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Od Redakcji

Refleksja nad dziejami i duchowością wspólnoty zakonnej należy do jej 
istotnych i ważnych obowiązków. Kształt życia wspólnego w teraźniejszości 
zależy w dużym stopniu od jakości przeżywania charyzmatu zakonnego i mia-
ry zakorzenienia w przeszłości. Aktualne relacje między zakonnikami są bo-
wiem budowane na fundamencie, jakim jest doświadczenie więzi z poprzed-
nimi pokoleniami oraz utożsamianie się ze stylem życia, opartym na chary-
zmacie i duchowości.

Boży dar powołania zakonnego jest realizowany w konkretnej wspólnocie, 
której oblicze jest niepowtarzalne ze względu na otrzymany charyzmat i ludzi, 
którzy go realizowali w przeszłości, a dzisiaj czyni to kolejne pokolenie.

Stare powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia, odnosi się tak-
że do życia zakonnego. To Bóg jest Panem historii, On ją prowadzi, a przez 
wydarzenia zawsze chce nam coś powiedzieć. Każdy zakonnik powołany do 
wspólnoty jest Bożym darem, który ją ubogaca nie tylko na płaszczyźnie or-
ganizacyjnej czy na polu podejmowanych dzieł, ale przede wszystkim przy-
czynia się do wzrostu jej świętości, czyli wierności charyzmatowi zakonne-
mu. Przez każdego zakonnika Bóg chce mówić do całej wspólnoty. Każdy jest 
cenny w budowaniu wspólnoty, bo został do niej powołany. A to oznacza, że 
wierność łasce powołania jest najważniejszym udziałem w tworzeniu i umac-
nianiu wspólnoty. Jeśli ta wierność zamiera, to słabnie zakonne życie wspól-
ne, a zakonnicy pozostają razem jedynie dla prowadzenia dzieł, zaś ich rela-
cje opierają się w dużym stopniu na sympatiach i antypatiach. Wtedy słabnie 
ich wewnętrzna więź w Chrystusie, co nie tylko prowadzi do rozbicia wspól-
noty, ale przede wszystkim do jej zamierania. 

Stąd też spojrzenie wiary na dzieje wspólnoty i na ludzi, którzy żyli ła-
ską powołania, może być źródłem inspiracji wobec współczesnych wyzwań, 
przed którymi staje zakonne życie wspólne. 

Na kartach historii zapisana jest pamięć wspólnoty, bardzo ważna dla jej 
istnienia i zachowania swojej tożsamości. Człowiek wiary postrzega archiwa 
nie jako jedynie zbiór dokumentów, które opisują minione wydarzenia, ale 
dostrzega w nich zapisane w sercach zakonników działanie Bożej łaski. W ten 
sposób odkrywa znaki Bożego prowadzenia całej wspólnoty drogą charyzma-
tu. Bez troski o historię, badania, poszukiwania, refleksje wspólnota traci pa-
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mięć, a to łatwo prowadzi do utraty tożsamości, bo nie umie się wtedy od-
powiedzieć na pytanie: Skąd jesteśmy i dlaczego?

Wspólnota nie tylko wspomina przeszłość, ale ją nadal tworzy. Spojrzenie 
w przeszłość i doświadczenie teraźniejszości ma umacniać przekonanie zakon-
nika, że na drodze powołania nie był i nie jest sam, ale Bóg prowadzi go we 
wspólnocie. Takie doświadczenie budzi w jego sercu wdzięczność Bogu i ra-
dość w przeżywaniu łaski powołania.

Warto pielęgnować w sobie Maryjną postawę wobec Bożego działania 
w historii. Maryja, ubogacona światłem Niepokalanego Poczęcia, rozważa-
ła wydarzenia z historii zbawienia, których uczestnikami byli najpierw Jej 
Ojcowie w wierze, a potem – gdy nadeszła pełnia czasów – Ona sama stała 
się świadkiem i uczestnikiem przedziwnych wydarzeń związanych z życiem 
i działalnością Chrystusa. Maryja wszystko, co słyszała i widziała, zachowy-
wała w swoim Sercu i rozważała, aby lepiej zrozumieć Boży plan zbawienia 
i wierniej uczestniczyć w jego realizacji. 

Przykład Maryi niech nas inspiruje, aby w swoim sercu zachowywać 
wszystko to, co Bóg w naszej historii mówił i mówi do całej wspólnoty, abyśmy 
coraz lepiej poznawali Jego wolę i wierniej realizowali Jego plan zbawienia. 

Mam nadzieję, że kolejny numer „Ephemerides Marianorum” będzie poży-
tecznym narzędziem w poznawaniu naszej historii i duchowości oraz przyczy-
ni się do umocnienia braterskich relacji w naszej wspólnocie mariańskiej. 

Janusz Kumala MIC

We Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych,
Licheń Stary, 2 listopada 2013 r.
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Editorial

Reflection upon its history and spirituality is the religious community’s 
most essential and important duty. The present structure of communal life 
largely depends on the quality of living out its religious charism and the degree 
to which communal life is rooted in the past. In fact, current relations among 
the religious are built on this foundation, which is the experience of bonding 
with previous generations and identifying with their lifestyle, based on the 
charism and spirituality.

God’s gift of a religious vocation is fulfilled in a particular community, 
whose face is unique because of its charism and the people who implemented 
it in the past as well as the next generation who carry it out today.

The old saying that history is the teacher of life also applies to religious 
life. God is the Lord of history. He guides it, and through its events He always 
wants to tell us something. Each consecrated person called to a community 
is a gift from God who not only enriches it in terms of its organization or works, 
but also contributes to the growth of its holiness, that is faithfulness to its 
religious charism. God wants to speak to the entire community through each 
consecrated person. Everyone is valuable in building the community, because 
he was called to it. This means that faithfulness to the grace of vocation is the 
most important element of participation in building and strengthening the 
community. If this faithfulness dies out, communal life grows weaker, while the 
religious remain together merely for the sake of jointly-conducted works while 
their interpersonal communications are based to a large extent on individual 
sympathies and antipathies. Their internal relationship in Christ also grows 
weaker, and leads, not only to a rift in the community, but more importantly 
to its dying out.

Therefore, an examination in faith of the history of the community and the 
people who have lived by the grace of vocation, can be a source of inspiration in 
the face of contemporary challenges encountered today by the life of a religious 
community.

The memory of a community is written on the pages of its history, which is 
very important for the existence and preservation of the community’s identity. 
A man of faith sees the archives as a collection of documents that describe not 
only past events, but also the actions of God’s grace written in the hearts of 
the religious. By studying them, he discovers the signs of God’s guidance of the 
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community on the road of its charism. Without concern for history, research, 
study, and reflection, the community loses its memory, leading to the loss of 
its identity because the community can no longer answer the question: Where 
do we come from and why?

The community not only remembers the past, but continues to create it. 
Looking into the past and experiencing the present are ways to reinforce the 
religious’s conviction that he was not and is not alone on the road of vocation 
and that God guides him in the community. This experience awakens gratitude 
to God in his heart along with joy from living the grace of vocation.

It is valuable to cultivate in oneself Mary’s attitude toward the divine 
actions in history. Mary, enriched with the light of Immaculate Conception, 
pondered the events of the history of salvation, the participants of which 
were her forefathers in faith, and she herself became, in the fullness of time, 
a witness to and participant in the extraordinary events surrounding the life 
and work of Christ. Everything that she had heard and seen, Mary kept and 
pondered in her heart in order to better understand God’s plan of salvation 
and to faithfully participate in its implementation.

May Mary’s example inspire us to keep in our hearts all that God has 
said throughout our history and continues to say to our entire community, so 
that we may get to better know His will and to faithfully carry out His plan 
of salvation.

I hope that this new issue of “Ephemerides Marianorum” will become 
a useful tool in understanding our history and spirituality, and that it will help 
strengthen fraternal relations in our Marian community.

Janusz Kumala, MIC

On the Commemoration of All the Faithful Departed,
Lichen Stary, November 2, 2013
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Ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki 
Kielce 

Błogosławiony abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz 
(1871-1927)

Błogosławiony Jan Paweł II podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra, 
28 czerwca 1987 r., stanowiącej kulminacyjny moment obchodów 

600-lecia Chrztu Litwy, dokonał beatyfikacji arcybiskupa Jerzego Matu-
lewicza, mówiąc o nowym błogosławionym, że jest szczególnym darem 
dla Kościoła i narodu na Litwie1. Nazwał go prawdziwym sługą i aposto-
łem Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1, 1), gorliwym i niestrudzonym w wypeł-
nianiu kapłańskiej posługi na własnej ziemi ojczystej, w Polsce, w Rzy-
mie i na innych miejscach. Był pasterzem pełnym męstwa i inicjatywy, 
zdolnym w sposób roztropny i w duchu poświęcenia stawiać czoło trud-
nym dla Kościoła sytuacjom. Jedyną jego troską było zawsze zbawienie 
powierzonych mu dusz. […] Nowy Błogosławiony, który w sposób hero-
iczny starał się być „wszystkim we wszystkich”, głęboko świadomy swej 
pasterskiej misji, prawdziwy apostoł jedności oddany bez reszty głoszeniu 
Ewangelii i dziełu uświęcenia dusz, jest w sposób szczególny wspaniałym 
wzorem biskupa2. Następnego dnia po beatyfikacji sługi Bożego Jerze-
go Matulaitisa-Matulewicza, w uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, podczas audiencji dla polskich pielgrzymów, Ojciec Święty po-
wiedział, że zasługi tego Męża Bożego wobec Boga i Kościoła w naszym 
stuleciu są wielkie. Wielka była jego wiara i jego nadzieja, i jego miłość 

 1  Zob. 28 VI 1987 – 600-lecie Chrztu Litwy. Beatyfikacja abpa Jerzego Matulewi-
cza. Przyjmijcie proroka, jako proroka. Przyjmijcie sprawiedliwego, jako sprawiedli-
wego, „L’Osservatore Romano” 8(1987) nr 7, 16.

  2  Tamże, 17.



do Boga, do ludzi – do wszystkich bez wyjątku ludzi. Ta miłość była za-
wsze większa od wszystkich podziałów i napięć, wśród których wypadło 
mu żyć i ta miłość była też źródłem wszystkich jego cierpień i całej wiel-
kiej służby jego życia, stosunkowo krótkiego3. 

1. Młodość na Litwie

Błogosławiony abp Jerzy Matulewicz pochodził z Litwy, która go zro-
dziła i na której po śmierci spoczywa, ale dość długi okres swego tyl-
ko 56 lat trwającego życia i działalności przeżył w Polsce. Jak sam po-
wiedział: przez całe niemal życie pracowałem w Polsce i to szczerze i ze 
wszystkich sił4. Najpiękniejsze lata swojej działalności apostolskiej poświę-
cił dla dobra Kościoła w Polsce, głównie w Warszawie i Wilnie5. 

Jerzy Matulewicz przyszedł na świat 13 kwietnia 1871 r. w wio-
sce Lugine, nad rzeką Szeszupą, w północnej, litewskiej części Suwalsz-
czyzny, oddalonej parę kilometrów od powiatowego miasta Mariampol, 
w ówczesnej diecezji sejneńskiej. Urodził się w pobożnej i pracowitej ro-
dzinie litewskich rolników Urszuli i Andrzeja Matulaitisów jako ósme 
i najmłodsze ich dziecko, któremu tydzień po urodzeniu, 20 kwietnia, 
na chrzcie w kościele parafialnym w Mariampolu nadano imiona Jerzy 
Bolesław. Chrztu udzielił o. Jerzy Czesnas, proboszcz parafii mariampol-
skiej a jednocześnie przełożony generalny Zgromadzenia Księży Maria-
nów, który zapewne nie przewidywał, że ochrzczony przez niego chłop-
czyk będzie drugim jego następcą na stanowisku generała, przejmie tro-
skę o rodzinę zakonną marianów i stanie się jej odnowicielem6. 

W tamtym czasie cały region Suwalszczyzny był jedną z dziesięciu 
guberni Królestwa Polskiego. W okolicach Mariampola zamieszkiwała 
głównie ludność litewska, która jednakże pozostawała w kręgu oddzia-
ływania języka i kultury polskiej. Poczucie braterstwa i przyjaźni pomię-

  3  29 VI 1987 – Audiencja dla polskich pielgrzymów przybyłych na obchody 600-le-
cia Chrztu Litwy. Mąż Boży – arcybiskup Jerzy Matulewicz, „L’Osservatore Roma-
no” 8(1987) nr 7, 17.

  4  Cyt. za: T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz (1871-1927), 
„Kielecki Przegląd Diecezjalny” 63(1987) 159.

  5  T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony Arcybiskup Jerzy 
Matulewicz, Warszawa 1987, 5.

  6  Por. tamże, 7; J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: Błogosławiony Jerzy Matulewicz, 
Dziennik duchowy, Warszawa 1988, 13.
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dzy Litwinami i Polakami trwało nawet wtedy, gdy w 1871 r. rosyjskie 
władze carskie usunęły język polski z gimnazjum, wprowadzając język 
litewski7.

W listopadzie 1874 r., gdy Jerzy miał zaledwie trzy i pół roku, zo-
stał osierocony przez śmierć swego ojca Andrzeja Matulaitisa. Stało się 
zrozumiałe, że całą odpowiedzialność za rodzinę przejęła matka, która 
otoczyła szczególną troską swego najmłodszego syna, aby umniejszyć 
mu ciężar obowiązków dziecka wiejskiego, ucząc jednocześnie chłop-
ca pewnej wrażliwości na sprawy Boże, modlitwy i poszanowania oraz 
życzliwości i miłości do bliźnich. Niestety, ta troskliwa i kochana mat-
ka Urszula, coraz bardziej zapadając na zdrowiu, siedem lat po śmier-
ci męża, w maju 1881 r., gdy Jerzy był dziesięcioletnim chłopcem, roz-
stała się z tym światem8. Po śmierci obojga rodziców, opiekę nad chłop-
cem przejął jego najstarszy brat Jan, który był człowiekiem z natury su-
rowym, wiele wymagającym od siebie i od innych, ale też, jak opowia-
dają świadkowie, zbyt wiele żądającym od kilkuletniego brata, którym 
wysługiwał się przy różnych zajęciach gospodarczych. Jerzy, wychowy-
wany odtąd w surowych warunkach przez wymagającego brata i podda-
wany różnym próbom cierpliwości, wykazywał wyjątkowy zmysł skupie-
nia i modlitwy. W siódmym roku życia (1878-1881) Jerzy rozpoczął na-
ukę w szkole podstawowej w oddalonym o 5 km Mariampolu, do któ-
rego musiał codziennie, w różnych warunkach atmosferycznych, często 
bardzo trudnych, a także źle ubrany i marnie żywiony, pokonywać pie-
szo dziesięć km drogi. Lekcje religii prowadził w szkole o. Wincenty Sę-
kowski, marianin, który też przygotował młodego Jerzego do pierwszej 
Komunii świętej. Trudne warunki i niekiedy brak podręczników nie sta-
nowiły dla Jerzego przeszkody w osiąganiu dobrych wyników w nauce. 
Gdy skończył szkołę podstawową, jego zdolności zwróciły uwagę in-
nego ze starszych braci, Andrzeja, studenta matematyki uniwersytetu mo-
skiewskiego, który postanowił przygotować go, podczas wakacji 1882 r., 
do pierwszej klasy gimnazjum w Mariampolu. Po rozpoczęciu nauki 
w gimnazjum sytuacja chłopca nieco się polepszyła, gdyż brat Jan oże-
nił się z Weroniką Witkowską (Vitkauskaite), która okazała mu wiele 

  7  Zob. Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Jerzy Matulewicz, w: Polscy Święci, red. J. R. Bar, 
t. 9, Warszawa 1986, 182.

  8  Zob. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele…, 8.
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„matczynego” serca. Pomagał mu również inny brat, Władysław, opła-
cając na czas zimowy pobyt w mieście. 

O Jerzym, swoim koledze szkolnym z pierwszej klasy gimnazjum, 
napisał Justyn Staugaitis, późniejszy biskup w Telzach, iż był chłopcem 
skromnym, miłym, spokojnym, ale wówczas niczym się nie wyróżniał 
i należał do uczniów średnich. Zapewne nawet przybył do pierwszej kla-
sy gimnazjalnej zbyt słabo przygotowany. Był jednak w nauce bardzo pil-
ny, ogromnie lubił czytać książki i z nimi się nie rozstawał…, często z po-
wodu choroby opuszczał lekcje9. 

Po ukończeniu czterech klas w gimnazjum mariampolskim, jakiś czas 
pozostawałem w domu u rodziców – tak o tym okresie swego życia na-
pisał ks. Jerzy Matulewicz w krótkim piśmie zachowanym w archiwum 
diecezjalnym w Kielcach10. Skądinąd wiadomo, że naukę w gimnazjum 
przerwał z powodu trudności materialnych, gdyż brat nie przejawiał woli 
dalszego kształcenia Jerzego, którego nauka zaczęła pochłaniać coraz bar-
dziej. Inną przyczyną przerwania nauki, którą już przypłacił wielorakimi 
ofiarami, stała się choroba, która będzie mu towarzyszyła przez całe ży-
cie. Widocznym jej znakiem było pojawienie się na jego nodze bolesnej 
rany, utrudniającej normalne poruszanie się. Gdy podjęte leczenie nie po-
magało, a nawet obawiano się najgorszego, dzięki interwencji bratowej, 
pomoc innego lekarza zaleczyła ranę zdolnego gimnazjalisty Jerzego, któ-
ry jednakże będzie musiał odtąd, przy chodzeniu, przez jakiś okres cza-
su posługiwać się kulą. Lekarze po wielu latach stwierdzili, że tą choro-
bą była gruźlica kości, której przyczyną powstania były prawdopodobnie 
niesprzyjające zdrowiu warunki mieszkaniowe w domu i na stancji11. 

Pobyt w domu (a właściwie w gospodarstwie) brata, dla chorego, 
chodzącego o kulach Jerzego nie oznaczał czasu bezczynności; przeciw-
nie, widząc w tym wszystkim, co go spotkało, wolę Bożą, pomagał, jak 

  9  Cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Jerzy… 183 [Ten Autor z kolei, cytu-
je powyższy tekst za: M. Wiśniewski, Arcybiskup Jerzy Matulewicz, (mps), Rzym 
1958, 6 n.].

10  Cyt. za: D. Olszewski, Ksiądz Jerzy Matulewicz w kieleckim środowisku diecezjal-
nym, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 63(1987) 175.

11  Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele…, 10; Z. Proczek, Czcigodny 
Sługa Boży..., 184; G. Bartoszewski, Połączył dwa narody. Bł. Jerzy Matulewicz 
(1871-1927), w: G. Bartoszewski, S. Budzyński, Cz. Ryszka, Życie i cuda polskich 
świętych kanonizowanych i beatyfikowanych za pontyfikatu Jana Pawła II, Warsza-
wa 2001, 131.
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tylko mógł, przy różnorakich pracach w gospodarstwie i w uprawie roli. 
Traktowany przy tym często przez innych lekceważąco, wyśmiewany 
niekiedy z powodu swego kalectwa, przyjmował te bolesne doświad-
czenia życiowe i upokorzenia z godnością; z ufną wiarą w Bożą Opatrz-
ność patrzył w przyszłość. Widywano go podczas prac polowych z ró-
żańcem w ręku, odprawiającego drogę krzyżową w kościele mariampol-
skim. Po ciężkiej pracy fizycznej, w wolnych chwilach przeznaczonych 
na odpoczynek, Jerzy uczył się i czytał książki wypożyczane w bibliote-
ce w Mariampolu. 

Po następnych dwudziestu paru latach życia Jerzy Matulewicz, już 
jako ksiądz profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, napisze w swo-
im Dzienniku duchowym: Całuję rękę Twej Opatrzności i całkowicie Tobie 
się oddaję, Panie. Prowadź mnie, Ojcze Niebieski, czyń ze mną, co Ci się 
podoba. Dziwną drogą upodobałeś sobie prowadzić mnie, Panie, lecz któż 
odgadnie Twoje drogi i zamiary? Oto ja sługa Twój, poślij mnie, dokąd ze-
chcesz. Rzucam się jak dziecko w Twoje objęcia, nieś mnie! Upodobałeś 
sobie wieść mnie drogą trudów, cierpień i ciężarów. Dzięki Ci za to, wiel-
kie dzięki! Spodziewam się, że idąc tą drogą, niełatwo zbłądzę, gdyż jest 
to droga, którą szedł mój najmilszy Zbawiciel, Jezus Chrystus12.

Pan wysłuchał prośby oddanego sługi Jerzego i poprowadził go swo-
imi drogami. Stało się to przez jego stryjecznego brata, Jana Matulewi-
cza, nauczyciela – profesora języków klasycznych (łaciny i greki) w pań-
stwowym gimnazjum w Kielcach i języka rosyjskiego w kieleckim semina-
rium duchownym, który przyjechał w 1889 roku w swe rodzinne stro-
ny. Zainteresował się Jerzym i po naradzie rodzinnej zabrał go ze sobą 
do Kielc, postanawiając w ciągu dwóch lat przygotować go do dalszych 
studiów. To wydarzenie miało decydujące znaczenie na drodze Jerzego do 
kapłaństwa; pozwoliło mu ukończyć szkołę średnią, a także dobrze opa-
nować język łaciński13. Biskupi polscy, mając na uwadze ten etap drogi 
bł. Jerzego, napisali: I tak od dzieciństwa przeplatała się w jego życiu na-
uka i cierpienie, choroba i służba ideałom, które w nim Bóg rozpalił. Kole-
je losu przyprowadziły Jerzego do Polski14. 

12  Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy…, 71.
13  Zob. J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik..., 

14.
14  List pasterski Episkopatu Polski z okazji 600 rocznicy Chrztu Litwy i beatyfikacji 

abpa Jerzego Matulewicza, „L’Osservatore Romano” 8(1987) nr 7, 10. 
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2. Jerzy Matulaitis-Matulewicz w Kościele kieleckim

W 1891 r. zostałem przyjęty do Seminarium Kieleckiego, w którym 
pozostawałem do 1893 r. – zapisał późniejszy bł. biskup Jerzy w swym 
curriculum vitae zachowanym w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Je-
rzy wybrał drogę kapłańską, wstępując jesienią 1891 r. do seminarium 
duchownego w Kielcach. Zmienił wówczas swoje litewskie nazwisko Ma-
tulaitis na polskie Matulewicz, prawdopodobnie pod wpływem kuzyna, 
który tak postąpił już wcześniej. Błogosławiony będzie odtąd, przez całe 
życie, posługiwał się tym nowym nazwiskiem, dodając jedynie do niego 
(zgodnie z duchem tego języka) litewską końcówkę (Matulevicius), czy 
to gdy będzie pisał po litewsku, czy też gdy będzie przebywał w środo-
wiskach Litwinów; do dawnej formy swego nazwiska nigdy już nie po-
wrócił15. Spolszczone nazwisko nie przesłoniło Jerzemu miłości i przy-
wiązania do swej ojczyzny, Litwy. Jednocześnie jednak jego litewskie po-
chodzenie nie przeszkadzało mu w Kielcach czy Warszawie czuć się u sie-
bie, a ziemie polskie nazywać „nasz kraj”, „u nas”. Tak w jego przypad-
ku zaowocowało wielowiekowe dziedzictwo wzajemnego współżycia Pol-
ski i Litwy w jednej Rzeczypospolitej Obojga Narodów16. 

Na drodze życia i działalności błogosławionego arcybiskupa Jerzego 
Matulewicza Kielce pozostały ważnym i znaczącym etapem, szczegól-
nie gdy weźmie się pod uwagę wpływ formacji teologicznej i osobowej 
oraz doświadczenia życiowego, jakie wyniósł właśnie z tego środowiska. 
W Kielcach przebywał on najpierw jako alumn (w latach 1891-1893), 
potem pracował przez parę miesięcy (w 1899 r.) na wikariacie w Dale-
szycach koło Kielc i wreszcie, po ukończeniu studiów uniwersyteckich 
we Fryburgu, pełnił w ciągu trzech semestrów (w latach 1903-1904) 
funkcję profesora w kieleckim seminarium duchownym.

15  W dokumentach beatyfikacyjnych, jak i w samej formule beatyfikacji, która mia-
ła miejsce 28 czerwca 1987 r., przyjęto formę Matulaitis-Matulewicz. Jest zro-
zumiałe, że dla Litwinów bliższe jest nazwisko rodzinne błogosławionego Jerze-
go, biskupa, a dla Polaków brzmienie polskie. Tym należy tłumaczyć to, że pa-
pież Jan Paweł II, zależnie od grup ludzi, do których przemawiał, posługiwał 
się jednym, drugim, lub obu nazwiskami łącznie (zob. „L’Osservatore Romano” 
8(1987) nr 7, 16).

16  Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele…, 11.
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2.1. Alumn kieleckiego Seminarium Duchownego

Formacja intelektualna, którą otrzymał Jerzy Matulewicz w Semina-
rium Kieleckim, była bardzo podobna do tej, jaką dawały swoim stu-
dentom w tym czasie inne seminaria w Królestwie Polskim. Formację tę 
określały w dużym stopniu dostępne wówczas te same podręczniki filo-
zoficzne i teologiczne, jak również funkcjonujący wtedy system naucza-
nia seminaryjnego. Podobnie kształtowała się formacja duchowa i asce-
tyczna, określona przez ramy seminaryjnego regulaminu i przez przyjęte 
powszechnie w tym czasie zasady ćwiczeń duchowych. Jednakże na for-
mację duchową Matulewicza, na samym początku jego drogi do kapłań-
stwa, dodatkowo wpłynęły specyficzne okoliczności, w jakich znalazło 
się kieleckie środowisko seminaryjne na początku lat dziewięćdziesiątych 
XIX wieku. W tym właśnie czasie Seminarium Duchowne w Kielcach zo-
stało poddane uciążliwemu i długotrwałemu, negatywnemu traktowaniu 
przez władze carskie, co niosło dla alumnów oraz profesorów wyjątko-
we trudności i przeszkody, dezorganizujące życie i nauczanie. Stanowiło 
to przypadek szczególny, który nie miał swego odpowiednika w żadnym 
z ówczesnych środowisk seminaryjnych pod zaborem rosyjskim. Źródłem 
kłopotów stało się zarządzenie generała gubernatora warszawskiego Josifa 
Władimirowicza Hurko i Aleksandra Apuchtina, kuratora Okręgu Szkol-
nego Warszawskiego, nakazujące rządową inspekcję nad kierunkami na-
uczania i wychowania młodzieży oraz wizytacje w seminariach i placów-
kach naukowych rzymskokatolickich, przez naczelników tzw. Dyrekcji 
Szkolnych. W praktyce oznaczało to ingerencję władzy świeckiej w życie 
wewnętrzne Kościoła. Wszyscy biskupi Królestwa Polskiego zgodnie za-
protestowali przeciwko temu zarządzeniu, wnosząc do ministra oświaty 
i generał gubernatora obszerne i umotywowane memoriały17. W diecezji 
kieleckiej konflikt na tym tle nabrał najbardziej dramatycznych rozmia-
rów. Kielce w oczach władz carskich uważane były za ‘stały tradycyjny 
rozsadnik polskich idei od papieża i jego rządu albo od przebywających 
zagranicą duchownych. Bulle, akta, wezwania, zalecenia i w ogóle rozpo-
rządzenia w formie szkodliwej dla porządku, cały polityczny katechizm, 
który stąd idzie w głąb państwa, cała agitacja przeciwrządowa tu się kon-

17  Por. T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach na przestrzeni 250 lat, 
w: Księga jubileuszowa 1727-1977, Kielce 1977, 126; D. Olszewski, Ksiądz Je-
rzy Matulewicz ..., 179 n.
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centruje, a to dzięki bliskości Kielc i Krakowa, przejętego tendencją antyro-
syjską. Księża kieleccy i inteligencja współdziała i pomaga grasującym po 
guberni obcym agentom’. Taką opinię o Kielcach wypowiedział w 1900 
roku w obszernym memoriale do rządu miejscowy gubernator Borys Ozie-
row i poparł ten swój raport dowodami śledczymi i przypomnieniem na 
dowód swej słuszności wypadków w Seminarium Kieleckim w 1893 r., 
obstając za utrzymaniem urzędu gubernialnego w Kielcach18. A wszyst-
ko zaczęło się, kiedy naczelnik Dyrekcji Naukowej w Kielcach Akwilew 
powiadomił 20 maja 1892 r. biskupa T. Kulińskiego o zamiarze wizy-
tacji Seminarium Duchownego. Biskup T. Kuliński odrzucił tę i następ-
ną prośbę, a nie wyrażając zgody na inspekcję seminarium przez wła-
dze cywilne, powołał się na uchwały Soboru Trydenckiego i wypowiedź 
hr. D. Tołstoja, ministra spraw wewnętrznych, do kuriera papieskiego 
(z 26 X 1883 r.), że nad seminariami pełną władzę mają biskupi. Jed-
nocześnie wystosował obszerne pismo (12 IX 1892 r.) do gubernatora 
J. Hurki, w którym podkreślił charakter i znaczenie seminarium, przed-
stawił sposób pracy i jawność życia profesorów i alumnów, co nie wyma-
ga kontroli władz oraz stwierdził, że wszelka kontrola jest wkraczaniem 
w wewnętrzne sprawy Kościoła, nauczania i wychowania przyszłych ka-
płanów. Po kolejnej wymianie urzędowych pism sprawa przekształciła 
się w otwarty konflikt, gdyż władze carskie nie zamierzały ustąpić. Do 
przeprowadzenia swoich planów władze posłużyły się klerykiem Paw-
łem Gawrońskim, który odbywał studia seminaryjne równocześnie z Je-
rzym Matulewiczem. Gdy od września 1892 r. wybuchały tajemnicze 
pożary w seminarium, w ich „kontekście” została przeprowadzona przez 
żandarmerię rosyjską rewizja (19 stycznia 1893 r.), po doniesieniu wła-
śnie P. Gawrońskiego, że w bibliotece i u księży profesorów oraz u niektó-
rych alumnów znajduje się duża ilość patriotycznych książek, które bała-
mucą alumnów. Niewiele jednak skonfiskowano „zakazanych książek”, 
które odesłano do komitetu cenzury w Warszawie. Gdy kolejny raz wy-
buchł pożar (26 stycznia 1893 r.) zidentyfikowano, że ich sprawcą był 
alumn Gawroński, będący cały czas w kontakcie z żandarmerią, której 
przesyłał swe doniesienia i realizował dawane mu polecenia za pośred-
nictwem swojego brata, pracującego dla tajnej policji w Mławie. Na wy-
raźne żądanie biskupa alumn Gawroński został przekazany w ręce policji 
i umieszczony w więzieniu, gdzie nadal składał zeznania obciążające kie-

18  T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 126 n.
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leckie środowisko seminaryjne19. Dlatego też władze carskie zażądały od 
biskupa usunięcia kilku profesorów z seminarium, a wśród nich regen-
sa (rektora) i wiceregensa (wicerektora), ale biskup T. Kuliński nie wyra-
ził zgody na natychmiastowe wykonanie tego polecenia władz. W stanie 
oczekiwania na to, co będzie dalej, wczesnym rankiem 13 marca 1893 r. 
rozpoczęto w Seminarium Duchownym w Kielcach rewizję trwającą po-
nad dziesięć dni, przeprowadzaną z całą brutalnością przez żandarmów 
i strażników pod kierownictwem rotmistrza Lwa Uthoffa i prokuratora 
Reznikowa. Ponadto budynek seminarium został otoczony kordonem po-
licji i strażników, którzy strzegli bramy wyjściowej. Skonfiskowano prze-
chowywane u profesorów zakazane książki, jak np. dzieła Adama Mic-
kiewicza, Zygmunta Krasińskiego, historię pontyfikatu papieża Piusa IX, 
napisaną przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, książeczki z nabo-
żeństwem do Serca Jezusowego20, inne modlitewniki, brewiarze, książki 
z biblioteki seminaryjnej oraz wszystkie prywatne listy i różne „papie-
ry” znalezione zwłaszcza u księży profesorów. Najbardziej obciążającym 
dowodem było znalezienie u jednego z profesorów, dawnego wychowan-
ka Akademii w Petersburgu, niewinnej notatki napisanej na boku książ-
ki, pod wrażeniem wiadomości o wywiezieniu na wygnanie biskupa Ka-
rola Hryniewieckiego. Notatkę tę uznały władze rosyjskie za niebezpiecz-
ną, rewolucyjną proklamację, która była podstawą politycznego kierunku 
w tym seminarium i zrodziła idee o tajnych zjazdach byłych wychowan-
ków petersburskiej Akademii Duchownej21. Wicerektor ks. Paweł Frelek 

19  Zob. D. Olszewski, Ksiądz Jerzy Matulewicz..., 180. T. Wróbel pisze, że ów kle-
ryk II kursu Paweł Gawroński, syn młynarza z Bonowic koło Szczekocin, młodzie-
niec dwudziestoletni, jak wykazały później badania prokuratora i lekarza był czło-
wiekiem chorym psychicznie, maniakiem z wieloma przywarami moralnymi i nie-
wiarą w sercu. T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 128.

20  Książeczki te świadczyły, zdaniem urzędników carskiej Rosji, o przynależności do 
Bractwa Serca Jezusowego, które to Bractwo było uważane przez Rosjan za nie-
bezpieczne, gdyż miało rzekomo pomagać „do wywalczenia niepodległości Polski”. 
Dlatego też przynależność do niego, sprowadzanie z Krakowa książek, szkaplerzy 
i obrazków Serca Jezusowego, było uważane przez władze za nielegalne i podlega-
ło karze. Prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach dwukrotnie (24 IV i 13 V 1893 r.) 
zapytywał biskupa Kulińskiego, czy ogłosił duchowieństwu i alumnom rozporządze-
nie generał gubernatora z 1879 r., zabraniające należenia do Bractwa Serca Jezuso-
wego. Biskup odpowiedział, że nie ogłaszał w seminarium, gdyż nie było to zazna-
czone w rozporządzeniu. A właśnie u profesorów znaleziono podczas rewizji książecz-
ki i obrazki Serca Jezusowego. T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 130.

21  Tak pisał historyk tej duchownej uczelni Kielc, J. Zdanowski, w: Seminarium Duchow-
ne w Kielcach. Szkic historyczny w dwóchsetną rocznicę założenia, Kielce 1927, 47.
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streścił w swym pamiętniku przeżycia, jakie mu towarzyszyły w dniach 
rewizji w słowach: To pewne, że i w godzinie śmierci zapewne nie będzie 
się doświadczało większych boleści nad te, jakie znosiliśmy przez te kil-
kanaście dni22.

W nocy 22 marca 1893 r. wszyscy profesorowie seminarium zo-
stali aresztowani i wywiezieni do Warszawy, gdzie osadzono ich w X pa-
wilonie Cytadeli. Na śledztwie byli przetrzymywani przez 23 miesiące, 
a potem skazani (od 3 do 5 lat) i wywiezieni na Syberię do Bałagańska 
i Niżniudińska (gubernia irkucka), Kańska i Aczyńska (gubernia krasno-
jarska), do Archangielska oraz do guberni wołogodzkiej23. Po zakończe-
niu rewizji w Seminarium ksiądz biskup T. Kuliński otrzymał z Kolegium 
Duchownego w Petersburgu, a później od generał gubernatora J. Hurki 
powiadomienie, że na mocy ukazu carskiego z 23 marca 1893 r. Semi-
narium Kieleckie zostaje zamknięte na cztery lata, ponieważ alumni są 
w nim wychowywani w krańcowo nieprzychylnym duchu w stosunku do 
rządu24. Aresztowano 16 alumnów, z których 13 wykluczono na mocy 
wyroku sądowego od kapłaństwa i powołano do służby wojskowej, zaś 
pozostali (generał gubernator określił ich liczbę na 41 i wyznaczył opła-
tę na utrzymanie każdego z nich na 120 rubli rocznie) mogli kontynu-
ować studia w innych seminariach. Dzięki usilnym zabiegom biskupa Ku-
lińskiego klerycy kieleccy odbywali dalsze studia w następujących semi-
nariach: w płockim (13), warszawskim i sejneńskim (po 7), sandomier-
skim i włocławskim (po 5); pięciu rozpoczęło studia w Rzymie, jeden 
w Krakowie i jeden w seminarium mohylewskim w Petersburgu, a in-
ni zrezygnowali25. Jerzy Matulewicz, którego studia seminaryjne w Kiel-
cach trwały zaledwie trzy semestry, gdyż czwartego semestru nie zdo-
łał ukończyć ze względu na brutalną interwencję rosyjskich władz car-
skich, znalazł się w gronie alumnów, którzy kontynuowali swoje studia 
w seminarium w Warszawie. 

Nie ulega wątpliwości, że tragedia, jaka rozegrała się w 1893 r. w kie-
leckim seminarium, zapadła głęboko w świadomość ówczesnego alumna 
Jerzego Matulewicza i w konsekwencji miało to niezmiernie ważny wpływ 
na postawę życiową późniejszego studenta, profesora, biskupa i general-

22  Cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Jerzy..., 185.
23  Zob. T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 131.
24  Cyt. za: D. Olszewski, Ksiądz Jerzy Matulewicz..., 180.
25  Por. tamże 181; T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 129 n.
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nego przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów. Kilkanaście lat póź-
niej Matulewicz napisze w swoim Dzienniku duchowym m.in., by nie bać 
się ryzyka dla chwały Bożej i dobra Kościoła: Jeżeli cel jest dobry i odpo-
wiedni, jeżeli może przynieść chwałę Bogu i pożytek Kościołowi, należy od-
ważnie stanąć do pracy i zmierzać do celu. [...] Nie trzeba tylko obawiać 
się cierpienia dla chwały Bożej i dobra Kościoła, nie trzeba bać się pewne-
go ryzyka wystawienia siebie na niebezpieczeństwo. Przyszłość jest jak-
by przysłonięta kurtyną przed naszymi oczami; zresztą w życiu musimy 
ustawicznie narażać się na niebezpieczeństwo. Tym bardziej w tych spra-
wach godzi się wystawiać się na niebezpieczeństwo, gdyż nie ma obawy 
przegrania. Chociażby prace i zamierzenia nie udały się, Bóg jednak przyj-
mie naszą dobrą wolę, zamiary i wysiłki. Wobec Boga nic nie stracimy, 
raczej jeszcze zyskamy. A wobec ludzi? Cóż mogłoby być tak bardzo waż-
ne, co moglibyśmy utracić i czego mielibyśmy się tak bardzo obawiać? Je-
żeli tylko naprawdę pozbędziesz się wszystkiego i opuścisz wszystko dla 
Boga, to co ci mogą ludzie zrobić? Boga ci nie odbiorą, nieba przed tobą 
nie zamkną, do piekła cię nie wtrącą, jeżeli sam tam iść nie zechcesz. Na-
wet nie wyrzucą cię z kuli ziemskiej. Dokądkolwiek cię ześlą, znajdziesz 
tam ludzi i będziesz mógł pracować nad ich zbawieniem. Zresztą Bóg jest 
wszędzie i zewsząd jednakowa droga prowadzi do nieba26. Jako odnowi-
ciel zgromadzenia marianów, ale mając przecież w pamięci dramatyczną 
obronę seminarium kieleckiego przed interwencją władz carskich, Ma-
tulewicz będzie uczył postawy ufności w Bożą Opatrzność: Czy nie jest 
spokojniejszy człowiek, czy nie spogląda śmielej w przyszłość, jeżeli z żywą 
wiarą zdał się całkowicie na Opatrzność Bożą? Przecież nawet włos z gło-
wy naszej nie spada bez woli Bożej, ani najmniejsza ptaszyna nie ginie 
bez wiedzy Bożej. Zmierzając do celu, trzeba oczywiście czynić wszystko, 
co tylko jest możliwe, aby uniknąć przeszkód i trudności, aby nie wpaść 
w pułapkę, w nieszczęście, żeby nie pójść do więzienia lub na zesłanie. 
Z drugiej jednak strony nie wolno nam nigdy z powodu trudności i nie-
bezpieczeństw wyrzec się swego powołania, swojego wielkiego i wzniosłe-
go celu, pogodzić się z tym, żeby mniej robić, a nawet nic nie wnosić dla 
chwały Bożej i dobra Kościoła. Należy roztropnie unikać niebezpieczeństw, 
lecz gdy zajdzie potrzeba, trzeba umieć śmiało i odważnie spojrzeć niebez-
pieczeństwu w oczy27.

26  Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy…, 45.
27  Tamże, 49.
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2.2. Profesor w Kieleckim Seminarium 

Jerzy Matulewicz pod odbyciu studiów teologicznych (przez dwa lata) 
w seminarium warszawskim, został przez biskupa kieleckiego T. Kuliń-
skiego, który wiedział o jego uzdolnieniach, szlachetności i pobożności, 
wysłany w 1895 r. na studia specjalistyczne do Akademii Duchownej 
w Petersburgu, gdzie przebywał do 1899 r. Tam w dniu 20 listopada 
1898 r. otrzymał z rąk biskupa Karola Niedziałkowskiego święcenia ka-
płańskie, a kilka miesięcy później, wieńcząc swoje studia, uzyskał stopień 
magistra teologii na podstawie pracy pt. De iure belli et de pace aeterna 
(O prawie wojny i pokoju wiecznym). 

Po powrocie do diecezji kieleckiej w 1899 roku, ks. Matulewicz peł-
nił przez kilka miesięcy obowiązki wikariusza w parafii Daleszyce, odle-
głej o kilkanaście kilometrów od Kielc. Odnawiająca się choroba gruźlicy 
kości spowodowała, że ks. Jerzy w celu ratowania zdrowia wyjechał, pod 
koniec 1899 r., na kurację do Kreuznach w Niemczech. Poprawa stanu 
zdrowia pozwoliła ks. Matulewiczowi podjąć dalsze studia na Uniwer-
sytecie Katolickim we Fryburgu, w Szwajcarii. Kontynuowanie leczenia 
przewlekłej choroby, której się nabawił w dzieciństwie, poddawanie się 
zabiegom leczniczym nie przeszkodziło mu uwieńczyć studia uniwersy-
teckie uzyskaniem w 1902 r. stopnia doktora teologii (z notą praeclaris-
sime) po przedstawieniu pracy pt. Doctrina Russorum de statu iustitiae 
originalis (Nauka Rosjan o sprawiedliwości pierwotnej)28. 

Ksiądz dr J. Matulewicz po powrocie do Kielc otrzymał we wrześniu 
1902 r. nominację na wikariusza w parafii Imielno (dekanat Jędrzejów), 
ale nie podjął tych obowiązków, gdyż, jak świadczy o tym jego pismo 
z 6/19 grudnia 1902 r., proboszcz tejże parafii oświadczył mu, iż ab-
solutnie nic mu nie było wiadomo o przybyciu wikarego, ani też nie ma 
dla wikarego przygotowanego mieszkania [...], pomocnik nie jest mu bar-
dzo konieczny, chyba jedynie na czas spowiedzi wielkanocnej; może też 
byłby użyteczny w czasie Adwentu29. Kilkanaście dni później, 29 grud-
nia 1902 r., został mianowany profesorem prawa kanonicznego, filo-
zofii i łaciny w Kieleckim Seminarium Duchownym, na którego ponow-
ne otwarcie (po czterech latach przerwy) biskup T. Kuliński otrzymał ze-

28  Por. D. Olszewski, Ksiądz Jerzy Matulewicz..., 182; J. Bukowicz, Wprowadzenie…, 
15.

29  J. Matulewicz, Do bpa T. Kulińskiego, Kielce 6/19 XII 1902, „Kielecki Przegląd Die-
cezjalny” 64(1988) 74.

Ks. Jan Józef Janicki
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zwolenie 3 maja 1897 roku30. Ksiądz dr Jerzy Matulewicz pełnił funkcje 
profesora w seminarium kieleckim w ciągu dwóch lat, aż do momentu 
(ostatni jego podpis pod protokołem sesji profesorskiej złożył 5 listopa-
da 1904 r.), gdy przyszło kolejne nasilenie choroby i konieczność prze-
rwania pracy oraz wyjazdu do Warszawy w celu poddania się leczeniu 
w szpitalu miejskim na Pradze.

W kilka miesięcy po opuszczeniu Kielc, 6 kwietnia 1905 r., ks. Je-
rzy Matulewicz skierował z Warszawy do biskupa kieleckiego list zawie-
rający prośbę o udzielenie mu litteras dimissorias seu excardinationis. Pi-
sał m.in.: Po dojrzałym rozważeniu wszystkich okoliczności, postanowiłem 
zwrócić się do Waszej Ekscelencji z prośbą, aby zechciał wydać mi pismo 
zwalniające, czyli ekskardynację. [...] Jest rzeczą dobrze znaną, że odkąd 
pełnię obowiązki profesora w Kielcach, jestem zmuszony, z powodu lecze-
nia, ciągle wyjeżdżać do Warszawy. Wyjazdy te są tak częste, że stale by-
łem w podróży pomiędzy tymi dwoma miastami. Te ciągłe wyjazdy często 
przeszkadzały mi w należytym wypełnieniu moich obowiązków. Powodo-
wały także wydatki większe, niż pozwalał na to mój stan; były też szko-
dliwe dla mego zdrowia. Jeżeli sprawy tak się przedstawiały, kiedy mia-
łem chorą tylko rękę, to na co i w jakim stopniu trzeba być przygotowa-
nym, gdy do tego, co było dotąd, doszła jeszcze choroba nogi. [...] Następ-
nie, chociaż lekarz ma nadzieję na częściowe opanowanie choroby, która 
wybuchła tak złośliwie, to jednak, ponieważ nie jest to choroba samej tyl-
ko ręki czy nogi, ale całego organizmu, będzie ona także w przyszłości wy-
magała ciągłej i nieustannej czujności i pomocy wyspecjalizowanych leka-
rzy. [...] A wreszcie, choćbym nawet częściowo odzyskał siły, z moim sła-
bym zdrowiem w Kielcach nie bardzo, jak sądzę, mógłbym być pomoc-
nym, w większym zaś mieście, gdzie większa jest różnorodność potrzeb 
i rozleglejsze pole rozmaitych zadań, także i kapłan słabszy łatwiej może 
być w jakiejś mierze pożyteczny Kościołowi i owocniej może wykorzystać 
swoje, choćby słabe siły31. 

30  Nowy rok pracy seminaryjnej, po zatwierdzeniu profesorów i z 17 kandydatami, 
których pozwoliły przyjąć władze carskie (mimo że zgłosiło się 31 osób), rozpo-
częto rekolekcjami 6 listopada 1897 r., a normalna nauka zaczęła się dopiero 15 
listopada, pod kierunkiem regensa ks. Aleksandra Kluczyńskiego, kapłana kielec-
kiego. Por. T. Wróbel, Dzieje Seminarium..., 134 n.; D. Olszewski, Ksiądz Jerzy 
Matulewicz..., 184.

31  J. Matulewicz, Do bpa T. Kulińskiego, Warszawa 6 IV 1905, ul. Piękna 24, „Kie-
lecki Przegląd Diecezjalny” 64(1988) 75.
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W kieleckich archiwaliach diecezjalnych nie zachowały się żadne źró-
dła, które pozwoliłyby odtworzyć etapy postępowania prawnego sfinali-
zowanego ekskardynacją ks. Matulewicza z diecezji kieleckiej. Znany jest 
wszakże list-odpowiedź biskupa T. Kulińskiego na prośbę ks. Matulewi-
cza o ekskardynację, w którym na początku „podsumował” jego proś-
by, pisząc: W Twojej prośbie z dnia 6 kwietnia 1905 r. wyłożyłeś, że po-
stanowiłeś zwrócić się do mnie, abym zechciał Ci dać pismo zwalniają-
ce, czyli ekskardynację. Prośbę swoją poparłeś dwiema racjami, a miano-
wicie, że cierpisz na powracającą co pewien czas chorobę, która wymaga 
leczenia u lekarzy bardziej doświadczonych, mieszkających w Warszawie 
oraz, że wielu niezbędnych wygód w Kielcach w ogóle byś nie miał, albo 
też można by je zdobyć w Kielcach jedynie wielkimi kosztami i dużym wy-
siłkiem, w większym zaś mieście łatwo je znaleźć. Sądzisz dalej, że na-
wet odzyskawszy nieco zdrowie, w Kielcach, słabowity, mało mógłbyś być 
przydatny, natomiast w większym mieście także chorowity kapłan może 
swoje zdolności i zdobyte studia pożyteczniej wykorzystać dla określonych 
potrzeb. Piszesz wreszcie, że nie bez pewnego bólu uczyniłeś swoje posta-
nowienie, jesteś bowiem w pełni świadom, jakie każdy ma zobowiązania 
wobec własnej diecezji32. Biskup przedstawił następnie swoje racje, pod-
kreślając przede wszystkim swój i diecezji ból z powodu decyzji ks. Ma-
tulewicza opuszczenia diecezji. Także i ja nie mogę ukrywać przed Tobą 
gorzkiego bólu, wywołanego Twoim postanowieniem opuszczenia diecezji 
kieleckiej, którą dobrowolnie i świadomie wybrałeś sobie na matkę, aby 
jej służyć. Ona teraz boleje nad Twoim postanowieniem i zmusza mnie, 
abym Ci wyjawił ten ból w swoim i jej imieniu. Przez długi czas, w zna-
nym dobrze okresie smutku naszej diecezji czekaliśmy, abyś przygotowa-
ny rozległymi studiami, mógł stanąć do zadań, które w Seminarium Kie-
leckim zostały na kilka lat przerwane [...]. Twoje postanowienie spowodo-
wało smutek dlatego, że byłeś drogi i bardzo pożyteczny, nie mówię tylko 
dla mnie, ale także Matce Kościołowi Diecezjalnemu. Istnieje wielka po-
trzeba kapłanów w Seminarium, w Konsystorzu, w różnych szkołach wyż-
szych i niższych. O wiele za mało jest kapłanów, aby mogli wszystko od-
nowić w Chrystusie. Nie przeczę, że jesteś słaby, ale zaraz przychodzi mi 
na myśl Grzegorz Wielki, który był słaby i co jakiś czas ciężko chorował, 
a ponadto zastęp kapłanów chorych, którzy słabi i niedomagający, należy-

32  T. Kuliński, Biskup etc., Kielce, dnia 11 kwietnia 1905 r., Do przewielebnego 
Ks. Matulewicza, Profesora Seminarium Kieleckiego, „Kielecki Przegląd Diecezjal-
ny” 64(1988) 77.

Ks. Jan Józef Janicki
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cie i owocnie pracowali i pracują na niwie Kościoła Świętego. Ty sam, bę-
dąc słaby i schorowany studiowałeś i pracowałeś w diecezji. Potrzeby die-
cezji są rozległe. Wielkie poniosła już szkody, będąc pozbawioną przez kil-
ka lat Seminarium, a potem odpowiedniej liczby profesorów. Jeśli jeszcze 
kapłani prosiliby o zwolnienie z diecezji, wówczas załamałby się rozkwit 
życia kościelnego w diecezji.

A zatem życzę Ci wszelkiego powodzenia. Lecz się w Warszawie, ale 
jako kapłan diecezji kieleckiej i jak nie miałeś wielkiej pomocy na leczenie 
w latach ubiegłych, to samo będziesz miał i w przyszłości, ja jednak nie 
mogę Twojej potrzeby przedkładać nad potrzeby diecezji i nie mogę Ci dać 
listu zwalniającego, dopóki na Twoje miejsce nie uzyskam innego kapła-
na na służbę diecezji, przygotowanego tak samo i Twoim staraniem. Ale 
ufam, że zmienisz zdanie33.

Ksiądz dr Jerzy Matulewicz został we wrześniu 1907 roku zwolnio-
ny ostatecznie z obowiązków profesora Seminarium Duchownego w Kiel-
cach i od tego czasu jego życie rozeszło się bezpowrotnie z kieleckim śro-
dowiskiem diecezjalnym34. 

Podsumowując „kielecki okres” życia i działalności bł. Jerzego Ma-
tulewicza, trzeba podkreślić z całym naciskiem, że był to jeden z najbar-
dziej tragicznych okresów w dziejach diecezji kieleckiej. Były to lata sta-
łych inwigilacji, prowokacji ze strony władz rosyjskich i dotkliwych repre-
sji policyjnych. W tych wyjątkowo trudnych warunkach Jerzy Matulewicz 
wykazał równie wyjątkowy hart ducha i siłę charakteru, która pozwoliła 
mu pokonać piętrzące się trudności i uzyskać pełną dojrzałość intelektual-
ną i osobową. Przyjechał do Kielc jako osiemnastoletni młodzieniec, który 
nie ukończył szkoły średniej, a opuszczał kieleckie środowisko jako profe-
sor o szerokiej europejskiej formacji intelektualnej, dzięki której mógł roz-
winąć w najbliższej przyszłości niezwykle bogatą i nowatorską działalność 
kościelną. I na tym polega doniosłość związków bł. Jerzego Matulewicza 
z kieleckim środowiskiem diecezjalnym35. 

33  Tamże.
34  Zob. D. Olszewski, Ksiądz Jerzy Matulewicz..., 185.
35  D. Olszewski, Związki bł. Jerzego Matulewicza z kieleckim środowiskiem diecezjal-

nym, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 64(1988) 8. Po beatyfikacji J. Matulewicza, 
w hallu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach została umieszczona tabli-
ca pamiątkowa ku czci bł. Jerzego z napisem: „BŁOGOSŁAWIONY JERZY MATU-
LEWICZ URODZONY NA LITWIE W 1871 R. ALUMN I PROFESOR SEMINA-
RIUM DUCHOWNEGO W KIELCACH ODNOWICIEL ZGROMADZENIA KSIĘ-
ŻY MARIANÓW BISKUP WILEŃSKI ZMARŁ W 1927 ROKU WYNIESIONY NA 
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3. Duszpasterz młodzieży i działacz społeczny w Warszawie 

Gdy ks. Jerzy Matulewicz przebywał w „szpitalu ubogich” pod we-
zwaniem Przemienienia Pańskiego na Pradze w Warszawie jego stan 
zdrowia okazał się bardzo ciężki, a zastosowanie intensywnego leczenia 
utrudniał brak odpowiednich środków. W takiej trudnej sytuacji z pomo-
cą ciężko choremu kapłanowi przyszła przełożona sióstr Służebnic Serca 
Jezusowego Józefa Chudzyńska, która poleciła umieścić go przy zakła-
dzie naukowym hr. Cecylii Plater-Zyberkówny przy ulicy Pięknej 24/26. 
Tutaj chory został otoczony troskliwą opieką, a choć poddany długiemu 
i bolesnemu leczeniu, zaczął skutecznie wracać do zdrowia. Choroba po-
głębiła przy tym jego życie duchowe; zrozumiał, że Pan Bóg przywró-
cił mu siły, aby mógł odtąd żyć i pracować wyłącznie dla Jego chwały. 
Przebywając w tym zakładzie, jednym z największych ośrodków święto-
ści w ówczesnej Polsce, ks. Matulewicz przez trzy lata (1904-1907) był 
spowiednikiem, głosił konferencje ascetyczne i prowadził rekolekcje. Stał 
się znanym i doświadczonym kierownikiem duchowym, ściągającym wie-
le pobożnych osób, które dążyły do głębszego życia wewnętrznego. Nie 
brakowało wśród nich członkiń ukrytych (niehabitowych) zgromadzeń 
bł. o. Honorata Koźmińskiego, z którym ks. Jerzy był, od szeregu lat, 
w bliskim kontakcie. Ksiądz Matulewicz włożył też wiele wysiłku w prace 
wychowawcze, oświatowe i religijne wśród młodzieży, zwłaszcza w żeń-

OŁTARZE PRZEZ JANA PAWŁA II 28 CZERWCA 1987 ROKU”. Tablicę tę po-
święcił ks. Prymas J. Glemp w obecności księży kardynałów, arcybiskupów i bi-
skupów Polski biorących udział, w dniach 6-7 XI 1987 r., w 224 Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski w Kielcach. Tekst modlitwy poświęcenia brzmiał: Boże, 
Ty jesteś godny podziwu w swoich Świętych. Ciebie wysławia chór Apostołów, mę-
czenników, wyznawców i dziewic. Ty mocą swojego Ducha nieustannie gromadzisz 
Lud Święty, aby był dla świata znakiem i narzędziem zjednoczenia całej ludzkości 
w świętym Mieście Jeruzalem nowym. Ty nam dajesz Świętych jako orędowników 
u Ciebie i przewodników w drodze do Ciebie. Dzięki Tobie składamy za przykład ży-
cia błogosławionego Biskupa Jerzego, który był uczniem w tym Domu i nauczycielem 
młodych, idących drogą kapłańskiego powołania. Dzięki Ci za jego ofiarną pasterską 
miłość, jaką otaczał ubogie i bezdomne dzieci, robotników i młodych, zakonników 
i zakonnice; jaką przezwyciężał niezgodę i wśród narodów powierzonych jego opiece 
w owczarni Twojego Syna. Pobłogosław + tę tablicę, znak pamięci dla wszystkich, 
którzy przekraczać będą progi tego Domu. Niech spoglądając na ten znak, wzrasta-
ją w umiejętności Świętych i czynią postępy na drodze chrześcijańskiego powołania. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Cyt. za: J. Kaczmarek, Obchody ku czci bł. Abpa Je-
rzego Matulewicza, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 64(1988) 2.22b.
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skim gimnazjum Sióstr, które go przyjęły; na jego wykłady-nauki uczęsz-
czały nie tylko uczennice, ale i nauczycielki36.

Najwięcej jednak swoich sił ks. Jerzy poświęcił w tym okresie pracy 
wśród robotników, których on (dzięki studiom we Fryburgu doskonale 
znał naukę społeczną Kościoła) bronił skutecznie przed szukaniem roz-
wiązań problemów społecznych w marksizmie, systemie sprzecznym z na-
uką Kościoła, którą środowisku klasy robotniczej wyjaśniał i uświadamiał 
o ich prawach. Dobrze wiedział, że Kościół powinien przede wszystkim 
troszczyć się o zbawienie wiernych, ale jednocześnie dodawał: Kościół wie 
dobrze, że pewna obfitość dóbr jest potrzebna nawet do praktykowania 
cnoty i religii37.W latach wojny rosyjsko-japońskiej (1905 r.) ks. Matule-
wicz opracowuje dla powstałego pod wpływem ks. Marcelego Godlew-
skiego, wikariusza przy kościele św. Krzyża w Warszawie, Stowarzysze-
nia Robotników Chrześcijańskich, nazywanego też Demokracją Chrześci-
jańską, program-statut na zasadach wskazanych przez Leona XIII w en-
cyklice Rerum novarum (1891 r.). W Polsce władze rosyjskie nie pozwo-
liły ogłosić tej encykliki, stąd też nie tylko robotnicy, ale i księża często 
nie wiedzieli, jakie mają zająć stanowisko wobec problemów wyrosłej na 
przełomie XIX i XX wieku klasy robotniczej, żyjącej w nędzy, wyzyskiwa-
nej i pozbawionej podstawowych praw ludzkich. W centrali robotnicze-
go Stowarzyszenia przy kościele św. Marcina redagował jego pismo „To-
warzysz Pracy”, organizując bibliotekę ekonomiczno-społeczną, głosząc 
konferencje i urządzając kursy szkoleniowe. W sierpniu 1907 r. współor-
ganizował „Kurs Społeczny”, w którym wzięło udział ponad 700 uczest-
ników, a referaty wygłaszali najwybitniejsi uczeni i działacze (duchowni 
i świeccy) społeczni ze wszystkich ziem polskich38. Ksiądz dr Jerzy Ma-
tulewicz, mimo wielu problemów zdrowotnych, leczenia się, przebywa-
jąc w Warszawie odegrał bardzo ważną rolę w organizowaniu robotni-
ków chrześcijańskich nie tylko w stolicy, ale i w całym Królestwie Pol-
skim. Bez jego mądrej rady organizacje mogłyby zrobić wiele fałszywych 
kroków. Ks. Matulewicz widział podobne organizacje w Szwajcarii, znał 
naukę społeczną Kościoła, a co najważniejsze miał sam ducha katolic-
kiego – społecznego. I te właśnie wielkie wartości przelał w organizację... 

36  Por. J. Bukowicz, Wprowadzenie…, 16; Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Jerzy..., 
190 n; T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 161.

37  Cyt. za: T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 161.
38  Zob. Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Jerzy..., 193 n.
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Przejawił się ten duch w Statucie Stowarzyszenia Robotników Chrześci-
jańskich, w pierwszych zaraz jego poczynaniach. Innymi słowy, ks. Ma-
tulewicz skierował chrześcijański ruch robotniczy w Królestwie Polskim 
na właściwe tory. Szkoda, że nie miał czasu wyszkolić zastępów pracow-
ników, których brak był główną przyczyną upadku ruchu. Współpraca 
z ks. Godlewskim nie była zresztą łatwa, ponieważ ks. Matulewicza na-
zywano „wcieloną roztropnością” (prudentia incarnata), gdy tymczasem 
ks. Godlewski miał zapędy autokratyczne. Wielka szkoda dla ruchu, że 
ks. Matulewicz rychło opuścił Warszawę. Zapewne rozwój ruchu byłby 
pewniejszy, gdyby kierował nim ks. Matulewicz39. Pracując wśród rzesz 
robotniczych, ks. Matulewicz dostrzegał wiele możliwości szerzenia wia-
ry przez ludzi świeckich. W swoim Dzienniku duchowym pisał: Przyszła 
mi nagła myśl, że szczególnym zadaniem naszych czasów powinno być: 
wciągać większe zastępy ludzi i szersze warstwy społeczeństwa do czyn-
nej pracy dla obrony i rozszerzania wiary i Kościoła. Prace apostolskie tak 
spopularyzować, żeby dobrzy katolicy troszczyli się nie tylko o instytucje 
dobroczynne, ale również o obronę wiary, o jej rozszerzanie, o obronę Ko-
ścioła i jego wywyższenie. Ileż dobrego mogliby zdziałać świeccy mężczyź-
ni i kobiety! [...] Mogliby oni wnieść Chrystusa nawet tam, dokąd my, 
kapłani, nie mamy już dostępu40. Myśl tę rozwijał w późniejszych uwa-
gach zapisanych w Dzienniku duchowym: Dzisiaj wszędzie i we wszyst-
kich warstwach społecznych toczy się walka o katolicki światopogląd. Ka-
płan przy najlepszych nawet chęciach nie może ogarnąć wszystkiego. Du-
chownym powinni przyjść z pomocą świeccy. Muszą oni przyłożyć się do 
ważnej pracy – głoszenia prawdziwej nauki katolickiej. Tak więc, prócz 
innych zadań, szczególną naszą troską musi być szerzenie i obrona wia-
ry katolickiej przy pomocy ludzi świeckich. Można by w tym celu zakła-
dać specjalne bractwa, stowarzyszenia, instytucje. Można by odpowied-
nio przygotować i wykształcić głosicieli i głosicielki wiary, którzy wnosi-
liby jej światło wszędzie: do prywatnych domów, do fabryk, do wszel-
kich instytucji i nie tylko do wierzących, ale i do niewierzących, nie tylko 
do katolików, ale i niekatolików – dając wszędzie prawdziwy wzór cnót 
chrześcijańskich41.

39  Opinia ks. Aleksandra Wóycickiego, następcy ks. J. Matulewicza na katedrze socjo-
logii chrześcijańskiej w Akademii Duchownej w Petersburgu (cyt. za: Z. Proczek, 
Czcigodny Sługa Boży Jerzy..., 194).

40  Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy…, 56.
41  Tamże, 73, 99.
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Idea apostolstwa świeckich ukazana na początku XX wieku przez 
bł. arcybiskupa Matulewicza czyni go prekursorem tego spojrzenia Ko-
ścioła, które znalazło swoją bogatą wykładnię w nauczaniu Soboru Wa-
tykańskiego II42.

Jesienią 1907 r., kiedy utworzono w Akademii Duchownej w Peters-
burgu katedrę socjologii, ks. Jerzy Matulewicz został powołany na pierw-
szego jej kierownika i wykładowcę. 

4. Profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu

Akademia Duchowna w Petersburgu – Academia Caesarea Roma-
no Catholica Ecclesiastica Petropolitana – była jedyną teologiczną wyższą 
uczelnią dla duchowieństwa pod zaborem rosyjskim i w samym cesar-
stwie. Uczelnia ta, jak potwierdziła historia, miała duże znaczenie dla 
całego Kościoła, dla Polaków żyjących w zaborze rosyjskim i dla sąsia-
dujących z nami narodów. 

Ksiądz Matulewicz spełniał przez cztery lata obowiązki profesora 
Akademii, kształcąc i wychowując elitę duchowieństwa; wykładając naj-
pierw socjologię (1907-1909), potem teologię dogmatyczną (od 1909), 
a wreszcie pełniąc funkcję inspektora – prorektora Akademii, współpra-
cownika rektora, ks. Aleksandra Kakowskiego, późniejszego arcybisku-
pa warszawskiego43. Ksiądz dr Jerzy Matulewicz rozpoczął swoją posłu-
gę profesorską w Akademii od wygłoszenia 1 października 1907 r. wy-
kładu inauguracyjnego w języku łacińskim o prawie własności, który zo-
stał przyjęty z dużym uznaniem zarówno przez profesorów, jak i studen-
tów. W swoich wykładach z socjologii, na które przychodziło liczne gro-
no studentów, ks. Matulewicz poruszał takie tematy, jak: stosunek czło-
wieka do dóbr zewnętrznych, solidarność i solidaryzm zrzeszeń robotni-
czych, państwo, narodowość i patriotyzm, wojna i pokój, prawo między-
narodowe. W księdzu Matulewiczu zeszły się: piękny charakter kapłański, 
wiedza nowoczesna, takt i ideowość. Dzięki tym wartościom ks. Matule-
wicz zyskał taki autorytet i sympatię akademików, jakiej już dawno nikt 
nie miał od czasu rektora ks. Symona... Żaden z jego następców już nie 

42  Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 30-38 oraz Dekret o apo-
stolstwie świeckich Apostolicam actuositatem.

43  T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 36.
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miał tego zbawiennego wpływu na młodzież co on44. Ksiądz Matulewicz 
nie ograniczał nauczania społecznego do murów uczelni, biorąc udział 
w działalności Konferencji Świętego Wincentego w Petersburgu: wygła-
szał referaty i służył swoimi radami. Założył Rzymsko-Katolickie Stowa-
rzyszenie „Oświata” (po uzyskaniu zgody władz carskich), by móc pro-
wadzić działalność oświatowo-kulturalną pośród katolików oraz otrzymał 
prawo do zakładania instytucji charytatywnych. W Stowarzyszeniu pro-
fesorowie Akademii Duchownej (pod kierunkiem ks. Matulewicza) oraz 
inni specjaliści prowadzili wykłady z Pisma Świętego, apologetyki, nauk 
społecznych, a także nauk przyrodniczych. Inną działalnością społeczną 
ks. profesora J. Matulewicza były zorganizowane dla Litwinów w styczniu 
1909 roku „Kursy Społeczne”, podczas których wygłosił trzy referaty: 
„Rzut oka na dzisiejszą kwestię społeczną”, „Kościół a własność” i „Za-
gadnienie robotnicze w mieście i przemyśle”. Ksiądz Matulewicz swoimi 
wykładami i działalnością społeczną stworzył podstawy socjologii na Li-
twie, a po odzyskaniu niepodległości w sposób znaczący przyczynił się 
do ustalenia programu chrześcijańskiego ruchu społecznego45. 

Ksiądz Matulewicz był z wykształcenia teologiem dogmatykiem, dla-
tego też, gdy dotychczasowy profesor dogmatyki w Akademii Duchow-
nej w Petersburgu, ks. Jan Cieplak, został mianowany biskupem pomoc-
niczym w Mohylewie, przejął po nim katedrę, natomiast wykłady socjo-
logii przekazał ks. Aleksandrowi Wóycickiemu. Wykłady ks. Matulewicza 
jako profesora dogmatyki odznaczały się zwykłą u niego jasnością i logicz-
nością, a można dodać – i prostotą. Nie chodził na szczudłach, nie ‘sadził 
się’ na górne frazesy, ani na bezużyteczne subtelności46. 

