XX i XXI wieku 
zawrotną prędkość, doprowadzając nie tylko do upowszechnienia się różnych, 
niewyobrażalnych jeszcze kilka lat temu technologii i możliwości, opartych na 
działaniu procesorów, ale także do wynalezienia nowego, wirtualnego sposobu 
bytowania człowieka, którym jest sieć internetowa. Internet jest zarówno prze-
strzenią, jak i sposobem – jednocześnie zawiera różne media jest w swojej istocie 
medium – nie tylko jest budowany przez człowieka, ale także kształtuje samego 
człowieka – jego sposób życia, myśl i relację ze światem. 

U swoich początków Internet zdawał się jeszcze zachowywać możliwą 
do poznania konsystencję. Był możliwy do odróżnienia od innych mediów, 
a także od innych sfer życia. Pozwalał się człowiekowi przypisać – „to jest Inter-
netem, a tamto już nie”. W dobie smartfonów podłączonych do ultraszybkiej 
sieci szerokopasmowej, Internetu światłowodowego – który oplótł cały świat 
– i elektroniki wpisanej w każdą minutę funkcjonowania człowieka atrybut 
„internetowy” stracił swój unikalny desygnat. Teraz wszystko bezpośrednio lub 
wprost odnosi się do Internetu – czy to poprzez świadome działanie człowieka, 
czy też przez pośredni wpływ technologii na życie. Każde pozornie nieinter-
netowe wydarzenie doczekuje się zaraz swojego cyfrowego odbicia w formie 
posta, wiadomości, zdjęcia, wizji satelitarnej, sygnału GPS, wyników algoryt-
mów śledzących, których platformą realizacji jest Internet. Wszystko w jakiś 
sposób nosi znamię Internetu. Czy jest więc on tylko kolejnym wynalazkiem 
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człowieka? Czy może jednak człowiek stoi w obliczu nowej osobliwości, dora-
stającego dziecka, na które ma coraz mniejszy wpływ, a które jest sumą jego 
rodziców i – jeszcze więcej – jego informacyjnego doświadczenia? Te pytania, 
które można nazwać śmiało pytaniami filozoficznymi, przestają być sprawą 
futurologów, a stają się pytaniami skierowanymi do każdego człowieka. 

Internet stał się zupełnie nową przestrzenią, rzeczywistością, którą człowiek 
przyjął i tworzy. Gdzie jest w niej miejsce dla wiary w Boga, która przecież 
przenika całe życie człowieka, jest jego źródłem? Czy Internet może być ewan-
gelizowany i służyć głoszeniu Dobrej Nowiny? Czego potrzeba, aby to nowe 
medium mogło być nośnikiem „zbawczej informacji” o Jezusie Chrystusie? 

Praca zrodziła się z poszukiwań odpowiedzi na te pytania, które zadaje się 
dzisiaj całemu Kościołowi w świecie współczesnym. Celem pracy jest ukazanie 
ogromnego wpływu Internetu na życie człowieka oraz wykazanie – w oparciu 
o dokumenty Kościoła i wypowiedzi papieskie – że Internet jest darem Boga 
i powinien się stać narzędziem ewangelizacji w rękach współczesnych aposto-
łów. Modelem, który nakreśli charakter i formy tej ewangelizacji jest Salwa-
toriański Apostolat Internetowy (SAI). Jego działalność będzie przykładem 
zastosowania narzędzi internetowych w praktyce ewangelizacyjnej, co wpisuje 
się w zakres teologii pastoralnej. Analiza apostolatu internetowego doprowadzi 
do wniosków i postulatów istotnych dla praktyki internetowej ewangelizacji 
i misji. Podstawą zaś tej analizy będą elementy teorii zarządzania i produkcji.

Autor, wykorzystując wieloraką literaturę, podjął się wyzwania nakreśle-
nia szkicu tych zagadnień, stosując zarówno metodę analityczno-syntetyczną 
dokumentów Kościoła i wypowiedzi papieskich, opracowań teologicznych, 
witryn internetowych i artykułów, dokumentów salwatoriańskich oraz nagrań 
wypowiedzi pracowników SAI, jak i  interpretację raportów technologicz-
nych i uogólnienie ich wyników. Wnioskowanie dedukcyjne dotyczy przede 
wszystkim dokumentów, a indukcyjne opiera się na wynikach raportów tech-
nologicznych i działalności SAI. Szeroki zakres tematyczny źródeł, obejmujący 
opracowania zarówno natury teologicznej, jak i teorii zarządzania, filozoficznej 
i antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej, technicznej oraz dzienni-
karskiej, jest spowodowany kompleksowością i interdyscyplinarnym charakte-
rem Internetu. Autor starał się korzystać także z najaktualniejszych raportów 
zagranicznych i literatury angielskiej. Praca stara się zachować równoległość 
teorii i praktyki, stąd zdania ogólne często popierane są odnośnikami do 
artykułów internetowych czy przykładów ich praktycznego zastosowania. 

Pierwszy rozdział zawiera zarys zjawiska internetowego i jego wpływu na 
człowieka, ujęcie stosunku Kościoła do Internetu oraz opis wybranych, najpo-
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pularniejszych narzędzi internetowych w aspekcie ewangelizacyjnym. Kolejność 
zagadnień ukazuje szeroki wpływ Internetu i technologii internetowej na wszyst-
kie sfery życia człowieka, następnie analizuje zdanie Kościoła o naturze Internetu 
i misji Kościoła w stosunku do niego oraz opisuje i ocenia popularne narzędzia 
internetowe w kontekście ich wykorzystania w głoszeniu. Skomplikowana natura 
tych narzędzi – wymagająca profesjonalizacji – w  połączeniu z wezwaniem 
Kościoła do misji głoszenia Dobrej Nowiny w sieci, postuluje potrzebę istnienia 
przeznaczonych do tej działalności apostolatów. 

W drugim rozdziale opisano działalność ewangelizacyjną Salwatoriań-
skiego Apostolatu Internetowego jako przykład zastosowania Internetu 
w praktyce apostolskiej. Aby właściwie opisać wyjątkowy styl działalności SAI 
sporządzono nieopracowany wcześniej zarys jego historii. Następnie w celu 
obiektywnego przedstawienia struktury apostolatu posłużono się teorią zarzą-
dzania. Ostatni paragraf drugiego rozdziału ukazuje wpływ apostolatu w czasie 
obejmującym całą jego historię. 

Trzeci rozdział opracowania ma za zadanie wyabstrahować z przewidywań 
technologicznych prognozę rozwoju narzędzi internetowych, aby w ten sposób 
ukazać przyszłość ewangelizacji internetowej na przykładzie SAI. Szczegól-
nym aspektem ujętym w ostatnim paragrafie pracy było zwrócenie uwagi na 
pilną potrzebę formacji pracowników do apostolatów internetowych oraz 
na  pojawiające się trudności formacyjne w kontekście sytuacji dzisiejszego 
Kościoła. 

W pracy wykazano, że Kościół wielokrotnie wyrażał się o  Internecie 
pozytywnie i wzywał wiernych różnych stanów do świadectwa swojej wiary 
w nowej przestrzeni. „Nowy kontynent”, tj. świat wirtualny, jest dzisiaj miej-
scem zarówno misji ad gentes, nowej ewangelizacji, jak i katechezy. Wymaga 
od twórców i ewangelizatorów wysokich kompetencji zawodowych, ale także 
teologicznych. W praktyce działania związane z głoszeniem Jezusa Chrystusa 
domagają się profesjonalizacji, szczególnie poprzez powołanie specjalistycz-
nych apostolatów, tj. grup ewangelizatorów, którzy będą swoimi kompeten-
cjami i wiarą służyć sprawie misji Chrystusowej w mediach. Na drodze reali-
zacji swojego wyjątkowego powołania potrzebują oni kierować się nie tylko 
głęboką wiarą, ale także nie stronić od zdrowych wniosków nauk świeckich, 
które mogą pomóc właściwie i skutecznie zastosować różne formy wyrazu dla 
przekazu ewangelicznego. W wyniku przeprowadzonych badań nad SAI autor 
wskazał jego możliwe kierunki rozwoju. 

Dk. Paweł Janowski SDS
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Apologia chrześcijańskiej wizji małżeństwa  
wobec współczesnych zagrożeń 

(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska dk. Marka Sumary SDS, przedstawiona w czerwcu 2021 
roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napisana na 
seminarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. dr hab. Romana 
Słupka SDS, prof. PWT i zrecenzowana przez o. prof. dr hab. Kazimierza 
Lubowickiego OMI.

Do 2001 roku żadna ze świętych par małżeńskich, pomimo że tematyka 
dotycząca małżeństwa jest obecna w Kościele od bardzo dawna, oraz czczenia 
zarówno męża, jak i żony jako świętych lub błogosławionych, nie została 
wspólnie kanonizowana. Zmieniło się to za pontyfikatu Jana Pawła II, który 
w tymże właśnie roku beatyfikował małżeństwo Beltrame Quattrocchich. 
W tej beatyfikacji oraz wyniesieniu do chwały ołtarzy pary małżeńskiej można 
odnaleźć odpowiedź Kościoła na pojawiający się atak na życie ludzkie, mał-
żeństwo i rodzinę. Problem ten staje się coraz poważniejszy, gdyż we współcze-
snym świecie coraz szersze kręgi wydaje się zataczać kryzys fundamentalnych 
wartości, takich jak miłość, prawda czy też wolność. Zauważalny jest także 
wyraźny sprzeciw wobec wyrażania poparcia dla tradycyjnego rozumienia 
małżeństwa i rodziny oraz okazywania niechęci do związków jednopłcio-
wych. Przemiany wynikające z rewolucji seksualnej kontynuowanej dziś przez 
ideologię gender i ruchy LGBT+ doprowadziły także do pewnej banalizacji 
więzi między mężczyzną i kobietą oraz do kojarzenia miłości z krótkotrwałym 
uczuciem, nierzadko bez konieczności wzięcia odpowiedzialności za drugą 
osobę i za poczęte nowe życie.