W roku akademickim 1910/1911 zostały powierzone ks. profeso-
rowi Matulewiczowi, przez ówczesnego rektora Akademii ks. Aleksan-
dra Kakowskiego, obowiązki inspektora, czyli wicerektora Akademii. Tak 
więc do pracy dydaktycznej doszły ważne i trudne zadania wychowywa-
nia młodzieży skupionej w niewielkiej wprawdzie wspólnocie akademic-
kiej, ale złożonej z Polaków, Litwinów, Białorusinów i nielicznych Niem-

44  Opinia ks. Aleksandra Wóycickiego, następcy ks. J. Matulewicza na katedrze socjo-
logii chrześcijańskiej w Akademii Duchownej w Petersburgu (cyt. za: Z. Proczek, 
Czcigodny Sługa Boży Jerzy..., 196). 

45  Zob. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 39.
46  Opinia ks. Mariana Wiśniewskiego; cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży Je-

rzy..., 198.
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ców. Nie można przy tym zapominać, że były to lata wielkiego ożywie-
nia świadomości narodowej i nietrudno było o powstawanie nawet drob-
nych konfliktów. Po latach były rektor, a później arcybiskup i kardynał, 
A. Kakowski napisał w swym pamiętniku: Za mojego rektorstwa udało 
mi się stłumić w Akademii walki narodowościowe i wprowadzić do za-
kładu harmonijne współżycie studentów i profesorów dzięki temu, że po-
wołałem na urząd wicerektora Litwina, ks. Matulewicza, a po jego ustą-
pieniu ks. Buczysa47. Ten różnorodny rodzaj pracy w Akademii stał się 
dla ks. Jerzego Matulewicza pierwszą szkołą kierowania wspólnotą mię-
dzynarodową; z tych doświadczeń będzie w niedalekiej przyszłości ko-
rzystał jako przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów i ja-
ko biskup Wilna.

Ksiądz J. Matulewicz przy końcu roku akademickiego 1910/1911, 
po czteroletniej owocnej pracy w Akademii Duchownej w Petersburgu, 
nieoczekiwanie złożył rezygnację i wyjechał do Fryburga Szwajcarskiego. 
Dla wielu decyzja ta była wielkim zaskoczeniem, nawet dla tych, któ-
rzy znając właściwy powód rezygnacji, nie uznawali go za wystarczają-
cy. Matulewicz postanowił jednakże wszystkie swoje siły poświęcić od-
tąd odnowionemu przez siebie, w ukryciu przed rosyjskim rządem car-
skim, Zgromadzeniu Księży Marianów.

5. Odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów 

Ksiądz Jerzy Matulewicz, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-religij-
ną i narodowościową na początku XX wieku na obszarze dawnej Rzeczy-
pospolitej stawiał ideę integrowania ludzi wokół służby Panu Bogu, Ko-
ściołowi i bliźniemu48. Wbrew istniejącym podziałom politycznym, spo-
łecznym i powstającym sporom narodowościowym, dążył do zespalania 
i łączenia ludzi we wspólnotę, zachęcając do podejmowania prac dla więk-
szej chwały Pana Boga i ku pożytkowi Kościoła świętego. W swym Dzien-
niku duchowym pisał: Szukajcie więc najprzód królestwa Bożego i spra-
wiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane” (Mt 6, 33). Szuka-

47  A. Kakowski, Pamiętniki. Z niewoli do niepodległości, 2, 75 (cyt. za: T. Górski, 
Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony... 41; Z. Proczek, Czcigodny 
Sługa Boży Jerzy..., 198 n.).

48  Por. P.P. Gach, Arcybiskup Jerzy Matulewicz – założyciel zgromadzeń zakonnych, 
„Kielecki Przegląd Diecezjalny” 64(1988) 24 n.

Błogosławiony abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927)
37



jąc całym sercem Boga i ze wszystkich sił służąc Jego Kościołowi, najlepiej 
przysłużymy się społeczeństwu, narodom i całej ludzkości, gdyż w nikim 
innym nie ma zbawienia, jak tylko w Panu Jezusie Chrystusie (por. Dz 
4, 12)49. Ksiądz Matulewicz zdawał sobie sprawę z uwarunkowań histo-
rycznych i politycznych, w jakich znalazł się Kościół, który wszędzie jest 
prześladowany, a przynajmniej uciskany, nie może działać jawnie i rozsze-
rzać się. Trzeba zatem wzbudzać w sobie wielkiego ducha i wstępować 
w ślady pierwszych chrześcijan, którzy wprawdzie żyli w ukryciu, w kata-
kumbach, w podziemiach, a jednak żyli, organizowali się, stali mocno przy 
swojej wierze, pracowali, i to jak bardzo skutecznie i owocnie. [...] Tego du-
cha tak nam dzisiaj potrzeba. [...] Niektóre zakony nie mają zupełnie pra-
wa wstępu do wielu krajów; w innych zaś nie pozwala się wstępować do 
zakonu, zabrania się zakonnikom działać albo się ich wypędza. Cóż tedy 
mamy czynić? Czyżby się wyrzec swego powołania, porzucić drogę, któ-
rą Bóg nam wskazał? Czyż mielibyśmy zawsze ustępować i ulegać wszel-
kim niesprawiedliwym zarządzeniom przeciwników Kościoła? Czyż wyrze-
kłszy się najdroższych ideałów, mielibyśmy gdzieś pleśnieć, skurczywszy 
się i skuliwszy ze strachu? Jeżeli byśmy tak postępowali, doczekalibyśmy 
się, że pewnego dnia zabroniono by nam nawet być katolikami. Nie, prze-
nigdy nie!50. Dlatego w swoich rozważaniach wskazywał, że trzeba się 
organizować; pojedynczy człowiek niewiele może zrobić, gdyż wróg jest 
zorganizowany: Różne szkodliwe stowarzyszenia, rozpowszechniwszy się 
po całym świecie, działają w ukryciu, pracują, podkopując często Kościół 
i społeczeństwo. Czyż my, opuściwszy ręce, będziemy się temu spokojnie 
przyglądać? Nie! Przeciwko tym nikczemnym organizacjom i ich wywro-
towej robocie musimy postawić nasze katolickie stowarzyszenia, musimy 
prowadzić naszą katolicką akcję. Niech pierwsi chrześcijanie będą nam 
w tym przywódcami i wzorem. [...] Oni nam dopomogą swymi modłami, 
wstawiennictwem i opieką51. Ksiądz Matulewicz był przekonany, że naj-
skuteczniej można pracować na rzecz Kościoła i społeczeństwa poprzez 
pulsujące życiem, aktywne ośrodki zakonne. Dla owocnego apostolatu 
są konieczne ogniska życia religijnego w postaci zakonów, które pod za-
borem rosyjskim zostały niemal całkowicie zniszczone. Już będąc w War-

49  Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy…, 53.
50  Tamże, 22, 52.
51  Tamże, 53, 52.
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szawie, ks. Matulewicz bronił ideału życia zakonnego, prowadzonego ze 
względu na ówczesne warunki w ukryciu przed rządem carskim52. Pod-
czas pobytu w Petersburgu zajmował się nie tylko działalnością nauko-
wą i wychowawczą, ale także sprawą ratowania życia zakonnego na te-
renach podległych Rosji, gdzie zarządzeniami carskimi zostało ono skaza-
ne na zagładę. Szczególną uwagę zwrócił ks. Matulewicz na Zakon Ma-
rianów założony w 1673 r. przez o. Stanisława Papczyńskiego, którego 
zamierania doświadczył niemal namacalnie w swoich rodzinnych stro-
nach. Wzrastał bowiem w cieniu ich ostatniego klasztoru w Mariampo-
lu i z bólem patrzył, jak wymierali ostatni zakonnicy, nie mogąc przyj-
mować kandydatów na skutek zakazu carskiego; pozostał tylko jeden, 
generał zakonu, o. Wincenty Sękowski (1840-1911), który zresztą kie-
dyś uczył Jerzego religii i przygotowywał go do pierwszej Komunii świę-
tej. Natchniony przez o. Honorata Koźmińskiego i korzystając z przykła-
du zgromadzeń zakonnych przez niego założonych, ks. Matulewicz dą-
żył do rozwiązania nurtującego go problemu ratowania życia zakonnego 
w Zgromadzeniu Marianów, przedstawiając propozycję takich reform za-
konu, by mógł on istnieć, rozwijać się i działać w ukryciu. Po otrzyma-
niu zgody na swoje plany od o. generała W. Sękowskiego w Mariampo-
lu, podczas wakacji 1908 roku, w następnym roku udał się do Rzymu 
z prośbą o aprobatę dla proponowanych zmian w regule zakonu, którą 
od Stolicy Apostolskiej otrzymał. Konsekwencją tego faktu było złoże-
nie przez ks. Matulewicza w dniu 29 sierpnia 1909 r., w kaplicy przy 
kościele św. Krzyża w Warszawie, ślubów zakonnych wobec biskupa Ka-
zimierza Ruszkiewicza, jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla za-
konów działających w ukryciu. Wydarzenie to słusznie uważane jest za 
punkt zwrotny w historii Zgromadzenia Księży Marianów, które w ten 
sposób rozpoczęło proces odradzania się rodziny mariańskiej. Cel apo-
stolski Zgromadzenia został przystosowany do warunków, możliwości 
i potrzeb ówczesnego społeczeństwa, w tym szczególnie zwrócono uwa-
gę na prowadzenie szkół i organizacji katolickich oraz konieczność wy-

52  Sprawą odrodzenia życia zakonnego w zaborze rosyjskim można było zajmować 
się tylko nielegalnie, tzn. wbrew istniejącemu prawodawstwu państwowemu, 
instytucjom strzegącym tego ustawodawstwa i wbrew praktyce życia polityczno-
administracyjnego. Rozległa wiedza i niezmiernie bogate doświadczenie życiowe 
ks. Matulewicza sprawiły, że wybrał tę nieoficjalną, nielegalną i niebezpieczną dro-
gę postępowania, a przy tym przynoszącą zamierzone skutki, bez narażania najbliż-
szego otoczenia na niebezpieczeństwo. Zob. P.P. Gach, Arcybiskup Jerzy..., 22.
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korzystywania książek, prasy i innych jeszcze środków w przekazywa-
niu wiary. Uznano za konieczność, działając w warunkach ukrywania 
się, zniesienie habitów i wszelkich innych zewnętrznych oznak zakon-
nych; dzięki temu jednakże marianie mogli owocniej pracować w śro-
dowiskach zdechrystianizowanych53. Ksiądz Jerzy Matulewicz wrócił do 
pracy w Akademii Duchownej w Petersburgu, będąc już mistrzem nowi-
cjatu mariańskiego i opracowując konstytucje odnowionego Zgromadze-
nia, które po przedstawieniu ich w Rzymie, zostały zatwierdzone przez 
Stolicę Apostolską jesienią 1910 r. Po śmierci o. generała W. Sękowskie-
go 10 kwietnia 1911 r. (w Niedzielę Palmową), na pierwszej kapitule 
generalnej, 14 lipca tego samego roku, ks. Matulewicz został wybrany 
na generała odnowionego Zgromadzenia, o którego istnieniu, mimo za-
chowywania wszelkich ostrożności, rozchodziła się wiadomość w coraz 
szerszym gronie. Matulewicz, obawiając się jednak wykrycia wspólno-
ty przez carską policję i ewentualnych przykrych konsekwencji dla Aka-
demii, Zgromadzenia i dla siebie, w lecie 1911 roku zrzeka się stano-
wiska profesora i inspektora Akademii Petersburskiej, przenosząc się do 
Fryburga Szwajcarskiego, gdzie otwiera nowicjat pod nazwą „Domu Stu-
diów”. Tu mieszkał w latach 1911-1914, oddając się całkowicie pracy 
dla wspólnoty Zgromadzenia, które liczyło już dziesięciu kapłanów-no-
wicjuszy i kilku kandydatów; za jego życia liczba zakonników wzrośnie 
do 240. Pracę dla odnowionego przez siebie Zgromadzenia ks. Matu-
lewicz uważał za swoją szczególną misję w Kościele, dając temu wyraz 
w słowach: Ja zawsze byłem i jestem święcie przekonany, że moim naj-
ważniejszym powołaniem jest służyć Zgromadzeniu Marianów, poświę-
cić mu wszystkie siły i odpowiednio je zorganizować. Uważałem i uwa-
żam to za głos Boga i jestem tego niemal pewny54.

Pierwsza wojna światowa zastała ks. Matulewicza na ziemiach pol-
skich, uniemożliwiając mu powrót do Szwajcarii. Zamieszkał zatem 
w Warszawie, gdzie był dobrze znany ze swojej wcześniejszej tu działal-
ności i gdzie miał wielu oddanych przyjaciół. Dla nowego generała ma-
rianów niewątpliwie najważniejsze było to, że diecezją warszawską kie-
rował arcybiskup Aleksander Kakowski, dawny rektor Akademii Du-
chownej w Petersburgu, którego ks. Matulewicz był najbliższym współ-

53  Por. T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 163.
54  Cyt. za: tamże, 164.
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pracownikiem. Kiedy w sierpniu 1915 roku Rosjanie opuścili Warszawę, 
a stolicę zajęli okupanci niemieccy, nastała większa swoboda religijna, co 
sprawiło, że dla marianów zaistniały warunki ujawnienia się i zorganizo-
wania domu zakonnego. Arcybiskup Kakowski, na prośbę ks. Matulewi-
cza, powierzył im dawny erem kamedulski na Bielanach pod Warszawą 
wraz z miejscowym kościołem i parafią. Bielany stały się odtąd centrum 
Zgromadzenia Księży Marianów i znaczącym ośrodkiem kultury narodo-
wej. Ksiądz Matulewicz otworzył tu dom zakonny i nowicjat mariański; 
mając zaś do dyspozycji obszerny i pięknie położony zespół budynków, 
utworzył w nich przedszkole oraz – przy pomocy władz stolicy – siero-
ciniec dla około dwustu dzieci i szkołę, która została później przekształ-
cona w wielki zakład wychowawczy. W ten sposób wyszedł naprzeciw 
wielu dzieciom ofiarom wojny, opuszczonym i pozbawionym jakiejkol-
wiek opieki i pomocy; jak nikt inny doskonale rozumiał sytuację sierot, 
gdyż sam został sierotą, mając zaledwie dziesięć lat55. 

Ksiądz Matulewicz, po zorganizowaniu życia zakonnego marianów 
w Warszawie, pracował przez kilka miesięcy 1918 roku nad odrodze-
niem go w Mariampolu na Litwie. Widząc, jak bardzo brakuje zgroma-
dzeń żeńskich w jego ojczyźnie, powołał do życia Zgromadzenie Sióstr 
Ubogich od Niepokalanego Poczęcia, których szczególnym charyzmatem 
stała się opieka nad sierotami i ubogimi. Wspaniale rozwinęło się ono na 
Litwie, gdzie było w latach międzywojennych najliczniejszą rodziną za-
konną, oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie56.

6. Pasterz Kościoła Wileńskiego (1918-1925) 

Diecezja wileńska, rozpostarta na obszarze ponad 90 tys. km2 i za-
mieszkiwana przez ok. trzy miliony ludności, była pozbawiona bisku-
pa już od 1907 roku. Dlatego, gdy kończyła się I wojna światowa, Sto-
lica Apostolska mianowała biskupów na kresowe stolice kościołów lo-
kalnych, od wielu lat pozbawionych pasterzy. Papież Benedykt XV dnia 
23 października 1918 r. powołał na biskupa Wilna ks. Jerzego Matu-
lewicza, który wiadomość o swojej nominacji na ordynariusza wileńskiego 
otrzymał od wizytatora apostolskiego A. Rattiego 28 października 1918 r. 

55  Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 74-78.
56  Zob. G. Bartoszewski, Połączył dwa narody. Bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927)…, 

136-138.
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Konsekracja nowego biskupa odbyła się w katedrze w Kownie 1 grud-
nia, a w niedzielę 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, miał miejsce ingres do katedry wileńskiej. Po-
sługa biskupia bł. Jerzego w latach 1918-1925 była prawdziwą „drogą 
przez mękę”, mimo że był pasterzem sprawiedliwym, mądrym i rozsąd-
nym. Zabór rosyjski, poprzez wyjątkowo wrogą Kościołowi politykę car-
ską w ostatnich pięćdziesięciu latach niewoli, spowodował wiele znisz-
czenia i spustoszenia pod względem duchowym, organizacyjnym i mate-
rialnym. Teren diecezji wileńskiej był polem walki zbrojnej zmieniających 
się wojsk rosyjskich, niemieckich, litewskich i polskich, jak również walk 
narodowościowych, gdyż w wyniku wielowiekowego współżycia Polski 
i Litwy w jednym organizmie państwowym diecezja była zamieszkiwa-
na głównie przez Polaków i Litwinów (a także Białorusinów i inne mniej-
szości narodowe), którzy po latach niewoli sięgali teraz po własną pań-
stwowość. Litwini nie mogli sobie wyobrazić odrodzonego państwa bez 
swej historycznej stolicy Wilna, które jednakże w swej ogromnej więk-
szości było zamieszkane przez Polaków i stanowiło bardzo ważny ośro-
dek polskiego życia narodowego. Wilno wchodziło ponadto w sferę za-
interesowań Rosji Radzieckiej. Za czasów posługi biskupa Matulewicza 
Wilno przechodziło osiem razy z rąk do rąk, by ostatecznie, zbrojnie za-
jęte przez wojsko polskie, pozostało w Polsce, czego nie uznała Republi-
ka Litewska, na terenie której pozostały 54 parafie diecezji wileńskiej57. 
W takiej sytuacji wydawało się, że biskup Matulewicz ze swoim litew-
skim pochodzeniem i wielorakimi związkami z Polską poprzez wycho-
wanie, studia i prace, będzie opatrznościowym pasterzem dla wszyst-
kich wiernych. Pomimo wielu trudności i przeszkód biskup Jerzy starał 
się być wszystkim dla wszystkich, jak zwykł mawiać: Jestem biskupem 
katolickim i chcę jednakowo wszystkim służyć i będę troszczył się w tym 
samym stopniu o potrzeby wszystkich swoich ludzi. Dla mnie wszyscy są 
równi, czy to Białorusini, czy Polacy, czy Litwini58. Był wierny w swym 
posługiwaniu biskupiej obietnicy, którą dał w dniu ingresu: Na wzór 
Chrystusa będę się starał objąć wszystkich, być wszystkim dla wszyst-
kich. Gotów jestem ponieść śmierć za prawdę. Pragnę być dla was tylko 
ojcem i pasterzem, naśladowcą Chrystusa. Polem mojej pracy jest Króle-

57  Por. J. Bukowicz, Wprowadzenie…, 23 n.; T. Górski, Nowy błogosławiony arcybi-
skup Jerzy..., 164 n.; J. Jagiełka, Bł. Jerzy Matulewicz. Bóg i Jego chwała ośrodkiem 
życia, w: Wszystko czynić na większą chwałę Bożą, Kielce 2003, 13.

58  Cyt. za: T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 165.

Ks. Jan Józef Janicki
42



stwo Chrystusowe, Kościół wojujący. Moją partią jest Chrystus59. W Li-
ście pasterskim (w 1922 r.) z okazji 400 rocznicy kanonizacji św. Kazi-
mierza biskup Jerzy prosił diecezjan: Święty Kazimierz jako królewicz Pol-
ski i Litwy, jednakowo kochającym sercem ogarniał Kraków i Wilno, Pol-
skę i Litwę. I dziś błagać go mamy, by wstawiennictwem swoim usunął 
spośród nas usterki narodowościowe i społeczne, by miłość Chrystusowa 
i zgoda w sercach braterskich zakwitły, by w kraju naszym pokój praw-
dziwy panował60. 

W czasie swego pasterzowania biskup Matulewicz zatroszczył się 
przede wszystkim o seminarium duchowne i odpowiedni w nim poziom 
naukowy i moralny. W trosce o pobożne i światłe duchowieństwo wysy-
łał młodych kapłanów (np. w 1925 r. ponad 40 księży) na studia spe-
cjalistyczne na Uniwersytet Stefana Batorego, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski, Uniwersytet Warszawski i na uniwersytety zagraniczne. Był en-
tuzjastą życia zakonnego, w którym widział „narzędzie” odrodzenia re-
ligijnego, i dlatego sprowadził do swej diecezji 15 habitowych rodzin 
zakonnych, do który należało 60 zakonników i 220 sióstr zakonnych. 
W diecezji pracowało ponadto 10 zakonów ukrytych (roczniki tego nie 
podawały), do których (w 1923 r.) należało 65 zakonników i 250 za-
konnic. Byli to niemal wyłącznie Polacy, najczęściej pochodzący z Pol-
ski południowej61. 

Błogosławiony biskup Jerzy prowadził też działalność dla dobra ob-
rządków wschodnich i ludności prawosławnej. W trosce o najbardziej za-
niedbaną religijnie ludność białoruską, zarówno katolicką, jak i prawo-
sławną, założył w 1923 roku dom zakonny Księży Marianów w Drui 
oraz Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Mając na uwa-
dze ten sam cel, przyjął do swojej diecezji Księży Jezuitów wschodnie-
go obrządku do klasztoru w Albertynie i wschodnich Ojców Bazylianów 
do ich dawnego klasztoru w Torokoniach, leżącego w okolicach zamiesz-
kałych przez ludność ukraińską. Na zarzuty stawiane w sprawie klasz-
toru bazyliańskiego biskup wileński odpowiedział w liście do nuncjusza 
m.in.: Te okolice są już dojrzałe do żniwa. Kimże ja jestem, bym odwa-
żył się zabraniać pracować robotnikom, których, wydaje się, że sam Pan 
wezwał na żniwo?62.

59  Cyt. za: tamże.
60  Cyt. za: tamże, 166.
61  Zob. tamże, 167.
62  Cyt. za: tamże.
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Ważnym obszarem duszpasterskiego działania biskupa Matulewicza 
były wizytacje diecezji, podczas których udzielał bierzmowania tysiącom 
wiernych, którzy niejednokrotnie od bardzo dawna nie mieli możliwości 
spotkania biskupa w swojej parafii. Pasterz Wilna oddziaływał na swych 
diecezjan również przez swoje listy pasterskie, w których podejmował się 
obrony zagrożonych praw obywatelskich i religijnych; gorąco apelował 
o trzeźwość i umiar w piciu alkoholu; wzywał do okazywania uczuć mi-
łości i przywiązania do Kościoła i papieża; pragnął przepoić duchem mi-
syjnym, pragnieniem szerzenia wiary katolickiej duchowieństwo i wier-
nych. W swym ostatnim liście pasterskim z 1925 r. biskup Matulewicz 
zwracał uwagę wszystkich na wielkie znaczenie dla Kościoła i państwa 
wychowania dzieci i młodzieży. Pisał w tym liście m.in.: Najważniejszym 
czynnikiem w wychowaniu jest ognisko domowe. Przysłowie mówi, że 
słowa przemijają, a przykłady pociągają. Z dobrego przykładu, jaki dzieci 
widzą w swoich rodzicach, nauczą się one najlepiej, jak trzeba się modlić 
i kochać Boga, jak spełniać obowiązki, jakie na nas wkłada wiara święta 
i stan nasz, jak mamy pracować, jak znosić niepowodzenia, jak podda-
wać się woli Pana Boga, jak dla Niego i dla bliźnich mieć serce otwarte, 
czyli – jak żyć, pracować, kochać i cierpieć po chrześcijańsku. [...] Pomnij-
cie, chrześcijańscy rodzice, że serce waszych dzieci jest skarbem, na któ-
ry czyha wielu wrogów, jest kwiatem, który może zwarzyć lada powiew 
złego, jest jakby zbiornikiem materii palnych, które jedna iskra może ła-
two w pożar zamienić63. Biskup J. Matulewicz jako pasterz był dobrym 
mówcą i chętnie wygłaszał, w różnych okolicznościach, przemówienia 
i kazania do wiernych.

W ciągu siedmiu lat pasterzowania w diecezji wileńskiej ks. biskup 
Matulewicz oddał Kościołowi całe swoje nieprzeciętne zdolności oraz 
wszystkie zalety umysłu i serca. 

7. Wizytator Apostolski na Litwie 

Pasterskie posługiwanie biskupa Matulewicza w Wilnie w duchu uni-
wersalizmu Kościoła, z uwzględnieniem równych praw wszystkich naro-
dowości, nie odpowiadało różnym grupom ludzi. Ordynariusz wileński 
był za taką postawę często niezwykle ostro zwalczany w prasie, na wie-

63  Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 98 n.
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cach czy w różnych pismach kierowanych do władz państwowych i ko-
ścielnych. Często posługiwano się przeciwko niemu manipulacjami i nie-
uczciwymi środkami, a akcje te miały charakter zorganizowany, zmie-
rzający do odwołania przez Stolicę Apostolską biskupa Jerzego z Wilna. 
Biskup Matulewicz wiele cierpiał z powodu okazywanej mu wrogości, 
zwłaszcza przez polityków polskich64. Utrzymujące się trudności i liczne 
kłopoty sprawiły, że uznał on taką sytuację za uniemożliwiającą mu dal-
sze owocne posługiwanie dla Kościoła w diecezji wileńskiej. Korzystając 
z okoliczności zawarcia przez Polskę konkordatu ze Stolicą Apostolską, 
bł. Jerzy Matulewicz poprosił papieża Piusa XI o zwolnienie go z Wil-
na. Papież przyjął tę drugą już prośbę i 14 lipca 1925 r. zwolnił bisku-
pa Matulewicza z obowiązków ordynariusza diecezji wileńskiej. 3 sierp-
nia tegoż roku biskup opuszcza Wilno i Polskę, udaje się do Rzymu, aby 
wyrazić wdzięczność papieżowi, a jednocześnie oddać się już wyłącznej 
pracy dla Zgromadzenia Marianów. Po przybyciu do Wiecznego Miasta 
biskup Matulewicz zostaje 1 września 1925 r. mianowany arcybisku-
pem tytularnym adulitańskim. Otwiera w Rzymie dom zakonny, w któ-
rym zapoczątkowuje kolegium międzynarodowe i podejmuje plany in-
nych działań dla Zgromadzenia, których jednak musi zaniechać, gdyż pa-
pież Pius XI powierza mu 7 grudnia 1925 r. obowiązki wizytatora apo-
stolskiego Litwy i posyła go do Kowna. Po zapoznaniu się z sytuacją na 
miejscu, wizytator z bólem pisał do swego dawnego kanclerza ks. Lucja-
na Chaleckiego: Na Litwie znalazłem Kościół pod wielu względami w sta-
nie przerażającym. Jak dziecko płakałem. Zdawało się, że chyba sam Lu-
cyfer tam z legionem złych duchów pracował, by podkopać i zburzyć fun-
damenty Kościoła. Stosunki ze Stolicą Świętą prawie zerwane, niepojęte 
uprzedzenia i nieufność, przechodząca nieraz w nienawiść do Głowy Ko-
ścioła. Masoni korzystali z sytuacji, wchodząc zręcznie w środowiska ka-
tolickie; z jednej strony w imieniu katolików starali się jak najbardziej ob-
razić Ojca świętego, a z drugiej strony ci sami tegoż samego Ojca święte-
go oskarżali i szkalowali na Litwie. Ręka diabelska ukryta pchała ten na-
ród chyba aż do apostazji. A księża niektórzy! Panie Boże, ratuj ich! Ale 

64  W pierwszej swej prośbie o zwolnienie z Wilna, biskup Matulewicz pisał do papie-
ża Piusa XI dnia 27 czerwca 1925 r. m.in.: Często takimi jestem zewsząd otoczo-
ny trudnościami, że padłbym bezsilny, gdyby mi podporą nie był Chrystus i Krzyż 
Jego oraz wobec Stolicy Świętej posłuszeństwo (cyt. za: T. Górski, Nowy błogosła-
wiony arcybiskup Jerzy..., 170).
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65  Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 109 n.
66  Zob. T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 172.
67  Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 111.

znalazłem też wiele dusz i wśród księży, i wśród świeckich naprawdę od-
danych Bogu i Kościołowi. Zrozumiałem, iż tego rodzaju złych duchów nie 
da się inaczej wypędzić jak tylko „in oratione et ieiunio”65.

Ksiądz arcybiskup J. Matulewicz jako wizytator apostolski znakomi-
cie wywiązał się z powierzonej mu przez papieża bardzo trudnej misji. 
Wśród zadań, jakie miał do spełnienia na Litwie było bowiem uśmierze-
nie wrogich nastrojów wobec Papieża i przywrócenie zaufania do Gło-
wy Kościoła, zorganizowanie administracji kościelnej oraz przygotowa-
nie konkordatu. W ciągu trzech miesięcy, po przeprowadzeniu pertrakta-
cji z rządem litewskim i po rozmowach z biskupami, opracował projekt 
nowej litewskiej prowincji kościelnej dostosowanej do granic Republiki 
Litewskiej. Nowy kościelny podział terytorialny Litwy, zaproponowany 
przez wizytatora, został zatwierdzony przez papieża Piusa XI i ogłoszo-
ny konstytucją Lithuanorum gente dnia 4 kwietnia 1926 r. W Kownie 
została utworzona metropolia, a na czele czterech diecezji zostali posta-
wieni nowi biskupi, których konsekrował wizytator apostolski w Kate-
drze kowieńskiej 13 maja 1926 r. Arcybiskup Jerzy Matulewicz doko-
nał wizytacji i przeprowadził reformy w centralnych instytucjach katolic-
kich, jak wydział teologiczny uniwersytetu kowieńskiego, seminaria du-
chowne i domy zakonne; zaprowadził Akcję Katolicką. Swoimi działania-
mi jako wizytator apostolski arcybiskup Matulewicz położył silne pod-
waliny pod działalność Kościoła na Litwie i przywrócił zaufanie do Sto-
licy Apostolskiej66. Ojciec Święty był bardzo zadowolony z odbytej wizyta-
cji, dał mi na pamiątkę medal złoty z własnym wizerunkiem oraz z wize-
runkami sześciu świętych przez niego kanonizowanych – napisał po spo-
tkaniu z papieżem Piusem XI arcybiskup Matulewicz67.

Na zaproszenie metropolity chicagoskiego, kardynała J.W. Mundele-
ina, w czerwcu 1926 r. arcybiskup Matulewicz udał się do Chicago na 
28. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, podczas którego wygło-
sił w języku łacińskim odczyt o pracy misyjnej wśród prawosławnych 
(De missionibus inter Russos orthodoxos). Po zakończeniu Kongresu od-
wiedził placówki marianów na ziemi amerykańskiej oraz niemal sto pa-
rafii litewskich, umacniając swych rodaków w wierze i przywiązaniu do 
Kościoła katolickiego.
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W parę miesięcy po powrocie arcybiskupa Matulewicza na Litwę, 
w grudniu 1926 r., nastąpił wojskowy zamach stanu. Utworzony nowy 
rząd litewski, dążąc do umocnienia własnej pozycji na arenie międzyna-
rodowej, ale także pragnąc zjednać katolików, przyjął opracowany przez 
wizytatora apostolskiego projekt konkordatu. Dnia 21 stycznia 1927 r. 
arcybiskup Matulewicz przesłał do Rzymu przyjęty przez władze sche-
mat konkordatu oraz sprawozdanie ze swych prac, które zakończył sło-
wami: Wobec takiego stanu rzeczy na Litwie, jak wyżej opisałem, uwa-
żam, że moja misja może być uważana za zakończoną68. Po wysłaniu 
tych dokumentów do Stolicy Apostolskiej Arcybiskup jeszcze tego sa-
mego dnia poczuł się bardzo źle i w nocy, po ostrym ataku ślepej kiszki, 
przewieziono go kliniki, gdzie został poddany operacji wyrostka robacz-
kowego. Gdy wydawało się, że to, co najgorsze, minęło, wizytator apo-
stolski Litwy, arcybiskup Jerzy Matulewicz 27 stycznia 1927 r. zakoń-
czył swe życie oddane całkowicie dla Chrystusa i Kościoła. 

Uroczysty pogrzeb zmarłego Wizytatora Apostolskiego z udziałem 
licznej rzeszy wiernych, zakonników i sióstr zakonnych, księży, bisku-
pów oraz rządu litewskiego odbył się 29 stycznia 1927 r. w Kownie. 
Ciało Arcybiskupa J. Matulewicza zostało złożone w podziemiach kate-
dry kowieńskiej, a po kilku latach, w październiku 1934 r., przeniesio-
no je do kościoła parafialnego w Mariampolu, gdzie jest otoczone po-
wszechną czcią69. 

Arcybiskup Jerzy Matulewicz cieszył się zawsze opinią człowie-
ka świątobliwego, dlatego Kongregacja Świętych Obrzędów zezwoliła 
w 1953 r. na otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. W dniu 28 czerw-
ca 1987 r. papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym70.

68  Cyt. za: T. Górski, Nowy błogosławiony arcybiskup Jerzy..., 173.
69  Por. tamże; J. Bukowicz, Wprowadzenie…, 28; Z. Proczek, Czcigodny Sługa Boży 

Jerzy..., 212 n.; T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony..., 
114-117; G. Bartoszewski, Połączył dwa narody. Bł. Jerzy Matulewicz (1871-
1927)…, 142-144.

70  Zob. 28 VI 1987 – 600-lecie Chrztu Litwy. Beatyfikacja abpa Jerzego Matulewi-
cza. Przyjmijcie proroka, jako proroka. Przyjmijcie sprawiedliwego, jako sprawiedli-
wego…, 16 n.
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71  H. Gulbinowicz, Homilia wygłoszona podczas uroczystości pobeatyfikacyjnych 
abp. Jerzego Matulewicza, (Kielce 8 XI 1987), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 
64(1988) 51.

72  Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy…, 54.

* * * 

Błogosławiony Jan Paweł II, wynosząc arcybiskupa Matulewicza na 
ołtarze, chciał dać wzór Ludowi Bożemu71. Wydaje się, że sam Błogo-
sławiony zostawił nam w testamencie ciągle bardzo aktualne wskaza-
nie, by miłować Kościół, bronić go i z pełnym zaangażowaniem praco-
wać dla niego. Święty Kościele katolicki, prawdziwe Królestwo Chrystuso-
we na ziemi, najgorętsze moje ukochanie! Jeślibym ciebie zapomniał, niech 
będzie zapomniana prawica moja. Niech przyschnie do podniebienia ję-
zyk mój, jeślibym na cię nie pamiętał, jeślibym ciebie nie uważał za naj-
milszą Matkę moją, za największą pociechę moją. [...] Daj to, Boże, by-
śmy zostali porwani tą jedyną wielką myślą: dla Kościoła pracować, zno-
sić trudy i cierpienia, tak się sprawami Kościoła przejmować, aby cierpie-
nia, troski i rany Kościoła były naszymi troskami, cierpieniami i ranami 
serca; byśmy porwani tym jednym pragnieniem, niczego tu na ziemi się 
nie spodziewali, niczego nie szukali, żadnej innej zapłaty nie oczeki-
wali, lecz tylko tego pragnęli, by życie swoje poświęcić Bogu i Kościołowi, 
zedrzeć się i zużyć w pracach, uciskach i walkach dla Kościoła, byśmy 
mieli to wielkie męstwo, aby żadnych przeszkód ze strony świata i jego 
potęg się nie lękać, żadnej bojaźliwości się nie poddawać, lecz iść odważ-
nie do pracy i walki dla Kościoła, zwłaszcza tam, gdzie największa tego 
potrzeba, to jest tam, gdzie władza świecka prześladuje Kościół i zakony, 
gdzie organizacje i instytucje kościelne najbardziej krępuje. Jednego tylko 
się lękajmy, aby nie umrzeć, nie skosztowawszy cierpień, ucisków i tru-
dów dla Kościoła, dla zbawienia dusz, dla rozszerzania chwały Bożej. Oby-
śmy nasze myśli, pragnienia i zamiary kierowali ku temu jednemu, aby 
wszędzie wnosić Chrystusa, wszystko przepajać Jego duchem, wszędzie 
wywyższać imię Kościoła72.
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Blessed Archbishop George Matulaitis-
Matulewicz (1871-1927)

During the beatification of Archbishop George Matulaitis-
Matulewicz that took place June 28, 1987, in Rome, Pope John 
Paul II called him a true servant and apostle of Jesus Christ, 
fervent and tireless in fulfilling his pastoral ministry for the 
good of the People of God.

The article presents Blessed George’s life from his birth 
until death. In a special way it emphasizes Blessed George’s 
time in the Diocese of Kielce, where he studied at the seminary 
and later taught Canon Law, philosophy, and Latin. He also 
ministered briefly at the parish of Daleszyce near Kielce.

The author discusses subsequent periods of Blessed 
George’s life that involved youth ministry and social work 
in Warsaw, scholarly work at the Spiritual Academy in St. 
Petersburg, renovation of the Congregation of Marian Fathers, 
bishopric service in Vilnius, and work as Apostolic Visitator to 
Lithuania.
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Historical and Religious Context 
of the Renewal of the Marian Order 

(19-20th Centuries)

The renewal of the Marian Congregation ought to be considered in 
the light of changes that came about in the religious life in Poland in 

the 19th Century. The action of annihilating religious orders conducted 
by state authorities brought about the nearly complete extinction of the 
pre-partition religious orders in Russian and Prussian-occupied territories. 
For example, many Polish monasteries were closed in the Austrian-
occupied part of Poland during the time of the greatest influence of 
Josephism. However, in the second half of the 19th Century, religious 
congregations were functioning officially in Galicia, and the number of 
monasteries steadily grew. In the Russian-occupied region, numerous 
Polish religious habit-less communities were created in secret, outside 
the scrutiny and influence of tsarist officials. 

Current research makes it clear that before the first partition of the 
Commonwealth of Poland, the religious life was vibrant there. Detailed 
statistics compiled by Stanislaus Litak prove that circa 1772 there were 
28 male and 19 female Latin orders in the Commonwealth and Silesia. 
The only native male Polish order founded before the partitions was 
the Marian Order. All other ones came to Poland from Western Europe. 
Among male religious congregations, the most numerous were the 
Dominicans and the Jesuits. The most numerous female congregations 
were the Benedictine Sisters, the Sisters of St. Bernard, and the Sisters 
of Charity. 
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The pre-partitions period left behind a rich heritage of religious life 
and pastoral work. After the partitions of the Commonwealth though, 
this heritage underwent serious alterations. It became dominated by the 
ecclesiastic politics of the partitioning powers that consequently strove 
to limit the role of the pre-partitions religious orders in the life of the 
Polish Church. Meanwhile, newly founded congregations adjusted their 
organizational structures and forms of service to the post-partitions 
historical conditions. As a result, religious life in 19th Century Poland 
completely changed. 

Numerous works speak of the annihilation of monasteries in various 
regions of the country. This idea came from enlightened absolutism. 
Giving in to growing outside pressure, in 1773 Pope Clement XIV 
dissolved the Jesuits (the Congregation revived in 1814). Besides the 
Jesuits, contemplative orders were suffered most from the absolute 
potentates. Contemplative monasteries were annihilated because they 
were regarded as socially useless. In the Austrian-occupied territory, 
action against religious congregations formed part of the Josephenean 
reorganization of the ecclesiastic relations within the Austrian state.

The state dissolved all monasteries that in its judgment couldn’t 
demonstrate sufficient—and active—social service. From 1774-1795, 
over 50% of the male and 60% of the female monasteries were closed 
in Galicia. As Josephenean politics eased up, the circumstances of 
the religious life gradually improved in Galicia. In the second half of 
the 19th Century, the religious life in the Austrian-occupied territory 
experienced a renewal. In the Prussian partition, the annihilation of 
religious orders had Enlightenment ideology as its basis. This, combined 
with the Protestant character of Prussia, resulted in the almost complete 
disappearance of pre-partition religious communities during the 19th 
Century.

There were 21 Latin religious orders n the territories annexed at 
the beginning of the 19th Century. Their liquidation began in the first 
decades of the 19th Century. The anti-religious actions increased after the 
November and January Uprisings. As a result, the end of the 19th Century 
saw religious life in the annexed territories limited to a minimum.

The liquidation of religious orders within the Kingdom of Poland 
warrants special attention. In this part of the partitioned territories, 
the first dissolution took place in 1819. The officially given excuse 
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was the catastrophic state of the Church’s finances brought about by 
the Napoleonic wars. Thus, a plan was conceived to close a number 
of monasteries and to allocate their goods toward the upkeep of other 
Church institutes. The matter was discussed with the Holy See, which 
put the Archbishop of Warsaw, Franciszek Malczewski, in charge of the 
dissolution. Originally, it was planned to close just a few religious houses. 
However, the state strongly suggested that the number be significantly 
increased. Archbishop Malczewski signed a dissolution decree the day 
before his death (April 17, 1818). About 30 religious houses were 
closed by the power of this decree; among those were the monasteries 
of the Benedictines, the Cistercians, the Canons Regular of the Holy 
Sepulcher, and of the Lateran. A Marian monastery existing at the time 
in the Kingdom of Poland wasn’t touched. 

The dissolution decree of 1864 issued in the Kingdom of Poland 
proved to be catastrophic for the religious life. Tsarist authorities 
dissolved religious congregations as part of repressive actions against 
the Polish Church after the January Uprising. By the power of the Tsar’s 
decree, the termination included all male and female monasteries with 
less than eight members and those found guilty of participating in the 
Uprising. In total, more than 100 religious houses were closed, while 
some 60-plus still remained. The sixty were divided into two groups: 
regular state-subsidized and irregular or devoid of subsidies. Both groups 
were condemned to a slow death because the acceptance of novices was 
forbidden; the only exception was made for the Pauline Fathers, who 
took care of the Shrine at Jasna Góra.

As the religious died out, the empty monasteries were closed. As 
a result, at the turn of the 19th and 20th Centuries, the pre-partition 
religious communities were nearly extinct in the Kingdom of Poland. 
The dissolution of 1864 involved the Marian Order as well. Only one 
monastery out of eight, the one in Mariampole, still remained. Marians 
from all of the dissolved monasteries were transported there. In 1865, 
there were 31 Marians in this house, and in 1908 only one remained 
– the ailing Father Vincent Sękowski, the Superior General. Such were 
the circumstances in which Fr. George Matulewicz decided to join the 
Marian Order; this action saved the Order from extinction and enabled 
its expansion.



The bold decision of Bl. George ought to be considered in the 
larger context of the dissolution of the religious orders that were 
threatening the Marian Order. The disappearance of the pre-partitions 
religious communities went along with the process of the creation of 
new congregations, and the goals and forms of work of these new 
communities were adapted to the social and political conditions of the 
19th Century. Many female communities played a prominent part in the 
history of the religious orders in Poland at the time of the partitions. 
In the pre-partitions period, only a few native religious congregations 
were founded in Poland (the Marians, the Brothers of St. Roch, the 
Presentation Sisters, the Sisters of Mariae Vitae, and the Sisters of St. 
Catherine). Meanwhile, in the 19th Century, more than 40 Polish religious 
congregations had been created both in the country and in exile. 

The founding of new, mostly female religious congregations was 
associated mainly with the work of a charismatic Capuchin, Honorat 
Koźmiński (1829-1916). At the base of Fr. Honorat’s charism was the 
19th–Century question of women’s emancipation, which he was able to 
incorporate into the renewal of the Polish Church. With the increasing 
number of dissolved pre-partitions religious orders as a background, 
under severe political restrictions, Honorat Koźmiński managed to secretly 
begin a religious revival movement. This movement—the Honoratean 
movement—was identified with the founding and the work of secret, 
habit-less, religious congregations. 

Upon the initiative of Bl. Honorat Koźmiński, 26 religious congre-
gations (four male and 22 female) were created in the Kingdom of Poland 
in the second half of the 19th Century. Seventeen of these congregations 
still exist today. More than 400 Honoratean religious houses embracing 
about 8,000 members—mostly women—existed and functioned 
in 1907. 

The creation of women’s congregations on this scale marks a phe-
nomenon that appeared for the first time in the history of the Polish 
Church. The creation of women’s religious congregations was an 
occurrence also happening in Western Europe in the 19th Century. Female 
congregations were also founded in the West several decades earlier, 
and they were more numerous than in Poland. Thus, the conditions 
in which the Polish Capuchin worked were the opposite to those in 
Western Europe. Father Honorat was under close police surveillance, he 

Fr. Daniel Olszewski
54



was forbidden to preach, and the new congregations were born mainly 
in his confessional, where he served untiringly. The Honoratean religious 
congregations were founded and served in the atmosphere of national 
bondage, and yet they were able to play an important role in the history 
of Polish Catholicism. Those clandestine congregations filled an enormous 
gap within the Polish Church in the Russian-annexed territories, a gulf 
caused by the radical dissolution of the religious orders conducted by 
the tsarist powers after the January Uprising.

The influence of clandestine congregations upon Polish society was 
conditioned by their specific organizational structure. Three categories 
of people can be distinguished within the majority of the congregations 
founded upon Fr. Honorat’s inspiration: 1. Members of the religious 
community living by the community’s rule; 2. Persons united with the 
religious community who did not make perpetual vows, only temporary 
ones; 3. Persons associated with the religious community who lived 
by third-order rules. Women who were united or associated with 
the religious community lived outside the religious houses. Such an 
organizational structure made it possible for the members to penetrate 
various social strata and to put into life an environmentally adjusted 
apostolate with regard to concrete living conditions that existed in the 
Kingdom of Poland after the January Uprising.

The religious sisters that belonged to Fr. Honorat’s movement 
conducted diversified forms of apostolic work such as caring for the 
elderly, the homeless, and the sick. There were also congregations that 
worked in education and enlightenment and ran educational institutions, 
organized reading rooms, libraries, and taught youth (especially 
professional training). 

Father Honorat’s spiritual legacy is much too rich and differentiated 
to be classified by strictly defined criterion. He perceived the key social 
and religious problems of the times in which he lived and worked. 

Father George Matulewicz stayed in close contact with Fr. Honorat 
Koźmiński and the congregations he inspired. We do not know how these 
two great clergymen met. In January of 1904, Fr. Matulewicz wrote from 
Kielce to Fr. Koźmiński saying that he would like to visit him and get his 
advice in a matter of high importance to him. That would suggest that 
they knew each other before and mutually respected and trusted each 
other. Honorat Koźmiński recommended Fr. Matulewicz as confessor to 
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religious sisters under his supervision. He also asked him to translate 
the rules of all congregations. We also know that Fr. Matulewicz ran 
retreats for religious sisters.

Krystyna Trela’s research shows that Fr. George Matulewicz closely 
cooperated with the Congregation of Sisters of the Most Holy Name of 
Jesus, founded in 1887 by Honorat and Franciszka Maria Witkowska. 
The congregation developed a lively social, charitable, educational, and 
teaching work. In 1893, it founded a Poor Seamstresses Shelter to provide 
care and sustenance for old and destitute seamstresses. In 1906, the 
Sisters of the Name of Jesus initiated a Christian Union of Craftswomen 
“Dźwignia” in Warsaw. This was a trade union meant to provide social, 
legal, and financial assistance to women working in crafts.

Fathers Matulewicz and Marceli Godlewski also became active 
in organizing. These two prominent social activists attended the 
first organizational meeting of the Christian Union of Craftswomen 
“Dźwignia”, in Warsaw, at the Congregation’s General House. In her 
research, Krystyna Trela demonstrates that Fr. Matulewicz was the 
author of the union’s statutes, which defined its organizational structures 
and forms of activity. According to the statutes, the union’s task was 
to establish various kinds of professional workshops, employment 
bureaus, cooperative stores, mutual-assistance funds, savings and 
loans associations; provide legal, medical and pastoral assistance; and 
run training courses and trade schools, employees’ resorts, boarding 
houses, and shelters. “Dźwignia” was an attempt to put the social 
teachings of the Church into life as adapted to the circumstances of 
the Kingdom of Poland. 

Father Matulewicz and the Congregation of the Handmaids of the 
Most Sacred Heart of Jesus – Messengers of Mary enjoyed a fruitful 
collaboration. Fr. Koźmiński funded the Sisters in 1874. According to 
the original decrees prepared by Fr. Honorat, the main goal of Handmaid-
Messengers working clandestinely was to educate and teach children 
and teenage girls. They fulfilled this task by running schools, shelters, 
workshops, and boarding schools. In 1879 in Paris, the co-foundress of 
this Congregation, Józefa Chudzyńska, made acquaintance of Countess 
Cecylia Plater-Zyberkówna who joined the Congregation upon her return 
to Poland and developed an active educational and teaching work. In 
1880, she founded a teaching and educational institution for girls in 
Warsaw.
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The Countess gave her inheritance towards this purpose; she opened 
at Piękna Street in Warsaw an Industrial and Handicraft Institution for 
destitute young girls. Along with middle and trade schools, this institution 
had a boarding house for girls. Also, there was a clandestine teaching 
seminary for young girls.

Józefa Chudzyńska and Cecylia Plater-Zyberkówna also founded 
a business school for needy young girls in Chiliczki near Piaseczno. 
This school was meant to be a branch of the Industrial and Handicraft 
Institution in Warsaw and to remain under the supervision of its 
owner. 

The educational and teaching work of the Countess from Warsaw 
ignited the interest of Fr. Matulewicz. In 1903, he wrote a review on her 
work “Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie” (Several thoughts about 
education at home) and published it in the Kielce weekly “Mariawita,” 
published by Fr. Wincenty Bogacki. Shortly after, Fr. Matulewicz traveled 
to Warsaw for medical reasons and took up residence at the Plater-
Zyberkówna’s Institute. He thus found himself in the center of the 
Catholic education facility for youth. He accepted the post of the chaplain 
at the school’s chapel at Piękna Street, provided lectures for teachers 
and the youth, and delivered conferences during the courses for women-
teachers. His influence on the Warsaw Institute was considerable.

A vibrant circle of progressive Catholic youth formed around Cecylia 
Plater-Zyberkówna. In 1906, this circle received the name of the Society 
of Friends of the Youth. Its Chairman was Ignacy Baliński, but its true 
leader was Plater-Zyberkówna. At the eve of World War I, the Society 
was grouped around a progressive Catholic newspaper “Prąd” (published 
since 1909) and it influenced the Polish public for many years through 
it. In the midst of this Society, a subgroup called the Ethical Circle 
existed. Fr. Matulewicz worked closely with the subgroup, whose goal 
was to deepen the Catholic outlook on the world among the youth. They 
cultivated an open-minded approach to the latest scientific discoveries 
and stayed focused on social and economic problems. They discussed 
current social and religious life topics of interest to young people, and the 
Ethical Circle also sponsored conferences, booking many guest speakers, 
including Fr. Matulewicz.

Plater-Zyberkówna and Fr. Matulewicz’s vibrant activity on behalf 
of the renewal of Polish Catholicism made them targets for accusations 
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of being lenient to the modernism condemned by Pius X in 1907. The 
modernists were tracked down by an international organization called 
“Sodalitium Pianum,” acting under the direction of a Roman Monsignor, 
Umberto Benigni.

According to Karol Górski, several people worked for this secret 
organization in Poland. Polish “integrists” accused people who had 
little in common with them of modernism. For example, Fr. Antoni 
Szymański, a professor of the Seminary in Włocławek (later a Rector 
of the Catholic University of Lublin), had to defend himself in the 
papers against accusations of favoring modernism. The basis for these 
accusations were found in his book, “Views of the Christian Democrats 
in France in 1892-1907,” (Poznań, 1910), in which Juliusz Count 
Ostrowski accused him of discussing the movement “Sillon” without 
condemning it at the same time. In his “Protestation” published by the 
paper “Rola” in 1910, Fr. Szymański decidedly rejected all accusations 
of his “infidelity” and protested against similar charges that, as he wrote, 
“ever more frequently were thrown at writers and Catholic activists by 
people who had no right to do it.”

In the Austrian-occupied territories, the charge of favoring modernism 
was made against a Jesuit, Fr. Leonard Lipka, who published articles 
on the social moments in France at “Przegląd powszechny”. The 
same accusations were made against the Resurrectionist Father, Stefan 
Pawlicki, a professor and rector of the Jagellonean University as well as 
a philosopher who refused to recognize the identical character of the 
Catholic and neo-scholastic philosophies. On the list of the modernists, 
Umberto Benigni placed also Plater-Zyberkówna and Fr. Matulewicz, 
defining the latter as “one of the most dangerous modernists of the 
world.” As we note, the historical importance of Fr. Matulewicz’s work 
must be evaluated in the context of an acute confrontation between 
the movements for the renewal of the Church and her conservative 
apologists. 

This is the context in which Fr. George Matulewicz’s social work 
must be evaluated. He obtained knowledge of the Church social teachings 
in Fribourg, Switzerland, and he was able to apply it to the existing 
conditions of the Kingdom of Poland. It is only after the proclamation 
by the Tsar Nicholas II in 1905 in his Decree on Tolerance that social-
work organizations, such as those in which the Catholic clergy actively 
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participated, started forming in the Kingdom of Poland. The first 
significant initiative aimed at organizing the clergy for participating in 
social work in the spirit of Pope Leo XIII’s encyclicals (Rerum novarum 
and Graves de communi) was the decision of Archbishop Vincent Popiel 
to convoke a Social Work Committee in the Archdiocese of Warsaw in 
1905. The Committee was chaired by the Auxiliary Bishop of Warsaw, 
Kazimierz Ruszkiewicz, while its members were chosen from among 
the priests teaching at the seminary: Aleksander Kakowski, Henryk 
Przeździecki, Adolf Jełowicki, and Marceli Godlewski.

The committee’s full membership is unknown, but we do know 
that Fr. George Matulewicz was an active member. Along with Fr. 
Przeździecki, he presented the principles of social work conducted by 
priests in accordance with the papal encyclicals to the committee in its 
session in December 1905. The committee accepted this proposal as 
a guideline of its work (these principles were anonymously published
later in a brochure “Principles of the Christian Democracy,” Warsaw, 
1906). Meanwhile, other dioceses also organized special committees for 
social matters. Their principal goal was to improve the financial situation 
of the working class. 

Father Marceli Godlewski developed a ministry of social work among 
workmen. First, he conducted his activities illegally, but in October 
1905, when he became the rector of the St. Martin Church at Piwna 
Street in Warsaw, he proclaimed the founding of the Society of Christian 
Workmen (registered with the authorities in June of 1906). Shortly after, 
regional branches were also organized. Father George Matulewicz closely 
cooperated with Fr. Godlewski in organizing this Society. He initiated 
the statutes and probably held the post of secretary general of this trade 
union.

According to its statutes, the Society of Christian Workmen was to 
embrace all working Christians (not only the Catholics) and not only men, 
but also women. The primary component of the Society was a circle that 
numbered at least 30 people; a group of circles represented a region. The 
highest authority was the general government. On each of its levels, the 
Society had a patron-priest.

In 1906-1907, Society circles were organized in every city and 
workmen’s settlement within the Kingdom of Poland. Between 20,000 
and 30,000 Christian Democrats lived in the Kingdom of Poland before 
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World War I, a small percentage of the entire workforce that numbered 
in the hundreds of thousands. The Society’s historic importance consists 
of being the first Christian trade union of workmen in the Kingdom 
of Poland; also, it represented the adaptation of the growing Western 
Catholic social teaching to Polish circumstances, which was undoubtedly 
due to Fr. Matulewicz. 

This trade-union movement’s activity covered various fields: 
a) moral and religious: by fighting drunkenness, protecting children, and 
awakening public responsibility; b) educational: by delivering lectures, 
talks, and courses; running libraries, reading rooms, and trade schools; 
c) economic: by organizing mutual-help institutions, mutual funds, 
cooperatives, and stores. 

These activities were aimed at alleviating poverty. Social awareness 
courses organized by the Society of Christian Workmen played an 
important role in its educational work. Fr. George Matulewicz organized 
them. Thanks to his initiative, the main course organized by the Society 
in Warsaw in August 1907 gathered more than 700 people. Father 
Matulewicz delivered conferences and talks at the Society’s Secretariat, 
which he was doing up until his departure to St. Petersburg, where he 
obtained the post of sociology professor.

Another set of problems stemmed from Fr. Matulewicz’s membership 
in the Marian Priests Association, established to deepen the spirituality 
of clergymen. Fr. Matulewicz realized the program of spiritual renewal 
of priests in cooperation with Fr. Honorat Koźmiński, who prepared the 
Law of the Marian Association of Lay Priests (published in Kraków in 
1892), commending it to the priests who wished to lead a more perfect 
life. The Marian Association had members in Płock, Warsaw, and Lublin. 
The founding of the group of Mariae Vitae that was condemned by 
the Congregation of the Holy Office in September 1904 brought about 
a crisis of the Association of Marian Priests (some priests of the Marian 
Fathers of the Immaculate Conception played a part in founding this 
movement). 

We don’t know the details of how Fr. Matulewicz got acquainted 
with the Association of Marian Priests. From Fr. Honorat’s letter to his 
secretary and the Superior General of the Little Sisters (also known as 
workmen’s sisters or factory’s sisters), we learn that Fr. Matulewicz 
belonged to this Association as early as 1904 and was an active member. 
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In April 1905, he sent a letter to Fr. Koźmiński, from which it transpires 
that Marian Priests in Warsaw were holding meetings, participating in 
conferences on ascetics, and discussing theological publications. At that 
time, the association had only nine members. After Fr. Matulewicz’s 
departure for St. Petersburg in 1907, the association lost its vitality 
and ended shortly thereafter. It seems reasonable to agree with Tadeusz 
Górski that the idea of seeking a deeper spirituality for priests that was 
so dear to Fr. Matulewicz survived in the Marian Fathers’ renewed 
religious family. 

Father George Matulewicz turned the Marian Order into a clandestine 
community, which resulted in their abandoning the religious habit. In 
this aspect, the renewed Marian Congregation continued the tradition of 
the clandestine Honoratean congregations. In relation to this, we ought 
to note that Fr. Honorat Koźmiński found the roots of the apostolate of 
the clandestine religious congregations in the Gospels, in the times of 
the Apostles, and in the original Franciscan tradition.

In his writings, he emphasized that Jesus Christ and the Blessed 
Virgin Mary themselves were the models of the clandestine apostolate. 
In the Catechism of the Clandestine Life, he wrote: “Our Savior led a life 
hidden from the world. He wasn’t known to nearly anyone by His 
Divine mission [...]. He presented Himself to everybody as a simple 
carpenter’s apprentice [...]. Even later, when He started prophesying the 
Good News, He often continued to conceal Himself [...], until finally 
His time came.”

He also wrote, “The Most Blessed Virgin Mary served God in great 
secret from the world. Although she surpassed in perfection all the nuns 
of the entire world, still she did not stand out either by different attire, 
lodging, occupations or relation with the people from among the other 
folks in her walk of life.” 

Father Honorat reasoned that the spiritual ideal of the clandestine 
congregations was rooted in the times of the Apostles and Christian 
antiquity. He wrote: “The Apostles themselves constituted such 
a congregation for a certain time [...]. Then, throughout centuries of 
persecution, all souls dedicated to God were doing the same, making 
their vows in catacombs and gathering for communal exercises there.” 
In “Information about Congregations Leading a Life Hidden from the 
World,” as well as in the “Catechism of the Clandestine Life,” Fr. Honorat 
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recalled that the early Church’s days “upon hearing the Gospels [virgins] 
were ready to leave everything for Christ; but guided by prudence, they 
served God in secret before the world. They accepted their veils from 
the bishop in the catacombs and went on living with their families, 
being unknown to everyone. … In this aspect,” he continued, “in many 
countries, modern times are very similar to the times of the catacombs 
[...]. Thus, the souls which dedicate themselves to God are right in 
imitating the old examples.”

In Fr. Honorat’s view, the ideal of clandestine life was related from the 
start to the Franciscan movement. In his work, Saint Francis the Seraphfic, 
he dedicated a large chapter to the hidden life of the Founder of the 
Franciscans. Fr. Honorat adapted the traditions of the hidden apostolate, 
which take their root in Christian antiquity and the spiritual ideals of 
the original Franciscan, to his contemporary historic circumstances, and 
the cultural, political, and social conditions that existed in Poland under 
the tsarist government.

The above interpretation of the hidden apostolate of the Honoratean 
congregations can be applied to the renewed Congregation of Marian 
Fathers. Blessed George Matulewicz was fully aware of it since, as a close 
cooperator of Fr. Honorat, he was very familiar with the spirituality of 
such congregations. For this reason, special attention must be given 
to his notes in his Journal in regards to making religious vows. In the 
passage entitled “After the example of the early Christians”* he wrote: 
“The early Christians had to spend many years hiding underground in 
the catacombs, concealing themselves as best they could, and yet they 
continued to live and thrive, to work and to organize their community 
– and very successfully and fruitfully. Are we not their children’s 
children? When the need arises, can we not follow in the footsteps of 
our holy forebears? [...] We need that spirit so badly today!” (October 
26, 1910).

In his Journal, Fr. Matulewicz also wrote that the persecution of 
the Church and the religious orders cannot limit the action of the Holy 
Spirit, and that “we must press forward toward our goal boldly and 
courageously, following the path God has shown us and going wherever 
the Spirit of God leans us, undeterred by difficulties and refusing to be 
intimidated.”

He particularly emphasized in his Journal: “May the early Christians 
be our guides and examples. O you heroes of the Christian faith and 
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holy warriors who, with the help of Christ, shed your blood so that the 
Church would grow, intercede for us that we may be given the courage 
and daring to follow in your footsteps!” Those words testify that Blessed 
George Matulewicz, the Renovator of the Marian Order, wished to adopt 
the religious fervor of the early Christians to the historical conditions 
of his times*.
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Two persons dominate the history of our Congregation: Bl. Stanislaus 
Papczyński, who founded our Community in the 17th century, and 

Bl. George Matulewicz, who renovated it at the beginning of the 20th 
century.

In his Circular Letter of January 27, 1971, Superior General Fr. 
Joseph Sielski recognized both men’s merits for the Marian Family: 
“through their personal acts, one of them brought about the founding 
of the Congregation; the other saved it from a coercive, slow extinction 
and gave it a new radiance and a new life as a gift from God, which 
the Church received from her Lord (cf. Lumen gentium 43). Both men 
introduced specific elements of their charisms to our Marian life that 
we ought to preserve and develop for the growth and spreading of the 
Church of Christ.”1

Today we shall examine the renewal, which Bl. George—against 
great odds—accomplished 100 years ago.

Blessed George’s inspiration to undertake the work of renewal 
should be sought in his apostolic spirit and his great understanding 
of the religious life. He wrote in an encyclopedia: “It remains a part 
of the holiness of the Church that she never lacks people striving for 
perfection through living by the evangelical councils.”2 In a private letter 
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 1  The Marian Archives of the Polish Province, E 1, J. Sielski, Circular Letter of 
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saw, 1916, p. 130.



to candidates, he also developed similar ideas, invoking at times, his 
personal example.”3

George Matulewicz was a pupil of the Marians in Mariampole – the 
only monastery left standing after the Tsar’s action of dissolution of 
1864. He looked upon its ruins and witnessed its official closing on 
September 14, 1904. After a few years, only the Superior General, 
Fr. Vincent Sękowski (1840-1911), remained out of the membership 
of the suppressed monastery. The plight of the Marians illustrates the 
harshness of the religious life under the Russian partitioning authorities. 
Years later, Fr. Matulewicz thus wrote about it: “[…] the need for a priestly 
congregation was so great that we tried to alleviate it.”4 However, he did 
not take upon himself the work of reviving the Marian Order at that 
time. The task seemed to be too difficult.

1. Striving for a more perfect life

From 1899-1902, Fr. Matulewicz studied at the Theological 
University in Fribourg, run by the Dominicans. After brilliantly defending 
his Doctoral thesis, he was invited to teach at that school. He reportedly 
also thought of joining the Dominicans. In a letter written in 1908 to 
Fr. Sękowski, he said: “For a long time, I have felt the longing for a more 
perfect way of life. I felt sorry for leaving the Church in our country 
where there is so much work and so few workers and to go away to 
foreign countries; thus, I remained.”5

In 1905, Fr. Matulewicz journeyed to Warsaw to lead a group of 
priests who, guided by Bl. Honorat Koźmiński and the “Act of the Marian 
Society of the Lay Priest” which he had written, strove to lead a more 
perfect life. Six priests, whose names were well known, belonged to 
this Society, which also had supporters. However, the rise of the Mariae 
vitae movement created an unfavorable atmosphere and the Society was 
disbanded. 

 3  G. Matulewicz, Listy litewskie, Warsaw, 2000, computer printout, p. 603; 
similarly to A. Civinskas, ibid, p. 256-257.

 4  Lietuvos Centrinis Valstybinis Archivas, Vilniius, 1674, 2, v. 78, k. 1-2, G. Ma-
tulewicz, Letter to E. Kulesza (27 III 1919 r.). 

 5  Odrodzenie Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1909-1910, ed. J. Buko-
wicz, T. Górski, Warsaw, 1998, p. 51.
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In 1906, Fr. Matulewicz joined the Association Unio Cleri, a group 
begun in Warsaw by Fr. Jan Siemiec with the permission of the Church 
authorities. Father Matulewicz wrote its statutes: “Rules towards the 
sanctification of priests.” At that time, however, Fr. Matulewicz was 
experiencing a spiritual crisis and resigned from the Association as 
unworthy.6

2. Renewal of the Marians

The revolution of 1905 forced the tsarist government to liberalize 
its politics regarding the public in general and the Catholic Church in 
particular. These conditions prompted Fr. Matulewicz and his colleague, 
Fr. (and Prof.) Francis Bučys to write a letter on September 21-22, 1908 
to Fr. General Vincent Sękowski. They asked Fr. Sekowski to admit them 
into the Marian Order.

This letter produced euphoria in Fr. Sękowski. He wrote: “I haven’t 
[experienced] such a great joy in my life, especially since I joined the 
Congregation of the Immaculate Conception of the Most Blessed Virgin 
Mary, as when I read the letter of the Reverend Professor.”7 Father 
Matulewicz recommended renewing the efforts for reviving the Marian 
monastery. Along with Fr. Bučys, he promised to intercede in this matter 
in St. Petersburg. After a time, though, he was told that nothing could be 
done. The time of political “thaw” had ended. In a letter dated April 24, 
1909, to Fr. Matulewicz, Fr. Sękowski inquired with anxiety: “Is there 
at least some spark of hope or shall I give in and prepare two coffins: 
one for myself and the other for the Congregation?”8

Since it was impossible to join the Congregation openly, Fr. Ma-
tulewicz and Fr. Bučys decided to secretly enter the Marians, before 
the tsarist authorities could find out about it. In mid-July of 1909, 
they went to Mariampole and discussed the matter with Fr. General 
Sękowski. They found encouragement for such a step in the example of 
the numerous clandestine female religious families inspired by Fr. Ho-
norat Koźmiński, with whom they closely cooperated. Special care was 
taken to keep the Order alive so that they could lead religious life without 

 6  G. Matulewicz, Listy litewskie, p. 188.
 7  Odrodzenie, p. 55, letter to Fr. Sękowski of 10.14.1908.
 8  Ibid., p. 61-62.
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giving it away and so that Fr. Matulewicz could pronounce his religious 
vows without first passing through the novitiate. Nonetheless, many 
obstacles and uncertainties remained. For this reason, it was decided to 
send Fr. Matulewicz to Rome. “We shall know the will of the Church,” 
he wrote.9

The Auxiliary Bishop of Warsaw, Kazimierz Ruszkiewicz, became 
a patron for the matter. He personally knew Fr. General Sękowski and 
Fr. Matulewicz, and he was acquainted with the Mariampole monastery. 
Moreover, Bishop Ruskiewicz was in charge of matters concerning 
religious congregations in the Warsaw Curia. Seeing Fr. Matulewicz’s 
doubts, Fr. Sękowski urged him: “Please take note of nothing, but go as 
early as you can and forge the iron while it is still hot. Please make haste, 
for we don’t know what the immediate future may bring. Yesterday, that 
is Wednesday, I felt very weak as if suffering from a nervous or some 
other type of attack, which – I cannot say.”10 Father Matulewicz made 
his final decision to go to Rome during the night of July18-19.

On July 28, he went to the Prefect of the Congregation for Religious, 
Jose Cardinal Vives y Tuto, a Spaniard and a Capuchin. This audience 
and conversation was the most important event of Fr. Matulewicz’s stay 
in Rome. The existence of the Congregation of the Marian Fathers and 
the manner of its reform depended on this meeting.