Wynika z tego konieczność wskazywania rodziny jako kluczowego dobra 
dla przyszłości zarówno świata, jak i Kościoła. Jako chrześcijanie nie możemy 
zrezygnować z proponowania małżeństwa tylko dlatego, by nie przeciwsta-
wiać się aktualnej wrażliwości, by nadążać za modą lub z powodu poczucia 
niższości wobec upadku moralnego i ludzkiego. Z tego też wynikła potrzeba 
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powstania niniejszej pracy pt.: Apologia chrześcijańskiej wizji małżeństwa wobec 
współczesnych zagrożeń, której celem było wykazanie, że chrześcijańska wizja 
małżeństwa nie straciła wartości. Z drugiej strony celem było przedstawienie 
małżeństwa w taki sposób, aby jego cel jednoczący, zachęta do wzrastania 
w miłości i ideał wzajemnej pomocy nie pozostały w cieniu wyłącznego naci-
sku na obowiązek prokreacji. Po trzecie, celem było ukazanie małżeństwa 
jako dynamicznego procesu rozwoju i realizacji, a nie ciężaru, którym ludzie 
obarczeni są na całe życie. 

Całość pracy wpisuje się w obecną od samego początku w historii Kościoła 
drogę apologetyczną. W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwo mierzyło 
się z  licznymi zagrożeniami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. 
Współczesna obrona chrześcijańskiej wizji życia małżeńskiego również jest 
konieczna i wpisuje się w to, co nazwać można „renesansem apologii”, która nie 
kopiuje dawnej apologetyki, lecz przyjmuje postać odmienną, którą możemy 
określić jako „nową apologię”. W wyniku rozważań współczesnych zagrożeń 
dotykających fundamentów małżeństwa ustalono, iż w dzisiejszym świecie 
podejmowanie decyzji o wyborze małżeństwa jako drogi życia wymaga niema-
łej odwagi oraz zaangażowania całej osoby w przygotowanie trwałego związku. 
Wykazano, że fałszywe propozycje współczesnego świata dotyczące redefinio-
wania pojęcia małżeństwa wpływają negatywnie przede wszystkim na szeroko 
pojęte życie społeczne. Ponadto przedstawiono argumenty przemawiające za 
tym, by tych zmian dotyczących małżeństwa nie wprowadzić w życie. Uka-
zano istotę więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficznej, opierającej się na 
pojęciach: „osoba”, „dar” i „wspólnota osób”. Ponadto zaznaczono, iż trwałe 
sakramentalne związki małżeńskie gwarantują stabilność społeczną i zapew-
niają integralne ujęcie wychowywania potomstwa. Odnosząc się do tekstu 
sakramentalnej przysięgi małżeńskiej, ukazano pozytywny aspekt zawierania 
małżeństwa przez dwie osoby oraz to, co po zawarciu małżeństwa wymagane 
jest do trwałego i szczęśliwego związku.

Zwrócono ponadto uwagę na małżeńskie życie Ludwika i Marii Zelii 
Martin, Marii i Luigiego Beltrame Quatrocchich oraz Najświętszej Maryi 
Panny wraz ze świętym Józefem. Podkreślono charakterystyczne cechy ich 
małżeństwa, które stają się pomocne w owocnym przeżywaniu małżeństwa. 
Są nimi: życie małżeńskie przeniknięte miłością, otwartość na nowe życie, 
wspólna modlitwa oraz aktywność zawodowa i posługa społeczna, a co naj-
bardziej wyróżnia te małżeństwa: niespotykana ufność i wierność Bogu często 
pomimo trudności i niezrozumienia sytuacji. Przywołane życiorysy świętych 
potwierdzają to, co przez jakiś czas mogło wydawać się zapomniane, pomijane 
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bądź umniejszane, a mianowicie że realizacja powołania do świętości jest 
możliwa na drodze naśladowania Chrystusa w życiu małżeńskim. Świadectwo 
życia wiernych Kościoła może służyć jako argument potwierdzający wiarygod-
ność chrześcijańskiej wizji małżeństwa, skłaniający do jej przyjęcia przez tych, 
którzy poszukują pełni życia wspólnotowego.

Dk. Marek Sumara SDS
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