The cardinal immediately welcomed Fr. Matulewicz not only 
politely and kindly but outright cordially. He listened with attention to 
Fr. Matulewicz’s account and made suggestions of other developments 
when Fr. Matulewicz timidly proposed changes. The cardinal praised 
the idea of preserving the Congregation, saying that even though it 
had dwindled to one person, that priest still had a right to attempt to 
revitalize the community. When Fr. Matulewicz spoke about religious 
garb and the matter of wearing habits, the cardinal said: “Why do you 
have to wear habits? Put on the clothes like all other priests.” He also 
promised to allow Fr. Matulewicz to take vows without completing the 
novitiate. He advised the opening of a novitiate in a large city, where it 
would be easier to conceal.

 9  Ibid., p. 65, letter to Fr. Bučys, 07.16.1909.
10  Lietuvos Centrinis Valstybinis Archivas, Vilnius, 1674, 2, v. 97, letter of 

V. Sękowski to G. Matulewicz, of 07.22.1909.
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Finally, he asked Fr. Matulewicz if he knew the Norms of the 
Congregation for the Religious of 1901, according to which the 
Constitutions of the religious institutes must be erected. When 
Fr. Matulewicz responded in the affirmative, the cardinal expressed an 
opinion that the old Marian Rule was not appropriate for the times and 
that the law must be adapted to the present needs. The cardinal then 
gave Fr. Matulewicz, some advice: “Best prepare everything according 
to the Norms. You can keep the old Rule as a memento, but the most 
important thing is the Constitutions.” He also encouraged leading 
a communal life, in spite of the secrecy, “for there is no religious order 
without it.” The cardinal also spoke about many other matters, some of 
which he seemed to “take out of my mouth,” as Fr. Matulewicz reported 
later.11

Upon leaving Warsaw, Fr. Matulewicz had first decided to find out 
where, what, and how things must be arranged in the future. Then, at 
the end of their conversation, the Prefect of the Congregation advised 
him to write a petition—as the Superior General’s delegate, at once, on 
the spot, while in Rome—whereby Fr. Matulewicz would present all the 
matters he and the cardinal discussed and to ask for them to be set-
tled. This petition was to be delivered to Vatican Undersecretary Ro-
dolfo Carole. 

The petition delivered by Fr. Matulewicz on behalf of the Superior 
General, Fr. Sękowski, has particular importance, for it contained in its 
initial form all the major elements of the renewed Congregation. The 
petition was composed of a foreword and four short chapters, each tre-
ating concrete matters. In the foreword introduction Fr. Matulewicz in-
troduced himself and gave evidence of being delegated by the Superior 
General. At the beginning of each chapter he provided an account of 
the present state of religious orders, focusing on the Congregation of the 
Marian Fathers. Each chapter ends in practical conclusions. The petition 
presented the following requests:

1. A dispensation from wearing a habit.
2. Replacing the solemn vows with simple ones.
3. The adaptation of the Marian Constitutions to the Norms.
4. Permission for Fr. Matulewicz to take vows without making 

 the novitiate.

11  Odrodzenie, p. 80-81.
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5. Admission of Fr. Bučys to the novitiate.
6. Admission of other candidates on a trial basis.
7. The temporary location of the novitiate in St. Petersburg.
On the morning on Monday, August 2, 1909, Fr. Matulewicz 

went to see Undersecretary Carole, who wrote on the petition his 
decision regarding the fate of the Marian Congregation, especially its 
renewal and reform. I quote it here entirely: “Accounting for the letter 
of recommendation from the Ordinary of Warsaw, the power is given to 
him to accept the above-named petitioners to the Congregation of the 
Fathers upon obtaining the legal consent of the living Superior General. 
At least three months after their admission, the petitioners must reapply, 
presenting letters of recommendation from the Reverend Ordinaries of 
Mohilev, Warsaw, and Sejny.”12

The matter that seemed at first so difficult was resolved unusually 
quickly. In truth, the Prefect personally made his decision during his 
conversation with Fr. Matulewicz and before officially submitting his 
petition. 

The act of renewal was performed at Bishop Ruszkiewicz’s chapel 
in the former monastery of the Missionary Fathers, then the presbytery 
of Holy Cross Church in Warsaw, on Sunday, August 29, 1909. On 
this occasion, Bishop Ruszkiewicz issued the following document: “I, 
Kazimierz Ruszkiewicz, Titular Bishop of Berissa and Suffragan Bishop 
of Warsaw, hereby state that by the power accorded to me by the Sacred 
Congregation for Religious in its letter No. 3544/09 of August 29, 
1909, I admit to the Congregation of the Marian Fathers, in the presence 
of its Superior General, the petitioners George Matulewicz and Francis 
Bučys, Doctors of Theology and Professors of the Spiritual Academy in 
St. Petersburg. I allow George Matulewicz to take first vows, and Francis 
Bučys to enter the novitiate. This act is certified by the Very Reverend 
Superior General and the petitioners’ own signatures.”13

The bishop admitted both priests to the Congregation in the presence 
of the Superior General. All existing documents leave no doubt in his 
matter. The circumstances were extraordinary. It was not the general 
law at work there, but a special decision of the Apostolic See. Bishop 
Ruszkiewicz acted as the delegate of Rome in settling the matter. The only 

12  Ibid., p. 82.
13  Ibid., p. 86-87.
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provision that Rome made was to conduct the matter with the consent of 
the Superior General. This was the watershed moment for the renewed 
Marian Congregation, following which, Fr. General Sękowski returned to 
Mariampole and the two professor-priests returned to St. Petersburg.

Now it was time to prepare the new Constitutions, to obtain letters 
of recommendation from the Ordinaries, and to start developing the 
Institute. The majority of these tasks fell upon Fr. Matulewicz, whom 
the Superior General also appointed the Novice Master. Father Bučys 
was the only novice.

Although they planned to get rid of unnecessary duties, they did 
not succeed. There was a lot to do, which Fr. Matulewicz recalled 
two years later: “It was necessary to rewrite the Constitutions and to 
present them in Rome for approval. We accomplished that while Father 
General Sękowski was still alive and we obtained the ratification by 
the Sacred Congregation. Fearing searches, the old Marians destroyed 
all their documents, papers, and archives. Now we [had to] prepare 
and create everything anew. It was necessary to compose explanations 
[instructions] for the Constitutions, determine the manner of governing 
the Congregation, etc. Thus, I’m working on it now as much as I can, 
seeking the advice of others. I also use the rules and instructions of the 
Jesuit Fathers and other young, active, and vibrant congregations.”14

3. The Constitutions

Let us consider the Constitutions. Father Matulewicz edited them 
in November and December of 1909. While working on them, he had 
available three basic sources: The Marian Constitutions of 1787; the 
Norms of the Congregation for the Religious of 1901; and the newest 
instructions of the Church, including suggestions of the Prefect of the 
Congregation for Religious. Also instrumental in Fr. Matulewicz’s task 
were the Constitutions and instructions of the Jesuits and other vibrant 
communities. The proposal of the Constitutions was presented to the 
Superior General, who was not pleased with it. It was published clan-
destinely in St. Petersburg under the title of Institutum Fratrum Maria-

14  G. Matulewicz, Listy litewskie, p. 550; letter to A. Staniukinas of Feb. 8, 
1912.
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norum sub titulo Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae. The Gene-
ral presented this proposal to the Congregation for Religious’ approval 
along with the old Constitutions, the Marian Rule, and the letters of re-
commendation from the Ordinaries. The Congregation made three im-
portant corrections in the proposal.

First, the Marian Legislator called the proposal “the Institute of 
the Marian Brothers under the title of the Immaculate Conception of 
the Blessed Virgin Mary.” In accordance with this title, all members 
of the Congregation (both priests and non-priests) were to fall into one 
category and enjoy the same rights.15 Among all offices, only the one of 
the Superior General16 and his Vicar17 were reserved for priests. It was 
also fitting to have a priest as the Novice Master.18 This inclusiveness 
reflected Fr. Matulewicz’s democratic outlook. 

However, bearing in mind the Marian tradition (Order of Clerics) 
and the standing law, the Congregation deleted this note and introduced 
two categories: priests and brothers, according the active and passive 
voice only to the former.19 

Second, the Congregation inserted into the Constitutions a rule from 
the old Marian Law regarding the support for the Souls in Purgatory,20 
which was one of the missions of the Congregation of the Marian 
Fathers. However, the obligation of reciting the office for the dead was 
not restored. 

Father Matulewicz accepted this correction, instructing the Marians 
to bring help to the souls of the deceased suffering in Purgatory through 
prayer and intercession (pt. 16). He wrote a thoughtful instruction, in 
which he commanded the religious to make acts of heroic love for the 
intentions of the Holy Souls in Purgatory, placing the matter in the hands 
of the Blessed Mother.21

15  Institutum Fratrum Marianorum..., Petropoli, 1910, pt. 6. 
16  Ibid., pt. 253.
17  Ibid., pt. 261.
18  Ibid., pt. 339.
19  Archives of the Congregation for Religious, S 26, vol. 1, Constitutiones Instituti 

Fratrum Marianorum […], pt. 6 (the title of this work and paragraphs’ numbering 
have been changed). It was only Vatican II that took the direction planned by Fr. 
Matulewicz (Perfectae caritatis, No. 15). 

20  Constitutiones Instituti, pt. 5.
21  Instructiones […] Marianorum, Romae, 1959, p. 160-161.
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Third, the Congregation restored the original character of the Marian 
apostolate: proclaiming the truths of the faith, “particularly to the simple 
folks.”22 Father Matulewicz omitted this expression in his proposal in the 
belief that wealthy and educated people may be even more neglected 
religiously than “the simple folks”.23 

Thus corrected, Jose Vives y Tuto, Prefect of the Congregation 
for Religious, presented the constitutional proposal to Pope Pius X in 
an audience on September 15, 1910. The Pope ratified the new 
Constitutions and permitted the reformation of the Congregation without 
any time restrictions. The Congregation for Religious issued the Decree 
of this papal decision on November 28, 1910.24 

After the Code of Canon Law was published, the Congregation for 
Religious ordered the adaptation of the Constitutions to the new legal 
regulations. Father Matulewicz was involved in this work until the end 
of 1926. He worked on the Constitutions using his own experiences and 
the vast topical literature. The consultant of the Congregation, Arturo 
Vermersch, praised his work: “Basically and in principle, it may be said 
that the Constitutions are wonderfully written and that they are so 
complete that seem to present a legal treaty on the religious.”25

After minor changes, Pius XI ratified the Constitutions on January 
27, 1930. Father Aleksy Petrani, a long-time professor of Canon Law 
at the Catholic University of Lublin, thus spoke about the Constitutions: 
“Those were one of the best Constitutions ever to pass through my 
hands. They are totally original, written in beautiful Latin, of clear and 
lucid content. Out of respect for the Founder, certain fragments are 
presented ascetically, outright entering into mysticism.”26

4. Characteristics of the Constitutions

Let us try to give some characteristics of both texts of the Constitu-
tions. Each Catholic Order must be either God-centered or Christ-cen-

22  Constitutiones Instituti, pt. 3.
23  J. Matulewicz, Listy polskie, t. 1, p. 58, letter to K. Bronikowski of Nov. 11, 

1923.
24  Odrodzenie, p. 108-109.
25  T. Górski, Bł. Jerzy Matulewicz, Warsaw, 2005, p. 353.
26  Ibid., p. 353-354.
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tered. Each also must account for the role of the Church, and point to 
the Blessed Mother and other Saints as models of perfection. It cannot 
omit the goal of all pious practices – a life in supernatural grace and 
love, which is related to the necessity of self-negation, sacrifice, prayer, 
and sacramental life.

What characterizes the Marian Constitutions is the emphasis of cer-
tain features and steering them specifically to a common goal. These 
features are twofold: (1) the idea of serving the Church and (2) 
devotion to the Blessed Mother.

The idea of serving the Church was dear to the Marian Order since 
its inception. However, the last century, called the century of the Church, 
had a decisive influence upon the Marian Legislator. In the Constitu-
tions of 1930, it was expressed in the beginning: “Let them care for the 
Church, which is the Kingdom of God on earth and the spouse of Christ, 
in every respect with honor, love, and devotion. Let them be guided by 
its principles and spirit, adhere faithfully to its Hierarchy, comply with 
its wishes and desires, and be in its service with all of their strength, 
with all effort, and in every way possible, by bravely overcoming all ob-
stacles and dangers and not hesitating when the necessity of the good 
of the Church demands it, to encounter difficulties and adversities and 
to expend and sacrifice themselves completely” (pt. 5).

All of the Constitutions are marked with this, spirit and they end in 
the motto of the Congregation: “Pro Christo et Ecclesia” (pt. 784). This 
spirit is particularly visible in the idea of universality.

The universality of the Church found its reflection above all in the 
universality of the Congregation (pt. 6). In his Instructions, Bl. George 
instructed the Marians to pray: “Gather us, O Lord, from among all 
tribes, peoples and nations …”27 It was not an easy virtue to practice. 
The first members were of Polish and Lithuanian origin – descendants 
of the then-antagonistic nations. Among the Lithuanian public, there 
were voices saying that Fr. Matulewicz was trying to bring back the 
Union that they had fought against. Many threat were made against 
Fr. George to deliver him and his Congregation into the hands of the 
tsarist police. He did not bend, however, even though it cost him several 
priest-candidates.28

27  Instructiones Congregationis Clericorum Regularium Marianorum [...], Romae, 
1959, p. 45.

28  J. Matulewicz, Listy litewskie, p. 189; letter to F. Bučys of Oct. 27, 1924.
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In the following years, Fr. George made great efforts to acquire 
community members from Belarus, Latvia, America, and other 
nations. 

The Marian apostolate was also supposed to have a universal 
character (pt. 6). Father George renovated the Marian community mostly 
with regard to the needs of the local Church. In the Russian-partitioned 
areas, he turned his attention to male students. He recommended that 
the priests and brothers demonstrate a readiness to serve, should it 
be required. At the same time, he hoped the Marians wouldn’t lack 
volunteers to work among people who did not know Christ and among 
the separated brethren. Here, he thought primarily about the spiritually 
neglected residents of Siberia.29 Referring to the Marian tradition, he 
was also concerned about the Holy Souls in Purgatory.

The universality of the Church showed itself in the richness of the 
means of the apostolate. Blessed George enriched Father Founder’s 
instruction, “Lest you remain without work in the Vineyard of the 
Lord”30 with an encouragement in the manner of St. Paul: “If we find 
one road blocked, let us look for another. If one door is closed to us, let 
us make another; if one window is nailed down tight, let us break open 
another to let the light in.”31 The apostolic goal subsequently grew in 
an unheard of manner: to publish and spread books and magazines, to 
found various schools and boarding schools, to guide organizations for 
the youth and adults, and to undertake pastoral work. And as if all of 
that wasn’t enough, the Legislator added to close: “And to give themselves 
in other ways to the salvation and perfection of their neighbor.”32

Because of such a wide-ranging goal, Father Renovator met with 
proposals from the Marians to make it more specific to differentiate 
the Marians from other orders. However, he was of the opinion that it 
should not be required: “This is not required either for the glory of God, 
or the good of the Church or the Congregation.”33

The Renovator did not foresee the wearing of habits for the religious 
brothers. Initially, it was necessary. Although circumstances changed 

29  Cf. J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Warszawa, 1988, pp. 81-82, 92. 
30  Bl. Stanislaus Papczyński, The Rule of Life, pt. 2.
31  G. Matulewicz, Journal, Stockbridge, 2003, p. 42.
32  Institutum, p. 3.
33  Lietuvos, 1674, 2, v. 78, letter to E. Kulesza of Dec. 27, 2919.
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with time, he remained of that opinion. In 1921, he wrote to Fr. Bučys: 
“Having prayed over and obtained the council of experienced people, 
I am against the lay brothers’ wearing the habit.”34 The reason for it was 
thus: “Through lay brothers, we must try to go wherever the access is 
made difficult for the priestly garb.”35 This seems to be an early concept 
now developed by the Opus Dei.

Another idea that is central to the Congregation is the Blessed 
Mother. Blessed George drew this from the Marian legacy and enriched 
it in new theological appropriations. Particularly significant in this aspect 
is pt. 14 of the Constitutions of 1930, which I will quote entirely:

“The titular Patroness of the Congregation is the Immaculately 
Conceived Most Blessed Virgin Mary, Mother of God and Mother of 
the Church, to whom they shall show special veneration, filial love, and 
devotion, as to their Queen and Lady, very powerful Helper, and most 
loving Mother. Let them go through her to Jesus, invoke her frequently 
in suppliant entreaty, run to her with the greatest confidence in all their 
needs, and imitate her virtues with all their strength. The titular feast of 
the Congregation is the feast of the Immaculate Conception of the same 
Most Blessed Virgin Mary.”

Father Witold Nieciecki thus spoke about this fragment of the 
Constitutions: “[…] Bishop George placed a paragraph there, [No. 
14], which was so vast and rich in Mariological content, that no 
similar ‘Marian’ text [can] be found in either the original ‘Rule of Life’ 
of the Marian Founder, or in the later 18th-century decrees of the 
Congregation.”36

This connection between the service to the Church and the special 
honor to the Blessed Mother represents one of the specific traits of 
the renewed Congregations. Having analyzed the new regulations, 
Fr. Nieciecki concluded that the Blessed Mother and St. Paul render the 
best sense of the Marian model of life. He found that the sense of the 
Marian vocation, the mystery of the entire Congregation, the source of 
the effectiveness of its social endeavors, and the successes for Christ and 

34  J. Matulewicz, Pisma wybrane, Warszawa, 1988, p. 109; letter of Nov. 13, 
1921.

35  Lietuvos, 1674, 2, v. 78, letter to E. Kulesza of Dec. 27, 2919.
36  W. Nieciecki, W poszukiwaniu mariańskiej drogi, ed. J. Kumala, Licheń, 2005, 

p. 196.
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the Church, is hidden in the harmonious fusion of the Marian service to 
God and to people, and the Paulist idea of the universal apostolate.37 

5. The growth of the community

While speaking in Rome about matters regarding the renewal of the 
Marian community, Fr. Matulewicz heard from the Prefect: “Try to lead 
a communal life, because without it there is no religious order.”38 He first 
sought candidates among his colleagues in Mariampole, Warsaw, and 
above all, among his students at the Spiritual Academy in St. Petersburg. 
Basically, they were all people with college degrees. The Marians could 
not act openly, thus these were acquaintances only. There were also 
difficulties from the bishops. Out of concern for their own safety, they 
would only give oral permission to join the Congregation and frequently 
stipulated that the priest must return to the diocese after his novitiate. 

When Father General went to eternity in 1927 (he held this office 
from July 14, 1911), he left behind 319 Marians: 55 priests, 52 
seminarians (of which 37 were scholastics), 63 brothers, 65 novices 
(of which 8 were priests), 79 postulants, and 5 associate members. 
They lived in 13 religious houses and 4 residences located within 
three Vicariates: American, Lithuanian, and Polish. In addition, the 
Congregation had a General Curia and a House of Studies in Rome. 
The Marians served in eight parishes, which counted 44,027 faithful, 
and seven non-parish churches. They also ran five middle schools, 
2 elementary schools, a nursing home for the elderly, and an orphanage. 
They published one daily, two weekly, and one monthly publication. 
Six priests worked on folk missions. The Marians also guided several 
Catholic organizations. Four priests were teaching at the University of 
Kaunas. In addition, Fr. Bučys twice held the office of the Dean, Vice-
Rector and University Rector.

37  W. Nieciecki, Główne cechy duchowości Zgromadzenia Księży Marianów, Rzym, 
1965, pp. 180-181.

38  Odrodzenie, p. 81.
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39  J. Matulewicz, Pisma wybrane, 152; letter to Fr. F. Bučys of Dec. 3, 1925.
40  Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 1916-1921, ed. J. Bukowicz, T. Gór-

ski, Warsaw, 1996, p. 68 (of June 18, 1918).
41  T. Górski, Bł. Jerzy Matulewicz, p. 352.

6. Spiritual characteristics of the Renovator

In 1925, Fr. Matulewicz confessed to his friend, Fr. Francis Bučys: 
“I always felt and still am deeply convinced that my greatest vocation 
is to serve the Congregation of the Marian Fathers, to give it all my 
strength, and to organize it properly. I always thought and still think 
it to be the voice of God, and I am almost completely certain of it.”39 
This is a testimonial of the true calling and charism. He did not spare 
anything in order to reach this goal: he gave up an academic career, 
refused a position in the Roman Curia, and did everything in his power 
to avoid going to Vilnius.

Father Renovator had a gift for getting vocations, especially for the 
priesthood. Trying to defend him from going to Vilnius, the Marian 
Superiors from Warsaw thus wrote to the Nuncio Ratti: “Father 
Matulewicz enjoys such a respect among us and the diocesan clergy 
that all have a total trust in the cause which he leads; he also attracts 
numerous vocations to the Congregation.”40 During the 15 years of his 
service, the Congregation obtained 319 members. That was a period of 
the most intensive growth in the history of the Marians.

Father Matulewicz enjoyed a great authority among the community 
members. He was a spiritual director of many, and for the entire 
Congregation, he embodied unity. During the General Chapter of 1923, 
he was elected the General once again. The consent of the Congregation 
for Priests was needed. Asking for it, the members of the Chapter wrote: 
“[…] a part […] of the houses is located in Lithuania, a part in Poland. 
Because of the existing state of war-like relations between the two 
republics, communication is difficult and practically impossible at times. 
In these tough circumstances, only Fr. George Matulewicz can ascertain 
and preserve unity by the power of his authority.”41

He was a saintly man who could create the atmosphere of holiness 
among his disciples. In addition, the Nuncio Ratti drew the attention of 
Secretary of State Pietro Cardinal Gasparri to the fact that: “The Bishops 
are much pleased with the Congregation of Marian Fathers. I heard good 
things from the clergy, also. The Congregation has Lithuanian and Polish 
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priests who live and work in perfect agreement and harmony because 
they are primarily good and holy priests, educated in the true ecclesial 
and apostolic spirit. Thus, this Congregation offers a good lesson of 
what should be done in the diocesan seminaries with a mixed body, 
and it prepares, and has even now, ready workers, to whom it would 
be probably necessary to again have recourse in difficult circumstances, 
as the one related to Vilnius.”42

Such features were characteristic of the founders of the religious 
communities. We may sum them up in the words of Juan Nieto, author 
of the encyclopedia article about the founder: “What is important is the 
fact that this person left behind a spiritual family marked by a charism 
directed towards the good of the Church.”43

Father Matulewicz himself often gave witness that the Marian 
Founder is Fr. Stanislaus Papczyński. He wrote about the reformed 
Congregation: “Our Congregation isn’t a new one, but an old Marian 
Order reformed and adapted to the present times and needs upon the 
permission from the Holy See.”44

Translated from Polish: Marina Batiuk

42  Ibid., p. 363 (of Dec. 7, 1918).
43  Juan M.L. Nieto, Fondatore, in Dizionario Teologico della Vita Consecrata, Milano, 

1994, col. 757.
44  Lietuvos..., 1674, 2, v. 78, letter to E. Kulesza of Dec. 27, 1919.
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Renewal of the Congregation of Marian Fathers

The author describes the work of renewal of the Marian 
Order, performed by Blessed George Matulaitis-Matulewicz 
(1909). Blessed George was deeply convinced of the great 
value of religious life for the Church. He wished to lead a 
more perfect life of priestly vocation, which was possible to 
fulfill in the Association of Priests presided over by Blessed 
Honorat Koźmiński. Guided by the Holy Spirit, Blessed George 
carried out the renewal of the Marian Order (1909), composed 
its Constitutions, and organized the Order’s life, establishing 
Marian houses in Lithuania, Poland, Latvia, and Belarus. 
Blessed George celebrated with great respect the members of his 
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Błogosławiony Jerzy Matulewicz 
odnowiciel marianów w historii żeńskich wspólnot 

życia konsekrowanego

Kościół staje wciąż w obliczu nowych form relacji międzyosobowych. 
Nie zawsze jednak odzwierciedlają one braterstwo, wynikające z Bo-

skiego planu stwórczego ludzkości. Tak naprawdę nie wynikają też z no-
wych kierunków myśli, gdyż już Biblia mówi o nich jako np. o grzechach 
Sodomy i Gomory. Czyż ich przeciwwagą nie są wspólnoty życia konse-
krowanego, które Pan Bóg obdarowuje różnymi charyzmatami i powo-
łuje według zamysłu swojej Opatrzności? 

Błogosławiony Jerzy Matulewicz należy do tych osób, które z wiel-
kim zaufaniem liczyły na Jej mądre kierownictwo. To zaufanie od dzie-
ciństwa do chwili śmierci nie tylko w nim było, ale zarazem umacnia-
ło się. Życie pełne bolesnych doświadczeń, z których wyprowadzała go 
Boża Opatrzność ku szczęśliwym rozwiązaniom, było wspaniałą szkołą 
mądrej miłości, którą ubogacał potem innych ludzi. Sierota, od wczesnej 
młodości z gruźlicą kości, po ukończeniu 18 lat życia – na obczyźnie, 
nieakceptowany z powodu litewskiego pochodzenia „litwoman”, dał się 
poznać jako młodzieniec zainteresowany nauką, zdolny, kochający Oj-
czyznę, pracowity i pobożny, a jako kapłan oddany Chrystusowi, otwar-
ty na potrzeby ludzi Kościoła bez względu na różnice. 

Nie oszczędzona mu była tułaczka po świecie: Mariampol, Kielce, 
Warszawa, Petersburg, Fryburg, Rzym, Paryż, Chicago, Londyn, Berlin, 
Monachium, Wilno, Kowno; pomijając już pomniejsze miejscowości. Jej 
przyczyną było kształcenie, leczenie, nauczanie, organizowanie życia za-
konnego, posługa biskupia, zadania wizytatora apostolskiego. Na drodze 



jego kapłańskiego życia znalazły się liczne wspólnoty życia konsekrowa-
nego: męskie i żeńskie. Dziś z perspektywy historii zapewne łatwiej bę-
dzie dać odpowiedź na pytanie: Jakie znaczenie w odnowie marianów 
miał kontakt ks. Jerzego Matulewicza ze wspólnotami życia konsekro-
wanego? W odpowiedzi na postawione pytanie podejmie się próbę spoj-
rzenia na bł. Jerzego w trzech wymiarach: odnowienia marianów, współ-
pracy z żeńskimi wspólnotami życia konsekrowanego, założenia nowych 
żeńskich zgromadzeń.

Nie chodzi w tym artykule o wyczerpującą pod każdym względem 
odpowiedź, co jest zresztą niemożliwe w tej objętości, lecz głównie o od-
nalezienie charyzmatycznego wątku ewangelicznego życia bł. Jerzego wo-
bec żeńskich wspólnot życia konsekrowanego w kontekście odnowienia 
marianów. 

Materiałem źródłowym będą pisma samego Jerzego Matulewicza i pi-
sma zebrane z archiwów różnych zgromadzeń żeńskich, w przygotowa-
niu sesji naukowej na temat: „Błogosławiony Jerzy Matulewicz w histo-
rii żeńskich wspólnot życia konsekrowanego”, która odbyła się w kielec-
kim wyższym seminarium duchownym 23 października 2004 r. Pomocą 
będzie ustosunkowanie się do treści pism prelegentów tej sesji, których 
wystąpienia są zachowane w maszynopisie lub w opracowaniu kompu-
terowym Archiwum Wicepostulatora Służebnic Jezusa w Eucharystii.

1. Odnowienie marianów

Życie Jerzego Matulewicza od dzieciństwa miało duchowe zaplecze 
życia konsekrowanego. Liczne kontakty z tym rodzajem powołania w Ko-
ściele miały miejsce prawie w całym jego dalszym wypełnianiu wyroków 
Bożej Opatrzności. Jakie znaki doprowadziły go do decyzji wstąpienia do 
marianów dla odrodzenia zakonu? Bardzo krótko nawiążemy do kon-
taktów Jerzego z zakonami męskimi, aby następnie przejść do odczyta-
nia własnego powołania odnowiciela marianów.

1.1. Spotkanie z męskimi wspólnotami życia konsekrowanego

Trzeba zauważyć, że Jerzy Matulewicz pozostawał w kontakcie z mę-
skim życiem konsekrowanym od dzieciństwa. Czas jego studiów we Fry-
burgu otworzył szansę na poznanie wielkich zakonów Kościoła, a zadania 
biskupa i wizytatora apostolskiego wymagały stosownych decyzji dla cha-
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ryzmatycznego ożywienia powierzonego sobie Kościoła lokalnego. Znacz-
ną część swojej posługi kapłańskiej przypadło mu pełnić w Polsce, znaj-
dującej się jeszcze pod zaborami, w czasie wojny i w okresie jej niepod-
ległości. Jakie to mogło mieć znaczenie w jego późniejszych decyzjach?

Urodzony 13 kwietnia 1871 r. we wsi Lugine koło Mariampola 
w rodzinie litewskiej, już 20 kwietnia Jerzy Bolesław został ochrzczony 
w parafialnym kościele, gdzie posługę kapłańską i duszpasterską pełnili 
marianie. Ochrzcił chłopca ks. Jerzy Czesnas, proboszcz i zarazem gene-
rał tegoż zakonu. Aczkolwiek ukazem carskim ten zakon, jak wiele in-
nych, skazany był na wymarcie, marianie jeszcze prężnie duszpasterzo-
wali w Mariampolu w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości Jerzego. 
W szkole uczył go religii ks. Wincenty Sękowski, marianin. Tu, od dzie-
siątego roku życia całkowity sierota, miał szansę przygotować się do sa-
kramentu pokuty i Eucharystii, zapewne w duchu bł. Stanisława Pap-
czyńskiego, założyciela pierwszego rodzimego zakonu w Polsce. Ducho-
wość maryjna Papczyńskiego skoncentrowana na Trójosobowym Bogu, 
w którego darach Kościół uczestniczy przez Eucharystię1, musiała zapew-
ne mocno zakorzenić się w duszy młodego chłopca. Coś zdążyli też prze-
kazać w swojej duchowej miłości rodzice, korzystający z posługi duszpa-
sterskiej zakonników, zanim zostali odwołani do domu Ojca.

Fakt, że ks. Jerzy Matulewicz jako wykładowca w Petersburgu in-
teresował się stanem zakonu marianów w Mariampolu, świadczy, że 
nie był bez znaczenia jego kontakt z tą wspólnotą, zanim opuścił swoją 
ziemię ojczystą, by podjąć naukę w Kielcach. Jak dalece niesprzyjające 
były warunki dla rozwoju tego zakonu świadczy fakt, że w okresie zale-
dwie dwudziestu lat pozostaje przy życiu tylko jeden sędziwy zakonnik. 
Obumarcie to jednak wydało nowe życie. 

Kiedy nasiliła się choroba, neoprezbiter Jerzy Matulewicz uzyskał 
zgodę biskupa kieleckiego na podjęcie leczenia za granicą, na pograni-
czu Niemiec i Szwajcarii. Leczenie przedłużało się, ale młody kapłan 
nie próżnował. Podjął studia teologiczne w dominikańskim uniwersyte-
cie we Fryburgu. Tam zapoznał się z przesłaniem encykliki Leona XIII 
Rerum novarum, ukierunkowującej chrześcijańską myśl społeczną. W pra-
cy doktorskiej jednak skoncentrował się na analizie prawosławnej my-
śli teologicznej.

  1  Por. Bł. St. Papczyński, Wejrzenie w głąb serca, w: Tenże, Pisma zebrane, red. A. Pa-
kuła, Warszawa 2007, 872.
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Promotorem jego pracy doktorskiej był Albert Weiss OP, który póź-
niej dał odpowiedź na postawiony kandydatowi do biskupstwa wileń-
skiego zarzut modernizmu. Natomiast studiujący w tych czasach we Fry-
burgu Jacek Woroniecki OP, później towarzyszył ks. Jerzemu Matulewi-
czowi w odzyskiwaniu skarbów archiwalnych zakonu marianów w Kra-
kowie. Fryburg zapewne był też dla Matulewicza miejscem spotkania na 
swej drodze jezuitów i innych zakonników. Wystarczy wymienić tu tylko 
Jana Urbana TJ, jako recenzenta pracy doktorskiej ks. Jerzego. 

Zaledwie powrócił do Polski w roku 1902 z tytułem naukowym dok-
tora teologii i podjął pracę jako wykładowca prawa kanonicznego oraz 
łaciny w kieleckim seminarium duchownym, nawrót choroby domagał 
się kontynuacji leczenia. Uciążliwość dojazdów do specjalistów w War-
szawie w roku 1904 sprowokowała go do prośby o zwolnienie z powie-
rzonych obowiązków w Kielcach i przeniesienie do Warszawy. W tym 
okresie nawiązał on bliski kontakt z bł. Honoratem Koźmińskim, kapu-
cynem. Przejął od niego inicjatywę duchowej pomocy kapłanom w Sto-
warzyszeniu Księży Mariańskich. Korzystał też z kierownictwa duchowe-
go bł. Honorata już w okresie swojej pracy w kieleckim seminarium du-
chownym. Interesujący jest fakt, że w Kongregacji dla zakonów, w lipcu 
1909 roku, też spotkał się z pomocą kardynała Jose Vives y Tuto, ka-
pucyna hiszpańskiego pochodzenia.

1.2. Rozeznanie własnej drogi  

Pewne grono zaprzyjaźnionych kapłanów rokowało nadzieję na owoc-
ną współpracę z ks. Jerzym Matulewiczem. Wielu miało sposobność po-
znać go jako wykładowcę i wicerektora Akademii Duchownej w Peters-
burgu, on zaś dzięki temu był w stanie poznać stan dążeń duchowień-
stwa litewskiego. Jak zaowocowały te właśnie znajomości?

Pierwszą próbę tworzenia wspólnoty kapłańskiej o duchowości ma-
ryjnej podjął ks. Jerzy Matulewicz z inicjatywy o. Honorata Koźmińskie-
go, jak wyżej wspomniano, już w pierwszych latach dwudziestego stule-
cia w Stowarzyszeniu Księży Mariańskich. Inicjatywa ta jednak niemal 
legła w gruzach, kiedy część bardzo inteligentnych ekskapłanów weszła 
w związki z ekssiostrami ze Zgromadzenia Sług Jezusa w kościele maria-
wickim. Był to bardzo bolesny cios tak dla Sióstr Sług Jezusa, jak i dla 
kapłanów ze Stowarzyszenia oraz dla o. Honorata. Podejrzenie o związki 
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z mariawitami padły także na ks. Jerzego Matulewicza. Zaprzeczył temu 
jednak zdecydowanie sam o. Honorat Koźmiński2.

Pomimo tych bolesnych ciosów, powołanie do życia konsekrowane-
go ks. Jerzego według duchowości maryjnej nie zostało zaprzepaszczone. 
Próbował on wówczas rozeznać, w jakim zakonie byłby w stanie zreali-
zować swoje powołanie ewangeliczne wraz z innymi osobami pochodze-
nia litewskiego. Doszedł jednak do wniosku, że najodpowiedniejszy jest 
dla niego zakon marianów, znajdujący się w agonii, gdy ostatni zakon-
nik pozostawał w rodzimym Mariampolu. W dniach 8-9 września 1908 r. 
zwrócił się do ks. Wincentego Sękowskiego, generała zakonu, z prośbą 
o przyjęcie go. Motywacja okazała się w pełni dojrzała3. 

Po rozeznaniu, że oficjalne przyjęcie do zakonu według prawa car-
skiego będzie niemożliwe, zdecydował się na podjęcie życia zakonnego 
w tajemnicy przed władzami carskimi. Być może w tej decyzji nieobo-
jętny był też fakt, że Reguła życia o. Stanisława Papczyńskiego przewi-
dywała już łączenie w jednej wspólnocie kapłanów i braci niebędących 
kapłanami. 

Dla realizacji powołania ks. Jerzy wraz z ks. Franciszkiem Buczysem 
przybyli w lipcu 1909 r. do Mariampola i powierzyli Matce Najświęt-
szej odrodzenie zakonu marianów4. Już u początków, po zorientowaniu 
się w sytuacji, odwołali się do mądrości Kościoła katolickiego, wierząc 
w kierownictwo Bożej Opatrzności. 

  2  Zob. Teksty z pism znajdujących się w Archiwum Zgromadzenia Sług Jezusa (War-
szawa, ul. Sewerynów 8), dotyczące bł. ks. bpa Jerzego Matulewicza, s. 1-2; List 
M. Eleonory Motylowskiej z 10/6 1929 do M. Róży Godeckiej, w: Listy M. Ele-
onory Motylowskiej do sióstr, Archiwum Służebnic Jezusa w Eucharystii (dalej: 
ASJ), F II i List M. Eleonory Motylowskiej z Przemyśla do M. Kazimiery Ratyńskiej 
w Warszawie z 16/II 1906 r., w: Listy M. Eleonory Motylowskiej do sióstr, t. II, 
s. 149, ASJ, F II. Por. J. Samolewicz SJE, Błogosławiony Jerzy Matulewicz i Zgro-
madzenie Sług Jezusa, Archiwum Wicepostulatora Służebnic Jezusa w Eucharystii 
(dalej: AWSJE); Widzialny znak niewidzialnej Miłości. Bł. Jerzy Matulewicz w histo-
rii żeńskich wspólnot życia konsekrowanego, opr. J. Samolewicz, Pruszków 2005, 
AWSJE (zapis komputerowy, plik: sJSBł.JMżk), 12-14.

  3  Zob. Prośba ks. Matulewicza do generała Wincentego Sękowskiego o przyjęcie do za-
konu jego wraz z przyjaciółmi, Petersburg 8-9 września 1908, w: Odrodzenie Zgro-
madzenia Księży Marianów w latach 1909-1910 (dokumenty), red. J. Bukowicz, 
T. Górski, Warszawa 1995, 53. 

  4  Warto zauważyć, że w tym samym czasie wielu wybitnych kapłanów litewskich 
podpisało niechlubną petycję w sprawie zakonów na Litwie. 
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Tymczasem kapłani litewscy na Litwie w lipcu 1909 roku przygo-
towali petycję, w której dali wyraz swojej troski o ratowanie wiary, mo-
ralności i kultury własnego narodu, jednak z przejawami niekatolickie-
go podejścia w odczytywaniu przyczyn zagrożenia. Treść tej petycji pod-
pisana przez wielu znaczących kapłanów została przekazana ks. dr. Je-
rzemu Matulewiczowi5.

Z jej treści widać wyraźnie, że wśród kapłanów litewskiego pocho-
dzenia budził się niepokój o los wiary katolickiej w narodzie, spowodo-
wany brakiem rodzimych zakonników i zakonnic, którzy by lepiej rozu-
mieli miejscowych ludzi. Kapłani spodziewali się też większej otwartości 
ludu wobec osób konsekrowanych ze swojego środowiska, nauczających 
ich życia chrześcijańskiego. Niewykluczone, że sami kapłani chcieli mieć 
większe poczucie bezpieczeństwa we współpracy z rodzimymi zakonami, 
ale nade wszystko zależało im, aby osoby powołane nie wyjeżdżały z Li-
twy do innych krajów. Ponadto zauważali, że dobra materialne zakonów 
będą służyły wówczas sprawie postępu na Litwie. Jednak adresat pety-
cji, jej forma i treść zostały przez Jerzego Matulewicza, punkt po punk-
cie skomentowane w duchu katolickiego prawa kościelnego dotyczącego 
zakonów. Ksiądz Jerzy z roztropnością i znajomością problematyki życia 
konsekrowanego w Kościele odniósł się do niej krytycznie i zalecił cał-
kowicie zaniechać jej pokazywania komukolwiek6. 

Natomiast otaczający bł. Jerzego Matulewicza w Petersburgu zaprzy-
jaźnieni kapłani w trosce o odnowę życia chrześcijańskiego na Litwie byli 
pierwszymi, którzy odpowiedzieli na ożywiające tchnienie Ducha Święte-
go, by odnowić zakon marianów. Byli wśród nich także kapłani pocho-
dzący z innych narodowości: Polacy, Białorusini, Łotysze. Innym środo-
wiskiem kapłanów lub mężczyzn decydujących się na odnowienie zako-
nu marianów w tajemnicy przed władzami carskimi były osoby znające 
ks. Jerzego z jego działalności w Warszawie w latach 1904-1907. Zgła-
szali się więc też kandydaci z byłego Stowarzyszenia Księży Mariańskich 
i z koła etycznego założonego z inicjatywy Cecylii Plater-Zyberkówny (To-
warzystwa Przyjaciół Młodzieży)7.

  5  Zob. List do ks. N. Raštutisa z 25.8/7.9.1909, w: Bł. J. Matulewicz, Listy litew-
skie, Warszawa 2000, 488-490 (dalej: Ll).

  6  Zob. Tamże, 479-488.
  7  Zob. Br. Załuski, Cecylja Plater-Zyberkówna. Życie i działalność wychowawczo-spo-

łeczna, Warszawa 1930, 27 n.; Por. M. Motylińska, Bł. Jerzy Matulewicz a Posłan-
niczki Serca Jezusowego, mps, 6, AWSJE.
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Pierwszą troską Jerzego Matulewicza okazało się zorganizowanie ży-
cia zakonnego męskiego, zrzeszającego nie tylko kapłanów, ale także oso-
by niepochodzące ze stanu duchownego. Spotykał bowiem mężczyzn, 
którzy nie będąc kapłanami, mieli ducha rad ewangelicznych. Do koń-
ca swojego życia czuł się zakonnikiem najbardziej potrzebnym dla swo-
jego Zgromadzenia8.

Jest to zapewne skutek poddania się bł. Jerzego Matulewicza kierow-
nictwu Bożej Opatrzności pod opieką Niepokalanej, dla większej chwały 
Boga w Trójcy Jedynego. Poddając się temu kierownictwu, musiał wie-
le przecierpieć, ale korzystając ze zdobytych wcześniej doświadczeń, nie 
poddał się. 

2. Wśród żeńskich wspólnot życia konsekrowanego

Rozmaite były przyczyny kontaktów bł. Jerzego Matulewicza z żeński-
mi wspólnotami życia konsekrowanego. Wynikały one najczęściej z kon-
kretnych potrzeb Błogosławionego, zgromadzeń zakonnych lub poszcze-
gólnych sióstr. Nie ma podstaw do twierdzenia, że z zakonami żeńskimi 
spotkał się ks. Jerzy Matulewicz dopiero w roku 1904. Na pewno stało 
się to już w okresie jego pobytu w Szwajcarii na leczeniu i w okresie stu-
diów doktorskich. Nawet zafascynował się ich stylem życia charyzma-
tycznego, działalnością i rozwojem. Jednak wyżej wymieniony rok pozo-
stawia już dość bogatą dokumentację znaczącego udziału sióstr zakon-
nych w jego kapłańskim życiu i posługiwaniu. Jaki wymiar wzajemnych 
relacji możemy odnaleźć w dostępnym materiale pisanym? 

2.1. Przed odrodzeniem marianów

Zgromadzeniem, które było bardzo bliskie Jerzemu Matulewiczowi 
od początku Jego kapłaństwa, były Siostry Posłanniczki Najświętszego 
Serca Jezusowego (Plateranki). Bardzo prawdopodobne, że jego kuzyn 
ks. prałat Feliks Matulewicz w Piasecznie zapoznał go z nimi w Chylicz-
kach. W roku 1902 ks. Jerzy opiekował się umierającym kuzynem i był 
wykonawcą jego testamentu – z pomocą ukrytych sióstr tego zgromadze-
nia, założonego przez bł. Honorata. Już w 1903 roku ks. Jerzy wygłosił 

  8  Por. W. Skóra, Promotor katolickiego żeńskiego życia konsekrowanego, 1, w: Wi-
dzialny znak niewidzialnej Miłości…, 94.
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rekolekcje w chyliczkowskiej szkole gospodarstwa wiejskiego9 – jak podaje 
Maria Motylińska. Była to szkoła prowadzona przez te siostry. 

Zgromadzenie to zostało powołane do życia przez błogosławionego 
o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, 2 lutego 1874 r., jako pierwsze 
z wielu założonych przez niego zgromadzeń życia ukrytego10. Tu ks. Je-
rzy mógł spotkać m.in. bardzo znaczącą w kręgach społecznych siostrę 
Cecylię Plater-Zyberkównę, pochodzenia litewsko-inflanckiego11. Zgro-
madzeniem kierowała jednak jako przełożona, współzałożycielka Józefa 
Chudzyńska (1838-1914) – Maria od Krzyża, która z wielką troską po-
wierzyła swoim siostrom opiekę nad ks. Matulewiczem, zabierając go ze 
szpitala Przemienienia Pańskiego na ulicę Piękną 24 w Warszawie. Pod 
pieczołowitą troską sióstr, a zwłaszcza samej Matki Józefy oraz doktora 
Sawickiego, stopniowo powracał tu do sprawności, niemal zza grobu. 
Latem zaś przebywał u sióstr w Chyliczkach na rehabilitacji12. 

Skoro tylko mógł stanąć przy ołtarzu, sprawował Eucharystię, słu-
chał spowiedzi, udzielał rad siostrom oddanym wychowaniu młodzieży. 
Przy swoim łóżku gościł nieraz znaczące później osobistości, które po-
szukiwały kierownictwa duchowego w atmosferze zmieniających się wa-
runków społecznych, ekonomicznych i oświatowych13. 

Zgromadzenia honorackie podejmowały wspólnie starania o ratowanie 
młodych przed demoralizacją i ateizacją. Przełożone tych wspólnot w kon-
takcie z Matką Józefą Chudzyńską nierzadko korzystały z porad księdza 
Matulewicza na ulicy Pięknej. Honorat Koźmiński, odsunięty od kierowa-
nia założonymi wspólnotami życia konsekrowanego, upełnomocnił ks. Je-
rzego do kierowania zgromadzeniami, zwłaszcza w sprawach, które doty-
czyły problematyki społecznej. Zobowiązywał je nawet do całkowitego po-
słuszeństwa jemu w tym, co odnosiło się do owej tematyki14. 

  9  M. Motylińska, Bł. Jerzy Matulewicz a Posłanniczki Serca Jezusowego (referat 
– mps), Kielce 2004, 3, AWSJE.

10  Tamże, 1. Zauważmy, że 9 miesięcy później tego roku zmarł ojciec Jerzego. Może 
gdyby nie to osierocenie, Jerzy Matulewicz nigdy nie musiałby się spotkać z bł. 
o. Honoratem, o ile to nie wynikałoby z Bożych zamiarów. 

11  Zob. M. Motylińska, Cecylia Plater-Zyberkówna – jej ideał kobiety i świadectwo 
życia (referat - mps), 1, AWSJE

12  Zob. M. Motylińska, Bł. Jerzy Matulewicz a Posłanniczki Serca Jezusowego…, 4-5.
13  Por. tamże, 6-8.
14  Por. tamże, 5-8; Zob. teksty z pism znajdujących się w Archiwum Zgromadzenia 

Sług Jezusa (Warszawa, ul. Sewerynów 8), dotyczące bł. ks. bpa Jerzego Matule-
wicza. Por. J. Samolewicz, Błogosławiony Jerzy Matulewicz i Zgromadzenie Sług 
Jezusa, AWSJE.
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Siostry dynamicznie wchodziły w różne środowiska, rozeznawa-
ły w ludziach wartości, konsultowały się z ks. Jerzym i umiejętnie za-
poznawały z nim tych ludzi. Jego wiedza harmonizowała z wiarą, a jej 
konsekwencje były widoczne w życiu. Wielość wspólnot ukrytego życia 
konsekrowanego, odznaczających się różną specyfiką charyzmatyczną, 
świetnie wchodziła pod jego kierunkiem w różne sfery życia społeczne-
go, aby je przemieniać – od służących i robotnic do ludzi nauki i oświa-
ty, nie wyłączając duchowieństwa, aby wszystkich jednoczyć w Chrystu-
sie i Jego Kościele15. Zadbał też o osiedlenie na Litwie Sióstr Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego, a nawet w późniejszych latach zapropo-
nował ich pomoc biskupowi łotewskiemu16. W jednym z listów biskupa 
Jerzego Matulewicza do Anieli Głowackiej i innych nauczycielek Szkoły 
Cecylii Plater-Zyberkówny czytamy: Z ogromnym uznaniem i serdeczno-
ścią wspominają Litwini pobyt p. Morel i jej towarzyszek w Wilnie, mó-
wiąc, że od nich powiał inny duch, odczuli to wszyscy17.

Wyjazd Jerzego Matulewicza z Warszawy do Petersburga miał miej-
sce w momencie wyraźnego przesilenia jego działalności społecznej. Tam 
miał więcej możliwości spotykania się ze swoimi rodakami z Litwy. Wśród 
nich najbardziej zaufanym, roztropnym przyjacielem okazał się ks. Fran-
ciszek Buczys. Był on spowiednikiem uczennic i nauczycielek z gimna-
zjum przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu oraz z internatu dla pol-
skich dziewcząt prowadzonego przez s. Urszulę Ledóchowską, a potem 
również sióstr tej nowej formacji Urszulanek Serca Jezusa Konającego18. 
Wymiana spostrzeżeń obu kapłanów, spowiedników zakonnic, nie pozo-
stała bez znaczenia. Nie ulega wątpliwości, że wiele na tym zyskał Ko-
ściół i społeczeństwo.

15  H.K. Trela, Kontakty Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z bł. Jerzym Matulewi-
czem. Pomoc i współpraca (referat – mps), 1-5, AWSJE. 

16 Por. M. Motylińska, Bł. Jerzy Matulewicz a Posłanniczki Serca Jezusowego…, 
10.

17  J. Matulewicz, List do Anieli Głowackiej i innych nauczycielek Szkoły Cecylii Pla-
ter-Zyberkówny w Warszawie, (J. Wojtkiewicz MIC, Cierpienia Pasterza, Wilno, 
3 maja 1919), w: Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu, opr. J. Bu-
kowicz MIC, T. Górski MIC, Warszawa 1996, 231.

18  Zob. P.Fr. Bučys, Pobieżne wspomnienia o Matce Urszuli Ledóchowskiej, Rzym, 
22 listopada 1947 r., kopia rękopisu; por. T. Rusiecki, Błogosławiony Jerzy Matu-
lewicz w Kielcach a pierwsze kontakty z żeńskim życiem konsekrowanym w Pol-
sce, Kielce 2004 (referat – mps), 7-8; J. Samolewicz, Bł. Jerzy Matulewicz a św. 
Urszula Ledóchowska, mps; AWSJE. Nie znaleziono w dokumentach potwierdze-
nia, że bł. J. Matulewicz był spowiednikiem św. Urszuli Ledóchowskiej. 
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2.2. Przy współudziale odrodzonych marianów

Eksplozja duchowa w odradzającym się życiu konsekrowanym Ko-
ścioła potrzebowała umiejętnego kierownictwa duchowego. Potrzebowali 
go nie tylko kapłani, ale przede wszystkim siostry zakonne. Bardzo waż-
ną sprawą stało się utwierdzanie jedności powołanych z Powołującym 
w konkretnych warunkach wszechstronnego postępu w świecie. Tak sam 
Jerzy Matulewicz, jak też współbracia odrodzonego zakonu marianów 
stali się niezbędnymi przede wszystkim jako rekolekcjoniści i spowiedni-
cy sióstr. Jakie znaczenie miało to dla ówczesnego Kościoła?

Litwini licznie osiedleni w Stanach Zjednoczonych dążyli do odrodze-
nia tam życia konsekrowanego. Od 1907 roku istniało już tam litewskie 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Kazimierza, założone przez ks. Antoniego 
Staniukynasa. Tymczasem kapłani litewscy na Litwie w lipcu 1909 r. 
przygotowali petycję do przełożonej Sióstr Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego. Petycja została przekazana Jerzemu Matulewiczowi, do któ-
rej, jak wspomnieliśmy wyżej, odniósł się krytycznie. Zdawał sobie spra-
wę, że siostry, którym brak wykształcenia, niewiele zrobią dla Kościoła 
na Litwie i uświadamiał między innymi w tym względzie swoich kapła-
nów. Dlatego w przygotowaniu dziewcząt do życia zakonnego doradzał: 
kochanie Boga i służenie Jemu oraz zdobywanie wykształcenia19.

W dniu 22 lipca 1913 r. Jerzy Matulewicz zwiedził klasztor Sióstr 
Świętego Kazimierza w Chicago20. Tam przeprowadził z siostrami dzie-
sięciodniowe rekolekcje, porządkował Konstytucje i głosił referaty21. Od-
kąd osiedlili się tam marianie litewskiego pochodzenia, swoim współbra-
ciom najprawdopodobniej powierzył głoszenie kazań dla sióstr i intere-
sował się, jak im to wychodzi22. 

Z Fryburga w liście z 21 grudnia 1913 r. zalecał siostrom zaprawia-
nie się do samodzielnego kierowania sobą, oraz prosił o przysłanie litew-
skiego tekstu ich Konstytucji, ponieważ podjął się napisać je według pra-
wa kanonicznego23. Doradzał ks. A. Staniukynasowi, aby zachęcał sio-

19  Zob. List do ks. N. Raštutisa z 25.8/7.09.1909, Ll, 479-488; List do ks. J. To-
toraitisa, Petersburg 27.03/9.04.1910, Ll, 611; List do ks. J. Totoraitisa, Fry-
burg, 22.12.1911, Ll, 639; Fryburg, 9.12.1912, Ll, 641.

20  Zob. List do ks. J. Vaitkevičiusa, Chicago Ill., 23 lipca 1913, Ll, 668.
21  Zob. List do ks. W. Dvaranauskasa, Chicago Ill. (błędnie podany Fryburg), 8 wrze-

śnia 1913, Ll, 275.
22  Zob. List do ks. J. Kazakasa, Fryburg, 25 października 1913, Ll, 302.
23  Zob. List do ks. A. Staniukynasa, Fryburg, 21 grudnia 1913, Ll, 577.
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stry, by ucząc dzieci, budziły powołania. Nie radził, aby zajmowały się 
prowadzeniem drukarni, gdyż to wymagałoby współpracy z mężczyzna-
mi i rodziłoby dodatkowe problemy. Tym bardziej odradzał zaciągania 
długów, chociaż uważał za pożyteczne wybudowanie siostrom własnej 
kapliczki, gdyby były pieniądze. Doradzał, aby siostry na ten cel raczej 
zrobiły zbiórkę w kościołach24. 

Jako biskup wileński zabiegał, aby siostry kazimierzanki przybyły na 
Litwę do posługi lokalnemu Kościołowi w swojej Ojczyźnie25. Z wielką 
troską udzielał im w tym względzie swoich rad i wskazówek oraz współ-
braciom, by siostry pod ich kierunkiem mogły tu w pokoju rozwinąć sku-
tecznie swoją posługę26. 

Po opuszczeniu Wilna prosił o przekazanie wiadomości siostrom, że 
został zwolniony z Wilna, jest w Rzymie i może przyjechać na Kongres 
Eucharystyczny do Chicago27. Po powrocie od Sióstr Świętego Kazimierza 
ze Stanów Zjednoczonych w 1926 roku wyznał: czułem, że jestem wśród 
najprawdziwszych Sióstr mego ducha28. Zapewnił o swojej gorącej miło-
ści i gotowości służenia im w potrzebach, o swojej pamięci w modlitwach 
i w Mszach świętych. Prosił także, aby i one pamiętały o nim w modli-
twach, motywując: żebyśmy dostawszy się do nieba, mogli z Chrystu-
sem cieszyć się wiecznie. Z wdzięcznością błogosławił im i życzył wzro-
stu. List ten jest jakby jego testamentem duchowym29. 

Stąd możemy wnioskować, że nie tylko osobiste kontakty sióstr 
z bł. Jerzym Matulewiczem, ale także jego wskazania dane marianom dla 
posługi siostrom, powodowały jedność w Duchu Świętym tych wspólnot 
litewskiego pochodzenia. W korespondencji litewskiej bł. Jerzego Matu-
lewicza w sprawie Sióstr Świętego Kazimierza i z nimi nawet wyraźnie 
widać wielką troskę o prawidłowy rozwój tej zakonnej wspólnoty i duże 
wzajemne zrozumienie. Okazane im serce i włożona praca owocowały, 
cieszyły go i przyczyniały się do procentowania w duchowym rozwoju 

24  Zob. List do ks. A. Staniukynasa, Fryburg, 6 marca 1914, Ll, 578-580.
25  Wskazania, dotyczące przyjazdu Sióstr św. Kazimierza na Litwę, przesłał do ks. 

Feliksa Kudirki MIC. Zob. List do ks. Feliksa Kudirki, Wilno, 6 stycznia 1920, Ll, 
344.

26  Zob. List do ks. J. Kukty, Wilno, 10 maja 1925, Ll, 395.
27  Zob. List do ks. W. Kulikauskasa, Rzym [6 sierpnia 1925], Ll, 434.
28  List do Sióstr Świętego Kazimierza, Bridgeville, 21 lipca 1926, Ll, 552.
29  Zob. List do Sióstr Świętego Kazimierza, Bridgeville, 21 lipca 1926, Ll, 552.
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Kościoła na Litwie i w amerykańskim środowisku Litwinów. Wcześniej 
zdobyte doświadczenia wśród żeńskich wspólnot życia konsekrowanego 
w Polsce niewątpliwie były mu w tym względzie bardzo pomocne.

W roku 1914 wojna zatrzymała Jerzego Matulewicza ponownie 
w Polsce. O ile dotychczas jego zaangażowanie w odrodzenie marianów 
koncentrowało się głównie na środowisku litewskim, teraz – po siedmiu 
latach od wyjazdu z Warszawy – trzeba było odnowić relacje ze znanymi 
sobie z lat wcześniejszych wspólnotami życia konsekrowanego żeńskie-
go oraz przyjąć daną przez Opatrzność sposobność, aby polscy kapła-
ni w Zgromadzeniu Marianów mogli rozwinąć posługę ewangeliczną we 
własnym kraju. Bielany po Powązki, Młociny, Cytadelę stały się ośrod-
kiem charytatywno-duszpasterskim odnowionych marianów; Marymont, 
Śródmieście, Praga – kolejno zaś powstającymi ogniskami apostolskiej 
i patriotycznej ich posługi warszawskiemu Kościołowi. Zasięg oddziały-
wania Zgromadzenia wychodził jednak szybko poza obręb Warszawy. 

Nie sposób było w tym czasie wypełniać trudne zadania pod okupa-
cją niemiecką bez czynnego udziału sióstr zakonnych. Prowadzenie sie-
rocińców, domów dziecka, ośrodków opieki angażowało wszystkie zgro-
madzenia zakonne w posługę głównie dzieciom i młodzieży, często osie-
roconym, doświadczonym biedą i pragnącym nauki. Ofiarne poświęce-
nie sióstr potrzebowało umocnienia Słowem Bożym i posługą sakramen-
talną30. Ksiądz Jerzy był przywoływany do tej posługi głównie przez 
zgromadzenia honorackie już wcześniej znane, ale zarazem poszukiwał 
w nich pomocy do prowadzenia dzieł charytatywnych i pedagogicznych. 
Do pomocy marianom w Warszawie stanęły okresowo Siostry Francisz-
kanki Rodziny Maryi31, Cecylia Plater-Zyberkówna32, ale głównie Siostry 

30  Por. J.W. Szczepińska, Służył siostrom zakonnym, Łódź, 3 lipca 1968, Ll, 201; 
S. Mystkowski, Ks. Prał. Franciszek Toporski Ojciec sierot, Warszawa 1994, 13-14. 
Jerzy Matulewicz był zapraszany przez ks. Toporskiego do głoszenia konferencji 
dla personelu obsługującego sierociniec.

31  Zob. A.M. Kłyszko, Zgubione dokumenty (Warszawa, 3 grudnia 1966), w: Wspo-
mnienia o Błogosławionym Jerzym Matulewiczu…, 199-200.

32  Archiwum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Seria C-6 S.D., s. Stanisława Maria 
Derwiszyńska, z. 5, 1/ Dziennik duszy (1915-1967). Teczka nr 1. Zgromadzenie 
Misjonarek Świętej Rodziny wiele zawdzięcza s. Stanisławie Derwiszyńskiej, któ-
ra jako młoda panienka, przed wstąpieniem do zakonu, korzystała z kursów pro-
wadzonych przez Siostry Imienia Jezus na Bielanach, z duchowego oddziaływania 
bł. Jerzego w jej rodzinie i odznaczała się wielkim umiłowaniem Jezusa w Eucha-
rystii, co wniosła do Zgromadzenia, pełniąc w nim odpowiedzialne funkcje.
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Imienia Jezus33. We wspólnocie zakonnej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi na ul. Żelaznej w Warszawie były siostry pochodzenia litewskie-
go, które nie znały wystarczająco języka polskiego. Może to właśnie dla 
nich w roku 1916 ks. Jerzy Matulewicz głosił konferencje rekolekcyjne 
oraz posługiwał jako spowiednik i kierownik duchowy. Być może, że to 
głównie one były oddelegowane przez matkę Matyldę Getter do pomo-
cy ks. Jerzemu, kiedy na Bielanach organizował dom zakonny marianów 
i sierociniec. Potem to m. Matylda zaleciła o. Matulewiczowi zaangażo-
wanie do pracy w sierocińcu Sióstr Imienia Jezus34. 

W latach 1915-1918 bł. Jerzy Matulewicz był współpracownikiem 
bpa Kazimierza Ruszkiewicza w komisji Episkopatu Polski do spraw za-
konów żeńskich, wizytatorem wspólnot zakonnych, rekolekcjonistą i spo-
wiednikiem. Został zobowiązany do wizytowania Zgromadzenia Sióstr 
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, co nie pozostaje w dobrej pa-
mięci Zgromadzenia, chociaż odpowiedzialnie i bezstronnie rozwiązał jego 
problem35. Pełnienie posługi spowiedników, konferencjonistów żeńskich 
wspólnot życia konsekrowanego generał marianów musiał zlecać tak-
że swoim współbraciom, gdyż trudno było samemu odpowiedzieć na 
wszystkie zapotrzebowania. 

Odnowione prawo zakonne w Kościele domagało się od zakonów 
dostosowania swoich ustaw do jego wymogów. W tej okoliczności Sio-
stry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego jako pierwsze poprosiły 
ks. Jerzego o pomoc w tej pracy36. W ślad za nimi poszły inne zgroma-
dzenia, a zwłaszcza Siostry Imienia Jezus37 i Siostry Narodzenia NMP38. 

33  Zob. H.K. Trela, Kontakty Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z bł. 
Jerzym Matulewiczem. Pomoc i współpraca (mps), 9-11, AWSJE. 

34  Zob. Archiwum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Seria C-6 S.D., s. Stanisława 
Maria Derwiszyńska, z. 6, 1/ Dziennik duszy (1915-1967). Teczka nr 1. Por. Wi-
dzialny znak niewidzialnej Miłości…, 24-25.

35  Zob. M. Małyska, Ks. Prof. Jerzy Matulewicz (1871-1927), Warszawa, 23 września 
2004 r., AWSJE; List do s. Małgorzaty (Klary) Kostrzeńskiej, Wilno, 15.04.1922, 
w: Bł. J. Matulewicz, Listy polskie, t. II, Warszawa 1987, 104-105 (dalej: Lp). Wy-
raża w nim swoją wdzięczność, zatroskanie o Zgromadzenie, nadzieję, że z Bożą po-
mocą wyjdzie Ono z trudności oraz obiecuje, że przekaże swoim braciom Marianom 
prośbę, by o nim pamiętali. Zob. Widzialny znak niewidzialnej Miłości…, 24.

36  Zob. M. Motylińska, Bł. Jerzy Matulewicza a Posłanniczki Serca Jezusowego…, 
8-9, AWSJE.

37  H.K. Trela, Kontakty Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z bł. Jerzym Matulewi-
czem…, 7-9.

38  Por. J. Dziworska, „Napisał nam Konstytucje”, Łódź, 29 czerwca 1968, w: Wspo-
mnienia o Błogosławionym Jerzym Matulewiczu…, 200. 
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Nie sposób było odmówić, widząc i pamiętając, jak wiele te wspólno-
ty poniosły trudu, gdy ich pomocy potrzebował on sam, a potem także 
odrodzony zakon marianów w Polsce39.

Niemałe znaczenie dla rozwoju życia konsekrowanego żeńskiego 
w diecezji wileńskiej miało biskupstwo Jerzego Matulewicza. Znalazł się 
on tu w nowej sytuacji wobec życia konsekrowanego. Stał się biskupem 
wspomagającym w swojej diecezji zakony, które znajdowały się nieraz 
w dramatycznych niebezpieczeństwach lub w trudnych potrzebach. Cho-
ciaż trudności było wiele, każde zgromadzenie zakonne znajdowało u nie-
go stosowną radę i pomoc, jak np. Siostry Nazaretanki w Wilnie w obli-
czu wojny bolszewickiej, a potem w osiedleniu się w Grodnie40; Siostry 
Franciszkanki od Cierpiących w prawnym załatwianiu własności szpita-
la41; bądź w sprawach kościelno-prawnych, jak w przypadku Sióstr Có-
rek Maryi Niepokalanej dla ocalenia jedności Zgromadzenia42 czy współ-
pracy z Caritas43.

Na ile mógł, wspomagał też zgromadzenia materialnie, w tym, co 
zależało od niego44, oraz w przydzielaniu formalnie zgromadzeniom żeń-
skim dóbr kościelnych np. Siostrom Niepokalanego Poczęcia NMP (nie-
pokalankom)45 i Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (salezjan-
kom)46, z powierzaniem im zadań wychowawczych bądź charytatywnych. 

39  H.K. Trela, Kontakty Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z bł. Jerzym Matulewi-
czem…, 9-11.

40  Zob. Sprawozdanie z działalności Sióstr wileńskich, 15 października 1919 r., Ar-
chiwum Najśw. Imienia Jezus, Warszawa, Dz. C, M. Waleria (Zgromadzenie Sióstr 
Świętej Rodziny z Nazaretu). Por. Widzialny znak niewidzialnej Miłości…, 38-39. 
Marianie też obejmowali posługą duszpasterską Siostry Nazaretanki w Grodnie.

41  Zob. Kazimiera Gruszczyńska, List nr 68 (619 l. 23) w: Listy do przyjaciół, Ar-
chiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, s. C I, T. III 110. Por. 
Widzialny znak niewidzialnej Miłości…, 14-16.

42  Zob. A. Mirek, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962, San-
domierz 2002, 115-123; por. J. Samolewicz, Bł. Jerzy Matulewicz a Zgromadze-
nie Córek Maryi Niepokalanej (mps), 1-2, AWSJE.

43Zob. A. Mirek, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej…, 184-188. Por. J. Samo-
lewicz, Bł. Jerzy Matulewicz a Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalane…, 2-3. 

44  Zob. J. Matulewicz, List do nuncjusza A. Rattiego z Wilna, z dnia 23 listopada 
1920, w: Stolica Apostolska a Biskup Jerzy Matulewicz (1916-1921), Warszawa 
1996, 258-259.

45  Zob. List do s. Tadei Kościuszko, Rzym, w jesień 1925, Lp, t. II, 106-107. Por. 
Widzialny znak niewidzialnej Miłości…, 39-40, 45.

46  Por. J. Dudziak-Z. Sowińska, Wielkie serce Matki, Wrocław 2002, 31, 35.
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Cenił też bardzo zakony kontemplacyjne i wspomagał je47. Za istotną jed-
nak uważał troskę o życie wewnętrzne, moralne i pokój we wspólnotach 
wszystkich zakonów48. 

Marianie blisko związani z misją powierzoną im przez Odnowicie-
la, starali się służyć siostrom kapłańską pomocą i zasięgali w tych spra-
wach jego wskazań49. W zamian sam Błogosławiony i jego współbracia 
marianie w ramach kuracji korzystali z zakwaterowania u Sióstr Sług Je-
zusa w Otwocku i Ciechocinku, czy też w innych przypadkach u Sióstr 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, jak też korzystali z życzliwej 
pomocy siostrzanej innych zgromadzeń50.

Aż trudno uwierzyć, że schorowany człowiek był w stanie rozwinąć 
w Warszawie w latach 1904-1907 tak szeroko zakrojoną działalność 
społeczno-oświatową i duchowo-religijną. Duchowy dynamizm tej dzia-
łalności ujawniał się między biegunami żeńskiego życia konsekrowanego 
i kapłańskiego kierownictwa Jerzego Matulewicza, kobiecego serca i mę-
skiej odpowiedzialnej roztropności, jak w polu magnetycznym. 

Najświętsze Serce Jezusowe w swoich Służebnicach pochyliło się nad 
chorym kapłanem, ubogacając jego serce i umysł mądrą miłością Ducha 
Świętego, wydobywającą ze skarbca wiedzy i umiejętności to, co w owym 
czasie było Kościołowi najbardziej potrzebne. Ksiądz Jerzy miał też tu 
doskonałą sposobność zaobserwować skuteczność oddziaływania ukry-
tego życia konsekrowanego, mocno utwierdzonego jednak w ewangelicz-
nej czystości, ubóstwie, posłuszeństwie i jedności wspólnotowej. Dlatego 
wróciwszy do Warszawy w latach wojny, mógł wraz z siostrami i ze swo-
imi współbraćmi marianami rozwinąć skuteczną posługę duszpastersko-
charytatywną. Lata 1915-1918 przyniosły prężny rozwój odrodzonych 
marianów w Polsce. Trudno jednoznacznie ocenić, kto z tych spotkań 
więcej odniósł pożytku: zgromadzenia żeńskie czy marianie. Nie ulega 
wątpliwości, że była to owocna współpraca dla Boga w Kościele.

47  Zob. J. Matulewicz, Wilno 10.10.1923, Lp, t. II, 161-162; List do ks. Feliksa Ku-
dirki z Kowna z dnia 13 grudnia 1926, Ll, 358. Por. Widzialny znak niewidzial-
nej Miłości…, 40.

48  Zob. List do ks. J. Vaitkevičiusa, Wilno, 24 marca 1925, w: Ll, 685.
49  Zob. List do ks. Józefa Vaitkevičiusa, Waterburg Conn., 27 sierpnia 1926, Ll, 690. 

Znajdujemy tu wzmiankę abp. Jerzego Matulewicza o zgodzie na posługę maria-
nów siostrom franciszkankom w Ameryce.

50  Zob. Lp, t. I, 31, 76-77; t. II, nr 177, 65; nr 186, 73; nr 242, 171; t. III, nr 
272, 20; Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele, Warszawa 1987, 
105; Z. Trószyński, Mój nowicjat na Bielanach, w: Wspomnienia o Błogosławionym 
Jerzym Matulewiczu…, 209 i 210.
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3. Założenie nowych zgromadzeń żeńskich 

Jerzy Matulewicz znalazł się jako biskup wileński w nowej relacji 
z życiem konsekrowanym. Zakony na terenie powierzonej diecezji w rze-
czywistości prawie nie istniały, mimo że rozproszone osoby zakonne po-
szukiwały drogi do wspólnotowego odradzania się. Nie brakowało też 
dziewcząt pragnących poświęcić się Bogu i Kościołowi. Biskup ponadto 
widział wielkie pole potrzeb duszpasterskich. Rozmiłowany w Kościele 
pragnął oczyścić go z tego, co ubliżało godności chrześcijańskiej w życiu 
miejscowego ludu. W jaki sposób starał się to zrealizować?

Zanim jeszcze został biskupem, już w roku 1918 podjął starania, by 
w Mariampolu uformować nowy rodzaj żeńskiej wspólnoty życia konse-
krowanego, posłanej głównie do środowiska litewskiego. Osobiście pod-
jął formację zgromadzonych dziewcząt i przygotował im Konstytucje. Być 
może wyżej wymieniana petycja kapłanów litewskich, adresowana do 
przełożonej Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, pobudzi-
ła do założenia takiegoż zgromadzenia, ale wyraźnie Pan Bóg w swojej 
Opatrzności dał warunki do jej spełnienia. Już w roku 1912 ks. Jerzy 
przyjął do Fryburga dwie panienki: Agatę Kudirkaitė, siostrę ks. Feliksa 
Kudirki MIC, i Marcelę Jurevičiutė. Tam formował je wraz z braćmi ma-
rianami. W roku 1915 dziewczęta złożyły one pierwsze śluby. Podob-
nie wokół ks. Kazimierza Reklaitisa i ks. Ignacego Česaitisa zgromadzi-
ły się dziewczęta, które przechodziły właściwą formację. Tworzyły one 
pierwszą wspólnotę Sióstr Ubogich imienia Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Mariampolu, przygotowanych przez bł. Jerze-
go Matulewicza do życia zakonnego w prowadzonych przez niego reko-
lekcjach i wykładach wyjaśniających „podstawy życia duchowego, Kon-
stytucje oraz Myśl przewodnią i ducha”51.

 Siostry dla chwały Bożej i własnego uświęcenia w imię miłości Boga 
i bliźniego miały dążyć do zdobycia odpowiedniego wykształcenia lub na-
uczenia się jakiejś pracy lub rzemiosła; wychowywać i uczyć dziewczęta 
robótek ręcznych, pracy w gospodarstwie, rzemiosła; utrzymywać szkoły, 
przytułki i internaty; drukować i rozprzestrzeniać dobre książki i prasę; na-
uczać katechizmu pod opieką kapłanów; pielęgnować chorych; umacniać 

51  A. Pajarskaitė, Misja obrana przez Błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matu-
lewicza dla Zgromadzenia Sióstr Ubogich oraz jej pełnienie (mps), 6, plik S.Ub, 
AWSJE. 
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moralność wśród ludzi i prowadzić ich do Boga przez pomoc ubogim i służ-
bę społeczeństwu. Zależało mu, aby siostry rozwijały się w duchu kato-
lickim i zajęły się ludźmi ubogimi w trosce o ich potrzeby i wiarę. Powie-
rzył je kierownictwu duchowemu ks. Kazimierza Reklaitisa MIC w Ma-
riampolu, kiedy sam musiał podjąć obowiązki biskupie. Jednak czujnie 
towarzyszył mu w pokonywaniu piętrzących się trudności w rozwoju ro-
dzimego litewskiego zgromadzenia52. Siostry doświadczyły tej łaski, że 
pierwsze z nich miały możliwość zaczerpnąć osobiście coś z ducha Za-
łożyciela i z jego ascezy nauczanej nie tylko słowem, lecz także życiem. 
Zgromadzenie pozostawało pod duchowym kierownictwem marianów 
na Litwie i w Ameryce w trudnych latach historii.

Po pierwszej wizytacji swojej diecezji biskup Jerzy Matulewicz rozpo-
znał najuboższe środowiska, najbardziej zagrożone moralnie i potrzebu-
jące natychmiastowej pomocy – także intelektualnej. Tu zrodziła się ini-
cjatywa posłania dla niego nowego zgromadzenia zakonnego, przyjmu-
jącego każdą powołaną przez Boga osobę, bez względu na wykształce-
nie, stan społeczny czy materialny, stanowiącego jedną rodzinę bez po-
działów na chóry. 

Do formacji i organizowania życia zakonnego zaprosił Wandę Jeute, 
swoją penitentkę, którą znał już 17 lat jako osobę bardzo urobioną we-
wnętrznie o duchowości eucharystycznej53, prawidłowo rozumiejącą mi-
łość Boga i bliźniego54. Kolebką tej wspólnoty była Brasławszczyzna, gdzie 
ocierali się o siebie Polacy i Białorusini, katolicy i prawosławni55. Stoli-

52  Zob. Taż, Misja obrana przez Błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza
dla Zgromadzenia Sióstr Ubogich oraz jej pełnienie, w: Widzialny znak niewidzial-
nej Miłości…, 74-80. Por. J. Samolewicz, Troska bł. J. Matulewicza o rodzime li-
tewskie Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP wg korespon-
dencji litewskiej (opracowanie komputerowe w pliku: SS.Ubog), AWSJE.

53  Rozeznanie tej duchowości potwierdza w liście: Cieszę się, że tak kochasz Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie Utajonego. I On nas umiłował miłością nieskończo-
ną i z miłości nam się oddaje bez zastrzeżeń. Cóż Mu możemy za to wszystko od-
dać? Przede wszystkim chce od nas serca naszego. Więc oddaj się Jezusowi bez za-
strzeżeń. Żyć, pracować i cierpieć warto dla Niego. List do Wandy Jeute, Wilno, 
16 I 1923, Lp, t. II, 56.

54  Por. List do Wandy Jeute, Wilno, 12 III 1923, Lp, t. II, 57.
55  Błogosławiony Jerzy właśnie dla takiego środowiska zamierzył powołać nową wspól-

notę życia konsekrowanego, o czym świadczy jeden z następnych listów. Zob. List 
do Wandy Jeute, Wilno, 27 V 1923, Lp, t. II, 58-59; Prośba Biskupa Jerzego Ma-
tulewicza do św. Kongregacji Zakonników o pozwolenie na założenie Zgromadze-
nia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Odpis z mikrofilmu z Archiwum Księży 
Marianów w Rzymie, sygn. 5, ASJE H-3a-III nr 1. 
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ca Apostolska zaakceptowała inicjatywę bp. Jerzego Matulewicza i Kon-
stytucje, dając ostatecznie Zgromadzeniu nazwę Sióstr Służebnic Jezu-
sa w Eucharystii. Ośrodkiem więc życia wewnętrznego poszczególnych 
sióstr i całej wspólnoty jest sam Jezus, którego wolę podejmują się speł-
niać z wdzięcznością oraz w tym duchu wychowywać młode pokolenia, 
szczególniej dziewczęta. W dekrecie erekcyjnym czytamy między inny-
mi: siostry [...] dążą do własnego udoskonalenia, a także oddają się dzie-
łom miłosierdzia, a zwłaszcza nauczaniu dziewcząt, nie tylko wśród ka-
tolików, lecz także wśród [niekatolików]56. Bezpośredni nadzór nad Zgro-
madzeniem, zwłaszcza po swoim odejściu ze stolicy biskupiej w Wilnie, 
przekazał ks. Andrzejowi Cikoto MIC, pochodzącemu ze środowiska bia-
łoruskiego, któremu zależało na rozwoju rodzimego żeńskiego życia za-
konnego. Pozostawał jednak prawie do końca życia w kontakcie kore-
spondencyjnym z s. Wandą Jeute57. 

Jak widać, Założyciel obu zgromadzeń żeńskich zobowiązał swoich 
współbraci marianów do właściwej ewangelicznej formacji sióstr przez 
rodowitych kapłanów. Opracował dla marianów Instrukcje o kierownic-
twie duchowym przy słuchaniu spowiedzi sióstr58. Stosunki ze zgroma-
dzeniami żeńskimi były omawiane na Kapitule Generalnej Miarianów 
w 1923 roku59. W ten sposób siostry i bracia mieli być wsparciem w du-
chu katolickim w pierwszej kolejności dla ubogich ludzi świeckich wła-
snego narodu. 

Doświadczenie kapłańskie nauczyło bł. Jerzego Matulewicza pełnej 
odpowiedzialności za cały Kościół, który, aby mógł rozwijać się według 
ducha Bożego, potrzebuje spójnego rozwoju duchowego ludzi świeckich, 
kapłanów i sióstr zakonnych. Wszyscy potrzebują roztropnego kierownic-
twa duchowego, by mogli skutecznie służyć pomocą innym osobom. Bło-

56  J. Matulewicz, Dekret erekcyjny Zgromadzenia zakonnego na prawie diecezjalnym 
Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Wilno, 23 IV 1924 r. Odpis w maszynopi-
sie, ASJE H-3a-II nr 1.

57  Por. J. Samolewicz, Bł. Jerzy Matulewicz, biskup wileński – Założyciel Zgromadze-
nia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, w: Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
Metraštis, t. 24, Vilnius 2004, 407-420; Taż, Bł. Jerzy Matulewicz – Założyciel 
Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Kielce 2004, mps; J. Samo-
lewicz, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w litewskiej korespon-
dencji bł. Jerzego Matulewicza (opracowanie komputerowe w pliku: SJE-korl.błJM), 
AWSJE.

58  Por. List do ks. F. Kudirki, Fryburg, 7 I 1914, Ll, 325.
59  Por. List do ks. K. Reklaitisa, Wilno, 2 V 1923, Ll, 501. 
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gosławiony rozumiał, że siostry potrzebują specyficznego rodzaju kierow-
nictwa. Zarazem zastrzegał, że powinno ono na tym polegać, by wzrasta-
jąc w życiu wewnętrznym, coraz bardziej usamodzielniały się w braniu 
osobistej odpowiedzialności za zadania podejmowane w Kościele. 

4. Znamiona charyzmatu 

Jeśli wczytujemy się w konstytucje, które opracowywał wspólno-
tom życia konsekrowanego bł. Jerzy Matulewicz, to nietrudno odnaleźć 
w nich pewne cechy wspólne. Można zakładać, że był to wynik prze-
pracowania, bądź szablonowego podchodzenia do ich tworzenia. Nieste-
ty pisma w archiwach zakonnych tego nie potwierdzają. Co zatem daje 
się zauważyć jako znamienne novum dla życia konsekrowanego według 
myśli bł. Jerzego?

Jerzy Matulewicz żył aktualnymi problemami Kościoła. W odpowie-
dzi na jego potrzeby poszukiwał sposobów docierania do ludzi, by ta Ob-
lubienica Chrystusa w czystości wiary i jedności serc wielbiła Boga. Pro-
blemy społeczne, jedności Kościoła, pokoju, zespolenia duchowości eu-
charystycznej i maryjnej stały się wiodące u początku dwudziestego stu-
lecia. Ich zwieńczeniem mogła być tylko miłość, polegająca na wierności 
Bogu i życzliwej przyjaźni z ludźmi, Jego umiłowanymi dziećmi. W miło-
ści doskonałej, a raczej ciągle doskonalącej się, widział bł. Jerzy szansę 
rozwiązywania ludzkich problemów i budowania Bożego Królestwa oraz 
wzbogacania chwały Bożej. 

Chwała Boża i świętość osób to był w sercu bł. Jerzego Matulewicza 
cel najwyższy, który sobie stawiał w niesieniu posługi kapłańskiej sio-
strom i ludziom świeckim przez Zgromadzenie Marianów. Wszyscy ra-
zem: marianie, Siostry Ubogich, Siostry Eucharystki, świeccy pomocni-
cy jako jedna rodzina zjednoczona Bożą miłością, mieli dawać świadec-
two Bogu, który jest Mądrością i Miłością. Mieli podejmować posługę 
tam, gdzie ona będzie najbardziej potrzebna, gdzie inni nie pójdą, „byle 
choć jeden kącik w Kościele był czystszy”. Nie lęk przed grzechem, ale 
miłość względem Boga miała być siłą mobilizującą w życiu.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz w całym swoim kapłańskim posłu-
giwaniu z wielkim oddaniem i miłością służył siostrom zakonnym w wie-
loraki sposób. Jednak przekonał się na stolicy biskupiej w Wilnie, że nie-
wiele mógł liczyć na odwzajemnienie się w trudnych warunkach lokal-
nego Kościoła. Założone zgromadzenia żeńskie przysparzały mu niema-
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ło troski, ale do końca życia ufał Bogu, że doprowadzi je w Kościele do 
wszystkiego dobrego i wiele pożytku mu przyniosą. O tym przekonywał 
marianów, których posyłał do posługi siostrom, uwrażliwiając na potrze-
bę ich kształcenia i prowadzenia do usamodzielniania się. Oba założone 
Zgromadzenia przyjmowały kandydatki z tego ludu, któremu, po odby-
ciu właściwej formacji, miały służyć: Siostry ubogich wśród Litwinów 
i Siostry Eucharystki wśród Białorusinów, z gotowością spieszenia tam, 
gdzie najbardziej potrzebuje ich Kościół.

Skupienie się na formacji sióstr i kapłanów rodzimego pochodzenia 
dla lokalnych Kościołów ma swoje podłoże ewangeliczne w Chrystuso-
wej posłudze własnemu narodowi, przy jednoczesnej akceptacji ludzi in-
nego narodu, w których znalazł wiarę. Wybrał apostołów z własnego na-
rodu, ale ze słowem zbawienia posłał ich na cały świat. Wielowiekowa 
praktyka apostolska Kościoła katolickiego wykazała ten sam kierunek. 
Tak marianie, jak i siostry zgromadzeń założonych przez bł. Jerzego Ma-
tulewicza z poszczególnych narodów, w pierwszej kolejności miały służyć 
tym środowiskom, z których zostały powołane, zanim zostaną przygoto-
wane i posłane do posługi Kościołowi w szerokim świecie.

Dla pożytku dzieł prowadzonych w Kościele Jerzy Matulewicz zale-
cał pokorę i skromność, cichość w wykonywaniu zadań. Z jednej stro-
ny w ten sposób dawał prymat Duchowi Świętemu w kierowaniu nimi, 
a z drugiej – unikał ataków, które mogłyby dobre dzieło zniszczyć w za-
rodku przez zazdrość i zawiść osób niedojrzałych do niego. Nade wszyst-
ko jednak kierował się słowami Chrystusa: Uczcie się ode Mnie, bo je-
stem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). Ta cichość i pokora miały być 
kluczem do ludzkich umysłów i serc, dla ich zbawienia. Kiedy dla zba-
wienia ludzi zaszłaby taka potrzeba, pozwalał, aby osoby konsekrowane 
za zgodą swoich zdjęły oznaki konsekracji przełożonych i nierozpoznane 
przez obcych, a z Chrystusem w sercu rozszerzały Boże królestwo.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz zdawał sobie sprawę, że nawet naj-
wspanialsze osoby w pojedynkę niewiele mogą zdziałać. Stąd, aby odno-
wić skutecznie życie chrześcijańskie w Kościele, widział potrzebę wspólno-
towego zespolenia starań. Fundamentem wspólnoty był dla niego Chry-
stus zakładający Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących, w której dbał 
o ład moralny i duchowy oraz utrwalił określoną hierarchię. 

Pierwsza gmina chrześcijańska, żyjąca we wzajemnej miłości, była 
dla Odnowiciela marianów i Założyciela żeńskich zgromadzeń wzorem 
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i szkołą życia wspólnotowego. Idea Błogosławionego wykluczała jakie-
kolwiek podziały we wspólnocie: nie tylko narodowościowe, ale i wszel-
kie inne. Różnorodność predyspozycji wrodzonych, nabytych lub pocho-
dzących z daru łaski, upoważniają do podejmowania odpowiednich za-
dań dla dobra całego Kościoła, ale nie mogą powodować podziałów. Każ-
dy członek wspólnoty winien służyć tym darem, który otrzymał, całej 
wspólnocie, a wzajemne przyjaźnie powinny służyć dobru całości, a nie 
egoistycznym lub partykularnym doznaniom radości.

Troską bł. Jerzego Matulewicza było poprawnie uporządkowane ży-
cie tak poszczególnych członków, jak i całej wspólnoty. Fundamentalnym 
prawem było oczywiście objawione prawo Boże zawierające się w Deka-
logu i w całej Ewangelii, w życiu Jezusa i pierwszych chrześcijan, w ludz-
kim prawym sumieniu i w ludzkim prawie stanowionym rozumem oświe-
conym wiarą i zatwierdzonym przez Kościół. Dlatego w ustawach zakon-
nych podkreślał potrzebę starań, aby wszelkie akta były prawnie usank-
cjonowane według prawa kościelnego, a jeśli to nie jest sprzeczne z pra-
wem Bożym, również wobec prawa cywilnego.

Pracując nad dostosowaniem ustaw zakonnych dla żeńskich wspól-
not, starał się umieścić w nich przepisy prawa ogólnego, odnoszące się 
do życia konsekrowanego, aby w ten sposób ułatwić siostrom dostęp do 
tych przepisów, bez konieczności odwoływania się w potrzebie do urzę-
dów kościelnych. Dlatego osobiście bardzo wnikliwie zapoznał się z za-
konnym prawem kościelnym, nie tylko z jego kanonami, ale także z ich 
komentarzami, kiedy został poproszony przez Siostry Służebnice Naj-
świętszego Serca Jezusowego o tę pomoc. Zebrane w tej pracy doświad-
czenia stały się punktem wyjścia dla opracowania Konstytucji innych 
Zgromadzeń, a także ustaw marianów.

Trzeba tu przywołać choćby wspomnienie, że jako Wizytator Apostol-
ski na Litwie arcybiskup Jerzy Matulewicz włożył wiele starania o rozwój 
życia konsekrowanego w tym kraju60. Regulacje prawne miały dotyczyć 
tak interesów własnych zgromadzeń litewskich w kraju i za granicą61, jak 
też innego pochodzenia dla posługi Kościołowi w jego Ojczyźnie.

60  Zob. List do ks. Kazimierza A. Matulaitisa, Rzym, 14 III 1926, Ll, 458; Listy do 
ks. Kazimierza Reklaitisa, Ll, 520-527; List do ks. Józefa Vaitkevičiusa, Kowno, 
17 XI 1926, Ll, 690-691.

61  Zob. List do sióstr Świętego Kazimierza, Kowno, 12 XI 1925, Ll, 552-553.
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W myśli bł. Jerzego o odnowie życia zakonnego trzeba szczególniej 
podkreślić: 
–  prymat życia wewnętrznego nad znakami konsekracji, 
–  wchodzenie wspólnotowe w środowisko ze świadectwem wiary i mo-

ralności chrześcijańskiej, 
–  jednoczenie życia modlitwy i pracy z posługą apostolską.

Błogosławiony Jerzy Matulewicz, jak zauważył ks. Wojciech Skóra62 
na podstawie usłyszanych treści na sympozjum w Kielcach i lektury ma-
teriałów archiwalnych, zebranych dla przygotowania tej sesji naukowej, 
był wybitnym na swoje czasy zakonnikiem i promotorem żeńskiego ży-
cia konsekrowanego, który, jakby na marginesie powierzonych mu obo-
wiązków, stał się ich sługą i założycielem nowych wspólnot. Żadne z je-
go spotkań z życiem konsekrowanym nie było przypadkiem, ale darem 
Bożej Opatrzności dla Kościoła owych trudnych i bolesnych czasów. Bło-
gosławiony był w pełni świadom tego Bożego prowadzenia, a jego ofiar-
na miłość była hymnem wdzięczności Ojcu Niebieskiemu na wzór Nie-
pokalanej wyśpiewującej z Jezusem Magnificat w Duchu Świętym.

5. Zakończenie

Nie da się inaczej określić kontaktów bł. Jerzego Matulewicza ze 
wspólnotami żeńskiego życia konsekrowanego, jak darem Bożej Opatrz-
ności tak dla niego samego, jak też dla tych Zgromadzeń. Błogosławiony 
nie poszukiwał ich i nie wybierał. W jego ciężkiej chorobie były jak po-
darunek z Nieba, ale wkrótce okazało się, jak bardzo on był darem Do-
brego Boga dla sióstr oddanych pracy pedagogicznej wśród dziewcząt. 
W tej wzajemnej pomocy okazało się, jak bardzo kapłani i siostry są po-
trzebni społeczeństwu, aby mogło zgodnie z Bożym prawem miłości roz-
wiązywać kwestie społeczne. 

Lata 1904-1909 to okres trudnej, ukrytej współpracy ks. Jerzego 
głównie z Siostrami Posłanniczkami Najświętszego Serca Jezusowego, 
z Siostrami Sług Jezusa, Siostrami Imienia Jezus i Siostrami Franciszkan-
kami od cierpiących, a w Petersburgu przez pośrednictwo ks. Francisz-
ka Buczysa z nową formą życia zakonnego Sióstr Urszulanek Serca Jezu-

62  Por. W. Skóra, Promotor katolickiego żeńskiego życia konsekrowanego, w: Widzial-
ny znak niewidzialnej Miłości…, 92-98.
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sa Konającego. Chociaż do Akademii w Petersburgu przybył na własną 
prośbę, spotkanie ze św. Urszulą Ledóchowską było zapewne nieprzewi-
dzianym wówczas kolejnym darem Bożej Opatrzności. W podanym wy-
żej okresie jako młody kapłan był on raczej duszpasterzem współpracu-
jącym z siostrami niż duszpasterzem sióstr.

Najboleśniejszą porażką tego okresu było niewątpliwie odejście od 
Stowarzyszenia Księży Mariańskich i od Sióstr Sług Jezusa znacznej czę-
ści wspaniałych osób, które utworzyły kościół mariawicki. Sam podej-
rzany o bycie jednym z nich, mężnie zniósł to bolesne doświadczenie, 
zachowując stałą życzliwość wobec Zgromadzenia Sług Jezusa. Wyjazd 
z Warszawy do Petersburga pozwolił mu zapewne zdystansować się do 
tamtych problemów i wyciągnąć wnioski. 

Decydując się na życie zakonne, w 1909 roku dostosował je do ak-
tualnych potrzeb Kościoła, podejmując się jego odnowy w Zgromadze-
niu Księży Marianów, po uprzednich konsultacjach z Kongregacją do 
spraw zakonnych w Rzymie. Ten sam kierunek przyjął także, zakłada-
jąc w roku 1923 Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, 
tzn. projekt założenia i Konstytucję przedstawił najpierw Stolicy Apostol-
skiej, a po otrzymaniu odpowiedzi, wydał Zgromadzeniu dekret erekcyj-
ny. Przełożeństwo i formację zakonną powierzył Wandzie Jeute, której ży-
ciem wewnętrznym, naznaczonym duchowością eucharystyczną, kiero-
wał już od dawna. 

Jednak szeroki wymiar duszpasterstwa sióstr zakonnych podjął Jerzy 
Matulewicz wraz ze swoimi współbraćmi marianami w obliczu pierw-
szej wojny światowej w Warszawie. Wówczas zmienił się profil współ-
pracy, gdyż zaistniała konieczność częstszego i pilniejszego zabezpiecze-
nia codziennych potrzeb poszkodowanych przez wojnę, niż zajmowanie 
się sprawami pedagogicznymi i duszpasterskimi. Trzeba było ocalić mło-
dego człowieka, aby go można było po chrześcijańsku uformować i po-
uczyć. W tym okresie pomoc marianów żeńskim wspólnotom życia kon-
sekrowanego sprowadzała się do roli spowiedników, konferencjonistów 
i rekolekcjonistów, a także polegała na wizytacji kanonicznej i przewod-
niczeniu Kapitułom.

Trzeba było wprowadzić do ustaw zakonnych nowe przepisy pra-
wa kanonicznego dotyczące życia zakonnego, by zgromadzenia, zacho-
wując ducha, mogły pożytecznie rozwijać się i służyć Chrystusowi w Ko-
ściele. Aczkolwiek w pierwszej kolejności służył tą pracą najbliższym so-
bie zgromadzeniom, to nie odmawiał jej innym, które prosiły go o tę po-
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moc. Nawet pełniąc obowiązki biskupa wileńskiego, chociaż z trudem, 
jednak znajdował czas by służyć zgromadzeniom pomocą prawną, tak-
że w nabywaniu własności w sposób godziwy dla życia konsekrowane-
go, a nawet wspomagać je materialnie. 

Swoich współbraci marianów, oddelegowanych do kierowania ży-
ciem zakonnym obu założonych Zgromadzeń: Sióstr ubogich Niepoka-
lanego Poczęcia NMP i Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii wspoma-
gał swoją radą, by „mocną ręką” ubezpieczali ich kroczenie drogą po-
wołania, a także wspomagali w ochronie ich dobra materialnego. Posy-
łał ich także do innych wspólnot żeńskich, których posługiwanie w Ko-
ściele bardzo cenił, pomimo ich ludzkich słabości, potrzebujących nie-
raz oczyszczenia i umocnienia.

Novum ewangelicznego życia osób konsekrowanych, według myśli 
bł. Jerzego Matulewicza było pełne oddanie się do dyspozycji Chrystu-
sa w Kościele na wzór Niepokalanej, ukrycie go w prostych i skromnych 
formach, poddanie się w pokorze i cichości działaniu Ducha Świętego, 
budowanie jedności we wspólnocie na zasadach równości wynikającej 
z dziecięctwa Bożego i różnorodności darów, pozwalającej służyć sobie 
wzajemnie potrzebną pomocą. Postrzegał je nie jako już doskonałe, ale 
potrzebujące kąpieli w Boskim Miłosierdziu oraz wymagające krok po 
kroku doskonalenia życia osobistego i wspólnotowego.

Warto zauważyć, że Opatrzność Boża poprowadziła błogosławione-
go Jerzego Matulewicza drogą wdzięczności do zakonu marianów, któ-
ry był dla niego pierwszym przekazicielem darów Bożych. Z bilansu do-
konanego w 2004 roku wynikałoby, że Opatrzność Boża obficiej nagro-
dziła wielością powołań te rodziny zakonne żeńskie, które udzieliły Bło-
gosławionemu swojej pomocy w jego trudnym ziemskim pielgrzymowa-
niu i posłudze kapłańskiej.
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Aneks

1. Błogosławiony Jerzy Matulewicz a żeńskie wspólnoty 
życia konsekrowanego

A) Korzystały z jego posługi duchowej:

Posłanniczki Najświętszego Serca Jezusowego, 
Siostry Imienia Jezus, 
Siostry Franciszkanki od cierpiących, 
Siostry Sługi Jezusa,
Siostry Narodzenia NMP, 
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi,
Siostry Świętego Kazimierza,
Siostry Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii (s. Wanda Jeute).

B) Korzystały z jego pomocy w zakresie pracy nad ustawami zakonnymi: 

Posłanniczki (Służebnice) Najświętszego Serca Jezusowego (Konstytucje 
z 1910 i 1925 r.),
Siostry Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP (Konstytucje z 1920 r.),
Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii (Konstytucje z 1923 r.),
Siostry Imienia Jezus,
Siostry Narodzenia NMP,
Siostry Świętego Kazimierza,
Siostry od Aniołów.

C) Z innych rodzajów jego pomocy korzystały:

Siostry Córki Maryi Niepokalanej, 
Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza,
Siostry Franciszkanki od cierpiących,
Siostry Niepokalanego Poczęcia NMP (Niepokalanki),
Siostry Benedyktynki w Kownie,
Siostry Bernardynki,
Misjonarki Świętej Rodziny (s. Stanisława Derwiszyńska),
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Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu,
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki.

D) Wspierał działa sióstr (rozdysponował 50 tys. marek polskich): 

Sióstr Benedyktynek, które przetrwały kasatę i prowadziły sierociniec 
dla dziewcząt,
Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia (magdalenki), które 
zajmowało się wychowaniem moralnie zaniedbanych dziewcząt,
Sióstr wizytek, które w 1918 roku powróciły do swego dawnego 
klasztoru i założyły szkołę z internatem dla dziewcząt,
Sióstr Dominikanek w Wilnie, które prowadziły sierociniec,
Sióstr Imienia Jezus, które prowadziły pracownię krawiecko-
-trykotarską. 
(Zob. J. Matulewicz, List do nuncjusza A. Rattiego z Wilna, 
z dnia 23 XI 1920 r.).

E) Sam korzystał z pomocy:

Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo,
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
Sióstr Sług Jezusa,
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
Sióstr Imienia Jezus,
Urszulanek Serca Jezusa Konającego (św. Urszula Ledóchowska),
Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP.

F) Z jego korespondencji i wspomnień o nim zachowało się:

80 listów napisanych do s. Wandy Jeute, z których 15 znamy 
tylko we fragmentach; 
15 listów – do Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego, 
z których 4 są we fragmentach; 
List do s. Małgorzaty Kostrzeńskiej,
List do s. Tadei Kościuszko,
9 listów do Sióstr Świętego Kazimierza, 
Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu – 15 pochodzi 
od sióstr różnych zgromadzeń.
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The article discusses Blessed George’s role in promoting 
consecrated life in the Church. Not only was he the renovator 
of the Congregation of Marian Fathers, but also the founder 
of two female religious communities: Sisters of the Poor of the 
Immaculate Conception and Sisters Handmaids of Jesus in the 
Eucharist. Also, Blessed George assisted other female religious 
congregations in organizing their life from a legal point of view 
(composing their religious laws). As the Apostolic Visitator to 
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To say that the life and actions of Blessed Father George were 
profoundly rich would be a truism. The numerous areas in which he 

was active, his great knowledge and the fields of interest of this saintly 
bishop, mean that we have to include him among the most notable 
representatives of the Central-Eastern European Church at the turn of 
the 20th century. Among his fields of interest, one in particular stands 
out, namely, Blessed George’s action among and on behalf of religious 
institutes. This was so notable, that it prompted Tadeusz Górski, who 
is researching the life of the man who renewed the Marian way of 
life, to make the following statement: “Among all of the works that he 
engaged in within and for the Church, the one he valued most was the 
religious life. He considered it his special vocation to devote himself to 
its development.”1

Father George was engaged in many projects, predominantly in the 
renewal and reform of the Marian Fathers, and the founding of two 
communities for women, the Poor Sisters of the Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary and the Sisters of the Eucharist. However, 
this was not the limit of his engagement with the religious life in Poland, 
Lithuania, Belarus, Latvia and the United States. He personally wrote 
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  1  T. Górski, Wartość życia zakonnego w nauczaniu o. Matulewicza, in T. Gór-
ski, Kościół moją ojczyzną. Artykuły o bł. Jerzym Matulewiczu, Warszawa 1999, 
p. 33.



or corrected ten statutes for various religious institutes, he was the 
spiritual director of many nuns and he was an enthusiastic supporter 
of the religious life2 in the Vilnius Diocese of which he was in charge. 
We will return to this later.

1. The Diocesan Priest who Did Not Turn Away from 
Religious Orders

On 20 November 1898 in St Petersburg, Geroge Matulewicz was 
ordained a priest under the authority of the Kielce Diocese. His deep 
spiritual life, along with his desire to work in those regions which had 
not yet received the light of Christ’s Gospel, led Fr. Matulewicz towards 
the community life based on clear and definite principles. A friendship 
with an unusual Franciscan religous, Fr. Honorat Koźmiński, a friar from 
Nowe Miasto nad Pilicą, led to a joint initiative. Fr. Matulewicz helped to 
create an association made up of diocesan priests who wanted to ground 
their priestly ministry in a particular spirituality and a defined life style, 
as well as wanting to serve the renewal of religious life in the Kingdom 
of Poland. He therefore joined the Association of Secular Marian Fathers 
established by Blessed Honorat.

An account of the meetings of this priestly association has survived in 
Warsaw. One such meeting took place on 27 April 1905 during which its 
participants discussed the religious-sounding topic of poverty.3 According 
to Fr. Kazimierz Bronikowski, a member of this Association, who later 
became a Marian Father, the statute had, “Franciscan characteristics 

  2  Cf. Ibid.; T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, p. 319-
331.

  3  Fr. Daniel Olszewski states that Blessed Honorat Koźmiński published the statutes 
of the Association in 1892. However, it should be assumed that a first draft 
already existed. T. Górski believes that the meeting which took place in April 
1905 was the first. Fr. George himself was a member of the Association from 
1904. Even bearing in mind the small number of people in this organization (in 
April 1905 there were only nine) we should assume that meetings had already 
been held earlier. Cf. D. Olszewski, Kontekst historyczno-religijny odnowienia Za-
konu Marianów (XIX/XX w.), in Za Chrystusa i Kościół. Materiały z sympozjum 
historyczno-teologicznego z okazji 100. rocznicy odnowienia i reformy Zgromadze-
nia Księży Marianów, ed. J. Kumala, Licheń Stary 2010, p. 27; T. Górski, Bło-
gosławiony, p. 56.
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and resembled the Third Order as applied to the priestly vocation.”4 
The Association proved to be a short-lived episode in the history of 
the Church in Poland. It was discredited on account of the atmosphere 
surrounding another similar association – the Mariavites (who ultimately 
separated from the communion of the Universal Church in 1906), and 
attracted the suspicions of the Church authorities, ceasing to exist in 
1907.5

Before becoming a religious, Fr. Matulewicz had a great deal of 
contact with persons who were living the consecrated life. In particular, 
he ministered to nuns who lived in concealed communities and who did 
not wear habits; Fr. Matulewicz had a special regard for these sisters.6 
He gladly gave conferences to them on asceticism7 and heard their 
confessions (Blessed Honorat recommended him as a confessor to the 
sisters who joined the institutes that he founded). He also translated into 
Latin the statutes of the various congregations that Honorat established, 
and corrected the Constitutions of several communities.8 It was already 
apparent from the views that he held at that time that he had a novel 
approach to some aspects of the religious life. He would draw the 
attention of Fr Koźmiński to, among other things, excessive external 
mortification, the impropriety of certain external practices and the use 
by the sisters of ascetic writings better suited to cloistered nuns.9

  4  K. Bronikowski, Szczegóły z życia Odnowiciela naszego Zgromadzenia, in Wspo-
mnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu, ed. J. Bukowicz, T. Górski, War-
szawa 1996, p. 75.

  5  T. Górski, Błogosławiony, p. 56-57; D. Olszewski, Kontekst historyczno-religij-
ny, p. 27.

  6  Many written testimonials have survived from those contacts, see Wspomnienia 
o błogosławionym Jerzym Matulewiczu, p. 186nn.

  7  A written record of the whole series of lectures given to the Sisters of the 
Messengers of the Sacred Heart of Jesus can be found in: J. Matulewicz, Konfe-
rencje ascetyczne, Warszawa 2002.

  8  T. Górski, Błogosławiony, p. 58-59.
  9  Ibid., p. 60; A different expression of his modern perception of the religious 

life—although it was expressed several years later—was the proposal he made to 
the Sisters of the Holy Name of Jesus to remove from their Constitutions mention 
of the two choirs. He concluded his reply with the words, “we need to look to 
the future. Choirs might prove to be very old-fashioned.” Cf. J. Matulewicz, 
Listy polskie, Licheń Stary 2012, p. 200 (Letter to Mother Leontyna Gałecka 
15 I 1923).

Blessed George Matulewicz – Religious
111



2. A Fulfilled Religious – A Marian Father 

“For a long time, I have desired to live a more perfect life, but I was 
reluctant to leave the Church in our country where there is so much 
work to be done and so few workers, therefore I didn’t leave for more 
distant lands but remained here. But now that there is greater freedom 
in our country and monasteries are being regenerated, I should like to 
fulfill my desire by joining the Congregation of Marian Fathers.”10 This 
was what he wrote in the letter he sent to the General of the Marian 
Fathers, Fr. Vincent Sękowski, when he was 37 years old, ten years after 
his ordination to the priesthood. The road that had led him through the 
Marian Association of Secular Priests and had on numerous occasions 
brought him into contact with people living the religious life, had finally 
led him to the point of taking up the practice of the evangelical counsels 
himself and to community life.

There is no need for us to recall here the known facts about 
the demise, restoration and reform of the Marian Congregation. It is 
enough to mention that for the sake of the Marian religious life, he 
abandoned his academic work and career in the Church, and exposed 
himself to the danger associated with the covert process of renewing 
the monastery.11

Blessed George placed the religious life, alongside entering the Marian 
Fathers, above everything else. He guided the monastery that he was 
reforming with great care and responsibility. He warned others against 
giving a low priority to issues associated with the life and the functioning 
of a community. He wrote: “The community is our point of reference for 
our works and our activities. It is the basis of our life… No organization 
can exist and flourish without people who are loyal to one another. In 
the same way, a community will be unable to grow and develop if the 
people who can make this happen do not devote themselves to it.”12 

It would be interesting to investigate his teaching regarding the whole 
of the religious life but that would take us beyond the sphere of this 
work. Nevertheless, in order to define these issues, let us quote a few 
observations and comparisons.

10  Ibid., p. 504 (Letter dated 8-9/21-22 September 1908).
11  Cf. T. Górski, Wartość życia zakonnego, p. 41.
12  J. Matulewicz, Dzienniki, tłum. K. Oksiutowicz, Licheń Stary 2009, p. 31.
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“The Father Reformer presented the religious life in a light that was 
positive, beautiful and ideal – and this was attractive”, noted Fr. Zygmunt 
Trószyński MIC many years later.13 Quoting St Bernard of Clairvaux, 
Fr. George compared the religious life to a safe port in which, although 
the waves are battering the boat, because it is firmly anchored, the waves 
cannot sink it.14 Another illustration used by Blessed George was that of 
a ladder along which a person “enters the way of the highest perfection, 
resembling the angels.”15 However, religious perfection according to 
Matulewicz should not be restricted to only deepening the spiritual life. 
After passing through the novitiate and finishing his studies, a religious 
should continue accumulating the knowledge he needs and which will 
serve him in the work that he will do.16

In the rich literary legacy that Blessed George left behind, especially 
his letters, we can see the same thought running through like a refrain 
as he encourages his correspondents to die to the world, to surrender 
their own will and to serve God completely. This was the model of the 
spiritual life that he presented to many nuns, and it was also what he 
wanted to see among the members of the renewed Marian Congregation. 
This ideal of absolute abandonment to God found its way into the Marian 
Constitutions along with a whole range of proposed means and pious 
practices which were intended to help achieve such abandonment and 
also to make the religious’ ministry even more fruitful.17

Blessed George was very much aware that religious vows were not 
only a perfect incentive to lead a deeper spiritual life but also inspired 
a zealous apostolate.18 Fr. Witold Nieciecki once made the apt remark 
saying that in Fr. George’s soul, there was “a vision of the religious 
community as a perfect incarnation of Christian social ideals and of 

13  Z. Trószyński, Mój nowicjat na Bielanach, in Wspomnienia o błogosławionym Je-
rzym Matulewiczu, p. 215.

14  J. Matulewicz, Konferencje, p. 102.
15  Ibid., p. 99.
16  J. Matulewicz, Dzienniki, p. 95.
17  Cf. T. Rogalewski, Teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego w nauczaniu Za-

łożyciela i Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin-Warszawa 1996, 
p. 38.

18  J. Kosmowski, Obumieranie i odrodzenie zakonu. Marianie na przełomie XIX i XX 
wieku, „Immaculata” nr specjalny – Konwent prowincjalny 16-19 kwietnia 2012, 
p. 73.
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a hearth from which radiated thoughts and works that were both social 
and apostolic.”19 Facts bear witness to this. The Constitutions of the 
renewed congregation, penned by the Reforming Father himself, took 
care not to exclude any good work and not to limit activities to a few 
select areas of work. The involvement of the Congregation of the Marian 
Fathers during the time Fr. George was General – with his personal 
engagement, encouragement and blessing – in schooling, publishing and 
PR, parish work, organizing special pastoral care, leading retreats and 
missions as well as engagement in the culture and in academic work 
was significant especially when the size of the community was taken 
into account and the rather modest material means at their disposal.20 
This is not surprising, however, bearing in mind the fact that the people 
joining the ranks of the Marian Fathers at that time were all sincerely 
concerned with the religious and social renewal of their surroundings, and 
saw in the community that Blessed George was reforming a formation 
that would satisfy their deepest longings.

One important fact needs to be noted here. Fr. George is identified 
today by his admirers and imitators as someone who had an exceptional 
love for the Church, whose life was the life of the Church which he 
always wanted to serve in a prudent and mature way. This maturity 
together with a profound zeal which is confirmed by many facts from 
his life as well as testimonies from his contemporaries, had something 
‘contagious’ about it which affected other people.21 Many Marian Fathers 
entered the order after meeting and coming under the influence of 
Fr. Matulewicz. This is a very telling prompt to today’s religious and 
nuns who, monitoring the current statistics of vocations, complain about 
the ever-falling numbers in their records. After all, nothing promotes the 
religious life as much as the personal example of those who are following 
their vocation, an example which can affect people whose faith is so 

19  W. Nieciecki, Działalność o. Matulewicza w Warszawie, in Pro Christo et Ecclesia, 
ed. J. Bukowicz, London 1968, p. 30. K. Trojan, Pierwsze kroki po odnowieniu. 
Trudności i nadzieje, in Za Chrystusa i Kościół, p. 67-71; Cf. S. Matulis, Maria-
nie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa–Matulewicza, tłum. R.R. Piętka, War-
szawa-Lublin 2008.

20  K. Trojan, Pierwsze kroki po odnowieniu. Trudności i nadzieje, in Za Chrystusa 
i Kościół, p. 67-71.

21  Cf. J. Kumala, Dla Chrystusa i Kościoła w duchowości bł. Jerzego Matulewicza, 
cz. 2: W służbie Kościoła, „Immaculata” 49(2012) nr 6, p. 44.
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weak it is barely a flicker. It is enough to illustrate this with one of the 
numerous testimonies left by people who witnessed the life of Fr. George. 
This is given by Fr. Jan Soboczyk MIC: “I ought to point out that we 
received more from the life of Fr. George than from any lectures. His 
life was simple and seemed ordinary but it was deeply rooted in God 
and was filled with Him. His simplicity was engaging and he showed 
extraordinary kindness and understanding towards others… sincere 
hospitality towards all people, great discernment in his judgement of 
even the most complicated issues, and above all a deep spirit of faith 
which was expressed in virtually every word he spoke – it was a genuine 
and continuous instruction from him. How many time, dear God, seeing 
the lamplight in the glass pane above Fr. General’s door at 3 or 4 in the 
morning and hearing the rustle of papers, did I compare this priestly man 
with others whom for many years I found in the socialist literature that 
influenced me for a while. How many false assumptions and accusations 
emanating from them disappeared like the morning mist in the sun’s 
rays as I grew closer to Fr. Matulewicz.”22 

During his second stay in Warsaw (1915-1918), Fr. George was 
known throughout the diocese as an expert in the religious life. For this 
reason, he, along with another Marian Father, Fr. Józef Wojtkiewicz, 
were invited by the Bishops of the Warsaw Metropolitan Province, to 
join a special commission which was to look at matters relating to the 
clandestine communities. Fr. Matulewicz was also assigned the duty of 
inspecting the women’s communities.23

One more merit needs to be added to the list of those which occurred 
during his life as a Marian Father before he became Bishop. While he 
was in Mariampole in 1918, he decided to set up a religious community 
for women which could to some degree satisfy the religious needs of the 
people of Lithuania. In October 1918, the Bishop of Sejny confirmed the 
new community as well as their constitutions which had been written 
personally by Matulewicz. The community took the name of the Poor 
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, and its 
statutes, which closely resembled the Marian Constitutions, contained 

22  J. Sobczyk, Garść wspomnień osobistych, in Wspomnienia o błogosławionym Je-
rzym Matulewiczu, p. 114.

23  T. Górski, Błogosławiony, p. 126.
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a range of duties which the founder had placed before the sisters. 
The community quickly grew and became the most numerous female 
community in Lithuania, and in 1936, the Sisters travelled to the USA 
and to Canada to work with Lithuanian émigrés in those countries.24

3. A Religious Separated from His Community but Close 
to It in his Heart

“I have been presented as a candidate for Vilnius once more. This 
nomination would cause great damage to our Order in Poland and ruin 
in Lithuania”,25 was how the General of the Marians complained to his 
confrere, Fr. Leon Kulwieć MIC, when the ‘spectre’ of the mitre and ring 
became ever clearer. He used every contact he had in the Church asking 
them to intervene and to help in his efforts to try and protect him from 
the bishop’s seat and to safeguard the Order which he worked for and 
placed above all else.26 However, several months later, he was forced to 
give in: “It has happened. The will of God – I must surrender to it.”27

From that moment, the concerns associated with the Diocese pushed 
his organizational activities associated with the Marian Community 
further down the line. Although perhaps it should not be referred to as 
further down the line because his heart remained close to the Order, and 
he continued to direct the work of the religous in various countries by 
his writings and his speeches. The only thing that had to change was 
the intensity of these activities.

24  Ibid., p. 129-131.
25  J. Matulewicz, Listy polskie, p. 368 (Letter 6 VI 1918).
26  It seems that the efforts of Blessed George aimed at preventing him from becoming 

a Bishop became more than just the desire to keep him engaged in his work 
for the Order. He expressed this in a letter to Fr. Francis Buczys on 3 XI 1925, 
scolding him for proposing in Church circles that Bishop Matulewicz should be 
the Archbishop of Kowiensk. He wrote, “Do not forget that we swore we would 
resist all merits and high positions. It is true that our work is to serve the Church 
with all of our strength, but in a religioius way. We are not called to govern the 
Church but only to serve those who govern her”. Cyt. za: T. Górski, Wartość 
życia zakonnego, p. 39-40. 

27  J. Matulewicz, Listy polskie, p. 373 (Letter to Fr. Leon Kulwieć MIC 
31 X 1918).
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 “I serve the Order however I can. I work as hard as I’m able. I get 
up more or less regularly at 3 or 4 o’clock in the morning; that is the 
only time I can work in tranquility for the Order”,28 he wrote already 
as the Bishop of Vilnius to one of his confreres in Poland when he 
was passing on comments on the Instructions and a new version of 
the Marian Constitutions. He continued to occupy the post of Superior 
General although he had to nominate three Vicar Generals to help – one 
for each of the territories in Lithuania, Poland and the USA. The General 
Chapter which held its deliberations in Gdańsk in 1923, re-elected 
Bishop George as their General. 

Bishop Matulewicz saw the Church from many perspectives. He 
had the experience associated with all of the rich and varied work he 
had done in different countries and societies. He had seen the Church 
from the perspective of the theological schools in the West and in Tsarist 
Russia. He had seen the Church of Polish and Lithuanian workers, 
Warsaw orphans and poor, peasant cottages in Suwałki. He had seen 
the Church represented by nationalist priest-politicians. He had seen 
the Church of the clandestine nuns working in factories and laypeople 
aspiring to higher apostolic works than they had performed hitherto. As 
a Bishop, he had seen the children of the Church arguing about how 
many times in the week and at what time services would be held in one 
language or another. He had, therefore, a very detailed and concise image 
before him, an image of a truly holy Church but made up of sinful and 
weak people. As a reformer and the General of a religious community, 
he could also see here many layers of zeal but he also had to confront 
a great many deficiencies and even serious faults and public sins. It is 
important to point out that even when he was correcting wrongdoing, 
Fr. George did it with characteristic gentleness. What is even more 
important is that in his words and behavior, there was no sign that he 
was easily scandalized. Quite the opposite, he understood weakness, 
although, of course, he did not allow it and encouraged everyone to be 
faithful to Christ. It would seem that the only people who have such 
an attitude are people who are holy, mature but also, in human terms, 
experienced in life and close observers of this life.

And so when he wrote to the young and idealistic Fr. Józef Jarzębowski 
MIC who was complaining about certain shortcomings in the Marian 

28  Ibid., p. 231 (Letter to Fr. Włodzimierz Jakowski MIC 25 I 1924).
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community, Fr. Jerzy was realistic and full of encouragement, saying, 
“I have not yet come across an Order which did not see many 
shortcomings in itself and in its works, which did not groan and 
complain about this. Nevertheless, each one was doing something good 
for people, for the Church and for the glory of God, and so we need 
to thank God for that, for the good things He permits us to do despite 
our wretchedness.”29 Blessed George wrote something very similar to 
Fr. Leon Kulwieć MIC: “A monastery is also a spiritual hospital where 
people come to be cured of all manner of spiritual infirmities. It would 
be good if we could show more gratitude to God for graces that have 
been and are being taken from us.”30

The Marian General’s advice seemed to be simple. He did not 
want anyone to concentrate on failure and disappointment. Instead, he 
wanted everyone to first notice what was good, to focus on that and to 
humbly thank God for it. This reversal of perspective could inspire hope 
and was in tune with his episcopal motto, “Overcome evil with good”. 
It also harmonized with the words of St Peter the Apostle when he said 
that “love covers a multitude of sins” (1 P 4:8).

The longed-for moment finally came when Fr. George could rejoice 
at having the burden of his ministry as Bishop lifted from him, thus 
enabling him to devote himself to the work he loved which was working 
for the religious community. In August 1925, he was relieved of his 
duties as Ordinary Bishop for the Diocese of Vilnius. He expressed his 
sincere joy in a letter he wrote to an order of nuns he had befriended: 
“I am happy that the Holy Father in his goodness and grace to me has 
removed from my useless shoulders the burden of managing the Vilnius 
Diocese. Now, I’ll be able to dedicate myself to matters relating to the 
Marian Order […].”31 From then on, he was determined to devote all 
of his energy to prayer and to work for the Order. He had waiting for 
him the reworking of the Constitutions and the Instructions, and he 
intended to establish a mother house in Rome.32 However, his joy was 
short-lived. In December 1925, Pope Pius XI nominated him as the 

29  Ibid., p. 246 (Letter 21 XII 1920).
30  Ibid., p. 377 (Letter 29 XII 1918).
31  Ibid., p. 443 (Letter to the Messengers of the Most Sacred Heart of Jesus 6 VIII 

1925).
32  T. Górski, Błogosławiony, p. 450.
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Apostolic Visitator in the Republic of Lithuania. Nevertheless, he did 
not lose hope that his future religious life lay in the Eternal City. “I am 
convinced that after this work, the Holy Father will allow me to devote 
myself completely and entirely to the Order,”33 wrote Fr. Matulewicz to 
Fr. Kazimierz Bronikowski MIC in the hope that his new ministry would 
only be temporary. In March of the following year, he again told his 
curate in Poland, “I have offered up all of my work for the intentions 
of the Order. Perhaps in this way, I can compensate at least in part for 
the way in which I have been forced to neglect it.”34 Within a year, the 
portraits of the Father General hanging in the Marian monasteries were 
bearing a black sash… He did not manage to complete all that he had 
intended to do on this earth. God had given him the mission to support 
the Marian Fathers – as well as his spiritual daughters in the convents 
that he had founded – from a heavenly perspective.

4. Bishop – A Friend of Monsteries

Returning for a moment to the chapter in his life when Fr. Matulewicz 
was a Bishop, we need to take a closer look at the orderliness of his 
ministry in Vilnius. As a wise and prudent pastor, who at the same time 
loved the religious life, he also promoted this way of living. Tadeusz 
Górski has calculated that when Bishop Matulewicz arrived in Vilnius, 
there was in the Diocese only one monastery with four religous and three 
convents with a total of 20 sisters. We are referring here to monasteries 
that were functioning legally because in addition, there were clandestine 
Orders with 145 nuns and 38 religious. The Bishop’s computation from 
1923 could already boast of much higher numbers – the Diocese had 
137 religious and 451 nuns ministering throughout 55 houses.35

Guided by a concern for Catholic education, the Bishop of Vilnius 
personally invited the Salesians and installed them in Różanystok near 
Sokółki.36 Being a pastor who cared about all of the nationalities that 
resided in his Diocese, along with Fathers Antoni Zienkiewicz and Andrzej 

33  J. Matulewicz, Listy polskie, p. 93 (Letter 18 XII 1925).
34  Ibid., p. 94 (Letter 26 III 1926 r.).
35  T. Górski, Błogosławiony, p. 319. 
36  Ibid., p. 321.

Blessed George Matulewicz – Religious
119



Cikota, MIC, he founded the Congregation of the Sisters Servants of 
Jesus in the Eucharist. He personally wrote their Constitutions for them. 
The Sisters were tasked with serving the poor Belorus community that 
was living in the Vilnius region, but their Founder expected them to be 
open to all nationalities.37

As the Bishop of Vilnius, Fr. George dedicated a fair amount of 
time to the women’s convents. He prepared the Constitutions of several 
Orders. His experience, his knowledge of Canon Law and of Latin38 were 
all of great benefit. He corresponded with many nuns and from individual 
letters, it seems that he was treated by the nuns as a respected spiritual 
director and advisor in matters that were organizational and legal.39

Bishop Matulewicz made an unsuccessful attempt to bring Greek 
Orthodox Basilians into the Diocese to conduct missionary work among 
the Orthodox population of Torokanie not far from Kobrynia. However, 
the fears of elements within the Church of the reaction of the Polish 
government to the presence in Torokanie of Galician Monks, which 
carried with it the alleged threat of ‘Ukrainization’, forced the Bishop of 
Vilnius to halt this attempt.40 Nevertheless, he did found a monastery 
in 1924 with a novitiate for Jesuits following the Eastern rite by way 
of establishing what was called a neo-union in the Diocese along the 
Eastern borders.41

Many eye-witness accounts have survived confirming the exceptionally 
friendly approach of the Bishop-Religious to those following the religious 
life in the region surrounding Vilnius; this approach frequently took the 
form of all manner of support.42

37  Ibid., p. 323.
38  We know that he wrote the Statutes for the following Congregations: Messengers 

of the Most Sacred Heart of Jesus, Sisters of the Holy Name of Jesus and the 
Sisters of St. Casimir. Ibid., p. 328-330.

39  Cf. J. Matulewicz, Listy polskie, passim.
40  T. Górski, Błogosławiony, p. 326-327.
41  Ibid., p. 321.
42  Ibid., p. 330-331.
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5. The Sanctity of the Religious is the Sanctity of the Church

Fr. George Matulewicz wrote many encyclopedia articles. The 
editors of A Concise Encyclopedia of the Church asked him to prepare 
the entry under the heading Monasteries. In his aptly short entry, 
Fr. George wrote: “The sanctity of the Church depends on there never 
being a shortage of people striving for perfection by observing the 
evangelical counsels.”43 How these words resonate today with those 
contained in the Second Vatican Council’s Dogmatic Constitution on 
the Church, Lumen Gentium, which says that the state associated with 
the practice of the evangelical counsels “undeniably belongs to… the life 
and holiness [of the Church].”44 Several years later, Blessed John Paul II 
confirmed this in his Post-Synodal Apostolic Exhortation Vita Consecrata 
where he teaches that, “As a way of showing forth the Church’s holiness, 
it is to be recognized that the consecrated life, which mirrors Christ’s own 
way of life, has an objective superiority” (no. 32).

Blessed George showed by his words, but even more by the example 
of his life, that a religious can mirror Christ’s own way of life although 
this inevitably brings with it much hardship. He once observed that, “it 
is not so hard to become a priest or even a religious, but it is hard to 
respond worthily to one’s vocation.”45 He himself painstakingly climbed 
what he called the ladder of the religious life, guided by divine grace, 
conquering step-by-step the individual stages of sanctity. And he believed 
that others would also be able to do this, for as he once said, “the 
greatest treasure of a monastery are the people in whom this treasure 
is placed. In as far as they have a spirit of self-denial and unconditional 
dedication to God and to the affairs of God, a spirit of fervor, a spirit 
of the Gospel; in so far as they are formed, have the knowledge that is 
essential for them to perform the duties assigned to them, that is the 
degree to which the monastery will be richer in the eyes of God and 
even in the eyes of others.”46

43  Cyt. za: T. Górski, Wartość życia zakonnego, p. 34.
44  II Vatican Council, Lumen Gentium, 44.
45  J. Matulewicz, Listy polskie, p. 253 (Letter to Wanda Jeute).
46  Ibid., p. 300 (Letter to Wanda Jeute).
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The Renovator of the Congregation of Marian Fathers – Fr. 
George Matulewicz – was first a diocesan priest. However, 
his biography clearly indicates that he always possessed an 
inclination toward religious life, provided support to consecrated 
persons, and personally endeavored to live according to a 
specific form of spirituality in a manner similar to  that of 
religious life. Having joined the Congregation of Marian Fathers, 
he subordinated all his activities to his main task, which was 
to guide this community. His work towards the development of 
the Marian community continued to be important to him, even 
when he was named – against his will – the bishop of Vilnius 
and later the Apostolic Visitator to Lithuania.

During his lifetime, Archbishop Matulewicz was instru-
mental, in many ways, to the development of various religious 
orders, having also edited the religious rules for some orders. 
He founded two female religious congregations: Sisters of the 
Poor of the Immaculate Conception of the Most B.V.M. and 
Sisters Handmaid of Jesus in the Eucharist. His life and priestly 
service confirmed the sanctity of the religious orders as an 
essential element of the sanctity of the Universal Church.
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Bronisław Załuski, MIC – 
a Model Religious Brother

In the history of our renewed Congregation, Br. Bronisław Załuski 
stands out as one of the unusually interesting, important, and inspiring 

personalities. Unfortunately, to wider circles, he still remains unknown, 
which is a pity since he is one of the prominent religious brothers. He 
was known for his love of God and man as well as for his great respect 
for Blessed George Matulewicz whom he knew personally. Brother 
Załuski was among the people who took Blessed George’s concept of 
the religious brother as their own. A brief description of Br. Załuski’s 
family home and schooling in Part 1 will recall the circumstances in 
which he was brought up. Part 2—Intellectual Formation—will show 
the main events in his student years that played a decisive role in his 
religious formation. The account of his calling to become a religious 
brother in Part 3 will present the most important personalities who 
greatly impacted the making of his vocation: Countess Cecylia Plater-
Zyberkówka and Fr. George Matulewicz. Part 4 will outline Br. Załuski’s 
didactic work at Bielany College, while his service as a religious brother 
will be put forward in Part 5 which speaks of his way of thinking and 
acting on behalf of the Congregation.

1. Family Home and Schooling

Bronisław Załuski was born on May 6, 1888, in the village of 
Zbijewek near Włocławek (Poland), which belonged then to the Russian 
partition. His landowning family were of modest means. He had one 



brother and four sisters. All the children were brought up in the spirit of 
faith and patriotism, which they chiefly owed to their mother Helena.1 
Their father, Wacław, was concerned primarily with providing for the 
family; he was a model of industriousness and frugality. However, due 
to overwork and stress, he was prone to bickering, which made living 
with him quite difficult. Załuski’s school years occurred during the 
time of Russification and persecutions of students for demonstrating 
for the Polish identity and faith. Their native language was forbidden. 
Anyone discovered using it met with punishment, especially corporal 
punishment. Załuski was one of the students that opposed the regu-
lations of the invaders and refused to give in to Russification. He had 
a strong faith based on the patriotic upbringing that he received in 
his family home. This was the most essential weapon in fighting the 
Russian invaders on behalf of the Polish identity. For taking part in 
the strike organized at the Włocławek School of Commerce (Feb. 7, 
1905), Bronisław and his brother Henryk were placed under a two-
week arrest. The strikers demanded that the school be made Polish. 
The punishment imposed upon Bronisław was severe because he was 
one of the strike organizers. Only the general strikes in Russia brought 
some real changes in the School of Commerce, thanks to which Załuski 
was able to take his final exams in 1907.

2. Intellectual Formation

After his examinations, Bronisław Załuski went on to further study 
in Warsaw, and then transferred to Krakow in the Austrian partition. 
During the years of his intellectual formation, his active patriotic and 
social work was particularly noticeable. Examining this work, one 
notices the evolution of his Catholic views and his maturing in faith, 
which led to his choosing the road of a religious vocation. He was one 
of the young people who placed the good of their homeland above all 
else. In Warsaw, Załuski met Countess Cecylia Plater-Zyberkówna who 
became his patroness and contributed greatly to his intellectual and 
religious formation. It was at her home that he met for the first time 

1  Their mother was deeply religious, caring, and tender. Brother Załuski used to call 
her “an angel of goodness.”
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with Fr. George Matulewicz whom he could not believe would play 
such a decisive role in his life. In Krakow, Załuski studied agriculture 
at Jagielloński University. It was also the time of his involvement in the 
students’ “ethical circles,”2 in the Association of Friends of the Youth 
(AFY)3, and in “The Rebirth.” The most mature form of students’ 
activity was the Association of the College Youth called “The Rebirth.” 
It produced a magazine “Prąd.”4 “The Rebirth” began promoting the 
laity and training them for greater involvement on behalf of the Church. 
The program of action was contained in the words: “To bring Christ 
to the nation and then to give the nation to Christ.”5 There were three 
important goals: to love God, Homeland, and the Church.6 This kind of 
activity suited Załuski well, because it promoted Christian culture. The 
magazine writers strove to present Christian thought in such a manner 
that it would not only integrate itself into the scope of current social 
issues, but also would engage in a dialogue with circles indisposed to 
the Church. 

2  “Ethical circles” worked on a weekly schedule, organizing conferences on social, 
religious, and philosophical topics, which they tried to coordinate with the current 
press. For more on the subject see: M. Przeciszewski, Katolickie organizacje mło-
dzieży w latach 1904-1909, „Więź” 23(1985), pp. 173-189. 

3  The goal of this Association was to seek out and then to educate talented young 
men who demonstrated intellectual capacity and proper moral standing so that, 
having completed their own formation, they might become educators of the new 
generations. The plan was to conduct such a “grass-root work” that would produce 
intellectuals able to work in the future for the spiritual and moral renewal of the 
nation. Załuski served as the Association secretary until autumn 1917. See: A. Si-
korski, Działalność ks. Wł. Lewandowicza w ‘Odrodzeniu’, in Chrześcijanie, t. 18, 
Ed. B. Bejze, Warszawa 1987, p. 24. 

4  “The Rebirth” was initiated by the Marian Youth Sodality led by a Marian, Leon 
Kulwieć MIC. The Association produced a magazine entitled “Prąd” [Current] with 
a circulation of 1,000, which was one of the most important religious periodicals of 
the two inter-wars decades. The magazine is credited for re-introducing Catholicism 
into the culture and social awareness, which—on account of many socio-political 
changes and workers’ issues—found itself on the outskirts of public interests. 

5  See: T. Górski, Sylwetka ks. Wł. Lewandowicza, w: Chrześcijanie…, pp. 9-13.
6  Cecylia Plater-Zyberkówna was at the root of this activity, supporting it by her 

literary and social work. In view of the great role that she played she was dubbed 
“the spiritual mother of the renovation movement.” See: Br. Załuski, Cecylia Pla-
ter Zyberkówna w ruchu odrodzeniowym młodzieży, „Prąd” 10(1922), pp. 274-
276.
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3. Calling to Become a Religious Brother 

Bronisław Załuski never thought about a religious vocation. The 
matter never was a subject of his reflections, his search or his plans for 
the future. How was it possible that he became a religious? Although 
the answer to this question is wrapped in the mystery of the one 
who responds to God’s calling, it is possible to point out two people 
who played a fundamental role in Załuski’s life in this regard. The 
first is Countess Cecylia Plater-Zyberkówna. She spoke of Załuski as 
“the most talented pupil” for he personified all the characteristics she 
considered most desirable in young people: intelligence, diligence, self-
improvement, honesty, and faith. The Countess knew perfectly well 
that it was impossible to help everyone in the face of so much need. 
Thus, she supported talented young people so that, after being properly 
trained, they could become leaders among their contemporaries. It was 
thanks to her that a strong religious revival occurred in Załuski’s life. 
He started reading lots of religious books, participating in retreats, 
attending Holy Mass daily, and availing himself of spiritual guidance. 
Before long, an idea was born in the students’ circles to form “lay 
apostles” to promote faith among the people. “We never thought about 
priesthood or taking on the habit. Above all, we were highly conscious 
of the shortage of lay Catholics with proper apostolic training who – as 
persons of knowledge and of the Catholic way of life – could stand by 
the priests. […] Thinking about creating such an organization, we used 
to say that we would found a “new Order” of lay Catholics.”7 A decisive 
change in Załuski’s manner of thinking resulted from his contacts with 
Blessed George Matulaitis-Matulewicz who greatly impressed him with 
his manner of being, simplicity, and vast knowledge. Brother Załuski’s 
first meeting with Fr. Matulewicz occurred in September 1907, when 
they were guests at the Countess’s institution at Piękna Street in 
Warsaw. They had lively discussions about the needs of the Church, 
the shortcomings in the religious formation of the laity, and the needs 
of the workers and students’ circles. His next meeting with Blessed 
George took place in June 1911, at the same location on Piękna Street. 

7  Br. Załuski, Wrażenia z Nowicjatu, in Materiały do historii Zgromadzenia Księży 
Marianów, Ed. J. Bukowicz, t. 14, Warszawa 1969, p. 55.
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In their conversation they turned to such topics as God, homeland, 
work, and social growth. Father Matulewicz learned how greatly these 
matters weighed on the mind of his young counterpart. On the other 
hand, Załuski began to gradually discover that Fr. Matulewicz’s views 
were frequently similar to his own. Załuski was greatly interested in 
working for the Church through which he could contribute to the 
renewal of his homeland, still devoid of independence. Another meeting 
occurred in 1914, when Załuski—still a student—assisted Blessed 
George with carrying out certain matters. At that time, he did not know 
that Fr. Matulewicz was already the Superior General of the Marian 
Congregation secretly undergoing its renovation, and that the matters 
he helped with were concerned with that community. Once during 
these meetings and conversations, Fr. Matulewicz said something that 
profoundly moved young Załuski: He said that someone truly concerned 
with God’s causes would be even willing to “drown” for them. The 
phrase “to drown for God” started to frequently reappear in Załuski’s 
thoughts and troubled him greatly. These thoughts caught up with him 
with double strength when he fell sick during his vacations. Unable to 
discern by himself what to do, he decided to consult Fr. Matulewicz. 
The meeting took place in 1916, at Bielany. Their conversations took 
such a turn that Załuski never returned to his previous tasks. Instead, 
from June 22-28, he made a retreat under Fr. George’s guidance. This 
retreat was the beginning of his new way of life—the life of a religious 
brother. Following Blessed George Matulewicz’s concept, he understood 
that new times demanded new people who must be properly prepared 
for carrying out new challenges in the Church. Father Matulewicz 
postulated that the religious brothers should operate in the priests’ 
active apostolic work. For this reason, they were not supposed to wear 
religious garb. The idea was to facilitate their penetration of various 
social strata, organizations or social and labor associations. The religious 
brothers’ task was to make contact wherever possible in order to bring 
the spirit of Christ there.8 Blessed George saw primarily three aspects of 
the religious brothers’ apostolicity: moral, charitable, and formative, in 
other words: broadly. “Burning with the fire of zeal, lay brothers could 
be very effective in combating vice and immorality. They could go out 

8  S. Matulis, Odnowienie Marianów, in Marianie 1673-1973, Ed. J. Bukowicz, 
T. Górski, Rzym 1975, p. 118.
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in pairs or teams to rescue those that are sunk in the mire of vice and 
degradation, working just like the Salvation Army […] Our lay brothers 
could also visit the sick and the poor—the workers are often in such 
dire need, for they live in hovels and slums, where no one comes to 
help or encourage them in their hard lot. […] They could bring Christ 
even into those places priests cannot reach. […] They could not only 
distribute alms, but also instruct the poor, give them some good books 
or read to them, invite them to come to church, and so on.”9 

As a religious brother, Bronisław Załuski continued to be active 
in the Association of Friends of the Youth. He was the first to meet 
and become acquainted with Władysław Lewandowicz.10 By way of 
analogy to the Holy Apostles Barnabas and Paul, Załuski surrounded 
Lewandowicz with care and helped him later to discern his vocation. 
He kept in touch by correspondence and then helped Lewandowicz 
to settle in Warsaw and to find a job there. Theirs was a friendship 
that, once ignited, continued for many years. In the summer of 1918, 
Lewandowicz spent a few days of his vacation at Załuski’s place in 
Bielany. During his stay, Lewandowicz shared his plans to join the 
Congregation of Marian Fathers. Like Załuski, he did not think about 
the priesthood, but they both liked Matulewicz’s concept of a religious 
brother whose task was to work in formation. Załuski was a living 
example of that concept: a highly educated man of irreproachable moral 
principles, he offered his talents in the service of the Church without 
wearing religious garb. Therefore, Lewandowicz had a living example 
before his eyes and wished to be a religious brother like Załuski. He also 
liked the absence of the religious garb since it afforded him entrance 
into various lay circles, and opened venues for active participation in 
labor unions, associations, and organizations of academic youth in order 
to imbue them with the spirit of Christ. The following year (1919), 
Lewandowicz joined the Marians.

  9  G. Matulewicz, Journal, Stockbridge, 2003, p. 129. Also, cf. G. Matulewicz, 
General Idea of the Congregation and of Its Spirit. 

10  It happened in the spring of 1918. The meeting took place thanks to the mediation 
of Maria Hubertowa. Władysław Lewandowicz was a tutor of her children. At the 
time, Maria Hubertowa belonged to the Association of Friends of the Youth and 
actively participated in the movement of the periodical “Prąd,” connected to those 
circles.
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4. Work at the Bielany College (1919-1947)

The educational institution in Bielany—for Zaluski—grew to be 
his entire life. His promising academic career,11 all his educational 
talents and aptitudes—in short, his entire life—he dedicated to the 
institution. Bielany left such a great mark upon Załuski that it would 
be impossible to speak about him separate from Bielany.12 His work 
at Bielany can be summed up in three keywords: teacher, educator, 
and director. Załuski belonged to the class of teachers who constantly 
improved their qualifications and obtained additional certifications.13 
This was the result of his deep belief that his superior qualifications 
would contribute to his greater influence upon and benefit to others. In 
his work as an educator, he modeled himself after the personal example 
of Cecylia Plater-Zyberkówna and the Marian Renovator, Blessed George 
Matulewicz. These two people helped him to become diligent and 
honest in the workplace and the religious life. These traits translated 
in his work as an educator and a teacher, which was imbued with his 
dedication to high principles. As an educator, he had recourse to his 
own experiences from a young age as well as to the recent literature, 
and he formed the youth with regard to the needs of the country. 
During his directorship, the building of Bielany College was considerably 
expanded and received a waterworks system and telephone line; new 
classrooms, refectory, dormitory, laboratory, and workshops were also 
added. In Załuski’s view, a school can properly fulfill its role only in 
combination with religious education. He believed this combination to 
be the only way a school could effectively carry out its program and 

11  At that time, Br. Załuski was the assistant to Prof. Józef Mikułowski-Pomorski, head 
of the Department of Seeds and Crops Study at the Major School of Agriculture in 
Warsaw. 

12  Załuski dedicated to Bielany several of his written works: Historia Zakładu 
(typescript, Polish Province Archives– AMPP); Ksiądz Jan Sobczyk – Wychowawca 
Naczelny Zakładu Naukowo-Wychowawczego Księży Marianów na Bielanach 1918-
1943 (typescript, Library of the Marian House of Studies – BMDS); O naszych 
Bielańczykach, “Wiadomości Bielańskie” 3(1933) No. 4; Zakład wychowawczo-
naukowy XX. Marianów na Bielanach w Warszawie w latach 1916-1949.

13  To give an example: on June 23, 1924, he obtained the consent of the Minister of 
Education to teach science in secondary schools; On June 23, 1933, the Minister 
of Education, gave him permission to teach geography, chemistry, natural science, 
physics, and mathematics in public elementary schools. 
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achieve its goals, since—in his opinion—there could be no education 
without God. The school educational and teaching program was based 
on six pillars: 1. faith; 2. homeland; 3. awakening of public awareness; 
4. emotional formation; 5. work; and 6. independence. It was aimed at 
teaching the pupils to refer all matters to God, while learning through 
their formation to serve the country in the best way possible. This 
program promised success on the condition that it would go hand in 
hand with pupils’ spiritual and religious growth. During Załuski’s time, 
Bielany College became a wonderful “calling card” of the Congregation 
of Marian Fathers. 

5. His Work as a Religious 

Brother Bronisław Załuski was known for his constant concern for 
the good and growth of our Congregation combined with his personal 
striving for holiness. To him, any other attitude was unthinkable. In 
his understanding, this road was defined by the cross and prayer, 
which established both the level of difficulty and the limit of human 
endeavors.

Brother Załuski was present nearly at the beginning of our Congre-
gation’s renewal. He had a deep conviction that planned and well 
thought-out decisions concerning the Congregation should be the 
guarantor of its development. That conviction was a result of his 
experience from the work at the “Odrodzenie” [Rebirth] that was based 
on the principles of outlining a plan, establishing goals, and striving 
for their achievement. As a religious, he was greatly impressed by the 
“General Idea” of Blessed George. He worked out a memorandum 
that presented his personal reflections on the existing state of the 
Congregation’s works. He discussed its needs, the question of formation 
and of opening new posts. He demanded that the superiors have a well-
planned religious organization, identify appropriate goals, and strive 
toward them. He indicated the need to have properly-trained people 
to work in formation. He was against the generally-accepted practice 
of having untrained persons in charge of responsible offices within the 
Congregation. As a teacher and educator, he particularly emphasized 
the need for working with the college and school students. He believed 
this work to be one of the Congregation’s priorities. Also, he thought 
that the general outline of the Congregation’s idea and spirit required 
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clarification, without which the Marian identity would not be clearly 
stated. In his memorandum to the General Chapter in Gdańsk, he 
stated: “If someone who wishes to learn what the Marians represent 
in terms of their character, spiritual image, and specific properties—in 
order to discover our purpose, our raison d’être, and our means for 
their realization—looks attentively upon our Congregation as a whole 
with all its institutions and its works in order to comprehend the 
methods of our work; if that person also scrutinizes our individual 
members and the manner of their selection, that person would face 
an insoluble puzzle. In truth, it should be noted with all conviction, 
that the majority of our Congregation’s members are not aware of it; 
perhaps, even those who govern it are unaware of its primary goal, 
for which the Congregation was founded, or the means that should be 
used to implement it.”14

In 1930, Br. Załuski wrote a letter to the “Reverend Provincial 
Chapter” celebrated in Raśna. He spoke about the spirituality and 
legacy left by Fr. Founder, Blessed Stanislaus Papczyński, which was 
then largely forgotten by the Marians. In 1938, he wrote a letter to 
the General Chapter celebrated that year, in which he presented his 
thoughts about the most urgent matters of the Congregation. In 1943, 
following the request from Frs. J. Sobczyk, L. Szeląg, and A. Perz, Br. 
Załuski proposed his ideas in writing about the manner of carrying 
out the Congregation’s tasks in the future. In 1956, upon the wish of 
Fr. Łysik, the Provincial Superior, Br. Załuski prepared an instructional 
work called “How to form religious order youth in the aspect of group 
and interpersonal culture.” A letter from 1957, contained 30 articles 
concerning matters of utmost importance for the Congregation. He 
spoke therein about the implementation of the Chapter’s decrees in 
regard to recruiting, educating, and forming the religious brothers. 

Brother Załuski was a man who lived out his religious vows. He 
demanded the most of himself, first. He made extensive notes on that 
subject. He dressed in well worn clothes that were always so well 
taken care of that his superiors believed him to be wanting nothing. 
He scrupulously prepared all his reports, especially those concerning 
his expenses. Because of his thoroughness, he was proclaimed to be 

14  Brother Załuski, Memorandum to the General Chapter in Gdański, 1923.
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overly fussy.15 In the spiritual life of Br. Załuski, attending Holy Mass 
and communal prayers played a leading role. He would spend hours 
in chapel or church, engrossed in conversation with the Lord. While 
participating in communal prayers or recreation, he was able to evaluate 
them critically, to which fact the following observation will testify: 
“I always made an effort to take part in all spiritual exercises, 
recreations, etc., if informed, even if I judged them to be of little 
advantage for myself or tiring, or of little benefit for the others.”16

Brother Załuski saw his Marian devotion closely related to the 
“White Marians,” especially Father Founder himself. He was a person 
who emphasized the Marian legacy and reminded one of the nearly 
forgotten Fr. Papczyński. He was of the opinion that “the truths about 
our Blessed Mother as taught by the Church become the deepest 
Marian experience that reaches one’s mind, heart, and will, and brings 
about the purest emotions and the most beautiful acts of daily life.”17 
He wanted the Marians to have a collection of Mary-related works, 
starting with the scholarly ones up to the books for the general public, 
with the exception, however, of naïve writings that promoted unhealthy 
piety. In his opinion, the library should also include art collections, 
art books, and sculptures. He fervently advocated the creation of 
the Marian publishing house, which would not only promote proper 
Marian devotion, but also combine it with practical activity, by showing 
its connection to the national history and the life of the great holy 
figures.

Brother Załuski was a well-educated man, fluent in several lan-
guages; he held a Doctor’s degree in agricultural science. For those 
reasons, he was prompted and encouraged to become a priest. He and 
Fr. Bronikowski, the General Vicar, were engaged in correspondence 
which proved that Br. Załuski was encouraged to take the road to 
priesthood. Father Bronikowski wrote: “Why does this Director cling 
so stubbornly to his lay state? How many problems would have been 

15  This shows the great influence of Fr. Renovator who practiced his teachings in his 
own life. 

16  Brother Załuski, [letter] Dla Przewielebnego Ojca W. Smolińskiego Wizytatora Ge-
neralnego w Skórcu, odpowiedzi na pytania (17.02.1957), Archives of the Polish 
Province.

17  Brother Załuski, Refleksje i uwagi w sprawach realizowania zadań Zgromadzenia 
poczynione dla Przełożonych, p. 7, Archives of the Polish Province.
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already resolved should he be ordained or on the way to ordination as 
a seminarian? Also, so much good could come out of it for the glory of 
God.”18 Brother Załuski did not agree to change his vocation, although 
he left to his superiors the final decision in that matter. Defending his 
path of vocation, he invoked his conversations with Blessed George, 
explaining that Fr. Renovator’s idea and rationale were his greatest 
points of reference. Brother Załuski was in favor of increasing the 
number of well-educated religious brothers in the Congregation so 
that they could contribute in a different manner to proclaiming the 
Gospel. He also believed that by accepting the priesthood, he would 
bury this idea and undermine other brothers’ vocations. “As soon as 
I stop being a religious brother, Fr. General, the late Renovator’s very 
idea of having a cadre of educated brothers will also die—a feature 
meant to give our Congregation its special character and properties.”19 
Brother Załuski’s path of religious vocation as a brother was made 
possible also thanks to Blessed George Matulewicz who was much 
taken by and dedicated to this kind of apostolicity. It is well-known 
that he revised the first post-renovation edition of the Constitutions 
(1910) in such a way as to give religious brothers a number of rights. 
The Apostolic See rejected that edition. It is worth mentioning here 
that both Blessed George Matulewicz and Fr. Francis Bučys signed 
documents using the title “brother.” This was their way to express the 
Congregation’s “brotherly” character. The men who chose the vocation 
of religious brother received not only the Renovator’s understanding, 
but also his appreciation.

Brother Załuski died on Feb. 12, 1963, at the hospital in Siedlce 
(Poland). He is buried at the Marian cemetery in Wawrzyszew (Warsaw). 
In his eulogy, Fr. Zygmunt Trószyński, MIC said: “He was not a priest, 
but his entire life was a priestly one.”20

18  Br. Załuski, List w sprawie przynaglenia do kapłaństwa do Wikariusza Generalnego 
Ojca Kazimierza Bronikowskiego (10.04.1931), Archives of the Polish Province.

19  Br. Załuski, List w sprawie przynaglenia do kapłaństwa do Wikariusza Generalnego 
Ojca Kazimierza Bronikowskiego (10.04.1931), Archives of the Polish Province.

20  See J. Zawadka, Dyrektor Bronisław Załuski, Marian Historical Institute, Warsza-
wa 2003, p. 99.
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6. Summary

To better understand the person of Br. Bronisław Załuski, emphasis 
has been placed on his student activity and contacts with Countess 
Cecylia Plater-Zyberkówna and Blessed George Matulewicz. These 
factors had a significant influence upon his vocation. If not for his 
activity in the ethical circles, the Association of Friends of the Youth, 
and the Rebirth, there would not be a vocation to become a religious 
brother according to the concept of Blessed George. It is this active 
work and meetings with the Countess and Fr. Renovator that laid 
the foundation for his religious vocation. Considering that many of 
our Congregation’s religious brothers changed their vocation to that 
of a priest in the following years, Br. Załuski stands out as someone 
who knew his mind and was consistent in his vocation from start 
to finish. The crisis that affected religious brothers in Lithuania in 
1933-1938 was partly due to their insufficient formation.21 As it 
were, these dangers bypassed Br. Załuski, probably because he had 
a solid intellectual formation. His work, continuous formation, and 
concern for the spiritual life were the traits that set him apart. Being 
ingrained in him from the very beginning, they distinguished him until 
his last day. All these factors contributed to the making of his vocation 
and its fulfillment as a religious brother according to the concept of 
Blessed George Matulewicz. Brother Załuski was free of inhibitions 
that religious brothers sometimes had about priests. Having dedicated 
his entire life to Bielany College, Br. Bronisław Załuski “incarnated” 
Blessed George’s guiding idea: “Every member shall also try, if he can, 
to become more skilled and even expert in some particular theoretical 
or practical science or in some art or trade, so that he may become 
more useful to the Church, the Congregation, and society in his chosen 
field.”22

Translated from Polish: Marina Batiuk

21  See P. Chudzik, Kryzys wśród braci mariańskich na Litwie w latach 1933-1938, 
in „Ephemerides Marianorum” 1(2012) pp. 135-148.

22  Instructions of Archbishop George.
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Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, w swo-
jej ponadtrzystuletniej tradycji miało wiele wybitnych postaci. Jedną 

z nich jest ks. Zygmunt Trószyński.
Ksiądz Zygmunt był człowiekiem znanym głównie w środowisku 

warszawskim, gdyż urodził się pod Warszawą, zdobył w niej teologicz-
ne wykształcenie oraz spędził większość swego życia kapłańskiego. Roz-
głos dała mu silna wiara w Boga, jego troska o ubogich i otwartość na 
człowieka, niezależnie od wyznania. 

Na temat jego działalności duszpasterskiej, społecznej, wychowaw-
czej i charytatywnej ukazało się kilka szczątkowych publikacji. Pierw-
szą poważną pracą, systematyzującą życie ks. Zygmunta jest praca ma-
gisterska Krzysztofa Wojtkowskiego: Ksiądz Zygmunt Trószyński, pseu-
donim Alkazar i jego działalność duszpasterska w czasie II wojny świato-
wej (Warszawa 1987). Praca ta została jednak zawężona do opisu ży-
cia i działalności ks. Trószyńskiego z okresu II wojny światowej. Po woj-
nie ten wspaniały marianin żył jeszcze dwadzieścia lat i do końca swych 
dni, mimo że nieustannie doświadczał cierpienia, nie zapominał o służ-
bie drugiemu człowiekowi.

Niniejsze opracowanie jest podzielone na trzy części. Odpowiada-
ją one głównym etapom życia ks. Zygmunta Trószyńskiego. W pierw-
szej omówione będzie życie ks. Zygmunta od jego narodzin aż do 
1945 r. Odsłoni ona jego formację intelektualną, zakonną i działal-
ność duszpasterską. 
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W drugiej zostanie podjęta próba ukazania kolejnej części życia ma-
riańskiego kapłana, przypadającej na okres od II wojny światowej do 
1953 r. Będzie zawierała opis działalności charytatywnej, duszpaster-
skiej i społecznej w parafii Matki Boskiej Królowej Polski na Marymon-
cie w Warszawie oraz bardzo trudnego dla ks. Zygmunta czasu areszto-
wania i uwięzienia przez ówczesne władze komunistyczne.

Ostatnia część będzie opisem złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Zyg-
munta, a także trudnego czasu choroby i śmierci. Odsłoni to troskę jego 
przyjaciół, którzy krótko po jego śmierci zaczęli zabiegać o wyniesienie 
go na ołtarze*. 

1. Ks. Zygmunt Trószyński przed rokiem 1945

Życie Zygmunt Trószyński rozpoczął w licznej, kochającej się rodzi-
nie. Otrzymał od rodziców staranne wykształcenie. Po głębszym zasta-
nowieniu się wybrał, jako swoją drogę życiową, kapłaństwo. Drogę tę 
realizował w Zgromadzeniu Księży Marianów. Bardzo trudnym okresem 
jego życia i działania był czas II wojny światowej. Ksiądz Zygmunt po-
dejmował w tym czasie różne zadania: był kapelanem AK, pełnił funk-
cję proboszcza, działał charytatywnie. Służył wszystkim bez wyjątku i na 
różne sposoby. Prezentowane tu treści pomogą zrozumieć dalsze koleje 
życia i postawę tego bohaterskiego kapłana, uwzględniając okres od na-
rodzenia do roku 1945. 

1.1. Życie, formacja i praca duszpasterska 

Zygmunt Marian Trószyński urodził się 4 grudnia 1886 r. jako syn 
Mikołaja i Marii z Richterów1. Ojciec jego trzykrotnie był żonaty. Z pierw-
szego małżeństwa urodziło się mu trzech synów i córka, która zmarła. 
Po śmierci żony ożenił się po raz drugi. Z tego małżeństwa miał córkę 

  *  Rozprawa niniejsza prezentuje zasadniczą część pracy magisterskiej pt.: Życie 
i działalność księdza Zygmunta Trószyńskiego MIC w latach 1945-1965, napisa-
nej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Marka Zahajkiewicza na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim.

  1  AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz z 3 lutego 1957, s. 1; Wspomnienia ks. Zyg-
munta Trószyńskiego, zeszyt - pamiętnik, rps; Elenchus Sodalium et Domorum Ope-
rumque totius Congregationis Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Imma-
culatae Conceptionis B. M. Virginis pro anno Domini 1932, Roma 1932, 23. 
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Marię (późniejszą opiekunkę ks. Zygmunta po śmierci jego matki) i czte-
rech synów. Druga żona również wcześnie zakończyła życie, pozostawia-
jąc Mikołaja z piątką małych dzieci2. Trzecie małżeństwo dało mu troje 
dzieci, z których Zygmunt był najmłodszy3. Rodzice wraz z dziećmi za-
mieszkali w Rudzie Marymonckiej (dzisiaj Marymont, dzielnica Warsza-
wy). Ojciec pełnił urząd wójta gminy. Nie zachował się akt chrztu Zyg-
munta. Z pamiętnika ks. Zygmunta dowiadujemy się, że był ochrzczony 
w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (dzisiaj dzielnica War-
szawy). Jego rodzicami chrzestnymi byli najstarszy przyrodni brat Kazi-
mierz i jego najstarsza, przyrodnia siostra Maria. W czerwcu 1887 r., 
gdy Zygmunt miał zaledwie pół roku życia, umarła mu matka4. Rodzice 
chrzestni okazali się dobrymi opiekunami. Pomagała im w wychowaniu 
siostra ojca, Julia. Ksiądz Zygmunt opisał w swoim pamiętniku wycho-
wanie, jakiemu był poddany: Ciocia nadzwyczaj pobożna, wychowanka 
pensji ss. wizytek w Warszawie, penitentka ojców kapucynów (oo. Proko-
pa i Honorata) zaszczepiła w duszy i sercu pobożność, żywą wiarę i cno-
tliwość. Siostra Maria delikatnie korygowała, abym nie był dewotem [...], 
przykład też starszych braci – wpływało to wszystko dodatnio na urobie-
nie mojej pobożności5. Gdy Zygmunt ma niespełna 17 lat, umiera mu 
we wrześniu 1903 roku ojciec6. 

Dzięki dobroci i opiece ojca chrzestnego – brata przyrodniego Kazi-
mierza, udało mu się w 1907 roku ukończyć maturą 7-klasową szkołę 
realną Zrzeszenia Kupców Warszawskich im. Wróblewskiego w Warsza-
wie7. Tego samego roku wyjechał do Krakowa, aby studiować na wy-
dziale przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po roku przeniósł się 
do Fryburga Szwajcarskiego, gdzie kontynuował studia w tym kierun-
ku. Tam, pod wpływem ojca Władysława Korniłowicza, w 1908 roku 
postanowił zostać księdzem. W tym celu przeniósł się na Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu we Fryburgu i przez dwa lata studiował filozofię 
tomistyczną8. Po śmierci ojca chrzestnego Kazimierza w 1910 roku Zyg-

  2  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…
  3  Tamże; Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 1.
  4  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…
  5  Tamże. 
  6  APMB, Księga zgonów 1901-1906. Akt nr 241 z 24 września w 1903 r.
  7  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…
  8  Tamże; Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 1; H. Golian, Curriculum vitae ks. Zyg-

munta Trószyńskiego MIC, „Immaculata” 2(1965) nr 11, 1.
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munt opuścił uniwersytet we Fryburgu i wrócił do Warszawy, aby wstą-
pić do Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Dzięki zdobytemu 
już wykształceniu został przyjęty na III rok. W następnym roku otrzy-
mał tonsurę, której udzielił mu w Warszawie biskup Kazimierz Ruszkie-
wicz. On też, tego samego roku w marcu, udzielił mu wszystkich święceń 
niższych, by tym samym uchronić kleryka Zygmunta od służby w car-
skim wojsku. W lipcu 1911 r., w wieku 24 lat, po przejściowych egza-
minach na IV rok wyświęcono go na subdiakona. Dokonał tego również 
bp Ruszkiewicz9. 29 czerwca 1912 roku, także przez jego ręce, otrzy-
mał Zygmunt święcenia diakonatu10. Podczas pełnienia posługi diako-
nackiej zachorował, był bardzo osłabiony i wyczerpany. Dla wyzdrowie-
nia wysłano go na dwa miesiące do Nałęczowa do siostry Marii, któ-
ra w tym czasie pracowała w uzdrowisku. Święcenia kapłańskie przyjął 
6 lipca 1913 r. Udzielił mu ich ten sam biskup Ruszkiewicz11. Ksiądz 
Zygmunt w sierpniu 1913 roku otrzymał nominację na wikariusza pa-
rafii Kołbiel koło Mińska Mazowieckiego. Był w tej parafii bardzo krót-
ko, ponieważ już w listopadzie został przeniesiony do Wiskitek pod Ży-
rardowem, gdzie przebywał do połowy marca 1915 roku12. 

Pracę duszpasterską ks. Zygmunt rozpoczynał w bardzo trudnym cza-
sie dla naszej ojczyzny. W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna świato-
wa. Działania wojenne toczyły się niedaleko parafii Wiskitki. Ksiądz Zyg-
munt tak opisywał te wydarzenia w swoim pamiętniku: Niemcy byli tu 
od 29 września do 8 października 1914 roku. Wyrządzili szkodę parafii 
przez zniszczenie majątku ruchomego i nieruchomego na sumę 280 rubli. 
Uszkodzono dom dla służby kościelnej, porozbijano drzwi, okna i porozbija-
no podłogi. Rozebrano też i częściowo spalono rzeczy znajdujące się w przy-

  9  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…; Kwestionariusz 
z 3 lutego 1957…, 2; Elenchus cleri saecularis et regularis archidioecesis 
Varsaviensis pro anno Domini 1912, 16-17. 

10  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…; Zmiany w skła-
dzie osobistym duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, „Wiadomości Archidie-
cezjalne Warszawskie” 2(1912) nr 9, 240; H. Golian, Curriculum vitae ks. Zyg-
munta Trószyńskiego MIC…, 1.

11  AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 2. 
12  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…; Kwestiona-

riusz z 3 lutego 1957…, 2; Elenchus cleri saecularis et regularis archidioecesis 
Varsaviensis pro anno Domini, 1915, 50; Zmiany w składzie osobistym ducho-
wieństwa archidiecezji warszawskiej…, 312; H. Golian, Curriculum vitae ks. 
Zygmunta Trószyńskiego MIC…, 1. 
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budówkach tego domu [...]. Kościół nie ucierpiał nic13. Ksiądz wikary pra-
cował w tej parafii z oddaniem, z kapłańską gorliwością i ogromnym po-
święceniem14, a jego pobyt tam zakończył się zapaleniem płuc. Placów-
kę, jak sam opisuje w pamiętniku, musiał opuścić i udał się na leczenie 
do Zakładu Szlenkiera przy ulicy Młynarskiej w Warszawie. Przebywał 
tam miesiąc i wówczas poznał ojca Leona Kulwiecia, kapelana zakładu. 
Przyczynił się on do tego, aby ks. Zygmunta przewieźć do Otwocka na 
dalsze leczenie. Ksiądz Trószyński przebywał tam prawie 6 miesięcy15. 
Tam też przeżył oblężenie Warszawy [...] i dzień 6 sierpnia 1915, kiedy 
to Rosjanie wycofali się za Bug, [...] a wojska bawarskie na czele z wo-
dzem Leopoldem Bawarskim [...] weszły do Warszawy16. Rosjanie, opusz-
czając stolicę, niszczyli wszystko, czego nie mogli ze sobą zabrać, nawet 
dojrzewające na polach zboże. Okupant niemiecki natomiast ograniczał 
swobody obywatelskie, rozpoczął systematyczną germanizację i niszcze-
nie gospodarki oraz handlu. Organizował wywózkę na roboty przymuso-
we do Niemiec. Kościół, którym kierował abp Kakowski, także doświad-
czał cierpienia ze strony Niemców: niektóre kościoły zamieniono na szpi-
tale i składy żywności, zabraniano odprawiania nabożeństw, nakładano 
podatki na kościoły i parafie, rekwirowano materiał budowlany z budu-
jących się kościołów i plebanii, dachy kościelne odzierano z blachy mie-
dzianej, wywożono naczynia i dzwony kościelne z miedzi i spiżu17. 

Nie najlepiej przedstawiała się sytuacja Kościoła i Polski. Był to jed-
nak czas podejmowania przez księdza Zygmunta kolejnych życiowych de-
cyzji. W Otwocku odwiedzał go ks. Leon Kulwieć, marianin. Te spotka-
nia zaowocowały decyzją wstąpienia do marianów. 13 listopada 1915 
roku został przyjęty do nowo otwartego nowicjatu Zgromadzenia Księży 
Marianów na Bielanach w Warszawie18. Do tej wspólnoty przyjmował 

13  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…; Szlakiem woj-
ny. Zburzone kościoły i parafie Archidiecezji, „Wiadomości Archidiecezjalne War-
szawskie” 5(1915) nr 5, 148-149. 

14  S. Hermanowicz, Parafia Wiskitki, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 
39(1957) nr 8, 353. 

15  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego… 
16  Tamże. 
17  M. Gajownik, Kardynał Aleksander Kakowski wobec wydarzeń politycznych w Pol-

sce (1913-1938), Warszawa 2000, mps, 109-112.
18  APMB, Kronika parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, cz. II, k. 10-13; AMPP, 

sygn. VI C/T, Wspomnienia ks. Zygmunta Trószyńskiego…; Katalog kościołów i du-
chowieństwa Archidiecezji Warszawskiej na rok 1935, Warszawa 1935, 82. 
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go sam odnowiciel o. Jerzy Matulewicz19. Pierwszy w Polsce dom zakon-
ny odnowionego Zgromadzenia na Bielanach właśnie otrzymali maria-
nie wraz z parafią od ówczesnego arcybiskupa warszawskiego Aleksan-
dra Kakowskiego20. Po roku nowicjatu na Bielanach, 13 listopada 1916 
roku złożył ks. Trószyński pierwsze śluby na ręce o. Jerzego Matulewi-
cza, ówczesnego generała marianów. l3 listopada 1919 roku złożył śluby 
wieczyste na ręce o. Włodzimierza Jakowskiego. Do grudnia 1921 roku 
przebywał w domu bielańskim, będąc radnym domu i wikariuszem pa-
rafii Niepokalanego Poczęcia NMP21. Ksiądz Zygmunt w swojej działal-
ności duszpasterskiej współpracował z ks. proboszczem Włodzimierzem 
Jakowskim i drugim wikariuszem (współnowicjuszem) ks. Władysławem 
Łysikiem. Należał do Komisji Opieki nad żołnierzami przy Kole XX Pre-
fektów Archidiecezji Warszawskiej oraz do Związku Misyjnego Kleru ar-
chidiecezji warszawskiej22. W latach 1920-1921, niezależnie od wyko-
nywanej pracy duszpasterskiej, władze Zgromadzenia skierowały go na 
Uniwersytet Warszawski, aby studiował matematykę. Studiów tych nie 
ukończył, gdyż został przeniesiony do Skórca. Zanim tam jednak wyje-
chał, pracował w parafii na Bielanach. Parafia w chwili przekazania jej 
marianom była terytorialnie dość spora. Znajdowała się na obrzeżach 
Warszawy. Ostatecznie wyłoniły się z niej dwie nowe: wawrzyszewska 
– św. Marii Magdaleny i św. Jozafata na Powązkach, a zmniejszona para-
fia na Bielanach obejmowała wieś Młociny i Marymont-Potok23. Na te-
renie tej parafii, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 
1918 r., część nowo formujących się polskich oddziałów wojskowych 

19  Szerzej o bł. Jerzym Matulewiczu zob. T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, 
Warszawa 2005. 

20  J. Bukowicz, Kościół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie, „Wiadomości 
Archidiecezjalne Warszawskie” 50(1968) nr 5, 92. 

21  Katalog kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej na rok 1935…, 84; 
tamże, 310; AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 2; Pismo 
Konsystorza Jeneralnego Archidiecezji Warszawskiej z 8 stycznia 1917; APMB, 
Kronika parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, cz. II, k. 13-19; J. Bukowicz, Ko-
ściół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie…, 90. 

22  Sprawozdanie z działalności Komisji Opieki nad żołnierzami przy Kole XX Prefektów 
Archidiecezji Warszawskiej, „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 10(1920) 
nr 12, 261; Lista członków Związku Misyjnego Kleru w Archidiecezji Warszaw-
skiej, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 12(1922) nr 5, 122.

23  AMPP, sygn. V-Ma, Ks. Zygmunt Trószyński. Krótki rys powstania placówki ma-
rianów na Marymoncie w Warszawie, rps; Katalog kościołów i duchowieństwa Ar-
chidiecezji Warszawskiej na rok 1935…, 84. 
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znalazła dla siebie kwatery. Były to pomieszczenia po wojsku carskim, 
które stacjonowało tu po Powstaniu Styczniowym. Znajdowała się tam 
też kaplica; przy niej zamieszkał od 30 stycznia 1919 r. ks. Zygmunt. 
Trwało to zaledwie kilka miesięcy, do września tegoż roku. W tym cza-
sie objął również duszpasterstwo przy kaplicy na „Potoku” (Marymont-
Potok), na ulicy Tylżyckiej, a także był kapelanem Stowarzyszenia „Na-
uka i Praca”. Codziennie odprawiał Mszę św., a w niedzielę w sposób 
bardziej uroczysty dla szkół i wiernych. Odprawiał też Mszę św. w kapli-
cy na Marymoncie. Zaczęło tu kwitnąć duszpasterstwo, pod opieką księ-
dza znajdowało się tysiące ludzi zaniedbanych, potrzebujących i zniszczo-
nych wojną24. Ksiądz Trószyński od biskupa polowego Stanisława Galla 
otrzymał do pomocy ks. Michała Sopoćkę, kapelana wojskowego.

 Zgromadzenie Księży Marianów w nowych warunkach politycznych 
miało większe możliwości rozwoju. Władze zgromadzenia rozpoczęły sta-
rania o odzyskanie zabranych klasztorów. Jednym z nich był klasztor 
z kościołem w Skórcu, w diecezji siedleckiej, zagarnięty przez władze car-
skie w roku 186425. Dnia 8 grudnia 1921 roku ordynariusz siedlecki, 
bp Henryk Przeździecki, przekazał marianom klasztor oraz parafię Skó-
rzec. Zgromadzenie reprezentowali: ks. Włodzimierz Jakowski – wika-
riusz generalny marianów w Polsce, ks. Władysław Łysik i ks. Zygmunt 
Trószyński, który miał objąć obowiązki proboszcza i przełożonego domu 
w Skórcu26. Należał do Związku Misyjnego Kleru diecezji podlaskiej27. 
13 lipca 1923 roku ks. Zygmunt Trószyński wyjechał do Gdańska i tam 
wziął udział w pierwszej kapitule Zgromadzenia, która obradowała od 
16 do 19 lipca 1923 roku28. Ksiądz bp Jerzy Matulewicz, generał ma-

24  AMPP, sygn. V-Ma, Ks. Zygmunt Trószyński. Praca moja na Marymoncie, mps, 
7-8; J. Bukowicz, Kościół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie…, 92-93. 

25  H. Golian, Curriculum vitae ks. Zygmunta Trószyńskiego MIC…, 1.
26  ADMS, b. sygn., Liber Chronicus - Cc. RR. Marianorum Domus Skórzecensis 

1922-1964, k. l; Pismo bpa Henryka Przeździeckiego z 28 listopada 1918 z do-
piskiem dnia 8 grudnia 1921 r.; Dziennik czynności JE Biskupa Ordynariusza, 
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 3(1921) nr 11-12, 174; Zmiany w skła-
dzie osobistym duchowieństwa, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 3(1921) 
nr 11-12, 173; J. Bukowicz, Stan osobowy, placówki i działalność marianów, w: 
Marianie 1673-1973, red. J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975, 134.

27  Wykaz członków Związku Misyjnego Kleru w Diecezji Podlaskiej, „Wiadomości 
Diecezjalne Podlaskie” 4(1922) nr 6-7, 143.

28  ADMS, b. sygn., Liber Chronicus Cc. RR. Marianorum Domus Skórzecensis 
1922-1964; S. Klimaszewski, Zarząd generalny i międzynarodowy domu stu-
diów w Rzymie, w: Marianie 1673-1973…, 154-155.
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rianów, w liście z 12 marca 1923 r. do ks. Kazimierza Bronikowskiego 
(wikariusza generalnego) tak napisał o proboszczu i przełożonym Skórca: 
O. Trószyński pisał do mnie [...], jak zawsze trochę bieduje. Proszę go po-
cieszyć i uspokoić [...], zdaje mu się, że nic nie potrafi, że z niego są nie-
zadowoleni, ale to zacna dusza29.

Sytuacja ekonomiczna państwa polskiego, które wciąż jeszcze dźwiga-
ło się ze zniszczeń pierwszej wojny światowej, była bardzo ciężka. Dzie-
ła prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów, takie jak nowi-
cjat, dom studiów i Niższe Seminarium Duchowne, gimnazjum na Bie-
lanach i zakład im. Mańkowskich w Warszawie, potrzebowały pienię-
dzy. Zaczęto więc wysyłać marianów na misję do USA. Jednym z tych, 
którzy wyjechali do pracy pośród polskich emigrantów w Ameryce, był 
ksiądz Zygmunt. Zanim jednak wyjechał, wpierw przekazał przełożeństwo 
domu skórzeckiego ks. Kazimierzowi Bronikowskiemu30, który w dniu 
14 stycznia 1924 r. został proboszczem tamtejszej parafii. Ksiądz Zyg-
munt przebywał jeszcze w Skórcu do 23 lutego 1924 roku31, po czym 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Współpracował tam z ks. Włodzi-
mierzem Jakowskim i ks. Ryszardem Bakalarczykiem. Razem z nimi prze-
bywał w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Cambridge (Massachu-
setts), korzystając z dobroci i gościnności tamtejszego proboszcza, Polaka, 
ks. Henryka Żmijewskiego. Praca apostolska, jaką tam wykonywali ma-
rianie, różniła się od tej, którą znał były ks. proboszcz skórzecki, ksiądz 
Zygmunt. Była to przede wszystkim praca apostolska przez rozprowa-
dzanie Pisma Świętego i obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej, przez 
głoszenie misji i rekolekcji i pomoc tamtejszemu duchowieństwu diece-
zjalnemu32. Jan Bukowicz napisał w swojej książce „Świadkowie wiary. 
Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm”, że ks. Zygmunt 
nie czuł się tam dobrze i tęsknił do pracy parafialnej na Marymoncie33. 

29  AMPP, b. sygn., Regest listu ks. bpa Jerzego Matulewicza do ks. Kazimierza Bro-
nikowskiego z 12 marca 1923.

30  ADMS, b. sygn., Liber Chronicus Cc. RR. Marianorum domus Skórzecensis…, 
k. 5-6.

31  Tamże, k. 6; AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 2; Zmia-
ny w składzie osobowym duchowieństwa, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 
6(1924) nr 2-3, 43-44.

32  AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 2; H. Golian, Curricu-
lum vitae ks. Zygmunta Trószyńskiego MIC…, 2.

33  J. Bukowicz, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komu-
nizm, Warszawa 2001, 302. 
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Z listu ks. bpa Jerzego Matulewicza do ks. Zygmunta z 11 września 
1924 r. dowiadujemy się, że został on odwołany z misji w Stanach Zjed-
noczonych i mianowany proboszczem parafii Bielany34. Ksiądz Zygmunt 
Trószyński przebywał w Ameryce jeszcze do końca 1925 r. 

Po powrocie, w styczniu 1926, został mianowany proboszczem para-
fii bielańskiej35. Wracał jednak nie do tej samej parafii, jaką znał, gdy był 
w niej wikarym. Liczba parafian zmniejszyła się z 8799 do 510036. Ka-
plica na Marymoncie w 1922 r. przeszła w ręce duszpasterstwa wojsko-
wego. Opiekę nad nią sprawował ks. Michał Sopoćko. Odremontowaną, 
poświęcił 16 listopada 1924 r. biskup polowy Stanisław Gall. W 1927 
roku rektorem tej kaplicy został ks. Zygmunt. Był on też kapelanem po-
mocniczym ks. Stefana Ugniewskiego – proboszcza parafii wojskowej 
św. Jerzego, pod którą podlegała kaplica na Marymoncie37. Będąc pro-
boszczem, ks. Zygmunt pełnił dodatkowo w latach 1926-1930 obowiąz-
ki prefekta. Uczył religii w dwóch szkołach powszechnych na Marymon-
cie: w szkole nr 53 przy ul. Gdańskiej 1 i szkole nr 176 przy ul. Marii 
Kazimiery 21. Kochał dzieci; znał każde z imienia i nazwiska, wielu po-
magał materialnie, niektórym zastępował ojca38. Od roku 1927 zamiesz-
kał przy kościele na Marymoncie, otwierając dla wygody wiernych filię 
kancelarii parafii. Ludność Marymontu była zaniedbana moralnie i bied-
na. Ksiądz Trószyński natychmiast zorganizował pomoc dla najbiedniej-
szych, samotnych i starych. W 1928 roku założył parafialny oddział Cari-

34  AMPP, b. sygn., Regesty listów bpa Jerzego Matulewicza do ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego z 11 września 1924 i 11 maja 1925. 

35  Zmiany w składzie osobowym duchowieństwa, „Wiadomości Warszawskie” 
16(1926) 26; J. Bukowicz, Świadkowie…, 302. 

36  Katalog kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej na rok 1935…, 
43; Rocznik Archidiecezji Warszawskiej zawierający opis duchowieństwa i para-
fii w roku 1958, Warszawa 1958, 118, 121. 

37  AMPP, sygn. VI CIT, Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 2; Ks. Zygmunt Tró-
szyński. Praca moja na Marymoncie…, 2; Sygn. V-Ma, Ks. Zygmunt Trószyń-
ski. Krótki rys powstania placówki marianów na Marymoncie w Warszawie…; 
H. Golian, Curriculum vitae ks. Zygmunta Trószyńskiego…, 2; Wykaz ducho-
wieństwa wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1927 r., Warszawa 1927, 12. 

38  APMB, b. sygn., Pisma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Z. Trószyńskie-
go z 9 września 1928, 20 listopada 1926, 25 listopada 1927, 3 lutego 1928, 
28 sierpnia 1929; Pisma Inspektora Szkolnego miasta Warszawy do ks. Z. Tró-
szyńskiego z 15 września 1926, 9 listopada 1926, 1 września 1928; Sygn. 
VI C/T, Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Trószyńskiego z 20 
sierpnia 1929. 
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tas oraz liczne koła organizacji społecznych. Postarał się o potrzebne fundu-
sze i zorganizował grupę współpracowników39. W latach 1928 do 1930 
przeprowadził zewnętrzną renowację kościoła na Marymoncie40. Praca 
charytatywna ks. proboszcza Zygmunta była dobra i owocna. Nuncjusz 
apostolski Franciszek Marmaggi wystosował do księdza Trószyńskiego 
dwa pisma; pierwsze z okazji 15 rocznicy święceń kapłańskich, a dru-
gie w 10 rocznicę złożenia ślubów wieczystych. Wyraził w nich swoją 
wdzięczność jubilatowi za wykonywaną pracę apostolską i udzielił bło-
gosławieństwa na dalsze lata jego działalności41. Te listy gratulacyjne są 
wyrazem, że ks. Zygmunt Trószyński był osobą wyjątkową, całym ser-
cem oddaną służbie Bogu i ludziom. Często w jego działaniu można było 
dostrzec zachowania czysto ludzkie – porywczość, pretensjonalność czy 
wybuchowość, ale zawsze potrafił podjąć refleksję nad tym, co czynił, 
i przeprosić. Jako dowód niech posłużą słowa ówczesnego przełożonego 
generalnego ks. bpa Jerzego Matulewicza skierowane w liście do ks. Ka-
zimierza Bronikowskiego o księdzu Zygmuncie: Przesyłam list do ks. Tró-
szyńskiego. On zawsze taki sam gorączka, pełen projektów, pretensji nie-
raz, że nie chcą ich urzeczywistnić, ale w gruncie gorliwa, zacna dusza. 
Zawsze potem przeprasza i cofa się, że się zagorączkował. Proszę go trak-
tować z wyrozumiałością. Jako proboszcz musi mieć autonomię, ale niech 
nie tworzy nowych prac, których ani on sam, ani my nie możemy dźwi-
gać. [...] Niech się nie boi, nikt nie myśli przeszkadzać dobrym rzeczom, 
ale roztropność musi normować zapał i wszystkie inne cnoty42.

W roku 1931 ks. Zygmunt Trószyński opuścił na dwa lata Mary-
mont i udał się do pracy w Skórcu, aby pełnić ponownie obowiązki pro-
boszcza. W tym też czasie w Zgromadzeniu Księży Marianów nastąpi-
ły zmiany. Zmarłego 27 stycznia 1927 roku przełożonego generalnego 
ks. bpa Jerzego Matulewicza zastąpił ks. Franciszek Buczys. Zgromadzenie 
rozrastało się, marianie budowali nowe domy w różnych krajach, takich 
jak Łotwa, Białoruś, Włochy, Rosja. Erygowali nowe prowincje: św. Kazi-
mierza w Ameryce, św. Jerzego na Litwie i Opatrzności Bożej w Polsce43. 

39  J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
40  AMPP, sygn. V-Ma, Ks. Zygmunt Trószyński. Praca moja na Marymoncie, 

mps, 2; J. Bukowicz, Kościół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie…, 94. 
41  APMB, b. sygn., Pisma nuncjusza Marmaggi z 7 lipca 1928 i z 2 września 1929, 

mps.
42  AMPP, b. sygn., Regest listu ks. bpa Jerzego Matulewicza do ks. Kazimierza Bro-

nikowskiego z 11 września 1926.
43  J. Bukowicz, Stan osobowy, placówki i działalność marianów..., 136-137; T. Gór-

ski, Prowincja polska Opatrzności Bożej, w: Marianie 1673-1973…, 202-206.
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Przebywając w Skórcu, ks. Zygmunt był świadkiem gruntownych prze-
mian wspólnoty mariańskiej. Podobnie jak i w parafii na Bielanach, tak 
i tu pałał gorliwością o „winnicę Pańską”. Bardzo dobrze rozwinął dzia-
łalność społeczną i charytatywną. Ponadto kuria diecezjalna mianowała 
go wizytatorem nauki religii w szkołach powszechnych diecezji siedlec-
kiej. W 1931 został mianowany wizytatorem dla parafii Wodynie i Se-
roczyn Siedlecki, a od 15 października 1932 roku dla parafii Seroczyn 
i Suchożreby44. Pod koniec swego pobytu w Skórcu wziął udział w odby-
wającej się tam pierwszej kapitule prowincjalnej, na której na urząd pro-
wincjała wybrano ks. Władysława Mroczka. Ksiądz Zygmunt został na 
niej powołany na III radnego prowincjalnego, złożył zaś obowiązki eko-
noma, pełnione przez trzy lata. W tym samym czasie erygowano dom 
zakonny pod wezwaniem św. Józefa w Warszawie na Marymoncie, obok 
kościoła Matki Bożej Królowej Polski45 .

W październiku 1933 r. powrócił tam jako przełożony. Został wi-
kariuszem parafii bielańskiej i rektorem kościoła na Marymoncie. Kon-
tynuował rozpoczęte przed dwoma laty prace społeczne. Będąc w Skór-
cu, wciąż należał do Zarządu Katolickiego Związku „Caritas” Archidie-
cezji Warszawskiej. W 1936 roku został mianowany proboszczem pa-
rafii Bielany-Marymont46. Przeniósł kancelarię do parafii na Marymont, 
zostawiając przy kościele bielańskim jej filię. Troszczył się o dzieci. Otwo-
rzył kilka przedszkoli. Organizował dożywianie na Marymoncie i w Mło-

44  Wizytatorzy nauki religii w szkołach powszechnych diecezji siedleckiej czyli podla-
skiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 13(1931) nr 10-12, 387; Wizytato-
rzy nauki religii w szkołach powszechnych diecezji siedleckiej, „Wiadomości Die-
cezjalne Podlaskie” 14(1932) nr 11, 465. 

45  ADMS, b. sygn., Liber Chronicus - Cc. RR. Marianorum Domus Skórzecensis, 
k. 22; T. Górski, Prowincja, w: Marianie…, 206; S. Klimaszewski, Zarząd, w: 
Marianie…, 161; Elenchus Sodalium et domorum operumque totius Congregationis 
Clericorum Regularium Marianorum sub Titulo Immaculatae Conceptionis B.M 
Virginis pro anno Domini 1934, Romae 1934, 30, 37; AMPP, sygn. V-Ma, 
Ks. Zygmunt Trószyński. Praca moja na Marymoncie, mps, 3; J. Bukowicz, 
Świadkowie…, 303.

46  AMPP, sygn. VI C/T, Kopia pisma nr 345/36 z sierpnia 1936; Pismo Kurii Me-
tropolitalnej Warszawskiej do Prowincjała Księży Marianów w Polsce z 8 paź-
dziernika 1936; APMB, b. sygn., Kronika parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, 
[cz. II], k. 13; Zmiany wśród duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej, „Wiado-
mości Archidiecezjalne Warszawskie” 26(1936) nr 11, 476; Sprawozdanie Ka-
tolickiego Związku „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1932-1933, 
79-126; J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
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cinach. Otworzył kilka kuchni. Urządzał gwiazdkę i święcone47. W roku 
1939 ksiądz Zygmunt został II radnym prowincjalnym marianów w Pol-
sce48. Całe Zgromadzenie Księży Marianów, po kapitule generalnej ob-
radującej w Rzymie w dniach 19-29 lipca 1939 roku, wybrało nowe 
władze. Na generała wybrano ponownie ks. bpa Franciszka Buczysa49, 
a na prowincjała dla Polski ks. Jana Sobczyka50. Mimo tak odpowie-
dzialnego zaangażowania się ks. Zygmunta w sprawy samego Zgroma-
dzenia, jako drugi radny, nie zaniedbywał on swoich codziennych obo-
wiązków proboszcza i przełożonego domu marymonckiego. Miał wiel-
kie serce dla wszystkich ludzi bez wyjątku, nie liczyło się dla niego po-
chodzenie, wykształcenie czy wyznanie, liczył się człowiek. Lipiec 1938 
był dla księdza Zygmunta, a zwłaszcza dla jego parafian, bardzo waż-
nym miesiącem. Ksiądz proboszcz obchodził, przy licznym udziale wier-
nych, srebrny jubileusz kapłaństwa. W tym też czasie dokonano poświę-
cenia nowego lokalu Akcji Katolickiej w parafii Bielany przy ulicy Ma-
rii Kazimiery51. Ludzi, którzy znali księdza Zygmunta, jego działalność 
oceniają jako bardzo dobrą. Pragnął przede wszystkim pomóc drugiemu 
człowiekowi – materialnie, ale i duchowo. Myśląc o innych, zapominał 
o sobie. Każdy nowy dzień był niespodzianką, przynosił nowe proble-
my i trudności do rozwiązania. Niezawodnym pomocnikiem w rozwią-
zywaniu problemów materialnych i finansowych księdza Zygmunta był 

47  J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
48  Elenchus Sodalium et domorum operumque totius Congregationis Clericorum 

Regularium Marianorum sub Titulo Immaculatae Conceptionis B.M Virginis pro 
anno Domini 1939, Romae 1939, 23.

49  Ks. Franciszek Buczys był biskupem tytularnym Olimpu. Urodził się w pobliżu 
Mariampola w 1872 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Sejnach, w Aka-
demii Duchownej w Petersburgu i na uniwersytecie we Fryburgu. Wyświęcony 
w 1899 r. Był profesorem Akademii Duchownej i uniwersytetu w Kownie, któ-
rego też przez pewien czas był rektorem i organizatorem wydziału teologiczne-
go. Od 1927 roku przebywał w Rzymie. Pełnił funkcję konsultora Kongrega-
cji Kościoła Wschodniego, a po konsekracji na biskupa bizantyjsko-słowiańskie-
go w 1930 był także wizytatorem dla Rosjan, katolików wschodniego obrząd-
ku na emigracji. Rządził Zgromadzeniem jako generał w latach 1927-1933 oraz 
1939-1951. Pisał wiele w języku litewskim i polskim. Pochowany w grobowcu 
zgromadzenia na Campo Verano w Rzymie. Album zmarłych…, 111.

50  T. Górski, Prowincja, w: Marianie…, 202; TENŻE, Marianie, w: Życie religijne 
w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, 
624; S. Klimaszewski, Zarząd, w: Marianie…, 158-164.

51  Kronika, „Biuletyn Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej” 8(1938) nr 9, 
337. 
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św. Antoni. Mimo tak wielu problemów ksiądz Trószyński był człowie-
kiem pełnym radości i pokoju, swoją postawą wnosił nadzieję w życie 
tych, którzy ją stracili. Czasy końca roku 1938 nie zapowiadały zmian 
na lepsze, wprost przeciwnie, zwiastowały kolejną wojnę. 

1.2. Życie i działalność ks. Zygmunta Trószyńskiego w czasie 
  okupacji 1939-1945

Nadszedł bardzo trudny okres dla Polski i Kościoła w Polsce. Począ-
tek roku 1939 to ciągłe spory między krajami ościennymi, jak również 
brak konkretnej polityki wewnętrznej kraju. Polska ledwie co dźwignę-
ła się ze zniszczeń spowodowanych I wojną światową, a już jawiło się 
przed nią widmo kolejnej wojny. 

Kościół katolicki nie był obojętny na wydarzenia polityczne tego cza-
su. Duchowni polscy w kraju i za granicą intensywnie włączyli się do 
akcji dozbrajania armii polskiej. Zbierali fundusze, podpisywali Pożycz-
ki Obrony Przeciwlotniczej. Pomagały w tym również organizacje i za-
kłady kościelne, stowarzyszenia, bractwa. Sama Kuria Metropolitalna 
Warszawska zadeklarowała na rzecz obrony powietrznej państwa kwotę 
30 tys. zł52. Cały kraj intensywnie się mobilizował i przygotowywał do 
nieuniknionej wojny. 

Dnia 1 września 1939 r., o godzinie 4.45 wojska niemieckie, bez 
wypowiedzenia wojny, przekroczyły granicę Polski. 

W parafii ks. Zygmunta Trószyńskiego walka toczyła się głównie na 
terenie wsi Młociny i Lasku Młocińskiego. 21 września Wojsko Polskie 
straciło Młociny i Wawrzyszew, a 26 września Niemcy zajęli klasztor 
Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach53. Niezdobyta militarnie 
Warszawa skapitulowała 27 września na skutek wyczerpania amunicji, 
braku żywności, wody, światła, gazu itp. Zginęło ok. 6 tys. żołnierzy i ok. 
25 tys. osób cywilnych, rannych było ponad 50 tys. osób54. 

Sytuacja całego kraju była bardzo zła, a Warszawy jeszcze gorsza. 
Niemcom zależało, aby Polacy zapomnieli, że to miasto było ich stoli-
cą. Zaczęły się masowe aresztowania, prześladowania i grabieże. Nowa 

52  S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie: duchowieństwo katolickie w walce o nie-
podległość Polski w 2. wojnie światowej, Warszawa 1971, 26-30. 

53  K. Dunin-Wąsowicz, Na Żoliborzu 1939-1945, Warszawa 1984, 25-31.
54  Historia Warszawy. Okres 1939-44, w: Encyklopedia Warszawy, 255.
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rzeczywistość, gorsza od poprzedniej, nie zraziła 53-letniego ks. Zyg-
munta Trószyńskiego. Wprost przeciwnie, widząc tak ogromne potrze-
by materialne i duchowe wśród parafian, i nie tylko, natychmiast podjął 
działania mające na celu wszechstronną pomoc. Działał na terenie Bie-
lan, Marymontu i Żoliborza, wciąż będąc proboszczem parafii MB Kró-
lowej Polski. Opiekował się uciekinierami i żołnierzami, zwłaszcza ran-
nymi, przygarniał zagubione dzieci. [...] Przy ul. Lipowej otworzył schro-
nisko dla żołnierzy-rekonwalescentów, które po zakazie działalności PCK 
sam utrzymywał i zaopatrywał. Stworzył tajną organizację „Pomoc Żoł-
nierzowi”, wysyłając paczki do jeńców w oflagach i stalagach, [a później] 
pomagając partyzantom. Współpracował z Radą Główną Opiekuńczą i ze 
Stołecznym Komitetem Samopomocy Społecznej55. Odprawiał mszę św. 
polową dla żołnierzy na Dworcu Gdańskim, udzielał absolucji, spowia-
dał, komunikował, jak również przynosił przebywającym tam żołnie-
rzom jedzenie i papierosy, dodawał im ducha. Odprawiał nabożeństwa 
dla ludności cywilnej i wojska przy ulicy Gdańskiej, na „Górce”, w ko-
ściele, który nie doznał uszkodzeń w czasie natarcia wrześniowego; wy-
głaszał tam patriotyczne kazania56. Działalność marymonckiego probosz-
cza już od pierwszych chwil wojny musiała być skuteczna i bezintere-
sowna, skoro w dowód uznania otrzymał od Dowództwa Obrony War-
szawy Krzyż Walecznych57. 

Sytuacja materialna ludzi pogarszała się z dnia na dzień. Chorych 
i głodnych było coraz więcej. W odpowiedzi na te potrzeby ks. Zygmunt 
zaczął organizować kuchnie, które rozdawały jedzenie wszystkim miesz-
kańcom parafii Marymont, liczącej wtedy 18 tys. osób. Zorganizował kil-
ka takich kuchni w różnych punktach parafii58. Żywność do tych kuch-
ni zdobywał na wiele sposobów. Korzystał z pomocy organizacji chary-
tatywnych, takich jak Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej i Ra-
da Główna Opiekuńcza, wykorzystywał wszelkie znajomości, a także 
często wyjeżdżał poza Warszawę w celu zdobycia jedzenia59. Całą tę ak-

55  J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
56  Wysocki, Archidiecezja, w: Życie religijne w Polsce…, 336; J. Bukowicz, Kościół 

Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie…, 24. 
57  S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie…, 101.
58  AMPP, sygn. VI C/T, Ks. Henryk Golian, Działalność charytatywna Ojca Trószyń-

skiego, mps, 2; T. Górski, Marianie, w: Życie religijne w Polsce…, 633-634.
59  AMPP, sygn. VII I 7, Pokwitowanie otrzymanych darów 1939-1941, pokwito-

wanie z 7 kwietnia 1940 roku; P. Mika, Wspomnienie o Ojcu Trószyńskim, „Im-
maculata” 2(1965) nr 11, 8. 
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cję utrudniali Niemcy, którzy zabraniali sprowadzania żywności do mia-
sta, zakazywali nielegalnego handlu, a na zakup żywności wprowadzi-
li karty. Ogólnie sytuacja była bardzo ciężka, około 10 tys. ludzi umar-
ło z głodu60. Ksiądz Zygmunt nie ograniczał się tylko do organizowania 
dożywiania, jego pomoc była wszechstronna.

16 listopada 1940 roku gubernator Fischer utworzył w Warszawie 
całkowicie odizolowane od miasta getto, w którym umieszczano ludność 
żydowską. Było to największe getto w Polsce. Ogromne zagęszczenie, 
głód, tyfus i fatalne warunki higieniczne – wszystko to miało prowadzić 
do szybkiego wymierania Żydów. Za samowolne opuszczenie getta, jak 
i za okazanie jego mieszkańcom jakiejkolwiek pomocy groziła kara śmier-
ci61. Ks. Trószyński należał do osób najbardziej zasłużonych dla ratowania 
Żydów. Dzieciom żydowskim wydawał „lewe” metryki, ukrywał je na ple-
banii, u zakonnic i w rodzinach. Łożył na ich utrzymanie. Był w kontakcie 
z ks. Leonem Szelągiem, przechowującym chłopców żydowskich w interna-
cie szkoły na Bielanach62. Wezwał kiedyś jedną ze swoich parafianek i za-
pytał ją, ile ma dzieci. Odparła, że troje. Na to on: «To będzie miała pani 
czwarte». «Co też ksiądz proboszcz mówi?» – odparła zdziwiona kobieta. 
«Nie filozofować, nie filozofować». Ksiądz Trószyński wręczył tej kobiecie 
metrykę chrztu chłopca, i tak ocalił go od śmierci63. Ksiądz Zygmunt Tró-
szyński był człowiekiem, który miał zawsze oczy i uszy, a przede wszyst-
kim serce szeroko otwarte, widział potrzeby wielu ludzi. Z całej masy 
potrzebujących, którym codziennie pomagał, potrafił dostrzec tych ci-
chych, krępujących się prosić o pomoc64. Niezależnie od działalności or-
ganizacji charytatywnych, takich jak: PCK, RGO, „Caritas”, którym kie-
rował, okazywał pomoc doraźną wielu osobom indywidualnym, dzieląc 
się ostatkiem chleba, nie dbając o siebie. W zniszczonej sutannie i często 

60  J. Galant, Działalność społeczno-charytatywna ks. Władysława Łysika w latach 
1939-1945, w: Kościół, z. 1, 148. 

61  Wysocki, Archidiecezja, w: Życie religijne w Polsce…, 341-343; K. Dunin-Wąso-
wicz, Warszawa 1914-1918, PWN 1989, 187-307; Frącek, Zgromadzenie Sióstr 
Rodziny Maryi w latach 1939-1945, w: Kościół, z. 1, 109; Polska golgota, „Kro-
nika Polski” 33(1998) 12; AMPP, sygn. VI C/T, Ks. Henryk Golian, Działalność 
charytatywna Ojca Trószyńskiego, mps, 2; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyź-
nie…, 446-447.

62  J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
63  Święty Franciszek z Marymontu. Wywiad z ks. Janem Bukowiczem MIC o ks. 

Zygmuncie Trószyńskim MIC, „Róże Maryi” 57(2001) nr 3, 13.
64  A.M., Pomógł mi w najcięższym moim nieszczęściu - odpowiedź na ankietę: Ka-

płan w moim życiu, „Słowo Powszechne” (24-25 VI 1972).
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w podartych butach wędrował jak współczesny święty Franciszek, rozda-
jąc na prawo i lewo co mógł: własną odzież, pieniądze, żywność lub choć-
by serdeczne słowa pełne wyrozumienia dla ludzkich błędów65. Postawa 
księdza Zygmunta, człowieka pełnego miłości do każdego bliźniego, nie-
wątpliwie była najlepszym sposobem ewangelizowania.

Działalność charytatywna to nie jedyne zajęcie księdza Trószyńskiego. 
Wciąż pełnił obowiązki proboszcza, czyli chrzcił, udzielał ślubów, grze-
bał umarłych. Pomagali mu w tym wikariusze, marianie: ks. Piotr Mika 
(aż do Powstania Warszawskiego), ks. Witalis Chamionek (w czasie Po-
wstania), ks. Eugeniusz Chojęcki (do 1941 roku, potem prześladowany 
przez gestapo). Razem obsługiwali kościół parafialny Niepokalanego Po-
częcia (pokamedulski), kościół na Marymoncie (na „Górce”), Matki Bo-
żej Królowej Polski, kaplicę publiczną i kaplicę szkolną stowarzyszenia 
„Nauka i Praca”, kaplicę zakonną gimnazjum Zgromadzenia Księży Ma-
rianów, kaplicę publiczną urszulanek66. Pracy mieli bardzo dużo.

Ksiądz proboszcz oprócz pracy duszpasterskiej w tak rozległej parafii 
i szeroko rozwiniętej działalności charytatywnej, działał również w kon-
spiracji. W 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – prze-
mianowanej w 1942 roku na Armię Krajową (AK), gdzie przyjął pseudo-
nim „Alkazar”67. W czerwcu 1940 r. został kapelanem kobiecego oddzia-
łu łączności i sanitariuszek „Sadownika” (potem „Żywiciela”). Udostęp-
nił im salę parafialną na szkolenia, ćwiczenia i odprawy, spowiadał, od-
bierał przysięgę. Przejął też punkt kolportażu prasy podziemnej. Przynosił 
ją listonosz, a inni odbierali68. Następnie został mianowany dziekanem 
Obwodu Północnego II (wcześniej był to Obwód Północny XXII), obej-
mującego: Żoliborz, Powązki, Marymont i Bielany. Podlegali pod niego 
księża: Stefan Sydry MIC, Leon Szeląg MIC, Józef Sieradzan i Wincen-
ty Marczuk69. Ksiądz dziekan w specjalnie przygotowanych schowkach 

65  H. Marczewska, Jeszcze o śp. ks. Zygmuncie Trószyńskim - odpowiedź na ankietę: Ka-
płan w moim życiu…; Święty Franciszek z Marymontu. Wywiad z ks. Janem Bukowi-
czem MIC o ks. Zygmuncie Trószyńskim MIC, „Róże Maryi” 57(2001) nr 3, 12.

66  APMB, b. sygn., Kronika parafialna Niepokalanego Poczęcia NMP [cz. II], k. 3. 
67  K. Wojtkowski, Ksiądz Zygmunt Trószyński, pseudonim Alkazar i jego działalność 

duszpasterska w czasie II wojny światowej, Warszawa 1987, mps, 131. 
68  J. Bukowicz, Świadkowie…, 304. 
69  W. Marczuk, Wspomnienia, w: Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, opr. 

M.M. Drozdowski, M. Miniakówna, T. Strzembosz, Warszawa 1974, t. 1, 129-
131; T. Górski, Marianie, w: Życie religijne w Polsce…, 640-641; Wysocki, Ar-
chidiecezja, w: Życie religijne w Polsce…, 333-334; S. Podlewski, Wierni Bogu 
i Ojczyźnie…, 449.

Zbigniew Borkowski MIC
152



przechowywał akta ślubów osób z podziemia, z całego Okręgu Warszaw-
skiego AK70. Plebania i inne zabudowania przy kościele na ulicy Gdań-
skiej służyły jako punkt kontaktowy. Przebywali w nich żołnierze i ci, 
którzy musieli się ukrywać, tzw. „spaleni”, oraz „chłopcy z lasu”, któ-
rzy chcieli spotkać się z rodzinami, lub decydowali się na życie w lesie71. 
Kościół służył nie tylko do modlitwy, ale również do przechowywania bro-
ni, amunicji, granatów, a także opatrunków i prasy podziemnej. Ksiądz 
Zygmunt w czasie okupacji tacę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca, jak 
również część pieniędzy zebranych w czasie niedzielnych mszy św., prze-
znaczał na cele konspiracyjne72. Był bardzo odważnym kapelanem AK. 
Świadczą o tym jego wystąpienia publiczne, kazania głoszone podczas 
mszy świętych sprawowanych na ołtarzu polowym, znajdującym się w są-
siedztwie z niemiecką jednostką wojskową (oddzielał je tylko ceglany 
mur). Wołał, że faszyzm się nie ostoi, bo antychryst nie może zwyciężyć, 
oraz że wielu Niemców nie ujrzy Vaterlandu. Na jego kazania przyjeżdża-
li ludzie z innych dzielnic. Był wzywany na przesłuchanie przez gestapo 
przy Alei Szucha; tam go bito, cytując mu fragmenty jego kazań, a także 
grożono wyrokiem śmierci. Nie bał się tych gróźb, głosił prawdę z jeszcze 
większą mocą. Latem 1943 roku odprawił mszę św. za zmarłego tragicz-
nie generała Władysława Sikorskiego. Zaśpiewano na niej, przy udziale or-
kiestry, pieśń Boże, coś Polskę..., choć od 8 stycznia 1941 roku obowiązy-
wał zakaz wykonywania tej pieśni73. Ksiądz proboszcz Zygmunt w okre-
sie okupacyjnej nocy hitlerowskiej niósł [...] otuchę, wytrwałość, hart du-
cha, przykład miłosierdzia chrześcijańskiego, a przede wszystkim gorliwą 
wiarę w pomoc i opiekę Matki Bożej74. Jego sposób życia pociągał, jego 
postawa pełna oddania, dobroci i miłości przyczyniła się do nawrócenia 
kilku osób z prawosławia i protestantyzmu na katolicyzm75. Wiosną 1943 r. 

70  W. Marczuk, Wspomnienia…, 129; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie…, 
311-312.

71  K. Malinowski, Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1983, 105-
106; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie…, 445; K. Dunin-Wąsowicz, Na Żo-
liborzu…, 158-159.

72  S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie…, 445.
73  Tamże, 446; Bohaterski kapłan z Żoliborza ksiądz Trószyński żyje i pracuje z za-

pałem, „Express Wieczorny” (4 V 1947), 4; Wysocki, Archidiecezja…, 310. 
74  AMPP, sygn. VI C/T, Kazimierz Grajtner. Powitanie Kardynała Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 11 października 1966, mps.
75  APMB, b. sygn., Liber Conversorum II 1925 -1948.
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został kapelanem AK przy parafii św. Jerzego na Cytadeli w randze kapi-
tana. W czerwcu 1944 roku został awansowany na starszego kapelana 
w randze majora76. Cała ta działalność konspiracyjna była doskonałym 
przygotowaniem do Powstania Warszawskiego. 

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Decyzję o tym podjął do-
wódca AK, gen. Tadeusz Komorowski, widząc, że Armia Radziecka jest 
już bardzo blisko Warszawy. Miała bowiem zdobyty Garwolin, Mińsk 
Mazowiecki i walczyła w okolicach Wołomina i Radzymina. Do 4 sierp-
nia powstańcy opanowali większą część Śródmieścia z Powiślem, Stare 
Miasto, Żoliborz, Wolę, Mokotów i część Ochoty. Stało się jednak ina-
czej niż przypuszczano. Sowiecka 1. Armia Gwardii otrzymała rozkaz 
przejścia do obrony, a do 3 sierpnia Stalin zatrzymał praktycznie wszyst-
kie siły Armii Czerwonej, idącej w kierunku miasta77. Powstańcy zosta-
li skazani na samych siebie. 

Ksiądz Zygmunt o powstaniu dowiedział się rano 1 sierpnia, na od-
prawie księży dziekanów obwodu przy ul. Długiej. Przewidując, że znisz-
czenia mogą być dużo większe niż na początku wojny, zabezpieczył i ukrył 
wszystkie księgi parafialne78. Walki powstańcze były bardzo krwawe. Po 
stronie obrońców stolicy było bardzo dużo rannych i zabitych. W tej sy-
tuacji ksiądz „Alkazar” również okazał się bohaterem – znosił rannych 
z pola walki do schronów, gdzie były urządzane prowizoryczne szpita-
le79. Był zawsze wśród żołnierzy na pierwszej linii ognia, niosąc im nie tyl-
ko pociechę kapłańską, ale i zwyczajną, ludzką pomoc. Chodził z krzyżem 
w ręku po całym Żoliborzu80. Kiedy kościół na „Górce” był pod ostrza-
łem, przestał w nim odprawiać msze święte, a zaczął celebrować po do-
mach. Najświętszy Sakrament z kościoła przeniósł w bezpieczne miej-
sce81. Jako naczelny kapelan obwodu „Żywiciel” ofiarnie służył powstań-
com, zaprzysięgał nowo wstępujących w szeregi AK, spowiadał i udzie-

76  J. Bukowicz, Świadkowie…, 304.
77  M.M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1972, 399-400; 

W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 1984, 603-605; Powstanie War-
szawskie. Przebieg działań, EW, 682-683. 

78  AMPP, sygn. V-Ma, Raport o obecnym stanie kościołów i parafii Bielany - Mary-
mont - Młociny. Sprawozdanie z dnia 14 lutego 1945, mps, 2. 

79  S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie…, 447.
80  J. Bukowicz, Świadkowie…, 304; Z. Gizella, Niemiecki nalot, Poznań 1946, 

19-20.
81  T. Górski, Marianie, w: Życie religijne w Polsce…, 640.
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lał absolucji walczącym. Grzebał zabitych i zmarłych w szpitalach z po-
wodu ran82. Był świadkiem rozstrzeliwania przez Niemców ludności cy-
wilnej Marymontu83. Najprawdopodobniej w dniu, w którym Marymont 
został odbity przez Niemców, tj. 16 września, ksiądz kapelan Zygmunt 
został ranny. Przechodząc przekopem, został zraniony w policzek i ramię. 
Miał przerwaną tętnicę. Nie chciał leczyć się w szpitalu, chociaż było to 
konieczne. Uważał, że wśród rannych są bardziej potrzebujący opieki me-
dycznej niż on. Zgodził się tylko na to, co było niezbędne i konieczne dla 
ratowania jego zdrowia84. Od 20 września był kapelanem VIII Dywizji 
Piechoty im. Romualda Traugutta85.

Do końca był świadkiem odważnej i zażartej walki powstańców 
w obronie stolicy. Nie wystarczyło jednak pragnienie wolności, odwaga 
i bohaterstwo żołnierzy AK wobec druzgocącej przewagi wroga. Przyby-
wało zabitych i zmniejszał się teren zajmowany przez obrońców Warsza-
wy. W dniach od 24 do 30 września odziały AK liczyły jeszcze 32 tys. 
ludzi, a oddziały AL tylko 660 osób. Sytuacja powstania była już bez-
nadziejna. Po zlikwidowaniu przyczółka czerniakowskiego Niemcy przy-
stąpili do natarcia na Mokotów. Zakończyło się ono kapitulacją tej dziel-
nicy oraz Żoliborza. 2 października 1944 roku w kwaterze gen. Ericha 
von dem Bacha-Zalewskiego w Ożarowie przedstawiciele AK, pułkow-
nicy Z. Dobrowolski „Zyndram” i K. Iranek-Osmecki „Heller” podpisali 
umowę kapitulacyjną. Powstańcy, którzy złożyli broń, mieli korzystać 
z praw kombatanckich jeńców wojennych. Ewakuacja ludności cywilnej 
z miasta miała zostać przeprowadzona w sposób oszczędzający zbędnych 
cierpień. Straty niemieckie w 63-dniowej walce z powstaniem wynio-
sły ok. 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych i 9 tys. rannych. Straty pol-
skie były niewspółmiernie większe: 18 tys. powstańców zginęło, dwa-
dzieścia kilka tysięcy zostało rannych, 15 tys. oddało się do niemiec-

82  K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa…, 318; W. Bartoszewski, 1859 dni…, 634-658; 
M.L. Mistecka, Zgromadzenie sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w czasie Po-
wstania Warszawskiego, Lublin 1980, 59. 

83  K. Dunin-Wąsowicz, Na Żoliborzu…, 252-253; A. Borkiewicz, Powstanie War-
szawskie 1944, Warszawa 1964, 429-430.

84  W 20 rocznicę śmierci Ks. Zygmunta Trószyńskiego MIC. Rozmowa ks. S. Kur-
landzkiego z doktorem Ładą-Zabłockim przeprowadzona 30 grudnia 1983, „Im-
maculata” 21(1984) nr 242, 49; J. Bukowicz, Świadkowie…, 304. 

85  W. Bartoszewski, 1859 dni…, 732-743; A. Borkiewicz, Powstanie…, 442; tam-
że, 526-527.
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kiej niewoli. Ludność cywilna: 150 tys. zabitych, przeszło 50 tys. wy-
wiezionych do obozów koncentracyjnych, ok. 150 tys. skierowanych na 
roboty w Niemczech86. 

W tym tragicznym momencie ksiądz Zygmunt Trószyński przeby-
wał jako pacjent w szpitalu powstańczym przy ul. Krechowieckiej 6. 
Tam, nie mogąc wytrwać w bezczynności, choć sam był ranny, nie usta-
wał w pełnieniu obowiązków kapelana – opiekował się rannymi i spo-
wiadał ich. W dniach między 1 a 3 października wraz z grupą rannych 
pod eskortą dwóch niemieckich żołnierzy został wyprowadzony na Bie-
lany do szpitala powstańczego. Tu przebywał kilka dni, po czym prze-
niósł się do Izabelina87. Potem był w Grodzisku, Tworkach, Pruszkowie, 
Babicach, Milanówku. Wszędzie ratował ludzi przed wywiezieniem, aresz-
towaniem, załatwiał pracę i środki do życia. Ludzie do niego biegli, cało-
wali go po rękach, klękali na śniegu, a on ich błogosławił i pocieszał, wy-
pytywał o krewnych i znajomych88. Ksiądz Zygmunt Trószyński przeby-
wał poza Warszawą do 18 stycznia 1945 r. Natychmiast po jej oswo-
bodzeniu przybył do stolicy, do swoich parafian, aby im nadal służyć. 
Wcześniej, tj. 10 stycznia 1945 r., ksiądz Jerzy Sienkiewicz, naczelny 
kapelan AK zwolnił go z funkcji kapelana AK89. 

Rok 1945 był trudnym rokiem: cały kraj, a szczególnie stolica, 
ogromnie zniszczone, wszędzie bieda, głód, zimno i rozpacz po stracie 
najbliższych. Odzyskana wolność rodziła nadzieję, ale i strach przed ju-
trem. Sytuacja polityczna Polski nie była najciekawsza. Ówczesne mo-
carstwa debatowały nad jej nowymi granicami. Groził jej nowy ustrój 
polityczny, zależny całkowicie od Wschodu. Ci jednak, którzy przeżyli, 
a wśród nich ksiądz Zygmunt, myśleli raczej o tym, aby zdobyć jedzenie, 
opał, lekarstwa, mieszkanie oraz o tym, jak spotkać się z najbliższymi.

86  Powstanie Warszawskie. Przebieg działań, w: Encyklopedia Warszawy, 683-685; 
W okupowanej Warszawie, „Kronika Polski” 34(1998) 14-15. 

87  AMPP, sygn. VI C/T, Hanna Marczewska. Kilka wspomnień o Księdzu Zygmun-
cie Trószyńskim, mps; W 20 rocznicę śmierci Ks. Zygmunta Trószyńskiego MIC..., 
50. 

88  J. Bukowicz, Świadkowie…, 304.
89  Tamże; AMPP, sygn. VI C/T, Hanna Marczewska. Kilka wspomnień o Księdzu 

Zygmuncie Trószyńskim, mps.
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2. Od zakończenia II Wojny Światowej do roku 1953 

W dalszych latach życia i działalności, przypadających na bardzo trud-
ny czas powojenny, ks. Zygmunt Trószyński rozwinął szczególnie działal-
ność charytatywną i społeczną w parafii Matki Boskiej Królowej Polski 
na Marymoncie w Warszawie. Liczne świadectwa ludzi żyjących w tym 
okresie, a współpracujących z księdzem Zygmuntem, potwierdzają jego 
dobroć, miłość i poświęcenie na rzecz potrzebujących. Działał na wielu 
płaszczyznach: zabiegał o odbudowę zniszczonego wojną kościoła para-
fialnego, prowadził kilka kuchni dożywiających setki ludzi, organizował 
ochronki dla dzieci, a także pomagał przy ekshumacji zwłok. Często na-
rażał własne życie, wychodząc poza Warszawę, do okolicznych wsi, po 
żywność dla głodujących parafian. To nie jedyne cierpienia, jakie spo-
tkały księdza w tych trudnych latach powojennych. Za swoją działal-
ność został aresztowany i skazany na długie lata więzienia przez ówcze-
sną władzę komunistyczną. 

2.1. Wznowienie pracy duszpasterskiej i charytatywnej w parafii      
  Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie 

Mimo ogromnych zniszczeń Warszawy w czasie wojny do zrujnowa-
nego miasta zaczęła wracać wysiedlona przez Niemców ludność stolicy. 
Tadeusz Sułowski – jeden z powracających (późniejszy bliski współpra-
cownik i współwięzień ks. Zygmunta Trószyńskiego) – tak opisał swój 
powrót do rodzinnego miasta i jego wygląd: Był rok 1945, 22 i 23 sty-
czeń. Mróz, śnieg, dookoła gruzy, zamarznięte ciała poległych, zamordowa-
nych, o których przechodzień nierzadko potykał się, przemierzając skwe-
ry Żoliborza. Wiatr łomotał resztkami poszarpanych blach na dachach do-
mów. W gruzach na ulicach ogniska dookoła sylwetki żołnierzy, zmarznię-
tych, wymizerowanych, w lichych, zielonych mundurach. [...] To polskie 
wojsko smutne, tragiczne, mało lubiane przez naród. Przyszli ze wscho-
du u boku Rosjan, w których szczerość i przyjaźń nikt z nas nie wierzył. 
[...] Przez wiadukt nad dworcem gdańskim szli ludzie, pchali wózeczki, 
ciągnęli skromny bagaż na sankach, nieśli torby i plecaki. [...] Było zim-
no i smutno. Miasto straszyło szkieletami okaleczonych, popalonych do-
mów. Nasze myśli, nasza młodość odarta, okaleczona przez okrutną rze-
czywistość. Zdążaliśmy w milczeniu do nieznanego domu [...] Warsza-
wy. Nasze rodzinne domy wszystkie leżały w gruzach. Szukaliśmy jakie-
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goś skrawka podłogi pod dachem, aby zacząć od nowa życie w kochanej 
Warszawie. [...] Było biednie i nie zanosiło się na poprawienie naszej sy-
tuacji90. Położenie ludności w tych okolicznościach było bez porównania 
bardziej tragiczne, niż po pierwszej wojnie światowej. 

Ksiądz Zygmunt Trószyński był jednym z pierwszych, którzy wrócili 
do stolicy. Już 18 stycznia rozpoczął pracę duszpasterską i charytatywną 
w swojej parafii na Marymoncie. To co tam zastał, nie napawało opty-
mizmem. Budynków parafialnych praktycznie nie było prawie w ogóle. 
Kościół natomiast, a szczególnie dach nad prezbiterium, był w dużym 
stopniu uszkodzony, co jednak w porównaniu ze zniszczeniami całej za-
budowy Żoliborza i tak przedstawiało się dość dobrze. Według opinii pa-
rafian, stało się tak dzięki modlitwom ks. Zygmunta Trószyńskiego. Po-
nieważ budynek kościoła nie nadawał się do sprawowania w nim kultu, 
ksiądz Zygmunt urządził prowizoryczną kaplicę w baraku przy kościele. 
Sam zamieszkał chwilowo w małym pokoiku za kaplicą, który był prze-
dzielony zasłoną, ponieważ spełniał także funkcję kancelarii parafialnej. 
W części mieszkalnej miał łóżko, stolik i dwa krzesła. Pierwszą Mszę św. 
w swojej parafii odprawił 21 stycznia przy ul. Marymonckiej 66, w ka-
plicy szkolnej zakładu „Nauka i Praca”91. 

Działalność księdza Zygmunta była wszechstronna. Podejmował jed-
nocześnie pracę na wielu odcinkach. Dbał o odremontowanie kościoła, 
troszczył się o sprawy duchowe swoich parafian, a także zabiegał o to, 
by na co dzień nie brakowało im chleba. W dwa dni po swoim przyby-
ciu do Warszawy uruchomił kuchnię92 i rozpoczął dożywianie wszyst-
kich, którzy tego potrzebowali. 

90  AMPP; sygn. VI C/T, Wspomnienie Tadeusza Sulowskiego, Józefów 5 czerwca 
1990, rps, 1-3. 

91  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Wiktorii Kasztaiskiej, Warszawa [brak daty], 
mps; Wspomnienia ks. W. Bakalarza, [brak miejsca i daty]; Sianko Izabela, Od-
powiedź na pytania zamieszczone w ankiecie p. Krzysztofa Wojtkowskiego doty-
czące życia i działalności ks. Zygmunta Trószyńskiego, mps, 6; Wspomnienie Ja-
niny Mańko, [brak miejsca i daty], rps; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego, War-
szawa 1973, mps, 21-22; Ks. Zygmunt Trószyński MIC w świetle wspomnień 
własnych i innych, red. J. Bukowicz, Warszawa 1994, 7-8; W. Nieciecki, Prze-
szli dobrze czyniąc, „Przewodnik Katolicki” (28 VIII 1966), 318-319; J. Buko-
wicz, Świadkowie…, 304; Z. Starzyński, Dzieje kościoła pw. Matki Bożej Królo-
wej Polski Rzymskokatolickiej Parafii „Na Górze Marii” w Warszawie, Warszawa 
1996, 11. 

92  Początkowo mieściła się ona w gruzach jednego z budynków przy ul. Lipińskiej, po 
kilku dniach placówka ta została przeniesiona na ul. Daniłowskiego 51, a następ-
nie do domu zakonnego ss. Imienia Jezus przy ul. Smoleńskiego na Marymoncie.
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Ksiądz Trószyński był człowiekiem bardzo troskliwym, świadczy 
o tym chociażby to, że przy ul. Daniłowskiego 90 zorganizował warsz-
taty trykotarskie, stanowiące miejsce pracy i zakwaterowania dla dziew-
cząt z AK, które straciły swoich najbliższych93. Cała działalność charyta-
tywna księdza Zygmunta była takim nieoficjalnym wskrzeszeniem dzia-
łalności „Caritasu”. Dawała ona również uzasadnione prawo do ubie-
gania się o wszelką pomoc ze strony istniejącej od 31 stycznia Centrali 
Katolickiego Związku „Caritas” przy ul. Nowogrockiej 4994. W „Cari-
tasie” parafialnym, kierowanym przez księdza Zygmunta Trószyńskie-
go udzielano pomocy na różne sposoby. W podejmowanych dziełach za-
wsze kierował się on przede wszystkim dobrem człowieka i poszanowa-
niem jego godności. Często zauważał osoby, które nie potrafiły przyjąć 
pomocy wprost, bezinteresownie. Ksiądz był wówczas dla nich bardzo 
wyrozumiały, działał subtelnie, proponował im wtedy pracę, za którą 
otrzymywały jedzenie lub pieniądze. Przykład takiego zachowania opi-
sała w swoim świadectwie Lidia Sommerfeld, bliska współpracownica 
księdza Trószyńskiego w „Caritasie”95. Takich przypadków jak ten było 
wiele. Ksiądz Zygmunt docierał do najbiedniejszych, pocieszał, poma-
gał, modlił się o pomoc. 

Powstanie Warszawskie oraz bitwa o Warszawę przyniosły bardzo 
dużo ofiar. Ksiądz Trószyński, jako kapelan AK, znał wiele miejsc pro-
wizorycznego pochówku powstańców, a także mieszkańców Marymontu 
zamordowanych przez „własowców”96. Dlatego też był jednym z inicja-

93  AMPP, sygn. VI C/T, Izabela Sianko, Ksiądz Zygmunt Trószyński. Zapamiętane 
fakty z lat 1934-1965, Warszawa, 26 października 1993, mps, 3.

94  Wysocki, Archidiecezja, w: Życie religijne w Polsce…, 337-338; K. Wojtkowski, 
Z kościelnych dziejów „Caritas”, „Przegląd Katolicki” 79(1991) nr 20, 21-25. 

95  L. Sommerfeld, Historia jednej sutanny. (Wspomnienia o księdzu Trószyńskim), 
„Immaculata” 6(1967) nr 32, 22-23. 

96  Własowcy, potoczna nazwa jednostek tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii, zna-
nych ze szczególnie zbrodniczej działalności, formowanych przy boku Wehrmach-
tu, działających od 1942 r. na okupowanych przez Trzecią Rzeszę ziemiach pol-
skich; kadrę oficerską i podoficerską stanowili w większości Niemcy, a oddzia-
ły składały się przeważnie z jeńców rosyjskich zwerbowanych pod presją. Nazwa 
„własowcy” wywodziła się od Andrieja A. Własowa, generała rosyjskiego, który 
w 1942 dostał się do niewoli niemieckiej. Własowcami nazywano potocznie i in-
ne rodzaje kolaboracyjnych formacji, organizowanych przy boku Wehrmachtu. Na 
ziemiach polskich działały 1942-44 bataliony tzw. Legionów wschodnich (Ostle-
gionen), formacja „mjra Dolla”, formacja tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Na-
rodowej, zwana też brygadą SS Kamińskiego. Formacje własowców wykorzystywa-
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torów akcji ekshumacyjnej zwłok. Wystawiał zaświadczenia potwierdza-
jące przynależność ekshumowanych ludzi do AK, dzięki czemu grzebano 
ich na cmentarzu wojskowym97. Udzielał również informacji o zmarłych, 
których niekiedy znał osobiście. Akcja ta przebiegała bardzo sprawnie. 
Od roku 1946 punkt ekshumacyjny, którym kierował ksiądz Trószyń-
ski, awansował do szczebla delegatury. Wszystkie zaś punkty podlegały 
pod Polski Czerwony Krzyż. Delegatura obejmowała Żoliborz, Młociny, 
Bielany, Marymont, Powązki, Boernerowo i wieś Cząstków. Ksiądz Tró-
szyński był delegatem PCK na cały ten rejon, aż do 1947 r. Dzięki tak 
sprawnej pracy, Żoliborz był dzielnicą w Warszawie, która jako pierwsza 
miała przeprowadzoną ekshumację zwłok ofiar wojny98.

Ksiądz Zygmunt, mimo że już nie był kapelanem AK, to pamiętał 
o swoich podopiecznych, z którymi walczył o wolność Warszawy. Po-
zwalał na organizowanie przyparafialnych spotkań oddziału „Żywiciel”. 
Pierwsze takie spotkanie żołnierzy AK z księdzem kapelanem, za jakiego 
go wciąż uważali, odbyło się 30 sierpnia 1945 r. Spotkań takich było 
więcej. Członkowie AK gromadzili się z okazji rocznic Powstania Warszaw-
skiego, Wielkanocy, Bożego Narodzenia, a także imienin księdza kape-
lana, oraz zwyczajnie po Mszy świętej99. Innym, ważnym przedsięwzię-
ciem na rzecz byłych żołnierzy AK, była zainicjowana przez księdza Tró-
szyńskiego budowa dla sierot po poległych powstańcach bursy im. gen. 
Stefana Grota Roweckiego – głównego komendanta AK. Ksiądz Zygmunt 
urządził ją w odremontowanym budynku dawnej Szkoły Obrony Przeciw-

ne były w akcjach przeciwpartyzanckich i pacyfikacyjnych oraz dla ochrony obiek-
tów wojskowych, linii kolejowych, zakładów przemysłowych, majątków rolnych 
itp. Brygada SS Kamińskiego brała udział w likwidacji Powstania Warszawskiego, 
dopuszczając się licznych masowych zbrodni; WEP, t. 12, s. 379. 

97  AMPP, sygn. VI C/T, Janina Świerk, Zeznania w sprawie ks. Zygmunta Trószyń-
skiego, Warszawa, 18 listopada 1992, rps. 

98  14 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Stefanii Chechlinskiej, Warszawa, 25 maja 
1967, mps; Janina Świerk, Zeznania w sprawie ks. Zygmunta Trószyńskiego, 
Warszawa, 18 listopada 1992, rps; J. Bukowicz, Świadkowie…, 304.

99  AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Andrzeja Lendziona, [brak miejsca i daty], 
mps; Wspomnienie Wacławy Śliwowskiej ps. Ola od „Żywiciela”, [brak miej-
sca i daty], mps; Wspomnienie Romany Zdziarskiej-Rewskiej, [brak miejsca] 19 
września 1991, mps; Święty Franciszek z Marymontu. Wywiad z ks. Janem Bu-
kowiczem MIC o ks. Zygmuncie Trószyńskim MIC, „Z Niepokalaną” 26(2001) 
nr 2, 19; J. Bukowicz, Świadkowie…, 304; Z. Starzyński, Dzieje…, 11. 
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gazowej100. W realizacji tego dzieła pomagali mu pułkownik Jan Mazur-
kiewicz – ps. „Radosław”, inż. Jan Marczewski oraz panie Poradowska 
i Wasilewska. Kierownikiem bursy początkowo był sam ks. Trószyński, 
ale potem został nim mianowany ksiądz Leon Szeląg. Pieniądze na bu-
dowę pochodziły z ofiar społeczeństwa i pomocy zagranicznej101. Przez 
wielu młodych ludzi, którzy tam przebywali, ksiądz Zygmunt był trak-
towany jak rodzony ojciec, często im go wręcz zastępował, dbając o ich 
duchowe, społeczne i patriotyczne wychowanie. Troszczył się również 
o ich zdrowie. Dla słabych, chorych, zwłaszcza zagrożonych gruźlicą or-
ganizował wyjazdy w góry, na Jaszczurówkę102. 

Działalność o. Trószyńskiego była dostrzegana i bardzo ceniona 
w środowisku Warszawy, czego dowodem jest choćby fakt, że w 1947 r. 
na łamach gazety „Express Wieczorny” ukazało się wiele artykułów do-
tyczących osoby księdza Zygmunta. Redakcja pisma dotarła do niego 
i przeprowadziła z nim wywiad. Dowiadujemy się z niego o trzech głów-
nych troskach księdza Zygmunta: remont kościółka, budowa bursy dla sie-
rot po poległych powstańcach i pomoc najuboższym103. Zamieszczono jego 
fotografię i opisano jego wygląd zewnętrzny: starszy, siwowłosy, szczu-
pły, wysoki. Opalona twarz, naznaczona głęboką blizną na prawej szczę-
ce, uderza pogodą i spokojem104. Artykuły te pomagały księdzu Zygmun-
towi zbierać różnego rodzaju środki i pieniądze niezbędne do realizacji 
dzieł, które podejmował. 

100 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Tadeusza Sułowskiego, Józefów, 5 czerw-
ca 1990, rkps, 7; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 23; Wspomnienie Ja-
niny Zielińskiej, [brak miejsca i daty], mps, 1; Wspomnienie Grajnert Kazimie-
rza, [brak miejsca] 27 marca 1977, mps; Relacja spisana na podstawie wywia-
du z Hanną Szczepanowską przez dr Romanę Zdziarską-Rewską, Warszawa, ma-
rzec 1991, mps; Wspomnienie Wiesławy Klempisz, Warszawa, 20 października 
1982, mps; Święty Franciszek z Marymontu. Wywiad z ks. Janem Bukowiczem 
MIC o ks. Zygmuncie Trószyńskim MIC, „Z Niepokalaną” 26(2001) nr 2, 19; 
S. Ugniewski, Był ojcem ubogich i wzorowym kapłanem, „Wiadomości Archidie-
cezjalne Warszawskie” 47(1965) nr 10, 15-20; K. Wojtkowski, Bursa im. gen. 
Grota, „Przegląd Katolicki” 79(1991) nr 16, 10-12. 

101 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Tadeusza Sułowskiego…, 7; Wspomnienie 
ks. Stefana Sydrego…, 23; Wspomnienie Andrzeja Lendziona, [brak miejsca i da-
ty], mps.

102 AMPP, sygn. VI C/T, Relacja spisana na podstawie wywiadu z Hanną Szczepa-
nowską przez dr Romanę Zdziarską-Rewską, Warszawa, marzec 1991, mps.

103 Wśród gruzów i popiołów Marymontu. W służbie bliźniemu nie ustaje proboszcz 
ks. Trószyński, „Ekspress Wieczorny” 345(1947) nr 127, 4. 

104 Tamże.
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Praca księdza Trószyńskiego nie ograniczała się tylko do działalności 
charytatywnej i społecznej, był przecież proboszczem parafii Bielany105, 
troszczył się zatem o wzrost duchowy swoich wiernych. Zaraz po powro-
cie do Warszawy otworzył kancelarię parafialną. Wpisał do ksiąg akty zgo-
nu i wszelkie informacje za lata 1944 i 1945, które wcześniej notował 
skrzętnie w swoim raptularzu. Jego notatki były na ówczesny czas bezcen-
ne. Urzędy państwowe zwracały się do niego o pomoc w ustalaniu danych 
personalnych wielu ludzi106. Jako duszpasterz umożliwiał wiernym korzy-
stanie z sakramentów. Wszelkie obowiązki duszpasterskie w parafii bielań-
sko-marymonckiej wykonywał sam, gdyż nie miał wikariusza107. Sprawo-
wał Eucharystię i różne nabożeństwa w kilku miejscach na terenie para-
fii, spowiadał, chrzcił biedaków i dawał im śluby za darmo, a często na-
wet pieniądze na przyjęcia. Troszczył się także o katechizację dzieci i mło-
dzieży. Mieszkańcy wioski Młociny z własnej inicjatywy otworzyli w swo-
jej miejscowości kaplicę, którą również opiekował się ksiądz Zygmunt108. 

Ksiądz Zygmunt Trószyński był człowiekiem, na którego można było 
zawsze liczyć. Pełniąc tyle różnych i bardzo ważnych obowiązków, nie za-
pominał również o wierności Zgromadzeniu Marianów. Utrzymywał sta-
ły kontakt z prowincjałem, na bieżąco informował go o swoich przedsię-
wzięciach, problemach zdrowotnych, pamiętał o życzeniach109. Był także 

105 Ks. Zygmunt Trószyński był proboszczem parafii Bielany od roku 1926 do 1949, 
z 2-letnią przerwą, kiedy to pracował w Skórcu. Około roku 1948 nastąpiło przekształ-
cenie nazwy parafii z Bielany na Marymont-Bielany. Nie ma na to jednak żadnego for-
malnego aktu. AMPP, sygn. VI C/T, Pismo ks. Zygmunta Trószyńskiego do Sądu po-
wiatowego dla miasta Warszawy, Warszawa Młociny, 21 grudnia 1959, mps, Wspo-
mnienie ks. W. Bakalarza, [brak miejsca i daty]; Kwestionariusz z 3 lutego 1957…, 
2; J. Bukowicz, Kościół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie…, 94.

106 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo ks. Zygmunta Trószyńskiego do Sądu powiatowego 
dla miasta Warszawy, Warszawa-Młociny, 21 grudnia 1959, mps; J. Bukowicz, 
Świadkowie…, 304.

107 AMPP, sygn. VI C/T, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do Prowincjała Zgroma-
dzenia Księży Marianów, Marymont, 30 kwietnia 1947, rps. 

108 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Andrzeja Lendziona…; Wspomnienie Tade-
usza Sułowskiego…, 6, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do Ojca Prowincjała, 
Marymont, 16 września 1945, mps; AMPP, sygn. V-Ma, Ks. Zygmunt Trószyń-
ski. Praca moja na Marymoncie, Do prześwietnej Kurii Metropolitalnej w Mila-
nówku. Raport o obecnym stanie kościołów i parafii Bielany-Marymont-Młoci-
ny. Sprawozdanie z dnia 14 lutego 1945, mps, 1-2.

109 AMPP, sygn. VI C/T, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do Ojca Prowincjała [Bał-
tucia], Marymont, 7 września 1945, rps; List ks. Zygmunta Trószyńskiego do 
Ojca Prowincjała, [brak miejsca] 5 kwietnia 1946, rps; List ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego do Ojca Prowincjała, Bielany, marzec 1948, mps;
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zatroskany o formację młodych marianów. Jeździł z wykładami do ma-
riańskiego juwenatu na ulicę Wileńską w Warszawie, przy okazji spoty-
kał się ze swoimi kolegami, kapłanami110. Był także bardzo cenionym 
kapłanem wśród kleru diecezjalnego. Proboszczowie z sąsiednich parafii 
zapraszali go na uroczystości odpustowe, prosząc, by głosił kazania111. 

Wszystkie dzieła, jakie podejmował ksiądz Zygmunt Trószyński, mia-
ły służyć ludziom znajdującym się w różnych potrzebach, zarówno tych 
duchowych, jak i materialnych. Jego praca była jednak źle odczytana 
przez ówczesne władze komunistyczne. Postanowiły one zniszczyć jego 
działalność wśród dzieci i młodzieży bajońskimi podatkami i szykanami. 
Działalność na Marymoncie była uznana za niebezpieczną dla panują-
cej ideologii, zwłaszcza wtedy, gdy ksiądz Zygmunt zaczął współpraco-
wać z ks. Leonem Szelągiem112. Agenci Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego zwerbowali do współpracy jednego z pracowników księdza Trószyń-
skiego, dzięki czemu dokładnie kontrolowali wszelką jego działalność113. 
Ksiądz Zygmunt był jednak człowiekiem bardzo silnym duchowo i psy-
chicznie, gdy dowiedział się, że bursę mają przejąć władze oświatowe, 
nie ustawał w pracy, był wytrwały w tym, co robił114. Wszechstronna 

110 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie ks. Zygmunta Proczka, Lublin, 30 listopada 
2001, mps. 

111 Prymas Polski na Żoliborzu, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 
30(1948) nr 7- 8, 159. 

112 Ks. Leon Szeląg, marianin, studia filozoficzne odbywał w Rzymie, a teologicz-
ne w seminarium warszawskim. W latach 1936-1944 pełnił obowiązki wycho-
wawcy młodzieży mariańskiej na Bielanach w Warszawie, gdzie pracował wcze-
śniej jako kleryk dwa lata. Podczas okupacji i Powstania Warszawskiego był ka-
pelanem Armii Krajowej. Ksiądz Trószyński był jego zwierzchnikiem w zgrupo-
waniu „Żywiciel”. Od 1945 roku przebywał na Pradze i na Marymoncie w War-
szawie. Cieszył się dużym wpływem na młodzież męską, organizował duszpa-
sterstwo akademickie, sodalicję studencką i obozy młodzieżowe w górach. We 
wrześniu 1947 r. został dyrektorem bursy im. gen. Grota, wybudowanej z ini-
cjatywy ks. Zygmunta Trószyńskiego. Za tę działalność aresztowany w koń-
cu 1948 r., został skazany na dwanaście lat więzienia. Powrócił do wspólno-
ty mariańskiej w 1955 r. Przez pięć lat był przełożonym w Grudziądzu, w la-
tach 1963-1969 prowincjałem i od 1970 przełożonym w Sulejówku. Ostatnie 
trzy miesiące przeleżał w Lublinie, cierpiąc na nowotwór kręgosłupa. 20 lutego 
1980 roku zmarł, przeżywszy lat 77, powołania zakonnego 60, kapłaństwa 44. 
Album zmarłych ojców i braci Zgromadzenia…, 28; J. Bukowicz, Świadkowie…, 
273-283. 

113 J. Bukowicz, Świadkowie…, 305.
114 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Grajnert Kazimierza, [brak miejsca] 27 mar-

ca 1977.
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działalność, jaką prowadził, pomogła wielu ludziom przeżyć ten trudny 
czas powojenny, jak też w odzyskaniu nadziei na „lepsze jutro”. 

2.2. Aresztowanie i uwięzienie 

Po zakończeniu II wojny światowej Polska i inne kraje Europy Wscho-
dniej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Na początku lat pięć-
dziesiątych nasilono represje przeciwko Kościołowi. Najpierw odebra-
no mu jego dobra ziemskie, następnie przystąpiono do niszczenia struk-
tur. Masowo niszczono klasztory, aresztowano wybitnych duchownych. 
Po śmierci kardynała Sapiehy (1951) urządzono proces prałatów z ku-
rii krakowskiej, zakończony wysokimi wyrokami. Podobny los spotkał 
biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. 

Prześladowania Kościoła przez ówczesną władzę dotknęły także księ-
dza Zygmunta Trószyńskiego i to na kilka lat przed aresztowaniem księ-
dza Prymasa Wyszyńskiego. Późnym wieczorem 17 stycznia 1949 r. pra-
cownik księdza proboszcza na usługach UB, Zabawski, przyszedł z gru-
pą agentów, aby go aresztować115. Rewizja trwała kilka godzin, zakoń-
czyła się 18 stycznia o godzinie drugiej w nocy. Nikt wtedy nie wiedział, 
gdzie zabrano ks. Zygmunta. 26 stycznia 1949 r. ks. Władysław Ły-
sik, prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce, skierował pi-
smo do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie ks. Zygmunta 
Trószyńskiego. Napisał w nim: Dnia 17 stycznia 1949 r. został areszto-
wany mój podwładny ks. proboszcz Zygmunt Trószyński. Jestem przeko-
nany, że zaszło jakieś nieporozumienie. Ks. Zygmunt Trószyński nie po-
pełnił żadnego przestępstwa, zajmuje się tylko sprawami charytatywny-
mi, przychodzi z pomocą każdemu bez różnicy, o ile tylko widzi, że jest 
potrzebujący116. 

Po aresztowaniu ks. Trószyńskiego zabrano go do więzienia moko-
towskiego przy ul. Rakowieckiej. Oficjalny dokument, postanawiający 
o tymczasowym zatrzymaniu w więzieniu przedstawiono ks. Zygmunto-
wi dopiero 26 stycznia. Wyznaczono mu termin aresztu do 17 kwiet-

115 J. Bukowicz, Świadkowie…, 305; Wspomnienie Heleny Kołodziejczyk, w: Ks. Zyg-
munt Trószyński MIC w świetle wspomnień własnych i innych, red. J. Buko-
wicz, Warszawa 1994, 74.

116 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo ks. Władysława Łysika, Prowincjała Zgromadzenia 
Księży Marianów w Polsce do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 
stycznia 1949 rok, nr 33/49.
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nia 1949, z zastrzeżeniem, że może on ulec przedłużeniu117. W więzie-
niu mokotowskim ks. Zygmunt Trószyński był umieszczony w pawilonie 
X, który nosił miano pawilonu „grozy i śmierci”. Osadzano w nim za-
zwyczaj więźniów skazanych na karę śmierci. Ksiądz spotkał tam wielu 
swoich znajomych. Jeden z nich, Zbigniew Syrewicz (w AK był zastępcą 
dowódcy zgrupowania dyw. „Żniwiarz”) opisał to spotkanie w swoim 
świadectwie: Drugi raz zetknąłem się bezpośrednio z Księdzem Trószyń-
skim w więzieniu na Mokotowie w X pawilonie. Było to w styczniu 1949 r. 
[...] Naszym przywódcą duchowym w tych ciężkich chwilach śledztwa, 
poniewierki i tortur stał się ksiądz Zygmunt. Tam – w tej mokotowskiej celi – 
przeszedłem pod ojcowską opieką księdza Zygmunta największe i najlep-
sze rekolekcje swego życia. Nauczył mnie na nowo modlić się. Zacząłem 
rozumieć sens odmawianego wspólnie różańca. Różaniec wspólnie z nim 
odmawiany był dla nas wielkim przeżyciem. Ksiądz Zygmunt nauki ró-
żańcowe mówił zawsze cichym, łagodnym głosem, a z twarzy jego nigdy 
nie schodził przyjazny uśmiech. W niedzielę zawsze odprawiała się Msza. 
Kolega dobrze znający alfabet więzienny wystukiwał przez ścianę do są-
siednich cel zapowiedź o mającym nastąpić Podniesieniu, czy Komunii 
Świętej. W ten sposób we wszystkich celach X pawilonu ludzie wspólnie 
modlili się, choć oddzielały ich grube mury. Poprzez ściany zewsząd po 
skończonym nabożeństwie nadchodziły wyrazy wdzięczności za pociechę 
religijną118. Świadectwa potwierdzają, że ks. Trószyński był człowiekiem 
głębokiej wiary i wytrwałej modlitwy. Podstawowym zajęciem ks. Zyg-
munta Trószyńskiego w więzieniu było spowiadanie więźniów. Sprawo-
wał ten sakrament w bardzo prosty sposób, siadał z penitentem (zazwy-
czaj byli to więźniowie skazani na karę śmierci) gdzieś obok złożonych 
w kostkę sienników, albo prosił o zwolnienie stolika. Byli jednak w celi 
więźniowie, którzy donosili o tym władzy. Według o. Tomasza Rostwo-
rowskiego – współwięźnia, ks. Zygmunt był za to dotkliwie karany i izo-

117 50 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Postanowienie o tym-
czasowym aresztowaniu, Warszawa, 25 stycznia 1949; Nakaz przyjęcia skie-
rowany do Naczelnika Więzienia w Mokotowie, Warszawa, 26 stycznia 1949 
roku; AMPP, sygn. VI C/T, Relacja spisana na podstawie wywiadu przeprowa-
dzonego przez dr Romanę Zdziarską-Rewską z Hanną Szczepanowską, Warsza-
wa, marzec 1991, mps.

118 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Zbigniewa Syrewicza, [brak daty i miejsca], 
mps. 
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lowany. To jednak go nie odstraszało, zawsze był chętny, aby mimo szy-
kan i niedogodności nieść pomoc przez sakrament pojednania119. 

Głównym powodem przebywania ks. Trószyńskiego w więzieniu było 
śledztwo, jakie przeciwko niemu wszczęto 26 stycznia 1949 r. Oskarżono 
go o działalność antypaństwową w grupie działaczy AK, którzy po ujaw-
nieniu w 1945 roku wszczęli ponownie pracę konspiracyjną120. Ksiądz 
Zygmunt był zatrzymany w areszcie ponieważ – jak uzasadniał to pro-
kurator mjr Rychlik – obawiano się, że oskarżony mógłby się ukrywać, 
a także mógłby nakłaniać świadków do fałszywych zeznań lub starałby się 
o usunięcie dowodów przestępstwa121. Przesłuchania ks. Zygmunta były 
zawieszone do 26 sierpnia. Dnia 21 kwietnia 1949 r. prokurator prze-
dłużył areszt tymczasowy ks. Trószyńskiego do 17 lipca 1949 roku122. 
Przez cały ten czas przebywał w więzieniu na Mokotowie, znosząc cier-
pliwie wszelkie szykany i trudności, pomagając jednocześnie przetrwać 
innym współwięźniom. Nowa fala przesłuchań ks. Zygmunta Trószyń-
skiego rozpoczęła się 26 sierpnia, a przedostatnie z nich odbyło się 30 
sierpnia 1949 r. Z treści protokołu można wywnioskować, że było ono 
bardzo krótkie. Ksiądz potwierdził w nim, że wszystkie składane wcze-
śniej przez niego zeznania były zgodne z prawdą i że nie ma nic nowe-
go do uzupełnienia123. Ostatnie przesłuchanie odbyło się 1 październi-
ka tegoż roku. Siedem lat później, podczas rozprawy rehabilitacyjnej ks. 
Zygmunt wyznał: W śledztwie składałem zeznanie inaczej, gdyż stosowa-
no względem mnie różne środki przymusu, jak bicie, kopanie itd. Mówi-
łem w czasie śledztwa we wrześniu 1949 roku prokuratorowi wojskowe-
mu, że stosuje się wobec mnie przymus moralny. O biciu bałem się mó-

119 Por. AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Tadeusza Sulowskiego, Józefów, 5 czerw-
ca 1990, rps, 8; Wspomnienie Izabeli Sianko, Warszawa, 26 października 1993 
roku, mps, 4; T. Rostworowski, Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza 
(1945-1956), Paryż 1986, 195.

120 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Postanowienie o wszczę-
ciu śledztwa, Warszawa, 26 stycznia 1949.

121 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Postanowienie o tymcza-
sowym aresztowaniu, Warszawa, 25 stycznia 1949.

122 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950149, Decyzja sądu o przedłu-
żeniu aresztu tymczasowego, Warszawa, 21 kwietnia 1949 r.

123 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Protokół przesłuchania 
podejrzanego, Warszawa, 30 sierpnia 1949 r.

124 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Protokół rozprawy głów-
nej [rehabilitacyjnej], Warszawa, 29 marca 1957 r.
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wić124. W uzasadnieniu wyroku podano, że ks. Trószyński usiłował prze-
mocą usunąć ustanowione organy zwierzchniej władzy Narodu oraz zmie-
nić ustrój Państwa Polskiego125. Wyliczono także środki, za pomocą któ-
rych zamierzał ten cel osiągnąć, a mianowicie: współdziałanie w urządza-
niu wspólnych „herbatek”, „opłatków”, „święconego”, omawianie prze-
biegu prac ekshumacyjnych oraz opiekę nad grobami powstańców AK. 
26 kwietnia 1950 r. ks. Trószyński został wywieziony z Mokotowa. 
Nazajutrz o godzinie 9 stanął na dziedzińcu więzienia we Wronkach126. 
Siostra ks. Zygmunta, dr Jadwiga Trószyńska, trzykrotnie zwracała się 
do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie brata127. Jej 
starania pozostały jednak bezskuteczne. 1 listopada ks. Zygmunta za-
brano z więzienia we Wronkach do więzienia w Warszawie przy ul. Ra-
kowieckiej na Mokotowie128. Prawdopodobnie chodziło o złożenie ze-
znań w innej sprawie. Nocą z 28 na 29 lutego 1952 roku przewieziono 
ks. Zygmunta do Rawicza129. 

Po odsiedzeniu czterech lat, 18 stycznia 1953 r. został zwolniony 
z tego więzienia i przyjechał do Warszawy na Bielany130. W liście do księ-
dza prowincjała Władysława Łysika z 22 stycznia 1957 r. ks. Zygmunt 
wyznał, że był bardzo serdecznie przyjęty przez zakon. Równie serdecz-

125 Por. APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Przesłanie aktu oskar-
żenia, Warszawa, dnia 29 grudnia 1949 r.; Arkusz zarządzeń, Warszawa, dnia 
30 grudnia 1949 roku; Protokół rozprawy głównej, Warszawa, 13 stycznia 
1950 roku.

126 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Rejestr naczelnika wiezienia 
o przyjęciu więźnia Trćszyńskiego Zygmunta do więzienia we Wronkach, Wronki, 
27 kwietnia 1950 roku; AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Jadwigi Mościckiej, 
Warszawa, 3 marca 1992 roku; Zeznanie Matyldy Krystyny Sianko dotyczące 
ks. Zygmunta Trószyńskiego, Warszawa [bez daty], 3; List Jadwigi Trószyńskiej-
Ratomskiej do dr Romany Zdziarskiej-Rewskiej, Poznań, 1 lipca 1992 roku, rps.

127 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Prośba Jadwigi Trószyń-
skiej o ułaskawienie ks. Zygmunta Trószyńskiego do Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa, 27 marca 1950 roku; tamże, Warszawa, 11 wrze-
śnia 1950 roku; tamże, Warszawa, 29 kwietnia 1951 roku.

128 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Zawiadomienie o przenie-
sieniu więźnia, Więzienie we Wronkach dnia l listopada 1950 roku.

129 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Zawiadomienie o przenie-
sieniu więźnia, Więzienie w Warszawie dnia 28 lutego 1952 roku.

130 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Zawiadomienie o zwolnie-
niu więźnia karnego, Więzienie w Rawiczu dnia 18 stycznia 1953 roku; Pismo 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warsza-
wie, Warszawa, 31 stycznia 1953 roku, nr W-79/50. 
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nie był witany przez swoich parafian, mimo że proboszczem był już kto 
inny. Ksiądz Trószyński nie czuł się najlepiej, jego wygląd zewnętrzny 
zdradzał, że pobyt w więzieniu był dla niego bardzo ciężkim doświadcze-
niem. Był bardzo wychudzony, mając 190 cm wzrostu, ważył zaledwie 
40 kg. W rozmowach ze znajomymi nigdy nie skarżył się na prześlado-
wania, jakich doznał w więzieniu. Na pytanie o pobyt tam, miał zawsze 
gotową jedną odpowiedź: Pan Bóg mnie tam potrzebował131. 

Po uwolnieniu, przed ks. Zygmuntem Trószyńskim, choć liczył 67 
lat i był człowiekiem w podeszłym już wieku, a na dodatek znękany wie-
loma chorobami, otwierał się nowy etap życia. Przed ówczesnym pro-
wincjałem Zgromadzenia Księży Marianów stało trudne zadanie, znale-
zienia odpowiedniego zajęcia dla niego, zważywszy, że ks. Zygmunt nie 
mógł zajmować żadnych stanowisk kościelnych. Należy też zaznaczyć, 
że mimo takiego wieku i słabego stanu zdrowia ks. Trószyński był pe-
łen życia i chęci do pracy. 

3. Życie i posługa w latach 1953-1965

Powrót księdza Zygmunta z więzienia przysporzył mu dodatkowych 
cierpień. W świetle ówczesnego prawa, jako osoba karana nie mógł zaj-
mować żadnych stanowisk kościelnych. W omawianym okresie ks. Zyg-
munt Trószyński często podróżował. Powodem były zastępstwa, na któ-
re wyjeżdżał z polecenia przełożonych, bądź na prośbę różnych księży. 
Oprócz zmęczenia wiele cierpiał z powodu choroby serca i dróg moczo-
wych. Przed śmiercią doczekał się złotego jubileuszu kapłaństwa. Przyj-
rzyjmy się temu okresowi jego życia, który obejmował czas od powro-
tu z więzienia do śmierci.

3.1. Praca apostolska po uwolnieniu z więzienia 

Pierwszym domem zakonnym, w którym ks. Zygmunt Trószyński 
znalazł schronienie był klasztor na Bielanach, centralny dom Polskiej 

131 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Romany Zdzierskiej-Rewskiej, [brak miej-
sca] 19 września 1991, mps, Wspomnienie Stefanii Chechlińskiej, Warszawa, 
25 czerwca 1967, mps; Wspomnienie Andrzeja Wojniewicza, [brak miejsca] 
3 listopada 1992, rps; Wspomnienie J. [imię nieznane] Gervais, [brak miejsca] 
10 listopada 1965, rps; Wspomnienie Stefana Sydrego…, 23a-24; Wspomnie-
nie Jadwigi Mościckiej, Warszawa, 3 marca 1992, mps.
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Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Przybył do niego 18 stycznia 
1953 r., zaraz po wyjściu z więzienia. W czasie jego nieobecności znacz-
nie wzrosła liczba członków prowincji, a także przybyło kilka nowych 
placówek. Prowincjał erygował nowe domy w Głuchołazach, w diecezji 
opolskiej, w Grudziądzu, w dawnej diecezji chełmińskiej, w Licheniu, 
w diecezji włocławskiej i w Górze Kalwarii, dawnej placówce mariań-
skiej w archidiecezji warszawskiej132. 

Pobyt ks. Zygmunta w tym domu ograniczał się głównie do leczenia 
zniszczonego więzieniami zdrowia, do odwiedzania i udzielania pomocy 
charytatywnej rodzinom współwięźniów i wyjazdów na różnego rodza-
ju kuracje133. Mimo że nie był już proboszczem (od 1949 roku zastąpił 
go ks. Leon Wajdzik), wiele osób zwracało się do niego o pomoc w zała-
twieniu różnych spraw: mieszkania, jedzenia, odzieży, pieniędzy. Nadal 
szukano u niego porad w sprawach ważnych życiowo. Od 1 lipca do 23 
grudnia 1953 r. był kapelanem sióstr franciszkanek w Laskach. Z relacji 
ks. Henryka Goljana, późniejszego przełożonego ks. Trószyńskiego do-
wiadujemy się, że był on też kapelanem sióstr wizytek na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Kapelanie te były jednym z niewielu zadań 
duszpasterskich, jakie mógł oficjalnie wykonywać. W tym czasie też ob-
chodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. 6 lipca 1953 roku otrzy-
mał z tej okazji od Księdza Prymasa pamiątkowy obrazek z własnoręcz-
nie przez niego wypisaną dedykacją: Drogiemu Ks. Z. Trószyńskiemu na 
40-lecie kapłaństwa błogosławię134.

25 lutego 1954 roku w prezydium Rady Narodowej w Warszawie 
ks. Zygmunt Trószyński złożył ślubowanie wierności Polskiej Rzeczypo-

132 T. Górski, Prowincja, w: Marianie…, 202-207. 
133 3 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienia Wandy Witkowskiej, Warszawa, kwie-

cień 1992, rps; Wspomnienie Wacławy Śliwowskiej, [brak miejsca i daty], mps; 
J. Bukowicz, Świadkowie…, 308; 4 AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz 
ks. Zygmunta Trószyńskiego z 3 lutego 1957, rps; Prośba ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego do Prymasa Polski, Warszawa, 19 lutego 1957; Obrazek pamiąt-
kowy z dedykacją od Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego z okazji czterdziestolecia kapłaństwa, Warszawa, 6 lipca 1953, rps; 
APMB, bez sygn., Kronika parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, [cz. II], k. 1r; 
Zmiany w składzie osobistym duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, „Wia-
domości Archidiecezjalne Warszawskie” 34(1950) nr 1-2, 14; C. Góra, Wspo-
mnienie o o. Zygmuncie Trószyńskim (w piątą rocznicę zgonu), „Immaculata” 
7(1970) nr 6, 5; J. Bukowicz, Świadkowie…, 308.

134 „Immaculata” 2(1965) nr 11, 2.
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135 B. Kumor, Historia Kościoła VIII. Czasy współczesne 1914-1922, Lublin 2001, 
483.

136 T. Górski, Prowincja, w: Marianie…, 205; B. Kumor, Historia Kościoła…, 483; 
J. Bukowicz, Świadkowie…, 308. 

137 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie ks. W. Bakalarza, [brak miejsca i daty], 
mps.

138 AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz ks. Zygmunta Trószyńskiego....
139 Tamże.
140 AMPP, sygn. VI C/T, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do siostry kierowniczki 

zakładu w Chylicach, Warszawa, 30 czerwca 1955, mps. 
141 AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz ks. Zygmunta Trószyńskiego…

spolitej Ludowej. Było ono podobne do przysięgi lojalności wobec ludo-
wego państwa, jakie złożyli biskupi, gdy wybrali 28 listopada 1953 r. 
na przewodniczącego Episkopatu ugodowego biskupa łódzkiego Michała 
Klepacza. Działo się to prawie zaraz po aresztowaniu Prymasa Wyszyń-
skiego135. W sumie ks. Zygmunt na Bielanach przebywał bardzo krót-
ko, gdyż UB w lipcu 1954 roku dom zamknęło, a zakonników wywio-
zło do Gietrzwałdu koło Olsztyna136.

Ksiądz Trószyński został przeniesiony do domu zakonnego przy ul. 
Wileńskiej w Warszawie. Wykonywał tu wszelkie zadania zlecane mu 
przez przełożonego. On sam określił żartobliwie swój status jako „pogo-
towie kapłańskie”, albowiem pomagał w pracy duszpasterskiej maria-
nom i księżom diecezjalnym, spowiadając, głosząc kazania, odprawiając 
Msze św. i pogrzeby. Pełnił też obowiązki ojca duchownego dla dekana-
tu Praga Północ137. W maju i czerwcu 1954 roku przebywał z posługą 
duszpasterską w miejscowości Pewel Mała, w diecezji krakowskiej138. Na-
stępnie od lipca do 1 września tegoż roku ponownie zamieszkał w do-
mu zakonnym przy ul. Wileńskiej w Warszawie139. Od września 1954 
roku do 1 lipca następnego roku ks. Zygmunt był kapelanem sióstr ur-
szulanek w Chylicach. W liście pożegnalnym skierowanym do siostry kie-
rowniczki ks. Zygmunt wyraził swoją wdzięczność za życzliwość i modli-
twy, za okazaną pomoc w leczeniu chorób płuc i serca. Jako główny po-
wód rezygnacji z kapelanii podał to, że pragnie popracować przed śmier-
cią w duchu Świętego Pawła Apostoła, Piusa X i Ojca Matulewicza, ar-
cybiskupa, Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego140. Kie-
dy opuszczał Chylice, liczył już 69 lat, a mimo to bardzo pragnął jesz-
cze pracować apostolsko. Po raz kolejny dom przy ul. Wileńskiej był dla 
księdza Zygmunta jego własnym domem. Przebywał tu od lipca 1955 
do 27 stycznia 1956 roku141. Pod koniec stycznia tegoż roku wyjechał 
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do miejscowości Pewel Mała, w której już był wcześniej na zastępstwie. 
Tym razem prowincjał wysłał go tam na trzy tygodnie142. Ksiądz Zyg-
munt w jednym z listów do prowincjała tak ocenił swój pobyt w tej miej-
scowości: Pewel dobrze mi zrobiła i dla zdrowia, i dla umysłu, i dla psy-
chiki mojej, i pod względem zrozumienia naszej mariańskiej ideologii Ojca 
Papczyńskiego143. W marcu powrócił do domu na ul. Wileńskiej. Prze-
bywał tu do 8 kwietnia 1956 roku144. Większość tego czasu spędził na 
wyjazdach do parafii, pomagając księżom w spowiadaniu. Na początku 
kwietnia wyjechał z Warszawy do Oporowa w archidiecezji warszawskiej, 
aby zastąpić w obowiązkach chorego ks. proboszcza Tadeusza Wardzyń-
skiego. Przebywał tam do 20 czerwca145. Z Oporowa ks. Zygmunt wy-
jechał na nowe zastępstwo, tym razem za wikariusza w parafii Ursus 
pod Warszawą. Był tam od lipca do 20 listopada 1956 roku20. Po za-
kończonej misji wrócił do domu warszawskiego na ul. Wileńskiej146. Tu-
taj, podobnie jak i wcześniej, jeździł po okolicznych parafiach z posłu-
gą duszpasterską. Był też spowiednikiem Sióstr Dominikanek Misjona-
rek Jezusa i Maryi22. Zachował się z tego okresu list ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego do prowincjała ks. Władysława Łysika, napisany w Górze 
Kalwarii w dniu 17 czerwca 1956 r. W liście tym ksiądz prosił przeło-
żonego o pozwolenie na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Planował 
ją w dniach od 24 czerwca do 3 lipca. Prośbę swą motywował tym, że 
myśl tę powziął w więzieniu i pragnie spełnić obietnicę, jaką złożył Ma-
ryi. Choć miał już siedemdziesiąt lat, pozytywnie oceniał swoje możliwo-
ści fizyczne. Twierdził, że dłuższe spacery wpływają na niego dodatnio: 
1) traci katary męczące, 2) traci kaszle dręczące, 3) uspokaja się wido-
kiem przyrody i przestrzeni, których pozbawiony był przez cztery lata147. 
Brak jest informacji, czy pielgrzymka doszła do skutku. Jednak ta nieco-

142 Tamże; Pismo Prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów do Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie, Warszawa, 25 stycznia 1956. 

143 AMPP, sygn. VI C/T, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do prowincjała, Oporów, 
13 kwietnia 1956, rps.

144 AMPP, sygn. VI C/T, Kwestionariusz ks. Zygmunta Trószyńskiego... 
145 Tamże; Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Zygmunta Trószyńskie-

go, Warszawa, 7 kwietnia 1956, nr 2103; Pismo Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej do ks. Zygmunta Trószyńskiego, Warszawa, 11 czerwca 1956, nr 3423.

146 Tamże.
147 AMPP, sygn. VI C/T, List ks. Zygmunta Trószyńskiego do prowincjała ks. Wła-

dysława Łysika, Góra Kalwaria 17 czerwca 1956, rps.
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dzienna prośba odkrywa złożoną osobowość ks. Zygmunta, jego odwa-
gę, dolegliwości i znajomość siebie. 

25 lipca 1956 roku ks. Trószyński złożył w prokuraturze wniosek 
o rehabilitację, jednak dwa dni wcześniej wystosował do tejże General-
nej Prokuratorii PRL obszerne pismo, w którym opisał całą historię zwią-
zaną z uwięzieniem. Pod koniec tego trzystronicowego pisma wyznał: 
Wymierzoną mi wówczas karę odsiedziałem w całości; nie wnoszę pre-
tensji do tych ludzi, którzy w śledztwie znęcali się nade mną bijąc mnie 
i poniewierając – albowiem jako kapłan katolicki przebaczyłem im daw-
no ich postępowanie wobec mnie – albowiem tak mi nakazuje moja reli-
gia – uważam jednak za konieczne domagać się rehabilitacji ze względów 
natury etyczno-moralnych, gdyż nie chcę, by na mnie ciążył jakikolwiek 
zarzut antypaństwowej działalności, ponieważ takowej nie uprawiałem, 
a odwrotnie, zgodnie z mym powołaniem i stanem kapłańskim zajmowa-
łem się stale pracą charytatywną wśród mych parafian, na co mogę po-
wołać w razie potrzeby wielu świadków. Daną mi rehabilitację przez Ge-
neralną Prokuratorię będę uważał za naprawienie wyrządzonej mi krzyw-
dy moralnej148. 

Sąd Najwyższy przyjął wniosek ks. Zygmunta Trószyńskiego i 9 lute-
go 1957 roku postanowił wznowić postępowanie149. Już 29 marca od-
była się rozprawa główna, na której Sąd Wojewódzki w Warszawie uchy-
lił wyrok z dnia 16 stycznia 1950 roku, a w uzasadnieniu napisał: Tak 
więc uprzednie skazanie Zygmunta Trószyńskiego za dokonanie zbrodni 
stanu nie znajduje, zdaniem sądu żadnej podstawy i odbycie części kary 
(w części niedarowanej) jest wyrządzoną krzywdą dla tego człowieka, któ-
ry ma za sobą piękną kartę działalności kapłańsko-charytatywnej, o czym 
świadczą wycinki z prasy załączone do akt sprawy150. Taka decyzja sądu 
całkowitej rehabilitacji była dla ks. Zygmunta potwierdzeniem, że warto 
było narażać własne życie dla dobra innych ludzi. 

W 1957 roku marianie wrócili na Bielany i osiedlili się w dawnym 
szpitaliku zakładowym, gdzie umieścili kurię prowincjalną151. Wrócił także 

148 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo ks. Zygmunta Trószyńskiego do Generalnej Prokura-
torii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Warszawie, Warszawa, 23 lipca 1956, 
mps, 3.

149 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Postanowienie Sądu Naj-
wyższego z niejawnego posiedzenia w dniu 9 lutego 1957, 1-3.

150 APW, sygn. Sr. VII K 30/57, Akta sprawy 1950/49, Protokół rozprawy głów-
nej Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, Warszawa, 29 marca 1957, k. 1-4.

151 T. Górski, Prowincja, w: Marianie…, 205.
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z domu przy ul. Wileńskiej ks. Zygmunt Trószyński, który od 5 sierpnia 
pełnił obowiązki wikariusza parafii Marymont-Bielany152 i od 10 sierpnia 
– rektora kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach153. Natych-
miast rozwinął działalność społeczną, szczególnie charytatywną i kom-
batancką. Jednak różnice poglądów na konkretne zagadnienia pomiędzy 
ks. Zygmuntem a ówczesnymi przedstawicielami mariańskiej władzy za-
konnej spowodowały, że 26 lutego 1958 roku złożył rezygnację z peł-
nionych funkcji, którą przyjęto 17 marca tegoż roku154.

Po zdaniu obowiązków nadal mieszkał w domu zakonnym na Biela-
nach i choć nie miał konkretnego zajęcia, to czasu mu wciąż brakowa-
ło. Pełnił swoją posługę kapłańską na różne sposoby. Organizował spo-
tkania rodzinne w klasztorze, błogosławił małżeństwa, był także przez 
cztery lata spowiednikiem kleryków w seminarium warszawskim155. Od 
24 lipca 1958 roku przebywał w miejscowości Mierzęcino, w diecezji 
gdańskiej. Zastępował tamtejszego księdza proboszcza Tomasza Tręba-
cza, dzięki czemu mógł on wyjechać na urlop. Przebywał tam do koń-
ca sierpnia156. 

152 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do Prowincjała 
Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa, 5 sierpnia 1957, nr 5871; Nomi-
nacja na wikariusza, Warszawa, 31 lipca 1957, nr 5871.

153 AMPP, sygn. VI C/T, Nominacja na rektora kościoła pod wezwaniem Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach, Warszawa, 10 sierpnia 
1957, nr 5871. 

154 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo rektora kościoła bielańskiego, ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego do Prowincjała Księży Marianów, Bielany, 25 lutego 1958; Pismo 
ks. Zygmunta Trószyńskiego do Prowincjała Księży Marianów, Bielany, 26 lu-
tego 1958; J. Bukowicz, Świadkowie…, 308.

155 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Tadeusza Sułowskiego, Józefów, 5 czerw-
ca 1990, rps; Wspomnienie Andrzeja Wojniewicza, [brak miejsca] 1992, mps, 
5; Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Zygmunta Trószyńskiego 
upoważniające go do spowiadania kleryków warszawskiego seminarium na rok 
1958/59, Warszawa 15 października 1958, nr 8201/A/58; Pismo Kurii Me-
tropolitalnej Warszawskiej do ks. Zygmunta Trószyńskiego upoważniające go do 
spowiadania kleryków warszawskiego seminarium na rok 1960/61, Warszawa, 
26 września 1960, nr 7757/A/60; Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 
do ks. Zygmunta Trószyńskiego upoważniające go do spowiadania kleryków 
warszawskiego seminarium na rok 1962/63, Warszawa, 29 września 1962, nr 
8375/A/62; Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego upoważniające go do spowiadania kleryków warszawskiego semina-
rium na rok 1963/64, Warszawa, 23 września 1963, nr 6829/ A/63. 

156 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo Kurii Biskupiej Gdańskiej do Ks. Proboszcza Toma-
sza Trębacza, Gdańsk-Oliwa, 24 lipca 1958, nr 5351/58; Pismo Kurii Bisku-
piej Gdańskiej do ks. Zygmunta Trószyńskiego, Gdańsk-Oliwa, 24 lipca 1958, 
nr 5351/58. 
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157 AMPP, sygn. VI C/T, PiSU10 Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do ks. Zyg-
munta Trószyńskiego, Warszawa, 6 listopada 1958, nr 8712/A/58; Pismo Pro-
wincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów do Kurii Metropoli-
talnej Warszawskiej, Warszawa, 13 listopada 1958, nr 485/58; Wspomnienie 
Romany Zdzierskiej-Rewskiej, [brak miejsca], 19 września 1991, mps; Wspo-
mnienie Jadwigi Mościckiej…; Wspomnienie s. Cecylii Góry, Warszawa, 13 li-
stopada 1965, rps.

158 AMPP, sygn. VI C/T, Zaświadczenie Prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów, 
Warszawa, 14 czerwca 1960, nr 124/60.

159 AMPP, sygn. VI C/T, Zezwolenie Prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów, 
Warszawa, 8 czerwca 1961, nr 297/61, Pełnomocnictwo Kurii Diecezjalnej Wło-
cławskiej dla ks. Zygmunta Trószyńskiego do pełnienia funkcji kapłańskich dla 
wiernych z terenu diecezji włocławskiej, na czas pobytu w Ciechocinku, Wło-
cławek, 17 czerwca 1961, nr 5093.

160 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów 
do ks. Zygmunta Trószyńskiego, Warszawa, 5 czerwca 1962, nr 332/62.

161 AMPP, sygn. VI CIT, Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 24; Wspomnienie An-
drzeja Wojniewicza, [brak miejsca i daty], 5; Zaproszenie na uroczystość 50-le-
cia kapłaństwa o. Zygmunta Trószyńskiego, druk okolicznościowy.

Po kilkumiesięcznych wyjazdach na zastępstwa duszpasterskie i od-
poczynek, jesienią 1958 roku ks. Zygmunt Trószyński zamieszkał w do-
mu prywatnym państwa Gliwów, skąd dochodził do kaplicy sióstr ur-
szulanek szarych w charakterze kapelana157. W czasie wakacji zastępo-
wał go ks. Józef Pietuszko MIC, ówczesny student KUL-u.

Jako kapelan sióstr, ks. Zygmunt wyjeżdżał co jakiś czas z Młocin 
w różnych, służbowych i osobistych sprawach. W dniach od 14 czerwca 
do końca lipca 1960 roku przebywał z powodów zdrowotnych w opac-
twie sióstr benedyktynek w Żarnowcu Pomorskim, pow. Puck158. Na-
stępnego roku w czerwcu wyjechał na miesięczny pobyt do Ciechocin-
ka159. W roku 1962 ks. Trószyński przez cały lipiec był w Górze Kal-
warii, gdzie wraz z innymi zakonnikami dokonywał renowacji życia za-
konnego pod kierunkiem o. Aleksandra Bołtucia MIC160. 

7 lipca 1963 roku ks. Trószyński obchodził złoty jubileusz świę-
ceń kapłańskich. Świętował go w kaplicy sióstr urszulanek w Młocinach 
i w rozbudowanym kościele na Marymoncie. W obu tych miejscach to-
warzyszyła mu ogromna liczba wiernych. Po Mszach św. ks. Jubilat spo-
tykał się z rodziną, przyjaciółmi i współbraćmi zakonnymi161. Z relacji Ja-
dwigi Mościckiej dowiadujemy się, że Mszę św. jubileuszową na Mary-
moncie ks. Zygmunt odprawił w intencji swojego śp. ojca Mikołaja. Po 
mszy odbył się uroczysty obiad w jednym z domków eremickich, który 
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obsługiwali mariańscy seminarzyści. Nastrój tego spotkania był bardzo 
radosny i serdeczny. Parafianie z okazji jubileuszu podarowali mu palto 
z baranim kołnierzem162. 

Wyrazów wdzięczności względem ks. Zygmunta było więcej, chociaż-
by specjalnie napisany dla niego wiersz H. Grzymalskiego. Autor w nie-
typowy sposób, za pomocą rymu, przedstawił bardzo bogate życie ks. 
Zygmunta Trószyńskiego: Przewielebnemu Księdzu Zygmuntowi Trószyń-
skiemu na Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa, 1913 - 6.VII. - 1963163, czy list 
od ks. Prymasa Polski, Stafana Kardynała Wyszyńskiego164.

Złoty jubileusz kapłaństwa, tak radośnie świętowany przez ks. Zyg-
munta w gronie bliskich, znajomych i przyjaciół zamykał w pewnym sen-
sie ważny etap jego życia. Liczący wówczas siedemdziesiąt siedem lat 
ks. Zygmunt Trószyński stał przed nowym doświadczeniem, doświad-
czeniem niemocy fizycznej, wynikającej z ciągle postępujących chorób. 
Dla kogoś takiego jak on – człowieka czynu, niesamowitej aktywności, 
ruchu i niezależności – takie doświadczenie może się okazać trudniejsze 
niż więzienie, które przecież tak dzielnie zniósł.

3.2. Ostatnie lata życia. Starania o beatyfikację

Życie ks. Zygmunta Trószyńskiego dobiegało kresu w szczególnym 
czasie dla Kościoła katolickiego w Polsce. Toczyła się bowiem „walka” 
między Kościołem a ówczesną władzą o ludzkie dusze. Największym wy-
darzeniem, do którego Kościół przygotowywał wiernych od 1956 roku, 
były uroczystości Millennium Chrześcijaństwa w Polsce, obchodzone 
w 1966 r. Ksiądz Zygmunt Trószyński nie mógł bezpośrednio uczest-
niczyć w tych przygotowaniach. W niedługim czasie po własnych uro-
czystościach złotego jubileuszu kapłaństwa, w kwietniu 1964 roku za-
chorował i został przewieziony do szpitala żoliborskiego w Warszawie. 
Gruntowne badania wykazały zawał serca i szereg innych poważnych 
chorób. Wieść o chorobie księdza rozeszła się bardzo szybko wśród zna-
jomych i byłych parafian. Przychodziły do szpitala w odwiedziny całe 

162 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Jadwigi Mościckiej... 
163 AMPP, sygn. VI C/T, Wiersz H[imię nieznane] Grzymskiego z okazji złotego ju-

bileuszu kapłaństwa ks. Zygmunta Trószyńskiego, Warszawa-Marymont, 6 lip-
ca 1963, mps.

164 AMPP, sygn. VI C/T, Pismo Prymasa Polski do ks. Zygmunta Trószyńskiego, 
Warszawa, 10 czerwca 1963, nr 3148/63/P.
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„pielgrzymki” ludzi. Nie było to korzystne dla zdrowia chorego, stąd le-
karze zabronili odwiedzin, a pozwolili na kontaktowanie się z nim tylko 
jednej osobie – zakonnicy ze zgromadzenia bezhabitowego Sióstr Imie-
nia Jezus, s. Cecylii Górskiej. Dzięki niej dowiadujemy się wielu szcze-
gółów z całego przebiegu choroby ks. Zygmunta aż do jego zgonu, gdyż 
była ona jego stałą opiekunką. Codziennie przynosiła mu obiady, speł-
niała posługi pielęgniarskie, donosiła owoce i kwiaty – dary od przyja-
ciół i znajomych księdza, którzy nie mogli go odwiedzać165. 

W szpitalu leżał pięć miesięcy. Nie mógł z powodu zdrowia odpra-
wiać Mszy św., przyjmował natomiast codziennie Komunię św., którą 
przynosił mu jego kolega, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na 
ul. Felińskiego, lub jego wikarzy166. W tym trudnym doświadczeniu cho-
roby nie był sam, także i tym razem pamiętał o nim ksiądz Prymas. Przy-
słał mu obrazek, na którym napisał: Drogiemu Ojcu Zygmuntowi spiesząc 
z pomocą modlitwy i błogosławieństwem na chwile doświadczeń w miłości 
braterskiej Stefan Kardynał Wyszyński167. W lecie tegoż roku, z powodu 
epidemii żółtaczki szpital żoliborski stał się miejscem dla chorych tylko 
na żółtaczkę. Ksiądz Zygmunt musiał opuścić to miejsce. Został przenie-
siony za sprawą znajomej lekarki, pani Mancewicz-Jakubowskiej, do za-
kładu sióstr franciszkanek w Laskach. Był tam zaledwie 10 dni168. 

We wrześniu 1964 roku ks. Trószyński, staraniem państwa Markie-
wiczów i dra Jana Jekela, został umieszczony w domu księży emerytów 
w Otwocku. Oni także usiłowali zapewnić mu tam opiekę lekarską, do-
wożąc specjalistów: kardiologa i urologa. Sam dom, obsługiwany przez 
siostry szarytki, nie był zupełnie przystosowany dla tak chorych ludzi 
jak ks. Zygmunt. Usytuowanie Otwocka względem Warszawy, proble-
my komunikacyjne – to wszystko niekorzystnie wpływało na opiekę me-
dyczną nad ks. Trószyńskim. 

165 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie s. Cecylii Góry, Warszawa, 13 listopada 
1965, rps; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 24-27; Wspomnienie Hanny 
Marczewskiej, Warszawa [brak daty], mps; Wspomnienie Romany Zdzierskiej-
Rewskiej, [brak miejsca] 19 września 1991, mps.

166 AMPP, sygn. VI C/T, Rozmyślanie ks. Zygmunta Trószyńskiego, o celu człowieka 
według św. Ignacego i o. Matulewicza, Otwock, 17 października 1964, rps.

167 AMPP, sygn. VI C/T, Obrazek pamiątkowy z dedykacją dla ks. Zygmunta Tró-
szyńskiego od Księdza Prymasa, [brak miejsca] 28 czerwca 1964, rps. 

168 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 24-27.
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W pokoju, niedaleko łóżka, miał prowizoryczny ołtarz. W ciągu dnia, 
gdy miał lepsze samopoczucie, odprawiał przy nim Mszę św. Było to 
konieczne, ponieważ był zbyt słaby, aby schodzić z piętra na parter do 
kaplicy sióstr. Pierwszą Mszę św. w tym domu odprawił ks. Zygmunt 
w niedzielę, 17 października 1964 roku169. 

Ojciec Zygmunt Trószyński, choć był daleko od domu zakonnego na 
Bielanach, do którego formalnie należał, mimo to żywo interesował się 
Zgromadzeniem. Utrzymywał stały kontakt z prowincjałem ks. Leonem 
Szelągiem i jego zastępcą ks. Henrykiem Goljanem. Dużo czasu poświę-
cał na studiowanie historii Zakonu. Zgłębiał życiorysy zakonodawcy, 
o. Stanisława Papczyńskiego, odnowiciela, ks. bpa Jerzego Matulewi-
cza i, najbardziej przez niego umiłowanego, o. Kazimierza Wyszyńskie-
go. Pisał o nim liczne artykuły, a wcześniej, gdy mu zdrowie pozwalało, 
głosił o nim konferencje dla kleryków. Jeden z artykułów, które napisał 
w Otwocku, dotyczący o. Wyszyńskiego, nosił tytuł: ,,O. Kazimierz Wy-
szyński a sprawa chłopska”170. 

Wiktoria Kasztalska tak opisała spotkanie z księdzem Zygmuntem na 
trzy dni przed jego śmiercią: Ostatni raz widziałam Księdza Proboszcza 
(…) 19 VI 1965 roku. Wówczas to, ponieważ miałam twarz zmartwio-
ną, ksiądz Zygmunt zawołał: czemu się martwicie, że idę do Pana Boga 
i ... zaśpiewał melodię bez słów. Mając świadomość rychłej śmierci, prze-
kazał mi swe błogosławieństwo171. 

Ksiądz Zygmunt Trószyński zmarł 22 czerwca 1965 roku w domu 
księży emerytów w Otwocku. Przyczyną zgonu był stan po trzykrotnym 
zawale mięśnia sercowego i niewydolność krążenia172. 

Pogrzeb, na który przybyli tłumnie mieszkańcy Marymontu, Żolibo-
rza, Młocin i Bielan, odbył się 25 czerwca 1965 roku o godz. 17 w ko-
ściele Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie. Mszę św. żałobną 
celebrował ks. bp Zygmunt Choromański – sekretarz Episkopatu i kolega 

169 Tamże, 36-37; Rozmyślanie ks. Zygmunta Trószyńskiego o celu człowieka we-
dług św. Ignacego i o. Matulewicza, Otwock, 17 października 1964, rps.

170 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 4-27; Z. Trószyński, 
O. Kazimierz Wyszyński a sprawa chłopska, „Immaculata” 2(1965) nr 7, 36-
43; List ks. Zygmunta Trószyńskiego do prowincjała ks. Leona Szeląga, Otwock, 
5 grudnia 1964, rps. 

171 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Wiktorii Kasztalskiej, Warszawa [brak daty], 
mps. 

172 AMPP, sygn. VI C/T, Karta zgonu ks. Zygmunta Trószyńskiego, Otwock, 22 czer-
wca 1965.
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zmarłego. Kazanie wygłosił ks. prałat Stefan Ugniewski, proboszcz para-
fii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu173. Po Mszy św. prowincjał Zgro-
madzenia Księży Marianów ks. Leon Szeląg odczytał z ambony list kon-
dolencyjny księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego174.

Trumnę na cmentarz nieśli oficerowie ze wszystkich żoliborskich 
zgrupowań AK dywizji „Żywiciel”, a towarzyszył im olbrzymi kondukt 
żałobny uczestników pogrzebu175. Na cmentarzu wawrzyszewskim prze-
mawiali kolejno: jako pierwszy, w imieniu duchowieństwa, ks. Eugeniusz 
Chojecki, następnie dr Kazimierz Górski jako przedstawiciel mieszkań-
ców stolicy. Na koniec zaś przemówił kapitan rezerwy Jan Marczewski 
w imieniu kombatantów AK.

Ciało ks. Zygmunta spoczęło na mariańskim cmentarzu na Wawrzy-
szewie. Miał siedemdziesiąt dziewięć lat życia, pięćdziesiąt dwa lata ka-
płaństwa i prawie pięćdziesiąt lat powołania zakonnego. 

Ksiądz Zygmunt musiał być wyjątkowym człowiekiem skoro w rok 
po jego śmierci, 22 czerwca, odsłonięto w kościele na Marymoncie epi-
tafium na jego cześć. Odsłonięcia po uroczystej Mszy św. dokonał pro-
wincjał Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Leon Szeląg. Na tablicy wy-
ryto napis: Ks. Zygmunt Trószyński, marianin. Pierwszy, długoletni pro-
boszcz tutejszej parafii, kapelan AK, pseudonim „Alkazar” zgrupowania 
„Żywiciel” w Powstaniu Warszawskim, Opiekun biednych, wcielenie ide-
ału ubóstwa i pokory. Serce pełne ewangelicznej miłości. Wielki Syn Oj-
czyzny. 1886-1965. Wierni towarzysze broni i parafianie176. Pamiętano 
o nim również przy kolejnych rocznicach. 22 sierpnia 1970 roku w Pa-
rafii marymonckiej bp Bronisław Dąbrowski dokonał poświęcenia dzwo-
nów, jeden z nich nosił imię ks. Zygmunta, dla upamiętnienia jego pracy 
duszpasterskiej177. Kolejną, ważną inicjatywą przyjaciół ks. Trószyńskie-

173 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie s. Cecylii Góry, Warszawa, 13 listopada 1965, 
rps; Wspomnienie Tadeusza Sułowskiego, Józefów, 5 czerwca 1990, rps, 9; 
Wspomnienie Jadwigi Mościckiej…; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 39.

174 AMPP, sygn. VI C/T, List kondolencyjny Prymasa Polski, Warszawa, 25 czerw-
ca 1965, mps; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 39.

175 AMPP, sygn. VI C/T, Wspomnienie Zbigniewa Syrewicza, [brak miejsca i daty], 
mps; Wspomnienie Hanny Marczewskiej, Warszawa [brak daty], mps.

176 AMPP, sygn. VI C/T, Przemówienie dra Kazimierza Górskiego przy odsłonię-
ciu tablicy, Warszawa, 22 czerwca 1966, mps; Wspomnienie Romany Zdziar-
skiej-Rewskiej, [brak miejscowości] 19 września 1991, mps.

177 Konsekracja dzwonów i poświęcenie chrzcielnicy w parafii Marymont, „Immacu-
lata” 9(1970) nr 71, 54. 
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go były starania o nadanie jednej z uliczek Marymontu imienia ks. Zyg-
munta. Po pewnych trudnościach, dzisiaj już jest taka ulica, naprzeciw-
ko wyjścia z kościoła marymonckiego w kierunku parku178. Ksiądz Tró-
szyński za swoją bezinteresowną działalność otrzymał następujące od-
znaczenia: w 1929 – Medal Pamiątkowy za niesienie opieki duchowej 
i sanitarnej podczas wojny polsko-bolszewickiej; w 1939 – Krzyż Wa-
lecznych za kampanię wrześniową; w 1944 – Krzyż Walecznych po raz 
drugi; w 1944 – Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami; w 1959 – Krzyż Par-
tyzancki; w 1964 – Medal za Warszawę 1939-1945; w 1979 – Krzyż 
Armii Krajowej (pośmiertnie, Londyn); w 1983 – Warszawski Krzyż 
Powstańczy (pośmiertnie) i ostatnie odznaczenie, nadane pośmiertnie 
13 maja 2000 roku – Złoty Krzyż Kapelana Wojska Polskiego179. 

W powszechnej opinii ludzi ks. Zygmunt Trószyński uważany był za 
człowieka świętego. Krótko po jego śmierci zawiązała się grupa ludzi, 
na czele z p. Romaną Zdziarską-Rewską, która czyniła starania o wsz-
częcie procesu beatyfikacyjnego. Rozpowszechniali ulotki o ks. Zygmun-
cie, zbierali świadectwa ludzi, którzy go znali. Wszystkie te poczynania 
były robione za wiedzą i zgodą władz kościelnych, zakonnych i diecezjal-
nych. Dzięki tak gorliwej pracy na rzecz beatyfikacji ks. Zygmunta, zgro-
madzono bardzo dużo cennych informacji. Zgromadzenie Księży Maria-
nów, którego członkiem był ks. Zygmunt i od którego zależy wszczęcie 
procesu beatyfikacyjnego, na Kapitule Generalnej obradującej w dniach 
13-26 czerwca 1993 roku w Rzymie zadecydowało: Kapituła zobowią-
zuje zarządy Prowincji do zbierania i zabezpieczania materiałów o życiu, 
działalności i świętości ojców: Józefa Jarzębowskiego, Zygmunta Trószyń-
skiego, Eugeniusza Kuleszy, Virgiliusa Jaugelisa, Fabiana Abrantowicza, 

178 W 20 rocznicę śmierci Ks. Zygmunta Trószyńskiego MIC..., 49.
179 AMPP, sygn. VI C/T, Broszura o ks. Zygmuncie Trószyńskim; List dr Romany 

Zdziarskiej-Rewskiej do Prymasa Polski z dnia 2 października 1992 roku; List 
dr Romany Zdziarskiej-Rewskiej do Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Ma-
rianów z dnia 23 marca 1993 roku; List dr Romany Zdziarskiej-Rewskiej do 
bpa Kazimierza Romaniuka z dnia 25 marca 1993 roku; List proboszcza pa-
rafii Matki Boskiej Królowej Polski z dnia 8 maja 1993 roku; List dr Romany 
Zdziarskiej-Rewskiej do Prymasa Polski z dnia 10 maja 1993 roku; Upoważnie-
nie z dnia 12 maja 1993 roku dla pani dr Romany Zdziarskiej-Rewskiej; Pismo 
Sekretariatu Prymasa Polski do pani dr Romany Zdziarskiej-Rewskiej z dnia 13 
maja 1993 roku; Przemówienie wygłoszone przez Olgierda Ładę-Zabłockiego, 
Marymont, 19 czerwca 2000, rps; Wspomnienie ks. Stefana Sydrego…, 44-45; 
Ks. Zygmunt Trószyński MIC w świetle wspomnień własnych i innych..., 7-8.
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180 Decreta-Ordinationes Capitulorum Congregationumque Generalium MIC 1702-
1999, Puszcza Mariańska 2001, 728.

Andrzeja Cikoto, Krzysztofa Szwemickiego, Benedykta Skrindy i innych 
celem ewentualnego wszczęcia procesu beatyfikacyjnego180. 

4. Zakończenie 

Zgromadzony w powyższym opracowaniu materiał pozwolił odkryć 
postać marymonckiego proboszcza, marianina, ks. Trószyńskiego jako 
człowieka, w którego życiu dominowało cierpienie. Wszelkie trudności 
znosił jednak nad wyraz cierpliwie i wytrwale. Był człowiekiem nadziei. 
Przeżył wojny, ucisk komunistyczny, a także doświadczenie osobistej cho-
roby i osamotnienia. Tym, co robił dla innych, wytrwałą modlitwą, do-
brym słowem, miłością bliźniego niósł radość i optymizm. Był człowie-
kiem bardzo głęboko uduchowionym, bez mocnej wiary człowiek nie 
byłby w stanie uczynić tak wiele i w tak trudnych warunkach. Jego du-
chowość ujawniała się w codzienności. Był dobrym naśladowcą Chry-
stusa i na Jego wzór dobrym pasterzem. 

Powyższe rozważania niosą w sobie piękną historię życia tego świąto-
bliwego kapłana. W pierwszym widać jego wysiłek, jaki wkładał w trud 
związany ze zdobyciem wychowania i wykształcenia. Pokazana jest też 
jego kapelańska odwaga w czasie II wojny światowej oraz w czasie Po-
wstania Warszawskiego. Następnie jego intensywna działalność charyta-
tywna w trudnych czasach powojennych, oraz jego niezasłużone cztero-
letnie więzienie. Następnie widzimy ks. Zygmunta jako człowieka zmę-
czonego doświadczeniem więzienia. W tym czasie często podróżował, po-
wodem były zastępstwa, na które wyjeżdżał z polecenia przełożonych, 
bądź na prośbę różnych księży, będących w potrzebie. Jako karany nie 
mógł zajmować żadnych stanowisk kościelnych. Ostatnie lata jego życia 
przyniosły mu z jednej strony radość ze złotego jubileuszu kapłaństwa, 
a z drugiej cierpienie spowodowane chorobą serca i dróg moczowych. 
Mimo że minęło tyle lat od jego śmierci, pamięć o nim jest wciąż żywa. 
Wyraz tej pamięci stanowi epitafium na jego cześć w kościele na Ma-
rymoncie, ulica jego imienia, a także decyzja Kapituły Generalnej Zgro-
madzenia Księży Marianów o gromadzeniu materiałów w celu przyszłe-
go wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. 
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Postać ks. Zygmunta Trószyńskiego to przykład i wzór kapłana-
zakonnika, głęboko wierzącego w Boga i opierającego całą swoją działal-
ność duszpasterską na słowie Bożym. Ogromna ilość słów wdzięczności, 
jaką można spotkać w przytoczonych wspomnieniach ludzi jemu współ-
czesnych, świadczy o jego dobroci. W dzisiejszej dobie braku autoryte-
tu oraz szerzenia nieprawdziwego, zakłamanego obrazu księdza i zakon-
nika, ks. Zygmunt jest przykładem dobrego kapłana, pasterza, ojca, pa-
trioty i wychowawcy. 
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Fr. Sigismund Trószyński belongs among the most prominent 
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the people throughout his entire life.
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Home Army). After the war, he became pastor of the Marian 
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Father Christopher Szwermicki (1814-1894) 
– Spiritual Shepherd of the Exiles to Siberia1

[Father Szwermicki is] “The most beautiful 
person from among all Roman-Catholic 
clergymen that served then in Siberia.”2

“This priest [Szwermicki] is a credit to our 
nation and clergy.”3

The above testimonials come from two deportees to Siberia who met 
Fr. Szwermicki while in exile. There are several dozen laudatory 

mentions preserved in memoirs of the exiles because meetings with 
Fr. Christopher left an indelible mark on people’s hearts. A. Majdowski, 
an expert on the history of the Church in Siberia, thus wrote about 
Fr. Christopher: “Presented by the Pope with a golden chalice on the 

  1  Siberia is a territory of over 10 million sq km, conquered by Russia from the 
17-19th centuries. It became a place of penitentiary exile for criminals, forced 
settlers, and particularly, political prisoners. The exiles called Siberia “a prison 
without bars,” “an inhuman and cursed land,” and “a land of slow death.” 
The cruel passage to Siberia alone, made on foot and in stages, for it took 
over a year and covered 10,000 km, instilled terror in convicts. At first, in the 
entire Eastern Siberia there was just one parish established in 1812 in Irkutsk. 
It covered an area of 6,263,000 sq km and was served for 42 years by a Marian, 
Fr. Christopher Szwermicki. With the increase in the number of convicts, more 
parishes were established: in Tomsk in 1815; in Krasnoyarsk in 1836, and in 
Nerchinsk in 1842. In the 18th century, Russia occupied the lands of the then 
Commonwealth of Poland that included today’s Lithuania, Poland, Belarus, and 



occasion of his 50th anniversary of the priesthood, he was one of the 
greatest priests in the history of the Russian Church.”4

Szwermicki was born to a family of impoverished gentry on 
September 8, 1814, in the village of Worpuniany, in Lithuania.5 His 
religious and patriotic education which received at home, bore fruit in 
the form of his lifelong commitment to the patriotic cause. In 1824, he 
finished elementary school in Marijampole and continued his education 
at the Marian monastic school called, the “Major Latin School” that had 
an expanded academic program which included the Latin and German 
languages.6 As the November Uprising against Russia broke out in 
1830, he joined the national Polish armed forces along with a group 
of his peers. He fought under General J. Dwernicki and was wounded 
twice: in the battles of Stoczek and of Nowa Wieś. Ailing, he hid in 
the gentry’s manors, and underwent treatment at the Czartoryskis’ 
hospital in Puławy, where Fr. Jan Dziewulski, a Marian, was chaplain. 
In his illness and suffering, Szwermicki was aided by many people 
who risked their position and lives because giving help to insurgents 

Ukraine. Fighting for independence, people in the occupied territories frequently 
rose up in arms against the Russians. The most significant rebellions of the time 
were the November Uprising of 1830-31 and the January Uprising of 1863-64. 
They were drowned in blood and tens of thousands of rebels were punitively exiled 
to Siberia. Following the November Uprising, over 50,000 persons were deported 
from Poland deep into Russia from 1832-50. During that period, approximately 
200,000 men were forcibly enlisted in punitive Siberian or Caucasian battalions, 
where the duration of service was 25 years and was aggravated by humiliation, 
hunger, cold, and repressions. These battalions were constantly fighting various 
Caucasian tribes. Only a few recruits lived to go back home. See A. Kuczyński, 
Syberia. 400 lat polskiej diaspory, Kraków 2007, pgs. 91-92. In such conditions, 
there was a great need for pastoral care, but Russian authorities usually were 
unfavorable to the Catholic Church and strove for the Russification of exiles.

  2  J. Glaubicz Sabiński, Dziennik syberyjski, t. III, Warszawa 2009, p. 139.
  3  J. Narkiewicz, Pamiętnik księdza wygnańca, Lwów 1876, p. 176.
  4  A. Majdowski, Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. 

Azja Środkowa, Warszawa 2002, p. 40.
  5  The majority of works give the year 1812 as K. Szwermicki’s year of birth. In 

view of the great discrepancy in his biographical data, we based this work on 
the curriculum vitae written by Szwermicki himself for the tsarist and Church 
authorities.

  6  J. Totoraitis, Marianie na Suwalszczyźnie, Stockbridge, 1966, p. 9; T. Wierzbow-
ski, Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za czasów KEN, 1773-1794, Kraków 
1921, pgs. 214-215.
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met with severe penalties, including exile to Siberia. Suffering, illness, 
and life in hiding from the Russians gave him time for reflection and 
the maturing of his religious vocation. For fear of repressions, he kept 
his participation in fighting for liberation secret. Upon regaining his 
health, in 1832, Szwermicki joined the Marians in Marijampole and 
took the religious name of Christopher Maria. Having completed his 
studies of philosophy and theology, on Dec. 24, 1837, he was ordained 
to the priesthood by the Bishop of Sejny, Paul Straszynski.7 Quick to 
respond to human suffering and poverty, Fr. Szwermicki was ready 
to serve the neediest. He turned his attention to the deaf and mute 
whose situation in those days was tragic. Unable to understand them, 
most people thought them mentally ill and shunned them. The first 
specialist institute for the deaf and mute was founded in Warsaw by 
Fr. Jakub Falkowski, a Piarist. Father Szwermicki joined this institute 
to learn the methods of dealing with deaf and mute patients. He 
remained there for almost two years (1839-1841), returning afterwards 
to Marijampole. There, at the local monastery, he started a pioneer 
work with a group of several deaf and mute people.8 It was a great 
novelty then as well as a highly demanding service to one’s neighbor. 
The circumstances of this institution are little known since the Russian 
authority did not facilitate the Church’s innovative activities, while 
Fr. Szwermicki became more deeply involved in the resistance against 
the Russian powers and participated in conspiratorial actions. The 
scope of his actions in service of the homeland expanded when he was 
elected superior of the Marijampole monastery in 1844.9 

The center and the forge of the patriotic movement in Lithuania 
was the monastery in Marijampole. Particularly worthy of note there 
was the monastery superior, Fr. Szwermicki, and several other Marians 
who dedicated themselves to bringing in prohibited patriotic literature 
from France and Prussia. These publications were to “uphold the spirit 

  7  Archives of the diocese of Łomża (ADLI), Akta święceń, 1821-1847, f. 147.
  8  Wt. Nowicki, Ksiądz Jakub Falkowski, założyciel Instytutu Warszawskiego Głucho-

niemych, Warszawa 1876, pgs. 24-25. See: Gosudarstvenniy Archiv Irkutskoy 
Olbasti (further: GAIO), Fond 297, Opis 1, dieło 109. Father K. Szwermicki’s 
personal questionnaire for the year 1885.

  9  Ibid.
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and faith of the nation.”10 According to the indictment, Fr. Szwer-
micki was also active in raising funds for purchasing the press and 
the literature. The police accused Fr. Szwermicki of being actively 
involved in distribution of prohibited literature and other illegal 
activities since 1842. The Tsarist Investigation Committee confirmed 
that he was among the main organizers of delivering prohibited printed 
materials to Lithuania across the Niemen River (at that time, Lithuania 
was a part of the Russian Empire).11 The largest share of the illegal 
literature was secretly kept in the local monastery, from where it was 
distributed throughout the country. The conspiracy was discovered and 
the majority of the emissaries were arrested. Three members of the 
Marijampole monastery were also arrested: Frs. Jakub Malewski, Karol 
Matulewicz, and the local superior, Fr. Szwermicki (Dec. 6-18, 1846),12 
and placed in the Warsaw Citadel.13 A grueling investigation continued 
for an incredibly long six years. Investigators wanted to obtain the 
conspirators’ names and uncover the network of the liberation groups. 
They used various means to break Fr. Szwermicki’s spirit and resistance. 
In a letter to his cousin, intercepted by censors, he gave a general 
description of this severe, six-year long investigation and acknowledged 
that it was his faith that saw him through: “It would be impossible to 
describe the last six years of my life [in the Citadel]. It seems to me 
now that this period was a long and terrible dream; and yet, its every 
day and every hour often seemed to me as long as a whole year, an 
eternity. These years were filled with sadness, terrible bitterness, and 

10  D. Fajnhauz, Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848, W-wa 1965, 
pgs. 93-94. The Russian government conducted an active Russification of the 
occupied territories. It restricted the rights and applied various repressive 
measures against the Catholic Church and the civilian population. It introduced 
the Russian language into the administration and education and forbade using the 
Latin alphabet in printing. Activists were exiled to Siberia. In such circumstances, 
a large amount of religious and patriotic literature was printed abroad.

11  AGAD, Akta Sądów Wojennych, Inv. 1, No. 16 part 7, b. 238, 241, 252.
12  Nacjalnyj Gistoricznyj Archiw Bialarusi /Minsk/ (further: NGAB), F. 1781, O. 

251, case 151, k. 444-445.
13  The Citadel of Warsaw was a Russian stronghold used as a strict investigative 

prison and place of execution of the nationalists, built after the fall of the 
November Uprising, at the behest of Tsar Nicholas I. The Citadel was meant 
as a warning and a terror to Polish aspirations for independence, and as an 
instrument to keep a tight rein on the defiant people of Warsaw.
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infernal despair. This is how, dear Sister, I often saw my misfortune in 
my mind... If not for the faith sucked with milk from mother’s breast, 
I don’t know what would have happened to me. I thank God for the 
gift of suffering and especially for the gift of persevering.” For non-
cooperation and refusal to plead guilty, he was put before a military 
tribunal that sentenced him on Aug. 16/28, 1850, to penal servitude 
in Siberia indefinitely.14 Nevertheless, Fr. Szwermicki resolutely stuck 
to his line of defense and refused to plead guilty. This information was 
obtained from an open letter he wrote from Siberia to the administrator 
of the Diocese of Mohyliv [he knew that Russian authorities would 
read it]: “I was charged with bringing government-uncensored books 
across the Prussian border into the Kingdom of Poland. I did once 
transport some books, which I neither read nor even knew what kind 
of works they were; and yet the Committee decided to send me to 
Siberia.”15 After the process, the Field Court of Appeals16 mitigated his 
sentence, replacing forced labor with exile under police supervision to 
the Irkutsk Gubernia, without depriving him of his civil and priestly 
rights. On March 23, 1851, his sentence was confirmed by the 
Russian Namestnik (Viceroy), Count I. Paskevich, and a year later, 
on March 23, 1852,17 escorted by four gendarmes, Fr. Szwermicki 
went by stagecoach from Warsaw to Irkutsk in Siberia, about which, 
he informed the administrator of the Mohyliv Province in writing: 
“I arrived in Irkutsk on May 14, 1852, and was received by Fr. Ha-
cicki at the parish house. He assisted me in my needs as much as his 
resources allowed. For my part, in addition to fervently praying to our 

14  AGAD, Akta Sądów Wojennych, Inw. 1 n. 19, cz. 7, k. 238, 241, 252.
15  GAIO, F. 297, O. 1, D. 24, k. 17.
16  The Field Court of Appeals was the highest Russian judicial power, acting in the 

Kingdom of Poland from 1831-1874.
17  As to the chronology of the investigation, trial and exile, various works show 

discrepancies as great as several years. This work is based on the personnel file 
filled out by Szwermicki in 1885: “Following the ratification of the process by 
the Viceroy of the Kingdom of Poland, I. Paskevich Count of Erivan, given on 
March 23, 2851, I was sent from Warsaw to settle in Irkutsk.” GAIO, F. 297, 
O. 1, D. 109: Cf. The letter of Oct. 13, 1855, from Szwermicki to Archbishop 
Hołowiński, in which the former states: “I was placed in the Citadel of Warsaw, 
where I remained for nearly six years; and in 1852, I was transported from the 
Citadel to Irkutsk [to live there] under the supervision of the local police.” GAIO, 
F. 296, O. 1, D. 24, k. 16.
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Creator in gratitude for his hospitality, I also helped Fr. Hacicki in his 
parish duties, not being driven by some earthly interest, but only wishing 
– as a priest – to serve the spiritual needs of my neighbors.”18 

By the power of the amnesty edict of November 17/29, 1855, 
Fr. Szwermicki was permitted to return home. However, in view of his 
parishioners’ wishes, he agreed to remain as chaplain to the exiles. In 
a letter to an unknown addressee, he wrote: “To close, I repeat that 
all efforts that I made to remain for now at the church in Irkutsk were 
not caused by pride, ambition or a desire to get rich, but only by 
the thought that I may do more good as a priest to the misfortunate 
Catholic exiles to Siberia. It may possibly conceal a worldly idea, not 
a divine one; only I freely confess that circumstances, which Providence 
gave us here, have sometimes moments so full of longing, so very sad, 
so strongly gripping one’s soul and heart that my burden would have 
been indeed very heavy to bear, if not for the grace of God and the 
power of prayer.”19

In his letter of July 18, 1856, addressed to the Mohyliv Admini-
strator, Fr. Szwermicki expressed his readiness to remain in Siberia: 
“Above all, I take the liberty to express my deepest respect and my 
heartfelt infinite gratitude for the part that Brother Ill.[most illustrious] 
and Rev.[most Reverend] Domus played on behalf of a poor and humble 
religious. If this is the will of God and if the Ill. and Rev. Domus finds 
it beneficial that I continue to remain the curate of the Irkutsk church, 
then, as long as my health allows, and with the help of God’s grace 
and the pastoral blessing, I’ll work here and fulfill the assigned task.”20 
Father Szwermicki’s decision to remain in Siberia was best summed 
up by his friend, the exile Benedykt Dybowski: “We must recognize 
[his decision to stay] as an act of great dedication: It is not because he 
lacks patriotism or love for his native land, but because he has such 
fervent love for those unfortunate people who weren’t allowed to go 
back home and would be devoid of religious comfort in this foreign 
land.”21

18  GAIO, E 297,O. 1, D. 24, k. 15v-16.
19  Ibid, k. 13. This letter starts with “Beloved Brother in Christ.” 
20  Ibid., D. 21 (no pagination).
21  B. Dybowski, Pamiętnik… od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Lwów, 

1930.
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Being a clergyman was Fr. Szwermicki’s true vocation. He was 
a man of sensitive heart attuned to the needs of the exiles. He enjoyed 
great respect from both his own people and the outsiders, including the 
General Governor Muravyov-Amurski.22 Father Szwermicki had insight 
into the hearts of a great many exiles, and these people were not easy 
parishioners. Broken by their failure, some of them denigrated God and 
the people. Oppressed by material poverty, many became indifferent 
towards religion. The peasants held a grudge against priests for coaxing 
them into uprising with promises of success, instead of which they 
received defeat and exile. “Father Szwermicki, who personally knew the 
fate of a prisoner and an exile, understood their pain and despair. He 
respected other people’s views and tried to overcome their reluctance 
patiently and slowly, bringing them eventually to unity with God. 
Through Fr. Szwermicki’s efforts, the church in Irkutsk became more 
than a center of religious life of the Poles in Siberia: It supported the 
insurgents’ national identity.”23 Some exiles succumbed to depression, 
alcoholism, demoralization. Others acquired fortunes and lived 
rakishly. It was such people that Fr. Szwermicki criticized in his letter 
to Dubiecki: “What can I tell you about Irkutsk? The city is building 
in stone, extracting gold, marking up all merchandise terribly, enjoying 
itself, and rollicking, and that’s about it.”24

After the death of Fr. D. Hacicki († 10.10.1855), a Bernadine, 
who was pastor in Irkutsk, the parish council decided to petition the 
Governor to name Fr. Szwermicki the provisional parish administrator. 
On Oct. 13th the Governor gave his consent, and on Oct. 17th Father 
Szwermicki informed the Archbishop of Mohyliv and the consistory.25 
By the Metropolitan’s decree of Dec. 10, 1855, he was named 
permanently the pastor of the Irkutsk parish and the chaplain of the 

22  Muraviov-Amurski, Nikolay, General Governor of Eastern Siberia in 1947-1861. 
He was a Russian statesman and diplomat, a man of high culture. He put an end 
to the waywardness and the corruption of the Russian functionaries in Siberia. 
He established many rules that were lenient towards the exiles. He had many 
friends from among the Polish exiles. He had a great respect for the person and 
initiatives of Fr. Szwermicki.

23  A. Iwański senior, Pamiętniki 1832-1876, Ed. A. Zawadzki, Warszawa, 1968, 
p. 180.

24  BJ, manuscript 11/67. Letter of Aug. 3, 1879.
25  GAIO, E 287, O.1, D. 21, k. 11r.
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Siberian Army troops, which the Tsarist authorities validated on July 
26, 1856.26 During his 42 years of service in Irkutsk, Fr. Szwermicki 
carried out his missionary vocation. He was a man of great goodness 
and fervor: a spiritual director of the exiles and a symbol of the Polish 
Homeland in extradition. His duties were strictly defined by the 
directives from the General Governor chancellery. At the time, this 
office was held by Count Muravyov-Amurski, a man of great personal 
culture. By the power of the Treaty of Aigun, concluded in 1858 after 
negotiations with China, Count Muravyov obtained for Russia the rich 
and fertile lands on the left bank of the River Amur.27 The area was 
inhabited not only by the Chinese and various local tribes, but also by 
the Orthodox and the Catholics. 

In addition to his pastoral duties in Irkutsk, Fr. Christopher was 
obliged to make annual visitations to the faithful scattered throughout 
this world’s vastest parish. He was particularly eager to visit the area 
over the Amur River formerly unavailable to the Church. His itinerary 
was strictly mapped out and included only larger settlements of 
Catholics. Even his means of transportation, protection of the Russian 
gendarmes, stops, and manner of payment were predefined. Father 
Christopher traveled mostly in wintertime, going by stagecoach, 
a steamer, a rowboat, as well as horse, reindeer, ox, or dog-drawn carts 
and sleds.28 Although extremely exhausting, these trips contributed 
to re-enkindling the faith of the exiles and brought great joy to the 
missionary. Several times he avoided death by miracle, as he himself 

26  GAIO, E 297, O. 1, D. 109. Fr. Szwermicki’s personnel file says: “Promoted by 
the local government of Eastern Siberia and with the permission of the Mohyliv 
Diocese Administrator, from December 10, 1855, he fulfills the pastor’s duties 
at the church in Irkutsk and the army chaplain. The Church and civil authorities 
approved him for this post on July 26, 1856.”

27  The Treaty of Aigun, concluded May 28, 1856, gave China the lands on the 
right bank of the Amur River, while the left bank went to Russia. The treaty 
provided the exclusive right of passage on Amur, Ussuri, and Songhua for ships 
of both countries. By this treaty, Russia was granted extensive trade privileges 
and obtained into its property the vast northern part of Amur’s basin. This fact 
made it possible for both the Orthodox and Catholic Church (in the person of 
Fr. Szwermicki) to run missions.

28  GAIO, E 297, O. 1, D. 23. The dossier contained documents from 1857-1860 
pertaining to Fr. Szwermicki’s pastoral trips: permits, itineraries, inns, means of 
locomotion, etc.
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wrote. For the lack of roads, he traveled over frozen rivers, the ice on 
which often gave in. In the Yakutia region, some passages were several 
hundred kilometers long with no buildings, no people, and no roadways. 
On the other hand, deep snow covers, very low temperatures, and wild 
animals (especially wolves and bears) demanded the travelers to be 
on constant lookout. Father Szwermicki toured his parish every year, 
reaching even the farthest and wildest regions if he knew of any exiled 
Catholic living there. He often strayed from his route to bring solace to 
a single forgotten beggar, doing so at his own expense, unless a kind 
and wealthy traveler met at the relay would pay for his fare, food, 
and lodging. Mr. B. Dybowski, who knew Siberian realities, wrote: 
“Come spring, every parishioner looked forward with great longing 
and feverish impatience to seeing this angel of solace in the person of 
their pastor who knew how to enliven and fortify every aching heart 
and give hope for a better future. He was filled through and through 
with this fervent and true faith.”29 There are numerous accounts of his 
laborious trips since he always made reports to his priestly superiors 
in Mohyliv. Permission to visit pastorally the River Amur area gave 
him great joy. “Most Honorable Count Muravyov-Amurski gave me 
permission to visit with my ministry the long-established Catholic 
residents in the River Amur districts, as well as the new settlers from 
Europe who arrived in the last three years (the Treaty of Aigun was 
signed in 1856). Our honorable Count, most worthy of respect, praise 
and gratitude in every aspect, gave me permission ... if God Almighty 
is willing, I shall return to Irkutsk this December. I will be able to give 
solace and strengthen the faith of the Catholics living in this vast area 
of several thousand versts. Oh, how very happy I shall be on this trip! 
For the first time the voice of a Catholic priest will be heard over these 
formerly unknown territories. For the first time, since the salvation of 
the world, the bloodless sacrifice of the Son of God will be offered 
in these lands.”30 Father Szwermicki made his great missionary trip 
throughout the Russian Far East from March 1859 to January 1860, 
visiting about 350 Catholics in exile.

29  “Kurier Lwowski” 8/1900/ p. 92.
30  “Pamiętnik Religijno-Moralny,” t. IV/1859/ p. 74-75. Letter of March 16, 1859.
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In response to his friends’ request, he wrote a colorful report, 
describing this longest and most difficult, yet most spiritually rewarding, 
missionary trip and sent it to print. He wrote: “During this 10-month-
long expedition, we covered more than 10,000 versts.”31 He celebrated 
Holy Mass, baptized, heard confessions, educated, administered the 
sacraments, consecrated the tombs, and gave solace and strength. The 
exiles saw that the arrival of a Catholic priest and attendance at Holy 
Mass for the first time in so many years in that Siberian wilderness—
that seemed to be forgotten by the Lord Himself—were extraordinary 
events. It was a chance for a deeper examination of conscience towards 
God, country, and one’s fellow man; and an occasion to quit drinking, 
to convert and to be strengthened in the faith.

Father Szwermicki describes with fondness these encounters during 
the Siberian missions: “Indeed, praying and singing brought tears to 
the eyes of many a man for they remembered their native lands, 
while their hearts filled with sadness and emotion at the thought of 
their remoteness. God only knows if we’ll ever live to be back in our 
homeland, to have our bones buried there.” There were many exiles 
from the Kingdom of Poland whom no priest had ever visited before. 
“The thought that the bloodless sacrifice of the Son of God was 
offered for the first time here, in this corner of the world, and that I, 
the unworthy one, was chosen by God to be the first to bring solace 
to the Catholics here, made my tears flow together with the tears of 
my penitents. These were tears of sorrow and repentance for sins and 
insufficient dedication to God and my brethren.”32

Szwermicki was a man of unusual kindness, dedication, and 
humility. He signed his letters humillius servus. He used to call himself 
“poor little priest.”33 Not poor in the material sense of the word. He 
was modest, sacrificial, and averse to all honors and promotions. 

31  Ibid., p. 1. One verst equals 1,066.8 meters or 0.662878788 miles.
32  K. Szwermicki, Wyjątki z dziennika podróży, ... odbytej w krajach amurskich 

i Guberni Irkuckiej w dniach 26.III.1859 do 25.I.1860 [Excerpts from the record 
of a trip ... made to the River Amur lands and the Irkutsk Province on March 
26, 1859, to January 25, 1860]. “Pamiętnik Religijno-Moralny,” [Religious 
and Moral Diary], t. VII/1861/ pgs. 161-189, 281-300, 397-421, 504-531, 
643-655.

33  BJ, manuscript 6536/IV, c. 387-389, letter to J. I. Kraszewski. Irkuck, B. VIL 
1879. Similar passages are found in other letters.

Jan Kosmowski, MIC
192



According to eye-witnesses, he did much good, avoiding all publicity. 
In his letter to Mr. M. Dubiecki, Fr. Christopher offered a beautiful 
witness to evangelical zeal: “Oh God, spare me the dreadful burden 
of promotions. I am a simple man and a sinner. I baptized six children 
today. I would like to continue giving solace to all those who are weary 
of the taiga, Siberia, and separation from the world.” According to 
his vocation, he worked and supported people financially as we learn 
from Mr. F. Zienkowicz’s letter: “Many old and disabled folks found 
help and many new-comers – a provisional shelter at the parish [of 
Fr. Szwermicki].”34 After the amnesty of 1857, many deportees were 
allowed to go back to their hometowns or other places outside of 
Siberia. However, a lot of them could not return because they were 
poor and could not pay for travel; others had no one or nothing to go 
back to since their possessions had been confiscated; and many who 
were sick, “burdened with age and illness wouldn’t make a thousand-
mile trip.”

Father Szwermicki intervened on their behalf, writing passionate 
letters imploring help. In his letter to the “Best and Dearest Spouse of 
the General” (probably, Mrs. Maria Juszniewska) he asked for financial 
assistance for those who were completely helpless, and to awaken 
public compassion. His letters are like Jeremiah’s lamentations—full 
of despair and [fervent] appeal to his countrymen overcome by callous 
indifference. “Madam, consider that we here are stripped of all 
possessions; however, at the cost of depriving ourselves of the utmost 
necessities, we provide for the upkeep of a misfortunate paralyzed 
person. And yet this ‘Lazarus’ has a rich brother.” Father Szwermicki 
fervently begs her to intervene before the brother, to awaken his 
conscience. Because, if not for “the decency of his brother’s friends, 
he would long have had his brother’s death on his conscience.”35 
Rafał Kalinowski—a former exile to Siberia, later canonized—often 
described in his letters Fr. Szwermicki’s works of mercy for the exiles. 
One is particularly worthy of mention: “Once a peasant, a native of 
the Kingdom of Poland, stopped by the pastor’s. He was allowed to 
go back home after the amnesty and greatly desired to see his family. 

34  Ossolineum, manuscript 13323/II. Letter to P. Pustowska, Irkutsk 10/
22.IX.1868.

35  Archives of the Resurrectionists in Rome, manuscript 44853.
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However, he had no money but the love of family urged him to go. 
There, he was supplied with whatever provisions were available and set 
out on foot on this long and dangerous journey.”36 We must remember 
that Szwermicki was a poor man and his helping that man was a true 
act of self-denial.

Father Szwermicki was a well-respected man “courteously greeted 
by the Poles and the Russians, by the Buddhism-professing Buryats and 
the Jews. For each one knew him to be our pastor.” He did not pride 
himself on his status but once took advantage of it to obtain freedom 
for Josefat Ohryzka—the most strictly guarded prisoner, kept in total 
isolation and horrible conditions at the Viluysk casemates. He petitioned 
the General Governor Semelnikov on his behalf (Fr. Szwernicki related 
this incident to Rafał Kalinowski in strict confidence). At first, the 
governor “became terribly angry and called Ohryzko insulting names; 
however, shortly afterwards we learned”—reported Kalinowski—“that 
Ohryzko was released from his terrible prison in Viluysk.” Similar 
testimony about Fr. Szwermicki’s involvement in that matter was given 
by a memoirist Apolinary Świętorzecki.37 Szwermicki asserted that the 
exiles were losing their Catholic faith and Polish national identity as 
a result of long-absent pastoral care, since “coldness and indifference 
wormed their way into their hearts and souls.”38 Scattered throughout 
the vastness of Siberia, they lived without baptism, marriage, confession, 
or [Christian] burial. At first, this manner of life was shocking, but 
later they became indifferent and lost their sense of national identity. 
Wishing to come to help them, Fr. Szwermicki frequently asked the 
metropolitan authorities to build chapels in Siberia and a shrine in Chita 
in order to subdivide this vast parish. Having obtained the governor 
of Siberia’s positive opinion, he asked to send to Irkutsk a salaried 
vicar. He petitioned for a more careful selection of clergy dispatched 
to Siberia, since “Certain individuals of a clerical state arriving here do 
not have in mind the glory of God and the salvation of souls; instead 
they are driven by the prospects of a freer way of life and avoidance 
of close supervision by the proper clerical authorities.”39 

36  R. Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, Ed. Cz. Gil, Kraków 2007, p. 135.
37  J. Kalinowski, Wspomnienia 1835-1877, Ed. R. Bender Lublin, 1965, pgs. 45-46.
38  M. Chrosted, Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, Wrocław 2008, p. 95.
39  GAIO, F. 297, O. 1, D. 21, c. 6.
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On the day of Fr. Szwermicki’s arrival in Irkutsk there were nine 
priest-exiles in the parish, including six religious order members and 
three diocesan priests. Prior to exile, all of them held important offices 
back home. Their circumstances, especially those of a material nature, 
were simply catastrophic: As many as three of them did not have 
a breviary. According to Fr. Hacicki, the pastor, these men regarded 
themselves (quite rightly) as extremely unfortunate and forgotten. To 
survive they had to work day and sometimes night for a pitiful piece 
of bread. If truth be known to Your Arch-pastoral Honor, I honestly 
confess that, on the material side, their circumstances are appalling.”40 
Seeing his brethren in such material and psychological strains prompted 
Fr. Szwermicki to help them in every possible manner. During his life 
in Irkutsk, there were always priests-exiles staying at the presbytery, 
especially because the environment and circumstances were conducive 
to the demoralization of the clergy. Father Szwermicki was well aware 
of these conditions and sized the situation up thus: “Upon arrival, 
they frequently forget the goal they had to pursue. Very soon their 
hearts and minds fall prey to greed, drunkenness, and loose habits, 
thus scandalizing and earning general contempt of their flock.”41 In 
his letter of 1868, an exile called F. Zienkiewicz informed that “our 
little church [in Irkutsk] has presently two priests who have also been 
exiles once. The pastor Fr. Szwermicki supports with his own money 
another priest, Fr. T. Pawłowski, an old and infirm man.”42 In 1877, 
Fr. Szwermicki wrote to his friend, Mr. Dubiecki: “… meanwhile, I have 
a priest from Tunka living at the presbytery. A worthy priest.”43 In his 
work, Fr. Szwermicki strove to alleviate sufferings, to have an open 
heart for everyone, to plant in human souls a desire for loving their 
fellowmen, to respect every human being regardless of their religious 
and political views. That was the opinion that Wiktor Tołoczko, born in 
Irkutsk son of an exile, formed about Fr. Christopher: “In spite of their 
differences of faith, Kalinowski and Hofmeister (a Protestant) lived in 
heartfelt amity, both nurturing great admiration for the Irkutsk pastor, 

40  GAIO, F. 297, O. 1, D. 11, c. 52.
41  GAIO, F. 297, O. 1, D. 11, c. 52, cf. M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kra-

ków, 1928, p. 237.
42  Ossolineum, manuscript, 13323/II.
43  BJ, manuscript, 11/62.
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Fr. Szwermicki. Once, writing to Fr. Szwermicki, Hofmeister closed his 
letter with these words: “… and now let my heretical mug kiss your 
Catholic hand.” Tołoczko continues, spinning a beautiful reflection: 
“This humble man—the pastor in Irkutsk whose parish was larger 
than a big country—was, one may say, a holy man. If there are truly 
holy men—which I truly believe—then Fr. Szwermicki undoubtedly 
belonged among these exceptional people. In his lifetime he enjoyed the 
respect of the exiled Catholics and infidels, the Russian Orthodox and 
the others who still hold him in their memory.”44 The author of this 
work personally met with the opinion about Fr. Szwermicki’s sanctity, 
when he visited Irkutsk and talked with its residents—descendants of 
the exiles.

Another example of Fr. Christopher’s father-like concern for 
impoverished priests is provided in his fervent letter of 1857, written 
to the Archbishop W. Zyliński on behalf of two Dominicans – Frs. 
J. Sienkiewicz and I. Niecuński: “These two priests arrived in Irkutsk 
in 1835, and settled in a remote spot. They lived in utmost poverty. 
At that time many other priests completely broke down, but these 
two haven’t been touched by the demoralization, in spite of their 
misfortune and heartless surroundings. Through their righteous and 
noble behavior, pious lifestyle, and hard work they earned general 
respect and love. Their behavior has always been exemplary and their 
piety natural, flowing from their souls and hearts. The grace of God 
preserved them from moral blight and a scandalous lifestyle. Perhaps, 
they were to show an example to others?” Further along in the letter, 
Fr. Szwermicki fervently pleads with the Archbishop for his help and 
for his intervention before the government officials.45 His involvement 
proved to be successful: In 1857 these two priests received permission 
to return to their homeland and were restored their priestly rights. 

We don’t know much about his wide-spread half-legal or illegal 
activity conducted mainly among the exiled priests, especially those 
residing in Ussole and Tunka, for we only have sketchy testimonies. 
However, there is this heartfelt gift that Siberian priests offered him 

44  Archives of the Polish Province of the Congregation of Marian Fathers, (Fr. Szwer-
micki’s dossier). Letter of June 29, 1931.

45  GAIO, F. 297., O.1, D. 21, c. 10.
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on the 50th anniversary of the priesthood: a chalice entwined with 
thorns and a Missal written and illuminated by hand by priests in 
exile.46 To emphasize the value of that gift we should say that the work 
of copying and illuminating the volume took two years. His jubilee 
was also remembered by a group of former exiles who had returned 
home thanks to the amnesty. They purchased a large size ornamental 
Missal, which was additionally embellished with gold fittings and 
a gold monstrance on one side of the cover and a gold cross on the 
other. The dedication read: “to the Most Reverend Father Christopher 
Szwermicki, Pastor in the city of Irkutks, in Eastern Siberia, on the 
solemn occasion of his 50th anniversary of the priesthood as a token 
of our profound respect. On behalf of all poor wanderers this is being 
offered by people to whom he was giving solace and fortifying their 
spirits in the words of the Holy Gospel from 1863 until their return 
home. Warsaw, 1887.”47 Forty-one of the most prominent former exiles 
placed their signatures under the dedication.

About 70 km away from Irkutsk there was a town called Ussole 
(a salt-making place) designated primarily for people condemned to 
hard labor and exile. In 1865, approximately 250 people lived there. 
Father Szwermicki had permission to visit them and to perform pastoral 
services. This is how his visits were described by St. Rafał Kalinowski: 
“Several weeks ago Fr. Szwermicki from Irkutsk who was touring his 
parish came to see us. Therefore, I had a chance to seek medicine for 
my distress at the very source of peace, the peace that the world cannot 
give you. Here you have some news of my spiritual life.”48

In 1866-67, Fr. Szwermicki spent an entire week in Ussole. 
There was a small chapel converted from a private apartment, which 
the exiles repaired and decorated out of their contributions. Although 
there were priests in Ussole, they lived_as convicts stripped of the 
privileges of their state, unallowed to carry out priestly duties. The 
relationship between Fr. Szwermicki and the exile Kalinowski, who 

46  Fr. S.M. [S. Matraś], Ze wspomnień Sybiraka, Chicago 1896, pgs. 343-344.
47  The dedication and signatures speak of the respect that Fr. Szwermicki enjoyed. 

Former exiles resided in various distant towns: in Krakow, Vilnius, Warsaw, 
Lvov, etc. Someone took the time and effort to visit them all and to collect their 
signatures.

48  J. Kalinowski, Listy, Ed. Czeslaw Gila, tI. C.1, Lublin, 1978, p. 183.
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is now Saint Rafał is noteworthy. During his visits in Ussole, Father 
Christopher got to know the young Kalinowski well, thanks to their 
meetings, conversations, and confessions. This acquaintance gave birth 
to a friendship. Father Szwermicki discovered the nobility, sensitivity, 
and holiness of his young friend. We dare say that he tried to protect 
Kalinowski from the deprived and demoralized criminal world. He 
helped him to move to Irkutsk, making his own apartment available 
to Kalinowski gratuitously for two years, also providing his upkeep, 
and awakening in him a desire for a more perfect spiritual life. Until 
his dying day, Kalinowski nurtured gratitude towards his protector and 
spiritual director, of which he frequently spoke in his memoirs and 
letters. When he returned home from Siberia, he gave a fuller witness: 
“It was not without regret that I came to part with my amiable corner at 
the presbytery, where I’ve spent the last couple of years. Most painful 
of all was to bid final farewell to the dearly beloved Fr. Szwermicki, 
to whose fatherly heart and direction I owe so much.”49 In his letter 
of 1872, he described the role this priest played in his life: “A letter 
from Irkutsk was delivered to me. It was from the worthy pastor, 
Fr. Szwermicki. I greatly value the friendship of this saintly priest and 
it was with a true delight that I read his message, full of simplicity and 
friendship in Christ. After the late Father Felician, he is the one whom 
I owe my strengthening in spiritual fervor and religious practice.”50 

Father Christopher deeply felt the misery of the Siberian exiles 
and was full of compassion for human misfortune. And that wasn’t 
only talk. According to B. Dybowski’s testimony, Fr. Christopher was 
always busy doing good works. Many pages have been written about 
his goodness and love of his fellow man, but his greatest concern was 
for the children—orphans of Siberian exiles—and the poor, neglected 
youth. His letters and writings contain many notes about their tragic 
situation and fervent petitions to his countrymen for mercy and 
financial help. Just how strongly and deeply within his heart he felt 
those problems testifies to the fact that he concludes his “Diary of 
Travels in Siberia” with a fervent prayer and appeal for help for the 
orphans: “O dearest Savior, you loved children and surrounded yourself 

49  J. Kalinowski, Wspomnienia, p. 125.
50  St. Rafał Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, Kraków 2007, p. 142.
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with them. You commanded us to remain just as innocent and simple 
as they are since such was the condition for attaining your promised 
Kingdom. Inspire the hearts of your faithful with an active compassion 
for children, which would make it possible to bring your holy truths 
to the abandoned children in my parish. My soul fills with sadness 
more fully and more painfully when I see in children born to such 
parents [criminals] a nearly total absence of religious education. These 
little misfortunate creatures are brought up, live or rather vegetate in 
total unawareness of the most important articles of the holy faith and 
moral principles. To counteract evil and remove bad examples from 
the sensitive hearts of the young children, as well as to help them to 
become useful members of society, the best and most effective thing 
to do would be to found a school, or perhaps more humbly, a shelter 
at the church in Irkutsk, for Catholic children.”51

Already in the second year of his pastoral service, he sheltered 
at the presbytery a handful of orphans and supported them with his 
limited financial resources. In time, he opened, at his expense, a parish 
school for several children, where he was the teacher, educator, and 
merciful father. Other exiles helped him to run this school. This is an 
account given by R. Kalinowski: “We have several children here who, 
although they sing awfully out of tune, are good and God-fearing; 
most of them are orphans who have no other father and mother but 
God Himself. Taken away from poverty and depravity, those kids are 
surrounded in my eyes with the appeal of their misfortune and this 
breath of innocence that make children pleasing to God and people 
(although their bad habits don’t yield easily to the efforts made for 
their uprooting).”52 An exile, Fr. J. Narkiewicz wrote in his diary: “In 
addition to his own lodgings, [Szwermicki] also has in the churchyard 
two small houses—homes to 20 orphans; he personally teaches the 
youngest, while older kids go to school.”53 Many other exiles expressed 
their appreciation and gave support to Fr. Christopher’s hard work with 
the orphans, which found its reflection in various correspondences 
and newspapers. An exile, Felix Zienkiewicz, looks with admiration 

51  Szwermicki, Wyjątki z dziennika podróży, /zakończenie/.
52  St. Rafał Kalinowski, Kartki z księgi mojego życia, Kraków, 2007, p. 129.
53  J. Narkiewicz, Pamiętnik księdza, pgs. 175-176.
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54  Ossolineum, manuscript 13323/II.
55  BJ, manuscript 6536/IV, Letter to Kraszewski; BJ, manuscript 11/67, Letter to 

Marian Dubiecki.
56  J. Narkiewicz, Pamiętnik księdza, p. 175.

at Fr. Szwermicki’s work and writes to his sister that there is a priest 
in Siberia who, by reaching out to every exile and bringing them 
a word of encouragement and hope, transforms this cruel world of 
the forgotten, as it were, Siberian exiles into something more beautiful, 
easier to bear, and more family-like. “This good priest usually comes 
back from his journey with several orphans collected along the way 
whom he cares for and allocates as best he can. His efforts on behalf 
of the girls mostly failed so he swore off trying to educate them, but 
he follows up with boys and even now has a few of them placed with 
various craftsmen.”54 Just how very important to him was the fate of 
these orphans is revealed by his actions in the aftermath of a terrible 
fire on June 22-24, 1879, when about half of the most beautiful and 
wealthy part of the town burned down along with the church and the 
presbytery. Prices of food and labor were skyrocketing, while the rent 
increased five times. With enormous difficulty, Fr. Christopher found 
a “beggarly little house” where he installed a chapel and lodgings for the 
church staff and his own. In spite of the terribly tight accommodations, 
he brought over all the kids from the orphanage, placing them in his 
own little room.55

A parish library was established at the Irkutsk church for the 
spiritual good of the exiles. In 1855, it held 644 books and several 
newspapers, regularly delivered from the homeland, available to all the 
exiles. Through the good offices of Fr. Szwermicki, the Irkutsk church 
became not only the religious, but also the national and patriotic 
life center for the Poles in exile. Father Narkiewicz thus recalls its 
atmosphere: “There was a sermon in a true evangelical spirit. After 
the service there, a dozen or so people waited to see the pastor, who 
displayed pleasant attentiveness and hospitality, while people spoke to 
him with honesty, openness, respect, and love. To me, it looked like 
a family gathering, where I was able to forget that I was in exile.”56 
Szwermicki helped them to say in touch with the homeland through 
carefully selected religious and patriotic literature, as well as books of 
professional interest, because at the time, Irkutsk amassed the “flower 
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of the Polish intelligentsia.” In the 1870s, the book collection reached 
approximately 3,000 volumes. The following Polish periodicals were 
delivered regularly: “Biblioteka Warszawska,” “Pamiętnik Religijno-
Moralny,” “Teka Wileńska,” “Słowo,” and some others, sporadically. 
This list is very impressive if we consider the distance, difficulties, 
and cost of shipping the literature to Siberia. Father Szwermicki put 
enormous efforts into lifting up spirits, fortifying hearts, and organizing 
meetings at the Irkutsk church for the exiles who often were deep in 
depression and poverty. Unfortunately, the library perished in the great 
fire. The great fire of Irkutsk proved to be a terrible disaster. Father 
Szwermicki wrote desperate letters asking his countrymen for help, 
which he sent to many newspapers, but he had no hope for building 
a new shrine.57 “Therefore, I take liberty to humbly ask the esteemed 
Editors of Przegląd Katolicki, to open on the pages of their worthy 
weekly a new column for voluntary donations and contributions to 
help us build a new church in Irkutsk and lodgings for the clergy and 
church personnel. I put my trust in God’s mercy and the nobility of 
the hearts of the pious Catholics… residing throughout the Empire and 
other places, that my present appeal will awaken their compassion and 
that they will willingly come to help in our urgent need of building this 
new church… to provide for the spiritual needs of my very numerous, 
but also very poor parishioners. I feel certain that my request will 
find a kind response because many families of my compatriots still 
have or used to have their relatives in the Irkutsk parish and that the 
bones and ashes of many of them are now resting on the cemeteries 
throughout my vast parish… We shall pray to the Heavenly Father for 
our living and deceased benefactors in the church built through their 
offerings.” 

He knew how difficult it was to build shrines in towns of the 
Russian Empire. However, the respect that he commanded among the 
great numbers of the faithful and the collected offerings outgrew all 

57  Ibid., A fervent appeal for help in rebuilding the church was sent by Fr. 
Szwermicki to many important people at home and abroad. His request for help 
also appeared in No 35 of Przegląd Katolicki of 1879, pp. 561-562. The history 
of the construction and the meaning of the Irkutsk church was described by the 
Professor of the University of Irkutsk, Siemion Kowal in Vostochno-Sibirskaya 
Pravda of May 31, 1968.
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expectations. Donations were made even by people professing other 
religions. The new neo-Gothic shrine—one of the most beautiful in the 
Russian Empire—was erected in a mere four-year’s time. It was built 
with “donations of the Irkutsk residents, Catholics and Orthodox, exiles 
and small merchants; by the work of simple Siberian laborers.” The 
church administered charitable actions. Political exiles and fugitives 
were given help there. Great sums of money went to help poor, large 
Catholic families of the Poles, Lithuanians, Latvians, Belarusians, and 
Estonians.

In his capacity as pastor in Siberia, Fr. Szwermicki also lived through 
sad times: He was present at the executions of four leaders of the 
tragic Trans-Baikal uprising of 1866. The eye-witness recalls: “Father 
Christopher Szwermicki was already waiting at the place of execution. 
The old man was pale and shaking.”58 He also witnessed the martyr’s 
death of a young insurrectionist, Ignacy Eichmiller, who, defending his 
dignity, slapped the face of the General Governor Siemielnikov.

Worn out by exhaustive journeys and work, struggling with health 
problems, Fr. Szwermicki asked the Metropolitan of Mohyliv to dismiss him 
from his duties. On July 14, 1885, the Archbishop granted his request. 
Seeing that his successor did not arrive on time, Fr. Christopher withdrew 
his resignation out of duty towards his parishioners (as well as upon their 
request). On March 22, 1886, the Metropolitan restored him to his former 
duties.59 In 1887, Fr. Christopher celebrated the 50th anniversary of his 
priesthood. On this occasion, Pope Leo XIII sent him a golden chalice 
and a Missal with gold fittings. In the accompanying letter he called 
Fr. Szwermicki “a credit to the Catholic missionaries, the pride of the 
Marians, and the joy of the papal heart.” Surprised, Fr. Szwermicki wrote 
to the Resurrectionist Fathers in Rome (during the November Uprising he 
became friends with Fr. Heronim Kajsiewicz): “How is it possible that I, 
the humble priest, may be known over there?”60

58  Pamiętnik Kijowski, t. III, London 1966, p. 167.
59  GAIO, F. 297, O.1,D. 109. Fr. Szwermicki’s personal file.
60  “Kraj” [The Country] of 1895, No 4, p. 29. This is the oldest information about 

this gift and letter, which has been repeated later by other authors, such as: 
B. Burdziej, Ksiądz Krzysztof Szwermicki, duszpasterz Sybiru, „Przegląd 
Powszechny” 1(1987) p. 83; Totoraitis, Marianie, pgs. 37-38; Śliwowska and 
others. We weren’t able to corroborate it based on the 19th century documents.
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Father Szwermicki’s influence among the exiles was made stronger 
because of his witness to his vocation and priestly mission that he 
always gave by his life example, combined with the realization of his 
human and priestly imperfections. Father Szwermicki’s attitude and 
service for the Siberian exiles received high praise from B. Dybowski, 
a historian of Siberia. Six years after Fr. Christopher’s death, he thus 
summed up his life and work: “Having been for 40 years a pastor of 
a vast Siberian parish, he saw little happiness among his parishioners. 
Instead, he witnessed continuous misery and utmost wretchedness, 
the bitter tears of many, and even distrust. Constantly dealing with 
great misfortune, he was not its indifferent observer; on the contrary, 
he deeply felt the bitter sufferings of the exiles’ life and did his best 
to alleviate it, bringing everyone his financial and moral support, 
enlivened by hope, which is the only thing that can prevent people 
from falling into despair and distrust.”61 Father Szwermicki died on 
November 31, 1894, of wounds inflicted by unknown bandits. He was 
buried on December 3, 1894.62 He crowned his sacrificial life with 
faithfulness to his priestly and religious vocation. The departed was 
a man who served people that were dead to the society. B. Burdziej 
stated: “The departed was a man who was an apostle of love in the 
inhuman land of exile.”63 After his death, the Irkutsk paper published 
a warm account: “Many words of grief and moaning of the Catholic 
and Orthodox faithful were heard when a simple white coffin with the 
venerable body of one of the greatest Polish priests of the 19th century 
was put into the cold Siberian soil. [May] the eternal rest [be granted] 
to your ashes, kind and benevolent man! May you rest in peace, you 
who never denied help to any of your little spiritual sheep! Rest in 
peace and may this cold and harsh soil of the remote Siberian land 
that covered your simple coffin be light.”64 

Translated from Polish: Marina Batiuk

61  Kurier Lwowski, 8, (1900), pgs. 91-92.
62  GAIO, F. 297, O.1, D. 129, contains an extensive account of the funeral, Mass, 

decor, etc. See also, Kraj (1895), No. 4, p. 26.
63  Cf. B. Burdziej, Ksiądz Krzysztof Szwermicki, p. 83. Notes speaking of the gift 

made by Leo XIII and the Siberian exiles can be found in many 20th-century 
works, but they are not corroborated by any source materials dating back to the 
19th century.

64  Vostochnoye Obozrenie, No. 144, 9/21.XII.1894.
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The author presents the life and work of Fr. Christopher 
Szwermicki (1814-1894), one of the great figures of the Marian 
Congregation in the 19th century. For his patriotic activity, he 
was exiled to Siberia. Although he was permitted to return to 
Poland in 1855, for the benefit of his parishioners, he stayed 
voluntarily in Irkutsk as a shepherd to the exiles.

Father Szwermicki was a priest by vocation. His heart was 
keyed in to the needs of the exiles and he earned their great 
respect. He was a spiritual director of St. Rafał Kalinowski.

In 1887, Fr. Christopher celebrated his 50th anniversary of 
priesthood. On that occasion, Pope Leo XIII sent him a golden 
chalice and a gold-shod missal. In the accompanying letter, the 
Pope called him “the pride of the Catholic missionaries, the 
glory of the Marians, and the joy of the papal heart.”

Key words: Fr. Christopher Szwermicki, the Marian Order, 
persecutions of the Church in Poland, missionary work, Pope 
Leo XIII, Siberia, Irkutsk.

Translated from Polish: Marina Batiuk



Dotykając kwestii zaangażowania marianów w działalność Akcji Ka-
tolickiej na terenie Polski, trzeba mieć na uwadze złożoność sytu-

acji, w jakiej znalazła się ta wspólnota zakonna w pierwszych dziesię-
cioleciach XX w., a więc w czasie, gdy Akcja Katolicka (wpierw Liga 
Katolicka i pokrewne stowarzyszenia) stawiała swoje pierwsze kroki 
w Polsce. Marianie bowiem od aktu odrodzenia (1909 r.) znaleźli się 
na drodze ponownego rozwoju po upadku spowodowanym prześlado-
waniami ze strony państw zaborczych. W prawodawstwie oraz w po-
wszechnym odczuciu członków odrodzonego zgromadzenia nie zabrakło 
zapisów i przekonań świadczących o uniwersalnym charakterze mariań-
skiego apostolatu1; miał on odpowiadać na pojawiające się znaki cza-
su i zagospodarowywać te przestrzenie w życiu Kościoła i narodu, któ-
re potrzebowały rychłej ewangelizacji. Personalnie jednak zgromadze-
nie było niewielkie. W przededniu II wojny światowej prowincja pol-
ska liczyła wprawdzie 124 członków, ale dużą ich liczbę stanowili no-
wicjusze, scholastycy i klerycy, a więc ci, którzy dopiero byli na drodze 
formacji i nie angażowali się duszpastersko2. Pod względem działalno-
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 1  Do roku 1909 marianie funkcjonowali jako habitowy zakon kleru regularnego 
(ordo clericorum regularium); od odnowy zapoczątkowanej przez bł. Jerzego Ma-
tulewicza forma kanoniczna została zmieniona na niehabitowe zgromadzenie za-
konne (congregatio), tym samym spowodowało to większą elastyczność w podej-
mowaniu nowych form apostolatu. 

  2 T. Górski, Prowincja polska Opatrzności Bożej, w: Marianie 1673-1973, red. J. Bu-
kowicz, T. Górski, Rzym 1975, tab. 1.



ści parafialnej wskaźniki były jeszcze niższe – marianie w Polsce okre-
su międzywojennego prowadzili tylko trzy parafie (obejmując wszakże 
opieką duszpasterską przeszło 22 tysiące wiernych)3.

Powyższe dane statystyczne mogą być jednak mylące, jeśli chodzi 
o wskazany w tytule temat. Stosunkowo duży wkład marianów w dzia-
łalność Akcji Katolickiej wyrażał się bowiem w głównej mierze przez 
jednoosobowy wprawdzie, ale znaczący, udział postaci, która wywar-
ła swe piętno na obliczu Akcji Katolickiej głównie w archidiecezji war-
szawskiej. Był nią ks. Władysław Lewandowicz (1894-1949). W sfe-
rze obecności struktur Akcji Katolickiej w wymiarze parafialnym nale-
ży natomiast podkreślić otwartość marianów na obecność tej organi-
zacji przy prowadzonych przez nich placówkach. 

Osobisty wkład ks. Lewandowicza jako dyrektora Akcji Katolic-
kiej w archidiecezji warszawskiej, członka Rady Naczelnej Akcji Kato-
lickiej w Polsce, dyrektora Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w War-
szawie oraz asystenta krajowego Katolickiego Związku Mężów, z dru-
giej zaś strony obecność struktur akcyjnych przy mariańskich placów-
kach duszpasterskich, wyznaczają plan niniejszego artykułu.

1. Działalność ks. Władysława Lewandowicza MIC 
(1929-1939)

W 1926 r. w Warszawie miał miejsce II Zjazd Katolicki, na któ-
rym zarysowała się koncepcja czterokolumnowej organizacji Akcji Kato-
lickiej z centralą diecezjalną na czele4, wtedy jeszcze pod nazwą Ligi Ka-
tolickiej. Niedługo potem, bo w 1929 r., rządca archidiecezji warszaw-
skiej kard. Aleksander Kakowski mianował ks. Władysława Lewando-
wicza MIC5 dyrektorem generalnym oraz przewodniczącym sekretaria-

  3  Tamże, 228.
  4  Akcja Katolicka w Archidiecezji Warszawskiej, w: Chrześcijanie, t. 18, red. B. Bej-

ze, Warszawa 1987, 136. Wzmianka o „czterokolumnowej organizacji” oznacza 
przyjęcie włoskiego modelu Akcji Katolickiej tworzącego cztery organizacje zrze-
szające odpowiednio: mężczyzn, kobiety, młodzież męską i młodzież żeńską. 

  5  Ks. Władysław Lewandowicz urodził się w 1894 r. w Łodzi. Po ukończeniu szko-
ły średniej w rodzinnym mieście, rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie, kontynuując je następnie we Fryburgu w Szwaj-
carii, ale wskutek wybuchu wojny był zmuszony do ich przerwania. Ponownie 
zapisał się na studia na Uniwersytet Warszawski w 1917 r. W stolicy poznał 
charyzmatycznego duszpasterza młodzieży akademickiej – ks. Leona Kulwiecia 
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tu Ligi Katolickiej w archidiecezji6 (która wkrótce zmieniła nazwę z Li-
gi na Akcję). Na taki wybór najprawdopodobniej wpłynął fakt, że Le-
wandowicz – jeszcze jako osoba świecka, a następnie już jako maria-
nin – w sposób bardzo znaczny przyczynił się do powstania i rozwoju 
Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, a jako jego zało-
życiel i duchowy przywódca […] wywarł ogromny wpływ na formację 
katolicką młodzieży akademickiej lat dwudziestych7. Wykazał nie tyl-
ko spore zdolności organizacyjne, ale odznaczał się przy tym nieprze-
ciętnym intelektem. W dodatku – jak to po latach stwierdził bp Anto-
ni Pawłowski – obok gruntownej znajomości całokształtu spraw związa-
nych z polskim piśmiennictwem i polską kulturą osiągnął świetną orien-
tację w katolickiej literaturze społecznej krajów europejskich8. Ksiądz Le-
wandowicz ze swoją śmiałą wizją świeckiego katolika, któremu nic nie 
jest obce: i naród, i państwo, i demokracja, i kwestie społeczne, i gospo-
darstwo krajowe, i literatura, i sztuka9 – w zamyśle kardynała był wła-
ściwym człowiekiem do wypełnienia wyznaczonej roli. Ów marianin 
miał bowiem stanąć na czele formacji, której celem było kształtowa-
nie świeckich według nowego stylu świętości zakotwiczonej w prozie 
codzienności10 oraz odnowienie religijności w rodzinach i w społeczeń-

MIC, pod jego wpływem angażując się w działalność Sodalicji Mariańskiej. Jako 
współtwórca Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej Odrodzenie został wybra-
ny na prezesa jego pierwszego oddziału w Warszawie; jednocześnie pracował in-
tensywnie nad zakładaniem dalszych jednostek tej organizacji w innych mia-
stach akademickich w Polsce. Był też redaktorem miesięcznika „Prąd”. Organi-
zował tzw. Tygodnie Społeczne na KUL-u. W 1920 r. wstąpił do Zgromadzenia 
Księży Marianów, śluby zakonne złożył w 1921 r., a sakrament święceń przyjął 
w roku 1927. Dwa lata później obronił tytuł doktora teologii w rzymskim uni-
wersytecie Angelicum. W okresie okupacji pełnił urząd wicedyrektora Stołecz-
nego Komitetu Samopomocy Społecznej. Po wojnie – aż do swojej śmierci, któ-
ra nastąpiła w roku 1949 – sprawował funkcję rektora Instytutu Filozoficzne-
go-Teologicznego (seminarium duchownego) księży marianów w Warszawie (do 
powstania tej instytucji znacznie się zresztą przyczynił). Zob. T. Górski, Sylwetka 
ks. Władysława Lewandowicza, w: Chrześcijanie…, 9-12. 

  6  A. Kakowski, Rzut oka na rozwój Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej, 
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 21(1930) nr 2, 104.

  7  A. Sikorski, Działalność ks. Władysława Lewandowicza w „Odrodzeniu”, w: Chrze-
ścijanie…, 85.

  8  A. Pawłowski, Przemówienie wygłoszone w kościele księży marianów na Biela-
nach w 1953 roku, w: Chrześcijanie…, 102.

  9  W. Lewandowicz, Z dziejów „Odrodzenia”, w: Chrześcijanie…, 131.
10  Zob. K. Kowalski, Rola Akcji Katolickiej w wychowaniu nowego typu człowieka, 

„Ruch Katolicki” 6(1936) nr 9-10, 505.
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stwie poprzez wnoszenie wartości chrześcijańskich we wszystkie sfe-
ry życia człowieka11. 

Do zadań wyznaczonych przez warszawskiego arcypasterza ks. Le-
wandowicz przystąpił z podziwu godnym zaangażowaniem. Na samym 
początku należy zaznaczyć, że pod jego kierownictwem wzrósł wkład 
Akcji Katolickiej archidiecezji warszawskiej w prace na szczeblu cen-
tralnym tej organizacji; sam Lewandowicz został zaś powołany do ko-
misji przygotowującej jej ogólnopolski statut. Już na pierwszym kursie 
dla dyrektorów diecezjalnych jako jeden z prelegentów zapoznał uczest-
ników spotkania z literaturą przedmiotu. Udzielał się także w zjazdach 
dla duchowieństwa oraz kursach dla świeckich organizowanych w róż-
nych częściach kraju i promujących idee Akcji Katolickiej, wygłaszając 
w czasie ich trwania okolicznościowe referaty12. 

Osobisty wkład ks. Lewandowicza w działalność akcyjną na szcze-
blu ogólnopolskim wzrósł w roku 1934, gdy został przez kard. Kakow-
skiego mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Związku Mę-
żów13, zaś kard. Hlond powołał go do Rady Naczelnej Akcji Katolic-
kiej w Polsce oraz włączył do grona członków Rady Społecznej przy 
Prymasie Polski14. 

W okresie międzywojennym pojawił się problem wzajemnego sto-
sunku Akcji Katolickiej i Katolickich Związków Caritas. W diecezjach 
zachodnich kraju centrale Caritas nie miały żadnego powiązania z Ak-
cją. W Warszawie działalność charytatywna – według idei ordynariusza – 
miała być integralną częścią aktywności akcyjnej. Na arenie ogólnopol-
skiej zwyciężyła jednak opcja głosząca, że Caritas jest organizacją po-
mocniczą w stosunku do Akcji Katolickiej. Na zjeździe dyrektorów Ca-
ritas powołano stałe gremium, które miało określać tę wzajemną za-
leżność, tzw. komitet porozumiewawczy, a na jego czele stanął ks. Le-

11  B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 8, Czasy współczesne 1914-1992, Lublin 1995, 
90.

12  Akcja Katolicka…, 138-139.
13  Tamże, 139. Statut Akcji Katolickiej z 1934 r. przewidywał powstanie w każdej 

diecezji osobnych katolickich stowarzyszeń dla mężczyzn, kobiet, młodzieży mę-
skiej i młodzieży żeńskiej. Każde z nich miało posiadać centralę krajową, noszą-
cą nazwę związku. Zorganizowanie centrali KZM przypadło Archidiecezjalnemu 
Instytutowi Akcji Katolickiej w Warszawie, którego dyrektorem był ks. Włady-
sław Lewandowicz. 

14  Tamże, 140.
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wandowicz15. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię współpracowni-
ka ks. Lewandowicza na odcinku charytatywnym w archidiecezji war-
szawskiej, ks. Franciszka Olszewskiego, który stwierdził, że akcja cha-
rytatywna przed przyjściem ks. Lewandowicza była raczej tylko wyra-
zem skromnej dobroczynności, a on ją podniósł do rangi obowiązku16. 
Można domniemywać, że rzecznikiem takiej filozofii posługi dobroczyn-
nej stał się ten kapłan z Warszawy, także w ramach swojej działalności 
we wspomnianym komitecie porozumiewawczym. 

Powyższe wzmianki świadczą o tym, że działalność ks. Lewandowi-
cza wykraczała poza teren Kościoła warszawskiego, jednak siłą rzeczy 
to w tej archidiecezji jego prace były najbardziej widoczne i „namacal-
ne”. Dyrektor okazał się nie tylko teoretykiem, ale czynił sporo w prak-
tyce, by idee Akcji Katolickiej były bardziej znane i wrosły w świado-
mość duchowieństwa oraz świeckich. Na polecenie kardynała metro-
polity podjął działalność formacyjną wśród miejscowych kleryków, or-
ganizując dla nich kursy teoretyczno-praktyczne; sam również wygła-
szał niektóre z referatów. Pierwszy taki kurs odbył się w dniach 26-28 
stycznia 1930 roku17, kolejne miały miejsce do roku 193318. 

Sekretariat Generalny pod kierownictwem ks. Lewandowicza orga-
nizował także kursy dla duchowieństwa archidiecezji. Pierwsze z nich 
miały miejsce w miesiącach zimowych 1930 r. Ksiądz Lewandowicz 
podjął na nich następujące tematy: Istota Akcji Katolickiej według naj-
nowszych dokumentów; Stowarzyszenia religijne a Akcja Katolicka; Sto-
warzyszenie Kobiet i Mężów Katolickich; Rola centrali diecezjalnych Ak-
cji Katolickiej19. W kolejnych latach organizowano szkolenia dotyczące 

15  Tamże, 139-140. Ta symbioza obydwu instytucji była wyjątkowo silna w ar-
chidiecezji warszawskiej. Statut Caritas z 1937 r. wprost stwierdzał: Związek 
i wszystkie jego oddziały, okręgi itp. utrzymują stałą łączność z Archidiecezjalnym 
Instytutem, zarządami dekanalnej i parafialnej Akcji Katolickiej, realizując w swo-
im zakresie programy Akcji Katolickiej w sposób uzgodniony z Archidiecezjalnym 
Instytutem Akcji Katolickiej w Warszawie. Zob. Statut Katolickiego Związku „Ca-
ritas” Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1937, art. 9. 

16  F. Olszewski, Dyrektor Caritasu. Fragment kazania wygłoszonego w kościele księ-
ży marianów w Warszawie 20 X 1974, w: Chrześcijanie…, 113.

17  Kurs Akcji Katolickiej w Seminarjum Metropolitalnem, „Wiadomości Archidiece-
zjalne Warszawskie” 21(1930) nr 2, 110.

18  Akcja Katolicka…, 142-143.
19  Kursy Akcji Katolickiej dla duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej, „Wiadomo-

ści Archidiecezjalne Warszawskie” 21(1930) nr 2, 106-107.
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m.in. pracy duszpasterskiej wśród młodzieży (1933 r.), czy „współcze-
snego radykalizmu społecznego” (1937 r.)20.

W międzyczasie kard. Kakowski – w myśl ogólnopolskiego statu-
tu AK – przekształcił Sekretariat Generalny w Archidiecezjalny Insty-
tut Akcji Katolickiej (AIAK) w Warszawie. Ksiądz Lewandowicz został 
mianowany jego dyrektorem. Była to oczywiście kontynuacja jego po-
przednich zadań21. Podjął się on także prowadzenia Studium Społecz-
nego dla kapłanów, które powstało przy Instytucie. Studium to miało 
na celu krzewienie i pogłębianie katolickiej myśli społecznej oraz współ-
działanie w rozwijaniu prac społecznych ze stanowiska programu Ak-
cji Katolickiej22. 

AIAK pod kierownictwem ks. Lewandowicza organizował także 
konferencje dla księży dziekanów i dekanalnych asystentów Akcji Ka-
tolickiej, na których zapoznawali się oni z bieżącymi zagadnieniami 
oraz zdawali relacje z podejmowanych prac. Uzupełniano je o corocz-
ne konferencje dekanalne dla proboszczów, w których brał udział czę-
sto sam dyrektor23.

Ksiądz Lewandowicz czynnie angażował się także w różnego ro-
dzaju zebrania organizowane z myślą o katolikach świeckich i do nich 
adresowane. Wykorzystywał ku temu liczne okazje, głosząc idee Akcji 
Katolickiej w kazaniach, podczas wizytacji pasterskich (w których brał 
niejednokrotnie udział, towarzysząc w nich biskupom) oraz w przemó-
wieniach organizowanych podczas tzw. zebrań propagandowych24.

Szczególną wrażliwość przejawiał on w stosunku do inteligenckiej 
warstwy mieszkańców archidiecezji. Nie był zresztą w tej kwestii pio-
nierem, ponieważ zagadnienie postaw inteligencji katolickiej było wów-
czas szeroko dyskutowane w kręgach Akcji Katolickiej (i nie tylko). Do-
strzegano problem, że katolicyzm polskiej inteligencji nie był misyjny 
i nie wnosił zbyt wiele do ówczesnej kultury; był też płytki i ulegał 
pewnej banalizacji: mało polskich rodów zachowało czysty, żywy, we-
wnętrzny katolicyzm (ks. Cz. Kaczmarek)25.

20  Akcja Katolicka…, 143.
21  Tamże, 141.
22  Tamże, 143.
23  Tamże, 144.
24  Tamże, 142, 145.
25  Problem inteligencji katolickiej w Polsce, „Ruch Katolicki” 6(1936) nr 4, 169.
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Sam Lewandowicz jako główne „grzechy” wierzącego społeczeństwa 
wymieniał: fideizm, sentymentalizm, tradycjonalizm i indywidualizm26. 
(Jakże zresztą współbrzmi ta diagnoza z oceną polskiego katolicyzmu 
dokonaną przez o. Jacka Woronieckiego OP, który w swojej wybitnej 
działalności także wydawał walkę wyżej wspomnianym wadom27). 

Profesor Karol Górski scharakteryzował Lewandowicza jako osobę 
należącą duchowo do kręgu lowańskiego i fryburskiego, zainspirowa-
ną prądami katolickiego odrodzenia na Zachodzie28. Jego działalność 
w strukturach warszawskiej Akcji Katolickiej nie mogła zatem obejść 
się bez tej ideowej podstawy. Odczyty dla inteligencji w różnych mia-
stach archidiecezji, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów z Kołem War-
szawskim Polskiej Inteligencji Katolickiej, systematyczne wieczory dys-
kusyjne urządzane przez AIAK, które gromadziły nawet do kilkuset 
słuchaczy, stały się rzeczywistością. Dyrektor zabiegał o to, by wśród 
prelegentów nie zabrakło osób wysokiego formatu, rozpoznawalnych 
w świecie nauki (wymienić tu można choćby znanego historyka i hi-
storiozofa Feliksa Konecznego, biblistę ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, 
historyka prawa Stanisława Kutrzebę, czy historyka Kościoła ks. Józe-
fa Umińskiego). Osobiście też wygłaszał niektóre prelekcje, a tematy, 
które podejmował, były rozmaite, jak np. Typ cywilizacji chrześcijań-
skiej na tle encyklik papieskich; Nauka o państwie w świetle encyklik 
papieskich; Dante wobec prądów politycznych średniowiecza29. 

Jednak zdecydowanie największym polem do działalności w sferze 
religijnego kształcenia inteligencji było założenie przez rządcę archidie-
cezji Instytutu Wyższej Kultury Religijnej (IWKR) w Warszawie, działa-
jącego przy AIAK. Instytut ów miał również za zadanie – obok przeka-
zywania rozległej wiedzy z zakresu filozofii, teologii, historii Kościoła 
i socjologii – przygotowywać swoich słuchaczy do apostolstwa w du-
chu Akcji Katolickiej. Jego dyrektorem został ks. Lewandowicz. Popu-
larność IWKR była znaczna, skoro w pierwszym roku jego funkcjono-
wania (1937 r.) na 3-letnie studium zapisało się ok. 900 słuchaczy30. 

26  T. Górski, Sylwetka…, 12.
27  Z.I. Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin – wychowawca – patriota 

1878-1949, Lublin 2006, 71.
28  K. Górski, Duchowość ks. Władysława Lewandowicza, w: Chrześcijanie…, 112.
29  Akcja Katolicka…, 146.
30  Tamże; L. Petrykowska, Ksiądz Władysław Lewandowicz jako dyrektor Instytutu 

Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie, w: Chrześcijanie…, 89.
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W roku następnym ks. Lewandowicz wydał książkę pt. Instytut Wyż-
szej Kultury Religijnej wobec potrzeb umysłowych współczesnej inteli-
gencji polskiej (Warszawa 1938), w której przeanalizował dotychcza-
sowe metody studiów religijnych katolickiej inteligencji w Polsce oraz 
szczegółowo nakreślił zadania i ramy organizacyjne Instytutu (czy też 
raczej instytutów, ponieważ wzorem warszawskiego IWKR zaczęły po-
wstawać analogiczne instytucje w innych diecezjach). 

Do obowiązków Lewandowicza jako dyrektora IWKR należało orga-
nizowanie i kierowanie wszystkimi działami pracy ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na poziom naukowy i moralny w Instytucie31. Ksiądz Le-
wandowicz był także jednym z wykładowców, prowadząc zajęcia dla 
słuchaczy I roku z przedmiotu Akcja Katolicka oraz zajmował się kwe-
stiami związanymi z administracją. Z własnej inicjatywy koordynował 
on także prace szesnastu podobnych instytutów działających w Polsce 
oraz organizował spotkania ich dyrektorów w celu zawiązania ściślej-
szej współpracy i wymiany doświadczeń32.

Zasługą kard. Kakowskiego dla archidiecezji było także oddanie 
w posiadanie Akcji Katolickiej Domu Katolickiego im. Piusa XI – no-
wocześnie urządzonego i obszernego obiektu w centrum stolicy przy 
ul. Nowogrodzkiej33. Oddziaływanie Akcji Katolickiej kierowanej przez 
ks. Lewandowicza mogło być od tej pory większe i poszerzone o no-
we ośrodki34.

Poprzez IWKR w Warszawie oraz możliwości, jakie dawał Dom Ka-
tolicki, rósł zatem wpływ Akcji Katolickiej na kulturę i edukację spo-
łeczną, co było ważnym w skutkach uzupełnieniem kultycznej działal-
ności Kościoła35. Można zaryzykować tezę, że coraz widoczniej speł-
niały się marzenia ks. Lewandowicza, wyrażone w deklaracji ideowej 
wcześniej założonego przezeń Odrodzenia: Hasłem naszym: oddać na-

31  Tamże, 89-90.
32  Tamże, 90 nn.
33  Akcja Katolicka…, 149.
34  Przykładowo, tylko w kwietniu 1936 r. w funkcjonującym w obiekcie kinie Roma 

wyświetlono kilkanaście razy seans opowiadający o ostatnich latach życia Jezu-
sa Chrystusa pt. Król królów. Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, 56, Ad-
ministracja Sali „Roma” w Warszawie 1936.

35  Por. Z. Zieliński, Rola katolicyzmu w okresie Dwudziestolecia, „Więź” 25(1982) 
nr 9, 12-13.
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ród Chrystusowi, a metodą działania – chrześcijaninem jestem i nic mi 
nie jest obce36. 

Dyrektor warszawskiej Akcji Katolickiej od samego początku peł-
nienia swojego urzędu sporą wagę przywiązywał również do tego, by 
organizacja ta nie stała się „samotną wyspą” o charakterze lokalnym, 
ale czerpała z najlepszych wzorców Kościoła powszechnego. Wiemy, 
że wydała Stolica Święta specjalne wskazówki biskupom włoskim, na 
podstawie których przystąpili oni do przeorganizowania Akcji Katolic-
kiej u siebie. Bardzo usilnie prosiłbym o wydobycie tych informacyj i ry-
chłe nadesłanie ich do Warszawy37 – apelował w listopadzie 1931 r. do 
prokuratora generalnego marianów w Rzymie. Prosił następnie o zasię-
gnięcie szczegółowych informacji o tym, jak w myśl prawa włoskiego 
mają wyglądać komitety centralne i diecezjalne, kto winien wchodzić 
w ich skład, jakie zmiany nastąpiły w stosunku do uprzednich ustaleń 
i czy dawne statuty są nadal obowiązujące. Przy okazji wyznał, iż pil-
nie w tym celu śledzi prasę włoską38 (taka postawa nie dziwi, biorąc 
pod uwagę fakt, że polska Akcja Katolicka wzorowała się w ogromnym 
stopniu na modelu włoskim).

Na wiadomość głoszącą, że papież zwołał w 1936 r. międzynaro-
dowy zjazd Akcji Katolickiej, apelował do ówczesnego generała zgro-
madzenia o zgłoszenie jego udziału w podwójnej roli – jako dyrektora 
Akcji Katolickiej w Warszawie i asystenta krajowego generalnego Akcji 
Katolickiej mężów na całą Polskę39.

Kierowana przez Lewandowicza Akcja Katolicka miała także swój 
znaczący udział w działalności na rzecz państwa. W jednym ze swoich 
opracowań (pisanym w języku włoskim, skierowanym do kręgu wło-

36  Cyt. za: K. Górski, Duchowość…, 113.
37  Archiwum Marianów Polskiej Prowincji [dalej: AMPP], VI C, Zmarli: ks. Włady-

sław Lewandowicz, Wybór listów księdza Władysława Mariana Lewandowicza 
MIC z Archiwum Generalnego Marianów w Rzymie [mps], s. 9 [List ks. W. Le-
wandowicza MIC do ks. K. Reklaitisa MIC z 27 XI 1931 – odpis].

38  AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, Wybór listów księdza Władysława Ma-
riana Lewandowicza MIC z Archiwum Generalnego Marianów w Rzymie [mps], 
s. 9-10 [List ks. W. Lewandowicza MIC do ks. K. Reklaitisa MIC z 27 XI 1931 
– odpis].

39  AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, Wybór listów księdza Władysława Ma-
riana Lewandowicza MIC z Archiwum Generalnego Marianów w Rzymie [mps], 
s. 12 [List ks. W. Lewandowicza MIC do o. A. Cikoty MIC z 11 V 1936 – odpis].
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skich działaczy akcyjnych jako próba ukazania postawy polskich dzia-
łaczy wobec własnego państwa i rządu) ks. dyrektor wymienił szereg 
działań podejmowanych „per aiutare lo Stato” (w celu pomocy pań-
stwu): organizacja wychowania fizycznego, imprez sportowych, kursów 
higienicznych, dbałość o formację kulturalną swoich członków, kursy 
dla analfabetów, akcja charytatywna, kursy rolnicze, pomoc w orga-
nizowaniu szkół powszechnych kształcących ubogie dzieci i młodzież, 
rozpowszechnianie pożytecznej prasy i książek (w tym także poprzez 
zakładanie bibliotek) oraz inne40. 

Ksiądz Lewandowicz od początku kładł zatem nacisk na dobrą 
współpracę z władzami cywilnymi. Był też pełen podziwu dla warszaw-
skiego ordynariusza w tej dziedzinie, stawiając go za przykład: Wszak 
i przed nami […] pojawia się zadanie układania stosunków pomiędzy lo-
kalną władzą państwową i naszą działalnością katolicką. Bierzmy przy-
kład z Arcypasterza warszawskiego i mężnie stawajmy w obronie praw 
Boga i katolickiego dobra Narodu Polskiego […], nie szczędźmy zabie-
gów, aby wedle możności przyczyniać się do harmonijnego współdziała-
nia obu czynników w Polsce41. 

Dla całości obrazu należy jeszcze na koniec ukazać tę formę dzia-
łalności ks. dyrektora, którą była jego aktywność redaktorska i pisar-
sko-publicystyczna, ograniczając się wszakże do tych pozycji, które ści-
śle dotyczyły tematyki akcyjnej lub publikowanych pod patronatem 
Akcji Katolickiej. 

Od roku 1927 wydawano w Warszawie publikacje w serii wy-
dawniczej Biblioteka Akcji Katolickiej, przekształconej w roku 1937 
na Nową Serię Biblioteki Akcji Katolickiej. Oprócz tego funkcjonują-
cy od 1937 r. IWKR prowadził osobną działalność wydawniczą42. Re-
daktorem znacznej części publikacji, które wychodziły w powyższych 
seriach, był ks. Lewandowicz43, ponadto drukiem wyszły następują-
ce opracowania jego autorstwa w tychże seriach lub poza nimi: wspo-

40  AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, L’atteggiamento dell’Azione Cattolica 
verso lo Stato ed il Governo Polacco, Varsavia 1938 [mps], 4-5.

41  W. Lewandowicz, Śp. Kardynał Kakowski w publicznym życiu, Poznań 1939, 5. 
42  Akcja Katolicka…, 149-150.
43  AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, Biblioteka Akcji Katolickiej pod redak-

cją ks. dr. Wł. Lewandowicza MIC; AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, 
Wydawnictwa Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie pod redakcją 
ks. dr. Wł. Lewandowicza MIC.
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mniany już Instytut Wyższej Kultury Religijnej wobec potrzeb umysło-
wych współczesnej inteligencji polskiej (Warszawa 1938, ss. 256), Do-
tychczasowe metody studiów religijnych katolickiej inteligencji w Polsce 
(Warszawa 1938, ss. 36), Akcja Katolicka na progu nowego pontyfika-
tu (Warszawa 1939, ss. 84), Śp. Kardynał Kakowski w publicznym ży-
ciu (Poznań 1939, nakładem Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, 
ss. 8) oraz Problemat powołań kapłańskich w Akcji Katolickiej (Warsza-
wa 1939, ss. 36).

Powyższy zarys ukazuje, jak tytaniczną pracę wykonał ks. dr Wła-
dysław Lewandowicz, marianin, dla rozwoju Akcji Katolickiej nie tylko 
w archidiecezji warszawskiej. Trafnie wyraził to bp Piotr Bučys MIC: 
Praca w Odrodzeniu i kierowanie Akcją Katolicką w Warszawie stano-
wią w istocie jedną sprawę i są wiekopomną zasługą ks. Lewandowi-
cza dla katolicyzmu w Polsce44.

2. Inni marianie wobec Akcji Katolickiej. Obecność 
struktur akcyjnych przy mariańskich placówkach 

Powyżej mowa była o wieczorach dyskusyjnych urządzanych przez 
Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Warszawie. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że wśród zapraszanych mówców – obok ks. Lewan-
dowicza – znalazł się również inny marianin. Był nim ks. Józef Jarzę-
bowski, który na jednym ze wspomnianych wieczorów podjął temat 
Duchowe oblicze Traugutta45. Symboliczny wkład tego marianina w dzia-
łalność akcyjną polegał także na napisaniu pracy pt. Pius XI wydanej 
w warszawskiej serii Biblioteka Akcji Katolickiej46 (Warszawa 1928, 
ss. 42; napisana pod pseudonimem Jan Art).

44  AMPP, VI C, Zmarli: ks. W. Lewandowicz, Bp Piotr Franciszek Buczys: Ks. Wła-
dysław Marian Lewandowicz [mps], 4.

45  Akcja Katolicka…, 146; Ks. Jarzębowski (1897-1964), poeta, wybitny wycho-
wawca i zbieracz pamiątek narodowych, fascynował się postacią dyktatora Po-
wstania Styczniowego. Był autorem książek i artykułów związanych z osobą Trau-
gutta oraz zebrał pokaźną kolekcję osobistych pamiątek po nim. Zob. Z.J. Kra-
szewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata. Ks. Józef Jarzę-
bowski, Marianin, Apostoł Miłosierdzia Bożego, Warszawa 1984, 166 nn. [wy-
kaz pism ks. J. Jarzębowskiego]. 

46  Akcja Katolicka…, 149.
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47  Zestawienie, które następuje poniżej, oparto na danych przedstawionych przez 
roczniki Elenchus sodalium et domorum operumque totus Congregationis Clerico-
rum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis B.M. Virginis, 
Romae 1934-1939, passim.

Marianie w Polsce w okresie międzywojennym prowadzili zaled-
wie kilka placówek. Dom główny (z chwilą powstania prowincji pol-
skiej w 1930 r. – prowincjalny) znajdował się w pokamedulskim klasz-
torze w Warszawie na Bielanach. Prowadzona w tym miejscu parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP była rozległa, a w jej skład wchodził 
m.in. kościół rektoralny Matki Bożej Królowej Korony Polskiej na Ma-
rymoncie, gdzie w 1933 r. erygowano osobny dom zakonny. W stolicy 
zgromadzenie posiadało jeszcze dom zakonny z rektoralnym kościołem 
Imienia Jezus przy ul. Moniuszki w Śródmieściu (dziś już nieistniejący) 
wraz z rezydencją na Pradze Północ przy ul. Wileńskiej (od 1937 r. au-
tonomiczny dom zakonny). Oprócz tego marianie objęli na nowo w po-
siadanie swoje dawne klasztory: w Skórcu na wschodnim Mazowszu, 
z rozległą i dość liczną parafią, oraz w Raśnie na Polesiu, z kościołem 
rektoralnym św. Anny. W 1924 r. powstała jeszcze placówka mariań-
ska w Drui na Wileńszczyźnie, lecz jej skład aż do 1938 r. stanowili 
wyłącznie współbracia pochodzenia białoruskiego.

Powyższy zarys pokazuje, że zaangażowanie marianów w Akcję 
Katolicką siłą rzeczy nie mogło być szczególnie znaczące, aczkolwiek 
było obecne poprzez zakładanie parafialnych oddziałów Akcji Katolic-
kiej przy mariańskich placówkach i kierowanie nimi47. Katalogi (Elen-
chusy) członków i domów zgromadzenia z tego okresu datują obecność 
tychże oddziałów od roku 1934. Nie można jednak wykluczyć ich ist-
nienia wcześniej, wziąwszy pod uwagę, że dopiero od tego roku wspo-
mniane schematyzmy zawierały nie tylko wykaz personalny członków 
poszczególnych domów i rezydencji, ale też odnotowywały precyzyjniej 
dzieła prowadzone przy tych placówkach.

Schematyzmy informują zatem o funkcjonowaniu parafialnego od-
działu Akcji Katolickiej w Warszawie na Marymoncie, gdzie funkcję mo-
deratora pełnił charyzmatyczny i niezwykle lubiany ks. Zygmunt Tró-
szyński. Dane z lat 1935-1939 mówią o ok. 150 osobach wchodzą-
cych w skład oddziału. Parafia Bielany-Marymont obejmowała wów-
czas m.in. teren podwarszawskich Młocin. Tam ks. Trószyński za-
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łożył również oddział o charakterze młodzieżowym48, który skupiał 
ok. 70 członków.

Charakterystyczny natomiast jest fakt, że przy warszawskim koście-
le Imienia Jezus – gdzie z racji zamieszkania ks. Lewandowicza znaj-
dowała się siedziba Sekretariatu Generalnego – istnienie i działalność 
miejscowej Akcji Katolickiej zainaugurowano dopiero w 1936 r. Jej mo-
deratorem był ks. Włodzimierz Jakowski. W skład tego oddziału wcho-
dziło przeszło 70 osób.

Na uwagę zasługuje natomiast parafia w Skórcu. Tam jeszcze w la-
tach dwudziestych ubiegłego wieku ks. Władysław Łysik założył pa-
rafialny oddział Ligi Katolickiej oraz Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej (późniejsze Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeń-
skiej)49. Moderatorami tych kół byli w różnych okresach księża: Wła-
dysław Łysik, Aleksander Bołtuć, Piotr Mika, Eugeniusz Chajęcki, Jan 
Sobczyk, Antoni Abramowicz, Marcin Zdaniukiewicz i Józef Daszuta 
(od dwóch do trzech kapłanów było oddelegowanych jednocześnie do 
prac w poszczególnych grupach). W latach 1931-1933 nad Stowarzy-
szeniem Młodzieży Polskiej sprawował pieczę wspomniany już ks. Zyg-
munt Trószyński. W skład tej formacji wchodziło wówczas około 200 
osób50. Z końcem lat dwudziestych powstała w parafii – jako jednost-
ka wchodząca w skład parafialnej Ligi Katolickiej – Sekcja Miłosier-
dzia Chrześcijańskiego. Co znamienne, pomoc charytatywna świadczo-
na przez SMCh wykraczała poza teren miejscowej parafii51. 

Po objęciu białoruskiej placówki w Drui przez współbraci polskie-
go pochodzenia w 1938 r. (uprzednio władze cywilne wysiedliły stam-
tąd marianów – Białorusinów w duchu endeckiej polityki polonizacyj-
nej kresów wschodnich) pojawił się tam również parafialny oddział Ak-
cji Katolickiej, kierowany przez księży Wincentego Smolińskiego i Fe-
liksa Czeczotta.

Zasoby źródłowe mariańskich archiwów nie pozwalają na szczegó-
łowe odzwierciedlenie działalności tych poszczególnych grup. Opis ta-
kich działań przerósłby zresztą skromne rozmiary niniejszego artyku-
łu. Jedno jest zauważalne: w okresie międzywojennym wszędzie tam, 

48  Prawdopodobnie chodziło o Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.
49  K. Trojan, W cieniu Krzyża. Dzieje parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

w Skórcu (Na mariańskiej drodze, 1), Licheń Stary 2007, 54.
50  Tamże, 60.
51  Tamże, 61.
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gdzie księża marianie rozpoczynali swoją działalność, otwarci oni byli 
na obecność Akcji Katolickiej. Wyjątek stanowiły domy o charakterze 
formacyjno-wychowawczym. Dom raśniański służył jako miejsce od-
bywania juwenatu (niższego seminarium) i nowicjatu, jego skład per-
sonalny zawsze był skromny, a miejscowa społeczność katolicka – nie-
wielka. Dom w Drui jako kwestię priorytetową traktował prowadze-
nie juwenatu i nowicjatu dla Białorusinów oraz gimnazjum z interna-
tem, chociaż w pracy parafialnej obecne były w sposób znaczący for-
my działalności społecznej, zwłaszcza za kadencji proboszczowskiej 
ks. Andrzeja Cikoty. Placówka na warszawskiej Pradze miała charak-
ter zakładu wychowawczego dla chłopców i nie funkcjonował przy niej 
kościół, a jedynie publiczna kaplica. 

Można zatem postawić wniosek, że wszędzie tam, gdzie był podat-
ny grunt na zaistnienie struktur akcyjnych, tam też je zakładano. Taka 
postawa korespondowała zarówno z ówczesnym apelem polskich bi-
skupów, żywo popierających rozwój Akcji Katolickiej, jak też z zachę-
tą bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela marianów: Ileż dobrego mogli-
by zdziałać świeccy mężczyźni i kobiety! […] Powinniśmy skupiać przy 
sobie ludzi dobrej woli i wprowadzać ich do pracy dla chwały Bożej, 
dla obrony i rozkrzewiania wiary. Cechą znamienną naszego działania 
wśród ludzi ma być umiejętność organizowania, łączenia ich i wciąga-
nia do obrony, rozszerzania i wywyższania Kościoła52.

Rzecz ma się zgoła odmiennie w czasach nam współczesnych. Od-
działy Akcji Katolickiej – ukonstytuowanej na nowo w Polsce pod koniec 
XX w. – istnieją jedynie przy trzech z siedemnastu prowadzonych przez 
marianów w Polsce parafii i rektoratów. Są to warszawskie wspólnoty 
na Stegnach (parafia NMP Matki Miłosierdzia)53, na Marymoncie (pa-
rafia Matki Bożej Królowej Polski)54 oraz na Pradze (parafia Matki Bożej 
z Lourdes). Nieliczne próby zakładania Katolickich Stowarzyszeń Mło-
dzieży – formacji będącej kontynuacją dawnego KSMM i KSMŻ – nie 
przyniosły większych rezultatów. Mimo iż parafie mariańskie obfitują 
w różnego rodzaju ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty, zainteresowanie 
Akcją Katolicką jest obecnie prawie niezauważalne w porównaniu ze 
skupieniem uwagi na wspólnotach o charakterze dewocyjnym. 

52  J. Matulewicz, Dzienniki, tł. z litewskiego K. Oksiutowicz (Fontes Historiae Ma-
rianorum, 20), Licheń Stary 2009, 42-43.

53  http://marianie.pl/stegny/grupy_akcja_katolicka.php, 24.11.2009.
54  http://www.marymont.marianie.pl/wspolnoty.html, 24.11.2009.
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The Contribution of the Congregation 
of Marian Fathers to the work 
of Catholic Action in Poland

In the climate of freedom in the restored Polish State, the 
Church began to emphasize the development of the Catholic 
Action movement. Father Wladyslaw Lewandowicz, a Marian, 
was the initiator and organizer of this group in the Archdiocese 
of Warsaw. He had already established himself as a talented 
Catholic activist and laity organizer, especially in the framework 
of the Association of Catholic Students’ “Rebirth.” Father 
Lewandowicz’s affluent activity quickly reached beyond the 
Archdiocese borders and his experience and ideas helped to 
organize the Catholic Action movement on a national level.

Fr. Lewandowicz, in his efforts, was supported, to some 
extent, by other Marians. Also, the structures for Catholic 
Actionwere established locally at some of the Marian 
churches.

Key words: Catholic Action, Congregation of Marian Fathers, 
Archdiocese of Warsaw, Father Wladyslaw Lewandowicz, 
Institutes of Higher Religious Culture. 
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The Marians in the Americas

A little over a year after Blessed George Matulaitis-Matulewicz had 
formally initiated the renovation of the Marian Congregation with 

the vows which he professed in Warsaw on August 29, 1909, while he 
was secretly conducting the novitiate in St. Petersburg, Russia, he wrote 
the following in his Journal: “Under the present conditions it is difficult 
for us to get organized and to continue our spiritual formation, so why 
not look for a better and more suitable spot somewhere else? If we are 
not able to make our novitiate properly here in Russia, who is to stop 
us from going to another country? If only we are really determined, we 
can find ourselves a spot somewhere—in Switzerland or America for 
instance. If one road is blocked, why not look for another... (October 
25, 1910).”1

Accordingly, he opened the Marian Novitiate in Fribourg, Switzerland 
by the middle of the following year in August of 1911. Switzerland 
afforded the community greater freedom than had St. Petersburg, but 
it was still impossible for the priests that had joined the Congregation 
and professed their vows to live the community life when they returned 
to their home countries. It was necessary for them to submit to the 

1  George Matulaitis-Matulewicz, Journal, trans. and ed. Sister Ann Mikaila, MVS, 
Institutum Historicum Marianorum, Fontes Historiae Marianorum, 17 (Stockbridge: 
Marian Press, 2003), pp. 42-43.



jurisdiction of the diocesan bishops in order to do pastoral work because 
of the restrictive conditions that existed in Europe just prior to the 
first World War. Blessed George was not pleased with the dispersion of 
personnel, but it seemed that he had little choice. He therefore turned to 
America to find greater freedom and more stability for the community. 

In this brief essay, the first steps of the Marians in the Americas will 
be traced, which included some of the dispersed White Marians who 
found their way there before the Renovation. The foundation of the two 
Provinces in America and the Vicariate in Argentina will be explored 
culminating in the unification of the two Provinces in 2006. Space will 
not allow anything more than a short overview.

1. Two Pioneers

The beginnings of the Marian presence in the U.S. go back to the 
second half of the 19th Century, just after the January Uprising in 1863. 
The first Marian to arrive in America in 1866 was Fr. Andrzej Strupiński. 
We know just a few facts about his life. He was 37 years old at that 
time and he had been arrested by the Czarist authorities 3 years before, 
along with five other Marians for active participation in the Uprising. 
Since he was forced to leave Lithuania, he went to the United States 
where his sister lived. He settled near New York City and started to visit 
the areas where Lithuanian-born miners lived in Pennsylvania. In 1872, 
the Archbishop of Philadelphia gave him permission to organize the first 
Lithuanian Parish in the U.S. in the town of Shenandoah, PA. In 1874, 
he built a wooden church dedicated to St. Casimir there. He retired 
from active pastoral ministry because of his poor health in 1877. From 
that time on, he was only able to offer occasional help to the pastors of 
the nearby parishes. Father Strupiński died on November 24, 1892 in 
Shenandoah and was buried there at the St. George Cemetery (known 
as the “Old Cemetery”).

The second Marian who arrived in the U.S. at the end of the 19th 
Century from Lithuania, was Fr. George Kolesiński. He had been arrested 
and sentenced to death in Mariampole in the summer of 1863 since he 
had been serving as the chaplain of the insurgents. However, the sentence 
was never carried out and he was instead exiled to the district of Yenisey 
for 25 years. In 1888, he was released and he secretly returned to his 
native land. When the authorities found him there, he was imprisoned 
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for nine months. It was impossible for him to return to the Mariampole 
Monastery or even to remain in the country. His only possibility was to 
emigrate. He travelled to the United States in 1890 where the Bishop 
of Scranton, Pennsylvania made him the first pastor of the Parish of 
St. Casimir in Pittston, PA. In March of 1892, Fr. Kolesiński founded 
the first Lithuanian Parish in the Chicago suburb of Bridgeport. It was 
dedicated to St. George. He died on March 5, 1912, and was buried 
at the Chapel of the Lithuanian Cemetery of St. George in Chicago. He 
is buried not far from the spot where over 65 of his brothers in the 
renewed community are buried. These two Marian pioneers in the U.S. 
never met the members of the renewed Congregation, who followed in 
their footsteps shortly thereafter.

2. The St. Casimir Province

The Marian Renovator, Bl. George Matulaitis-Matulewicz was correct 
in his conviction that the Congregation needed a legal status in order to 
function properly. In the political climate at that time, the best chance 
for the re-emerging Marian community to obtain a legal foundation was 
in the United States. For this reason, Fr. Matuilaitis-Matulewicz decided 
to send a group of Marians to try to organize a religious house there. 
On February 8, 1912, Blessed George spoke of his plans in a letter 
to his acquaintance and a candidate to our Congregation in the U.S. – 
Fr. Anthony Staniukynas, S.T.D., the Founder of the Congregation of 
the Sisters of St. Casimir: “We would like very much to establish our 
own house in America, as a base for our Congregation. It is difficult 
for the entire Congregation to live in secrecy. We need to have at 
least one house where we can act openly and have room to safeguard 
certain important documents. Thus, with your help, we would attempt 
to settle in America.”2 Fr. Matulaitis-Matulewicz planned to base the 
Marians initially in Fr. Staniukynas’ residence. They would next try to 
get a parish which would provide the means and the opportunity to 

2  Bl. George Matulaitis-Matulewicz, Listy litewskie, z języka litewskiego tłumaczy-
li: ks. Kazimierz Oksiutowicz MIC, Halina Szymanel i inni, Do wydania przygoto-
wali: ks. Jan Bukowicz MIC i Tadeusz Górski MIC, Warszawa 2000, p. 557 (list 
do A. Staniukynasa, 8 II 1912).
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prepare candidates for the Congregation. In time, the Marians would 
provide spiritual support for the Sisters, and jointly run a publishing 
apostolate. Before sailing to the U.S., the Marians received permission 
from the Congregation for Religious Life to establish a religious house 
in Chicago on June 17, 1913.

Fr. Matulaitis-Matulewicz selected two priests to begin the mission: 
Felix Kudirka, his classmate from Mariampole, and Julian Kazakas, 
a student from the Spiritual Academy in St. Petersburg. Both priests 
were fresh out of the Marian Novitiate in Fribourg. He left for the United 
States along with them on July 10, 1913 to implant the Marian charism 
in America. On July 11th, the French ship Savoie departed from the 
port of Le Havre. They reached New York on Saturday, July 19th. Two 
compatriots awaited their arrival: Fr. Kazimierz Kudirka, a Capuchin, 
and Fr. Varnagiris, the pastor of a Brooklyn parish. The latter invited 
them to say at his rectory and showed them around town. The next 
day—Sunday—they celebrated Holy Mass and delivered two sermons. 
On Monday, they left by train for Chicago and arrived there on Tuesday 
afternoon at 1:00 PM. Father Staniukynas picked them up and brought 
them to his place of residence. They were presented to Bishop Edward 
Quigley the next day. He gave them his permission to establish a religious 
house and promised to give them a parish in the near future. Father 
Kudirka became the Superior of the house which was officially opened on 
August 18, 1913. In fact, on November 13, 1913, Archbishop Quigley 
entrusted the parish of St. Michael’s on the North Side of Chicago at 
1644 Wabansia Street to the Marians, nominating Fr. Felix Kudirka its 
pastor. 

After his return to Fribourg from America in 1913, Blessed George 
often spoke and wrote about his favorable impressions of America. He 
wrote admiringly of the Lithuanian immigrants who had improved their 
lives by coming to America and were living in freedom, “Their faces are 
not taut; they reflect confidence in self and their abilities.”3 While he 
feared that they might disappear into the Anglo-American ethos and lose 
their national identity, he was impressed by the fact that in America, 
over sixty distinct nationalities were living in peace. “He pointed out 

3    Bl. George Matulaitis-Matulewicz, quoted in Dr. Anthony Kucas, Archbishop George 
Matulaitis, translated and adapted by Rev. Stanley C. Gaucias (Chicago: Lithuanian 
Catholic Press Society, 1981), p. 122.
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that the optimism and good-will so prevalent there was due in great 
part to the conviction among the population that it was hard work and 
benevolence that made for success, rather than the jealousies and strife 
so noticeable in the Old World.”4

In 1914, the Marians opened a novitiate in the rectory of St. 
Michael the Archangel Parish. The Marian Community in America began 
to grow. The Marians enlarged their sphere of activities by starting 
a new bimonthly — Tikyba ir Dora (Faith and Morality) in 1914. They 
also organized parish societies. Lithuanian pastors began requesting 
the Fathers to conduct retreats, missions and Forty Hours devotions. 
The two priests became overwhelmed with requests and so they asked 
Blessed George to send reinforcements. Frs. Wincenty Kulikauskas arrived 
from Switzerland in 1915 and Fr. Peter Francis Bučys arrived from St. 
Petersburg in 1916 after the closing of the Theological Institute there.

In 1916, at the request of Cardinal Mundelein, the then Archbishop 
of Chicago, the Marians took over the editorial responsibilities for 
Draugas – a Lithuanian newspaper with an international circulation.5 The 
Marians also preached missions and collaborated with Religious Sisters. 
Up until the outbreak of the First World War, Fr. Matulaitis-Matulewicz 
directed the community and provided it with books.

Then the young Marian community in Chicago was entrusted with 
the Lithuanian Parish of Our Lady of the Dawn Gate in 1916. Its 
pastor, a diocesan priest by the name of Francis Serafinas, joined the 
Congregation upon receiving his Ordinary’s permission. They then moved 
the religious house and novitiate to the rectory of the newly acquired 
Parish from their previous location at the Parish of St. Michael the 
Archangel. The Marians eventually left St. Michael’s Parish in 1921. 
The Parish of Our Lady of the Dawn Gate, the religious house, and the 
nearby Draugas Print Shop became the center of the activities for the 
next 80 years of the Vicariate and subsequently of the American Province 
of St. Casimir which was canonically erected in 1930.

The problem of finding more space for the growing community 
was solved at least temporarily by their taking over the new parish in 

4  Kucas, Archbishop George Matulaitis, 124.
5  It had been founded as a weekly in 1909 in Wilkes-Barre, Pennsylvania. It was 

relocated to Chicago on March 31, 1916. It was at this time that the Marians 
were asked to oversee the work. It then began to be published five days a week 
from Tuesdays through Saturdays. 
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Chicago. It was not long afterwards however that a more appropriate 
location for the formation of the young Marians was needed as a result 
of increased vocations to the Congregation. In 1922, 240 acres of land 
were purchased in Hinsdale, Illinois, where adequate facilities were built. 
The novitiate moved there from Chicago in 1924. The Marians called 
this new property Marian Hills. Right after the installation of the religious 
house and the novitiate, preparations began for opening a high school. 
Archbishop Matulaitis-Matulewicz, who was in the United States at that 
time for the International Eucharistic Congress in Chicago, personally 
performed the solemn blessing of the school in 1926. The student body 
continued to grow, which prompted the Marians to move this school to 
Thompson, Connecticut five years later. They opened a religious house 
there that same year. The entire property became known as Marianapolis. 
A boarding High School continues to exist in Marianapolis today which 
is now managed by a Lay Foundation. A number of Marians continue 
to live and work there.

When Blessed George returned to the United States to attend the 
Congress in Chicago, it was less than a year before his death. At that 
time, there were already 38 Marians there, including 8 priests. He stayed 
at the Marian House at the Parish of Our Lady of the Dawn Gate. He 
kept a rigorous schedule while in the States, working from morning 
till night participating in meetings, visiting Lithuanian Parishes in the 
Midwest and on the East Coast, and preaching homilies. He visited 
the parishes from just after the Eucharistic Congress at the beginning 
of July till the end of August. In all, he visited 92 parishes. His visits 
were widely covered by the American press. Blessed George departed 
for Europe on September 1, 1926.

In 1934, the Marians in the U.S. officially opened a Major Semi-
nary with its headquarters on the Hinsdale property, which had been 
remodeled for this purpose. The first ordinations of Marian deacons 
took place at the Seminary Chapel on January 22, 1939. Over the 
years, approximately 80 Marian priests graduated from this Seminary. 
Unfortunately, the Marian Seminary in Hinsdale, IL was closed in 1956, 
a not uncommon occurrence in the U.S. in those and subsequent years. 
The primary cause was the rapidly decreasing number of vocations. The 
last ordinations to the priesthood took place in the Marian Hills Chapel 
in 1964. The Marians eventually were forced to sell Marian Hills in 
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1972 due to the scarcity of vocations and the cost of maintaining the 
large property. 

3. New Pastoral Assignments

With the passing of time, Lithuanian-born Marians in the U.S. were 
entrusted with various new pastoral stations. They were often asked by 
the bishops to substitute for ill or deceased pastors because there was 
no one else available. In this way, the Marians were frequently placed 
in charge of quite a few parishes for a considerable period of time. 
Some of the parishes which the Marians ran are no longer under the 
jurisdiction of the community including Lithuanian parishes in Racine 
and Milwaukee, Wisconsin. Other parishes are still run by the Marians: 
St. Peter the Apostle in Kenosha, WI, with a religious house founded 
in 1936; Saint Mary’s in Plano, IL, with a religious house founded in 
1955; St. Patrick’s in Yorkville, IL, with a church built by the Marians 
and consecrated in 2002; and Our Lady of Peace in Darien, IL, which 
the Marians took over in 1972. It should be noted here that all of these 
parishes are vibrant pastoral centers with a large number of parishioners 
that includes people of Latin-American descent. The Argentine Vicariate 
has now supplied two priests at various times to work with the large 
Mexican population in Plano, IL.

Like many other parishes in Chicago, the Parish of Our Lady of the 
Dawn Gate was closed down in 1987 due to demographic changes 
and a difficult financial situation. The Marian Provincial House existed 
alongside the Draugas print shop until the unification of the 2 Provinces 
in 2006. The Draugas newspaper is now administrated by lay people. 
At the time of publication, there were no Marians living in the former 
Provincial House and plans were underway to move the archives and 
to sell the House and property.

Along with its own formation, the St. Casimir Province assisted other 
parishes in their founding and offered pastoral ministry to Lithuanians 
and other faithful whenever possible. The older priests also spoke 
Polish well and they also ministered among Polish immigrants. The 
younger generation, whose primary language was English, took care 
of the English-speaking Catholics. Another Marian Province in North 
America—St. Stanislaus Kostka—grew out of the St. Casimir Province 
in 1948.
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4. Latvian Marians

The Latvian Marians arrived in the U.S. in 1952 and also found 
support in the St. Casimir Province’s houses. In 1960, they purchased 
the Our Lady of Aglona Church and a house in Chicago, where they 
established their monastery, primarily under the direct supervision 
of the General Government. Eventually, the house came under the 
jurisdiction of the Superiors in Latvia. Through the years, the house 
offered invaluable support the Latvian Province. As less Latvian Catholics 
frequented the Church, the Fathers ministered to Vietnamese Catholics 
who had moved into the neighborhood and they established vital ties 
with Latvian immigrants who worshiped in the Lutheran Church. Two 
priests lived there until the closing of the house at the end of 2007. 
Accompanied by Fr. Dianis Kass, Fr. Boleslavs Baginskis returned to 
Latvia after having served in the United States for over 50 years. 

5. Argentina

In response to an appeal from the Lithuanian Catholics living in 
Argentina, three confreres of the St. Casimir Province went to serve 
there at the beginning of 1939. Fr. John Jakaitis, Fr. Casimir Vengras 
and Anthony Andriusis arrived in Argentina on March 1, 1939. 
Shortly thereafter, they began working in two parishes: the Mother of 
Mercy Parish in Avellaneda, Buenos Aires which was consecrated on 
August 16, 1942 and the Saint Casimir Parish in Rosario, Santa Fe 
which was consecrated in 1954.

Fr. John Jakaitis founded the parish in Rosario. In a way, he was the 
founding father of the Marian mission in Argentina. The first pastor of 
the parish in Avelleneda was Fr. Casimir Vengras. The Mother of Mercy 
Elementary School in Avellaneda was founded in March of 1942. The 
High School was founded in March 2001. The Saint Casimir School in 
Rosario was founded in March of 1962 by Fr. Joseph Margis. In Rosario, 
the High School has founded in 2009. Fr. Margis was an inspiration for 
many of the Argentinean Marians because of his joy, his apostolic hard 
work and his holy life.

Today, the two Marian parishes are vibrant pastoral centers under 
the care of young Argentinean-born Marians. Two religious houses form 
a vicariate in this country, which is under the direct supervision of the 
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Superiors in the U.S. The Argentinean branch of the Congregation is 
gradually developing. We hope and pray that the Lord of the harvest 
will send vocations so that the Marians there can further develop. 

The following were the Avellaneda Pastors over the years:

1942-1948:  Rev. Casimiro Vengras (+ 29-4-1963)
1948-1957:  Msgr. Francisco Brazys (+15-6-1967)
1957-1960:  Rev. Vitoldo Palubinskas (+ 04-10-2008)
1960-1963:  Rev. Estanislao Saplis
1963-1967:  Rev. José Margis (+ 22-08-1996)
1967-1984:  Rev. José Petraitis (in Australia)
1984-1997:  Rev. Agustín Steigvilas 
1997-1999:  Rev. Cristian Ugarte
1999-2000:  Rev. Julián Escudero
2000-2012:  Rev. Cristian Ugarte
2012-present: Rev. Diego Maximino  

6. The St. Stanislaus Kostka Province

The first Polish Marians—Frs. Włodzimierz Jakowski and Ryszard 
Bakalarczyk—came to America in 1922. Their main goal was to procure 
funds for the Marians’ work in Poland, which was rebuilding after 123 
years of national oppression and was still suffering from the devastation 
of the First World War and from continuous inflation. 

These two priests had different approaches to their work in America. 
Father Jakowski regarded his stay in the U.S. as temporary, which had 
been dictated by external circumstances. He returned to Poland in 1927 
and became the first Provincial Superior there. Father Bakalarczyk, on the 
other hand, planned to become acquainted with the local conditions and 
to obtain permanent residency. In 1924, he stopped ministering to the 
faithful and began his studies at the Catholic University in Washington 
in both civil and canon law. There, he became friendly with Fr. Józef 
Łuniewski (1887-1951) from the Diocese of Łomża in Poland. In 1926, 
both priests met with the Superior General of the Marians, Archbishop 
George Matulaitis-Matulewicz, at the Eucharistic Congress in Chicago. As 
a result of this meeting, Fr. Łuniewski decided to join the Congregation. 
Archbishop Matulaitis-Matulewicz advised them both to finish their 
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studies, to obtain American citizenship, and to work toward founding 
a religious house for the Poles.

Fr. Łuniewski made his novitiate in Chicago at the age of 39 
years. He professed his vows on September 24, 1927. He returned 
to Washington DC and completed his studies in law at the Catholic 
University in 1928. He then received his licentiate in theology but was 
never able to complete his thesis for his doctorate. He had to interrupt 
the writing of his thesis to work as a missionary in the U.S. in order to 
raise needed funds to establish a house. 

In 1928, plans were underway to erect a religious house. A house 
was purchased at 721 Lawrence Street in Washington near the University. 
(Eventually two other houses were also purchased next door and across 
the street because of the small size of the residential houses. The Fathers 
and seminarians would travel between houses for meals, Masses and 
prayers.) Fathers Bakalarczyk and Łuniewski visited Archbishop Curley 
of Baltimore since Washington was part of the Baltimore Archdiocese 
until 1948. They asked for permission to erect a religious house near 
Catholic University. He orally granted them permission and then sent 
a letter of permission dated December 5, 1928. On December 10th, the 
Archbishop consented to the erection of a private chapel for the members 
of the community which would not be for the public. There were many 
religious communities with houses and chapels near Catholic University 
and he didn’t want to draw people away from the parishes. 

Fr. Marian Wiśniewski, MIC came to the States from Poland in 1929 
but he returned to Poland in 1934. A religious house, belonging to the 
St. Casimir Province, was formally erected in 1931. Father Bakalarczyk 
was the Superior of the house from 1933-1936. Fr. Łuniewski became 
the Novice Master of the novitiate which was opened in the house. 
Since there was already a Marian Novitiate in Hinsdale, Illinois, it had 
not been easy to convince the General Councilors to erect a separate 
novitiate. Eventually they voted positively and then the Holy See granted 
the right to erect the novitiate on April 12, 1932. Thus the St. Robert 
Bellarmine Novitiate was officially erected on April 14, 1932. The first 
novices arrived in December of that same year.

One of the first works of the house was the promotion of the 
Enthronement of the Sacred Heart of Jesus image in the homes of 
Polish immigrants in the United States. The small group of Marians 
were constantly struggling financially. They printed a monthly “Przegląd 
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Katolicki” (Catholic Review) along with almost six million small leaflets 
which were to be sold for one cent each. Because of the depression 
which hit the United States in 1933, many of the Polish pastors were 
unable to assist them or to pay for the leaflets that they had received. 
The continuance of the Washington experiment was in doubt. In fact, 
the General Council in Rome decided to liquidate the Washington House. 
However, Fr. Łuniewski approached the General Council with a plan 
to work as a missionary to pay off the debt. The Council accepted this 
plan. He became the House Superior in 1936 and kept this office until 
1943. He learned to drive a car and spent a great deal of time on the 
road. He visited nearly every Polish parish and city which had many 
Polish immigrants in the U.S. In one year he drove nearly 20,000 miles 
(32,000 km).

In 1933, one of the first candidates that came to the community was 
Joseph Sielski, an orphan who had been recommended by the Felician 
Sisters in Lodi, NJ. In the early years of the novitiate, the Marians relied 
on Polish religious sisters to send them candidates. Many were orphans 
like Fr. Sielski. Unfortunately, many of the candidates were unacceptable 
and were either asked to leave or chose to leave on their own accord. 
In 1941, with his ordination, Fr. Sielski became the first Marian priest 
born in America of Polish heritage. He later went on to become the 
Superior General.

Fr. Józef Jarzębowski arrived in the U.S. from war-torn Europe in 
1941 after a miraculous escape from Poland. Travelling with a passport 
containing and expired visa, he managed to bring the Divine Mercy 
messages which had been revealed to St. Faustina safely to the United 
States. He had been entrusted with them by Blessed Michał Sopoćko, 
St. Faustina’s confessor. He gave the impulse for the spreading of the 
Divine Mercy message on the American continent.

 A second priest was ordained in 1943, Fr. Władysław Pełczyński. 
He became instrumental in the setting up of the Association of Marian 
Helpers. The idea of creating this institution had been outlined by Fr. 
Renovator in 1924 in his correspondence with the first Marians in 
Chicago. Shortly after, the Marians from the St. Casimir Province, moved 
by this incentive, began to organize the Marian Fathers Auxiliaries which 
was largely parish based. These were groups of the lay faithful that 
supported the Marian ministry through prayer and financial assistance, 
especially in Illinois and New England. In 1945, the Marians from the 
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St. Stanislaus Kostka Province founded a similar institution called the 
Association of Marian Helpers, a Spiritual Benefit Society. It originally 
consisted of a small handful of friends who believed in and supported 
the work of the Marians. Its headquarters are located in Stockbridge 
where a special facility containing office space and print shop was built 
in 1963. It would not be an overstatement to say that throughout the 80 
years since its inception, this institution embraced hundreds of thousands 
of people in the U.S. alone who, through their active involvement, gave 
fruitful support to the Congregation’s work not only in the U.S. but also 
worldwide. 

7. New Houses and a New Province

The Fathers came to the conclusion that the three small family type 
homes in which the Community was living in Washington DC near 
Catholic University were not suitable for a novitiate. It was necessary 
to transfer the novitiate to another location. In November of 1943, 
a beautiful large property called Eden Hill was bought in Stockbridge, 
MA. The asking price was $30,000. The Washington House had 
a $12-13,000 debt at that time. Rome gave permission to purchase the 
property if it could be bought for $24,000. The Marians were able to 
bargain the price down to $24,500 and they were able to successfully 
raise the money needed. They were not able to move in until June of 
1944. Fr. Pełczyński, who had found the house along with his pastor 
from Adams, MA, was sent to collect furniture and to prepare the house. 
In 1944, the novitiate was moved to Stockbridge, to the newly opened 
religious house.

Eventually more property was bought surrounding the house in the 
beautiful Berkshire Hills. From 1950-1960, the Marians built the Shrine 
of The Divine Mercy in Stockbridge, to which the National Conference of 
Bishops eventually granted the title of the National Shrine of The Divine 
Mercy. Today it is the center of spreading the Divine Mercy message and 
devotion not only throughout both the Americas, but also in Australia, 
the Philippines, and in several countries in Asia and Oceania. Other 
activities which took place in Stockbridge over the years include: the 
operation of a farm, a vocation camp, a minor seminary, and a recreation 
center which was opened to the public with a gym and swimming pool, 
(these had been previously built for the minor seminarians from the 
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barn when the farm closed down operations). Additionally, the Marians 
established a summer camp for young people in the Stockbridge area, 
Marian Week Services and other pilgrimages, and concerts and services 
related to the National Shrine.

After the Stockbridge House was opened, the Fathers desired to 
open a third religious house so that a Province could be established. 
Just after World War II, a number of refugee Marian priests came to the 
United States from Poland which helped to propel this plan forward. 
The Marians wished to open a mission house to assist the Polish clergy. 
Chicago seemed a likely candidate for a house since there were over 60 
Polish parishes in the City. However, since a number of other religious 
communities had already opened mission houses there for that purpose, 
the Fathers settled on Detroit which had over 34 Polish parishes. The 
idea came from Fr. Włodzimierz Jakowski, who after returning to Poland 
in 1927, had returned to the United States after World War II to raise 
funds for Poland in Detroit. In 1948, a mission house was founded on 
the west side of the City of Detroit, Michigan. Four Marians were initially 
appointed to the house and they conducted parish missions, Lenten 
retreats, Forty Hours Devotions and Novenas as well as substituting 
for local pastors and chaplains. A group of lay people called the Marian 
Mission House Auxiliary assisted the Fathers. A group of women were 
organized into “The 13th of the Month Club of Our Lady of Fatima.” The 
Polish members of the group separated to form “The 12th of the Month 
Club under the Patronage of Our Lady of the Twelve Stars”. A religious 
goods store was also opened. Eventually a larger house on the east side 
of the city was purchased in order to be closer to the Polish immigrants. 
The house lasted until the 1970’s when there was less call for such 
missionary activities. It was sold in May of 1975.

Father Władysław Mroczek, the Superior General’s representative 
arrived in the United States in 1948 and performed a formal severance 
of the Polish houses, to which around 20 people belonged, thus creating 
the St. Stanislaus Kostka Province in April of that year. The Stockbridge 
House became the headquarters of the Provincial Superior as well as 
a vocational and publishing apostolate. The first Provincial Superior was 
Fr. Joseph Łuniewski. Fr. Ryszard Bakalarczyk was suffering from cancer 
at that time and died in August of 1948. Fr. Jakowski had died earlier 
in the same year in January. There were 12 priests (5 of whom were 
American born) and 8 clerics at the time of the new Province.
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In 1956, the houses on Lawrence Street in Washington, which served 
as the house of studies, were sold. The religious house was moved to 
a property which had been purchased in Brookeville, Maryland around 
18 miles (29 kilometers) north of Washington DC. In 1962, a new large 
facility for the house of studies was built just off of Harewood Road, 
in Washington, which at that time, was just north of the campus of 
Catholic University. Since Catholic University subsequently bought up 
all of the religious houses around the Marians, the present day Marian 
Scholasticate is the only religious house which sits completely within 
the boundaries of Catholic University. A new facility for the novitiate 
was built on the grounds in Brookeville, Maryland in 1966. In 1998, 
the religious house in Brookeville was closed. The novitiate was first 
moved to Stockbridge and then to Washington. In 1997, a residence 
was purchased in Steubenville, Ohio to serve as the place of postulancy 
for the Province and as a house of studies for seminarians attending the 
local Franciscan University who study philosophy and undergraduate 
courses there. In 1998, the smaller residence in Steubenville was sold 
and two larger houses next door to one another were purchased. This 
was officially erected as a religious house in 1999.

8. Great Britain

In 1950, St. Stanislaus Kostka Province extended the scope of its 
activity to include Great Britain. Prior to the founding of an independent 
Province there in 1969, three religious houses with about 25 members 
were created. Monsignor Thomas Reginek was one of the Marian novices 
in Stockbridge in 1949. He had been the secretary to Archbishop Józef 
Gawlina and he had many contacts in England. Through him, a former 
Convent and Orphanage of the Sisters of Charity in Hereford, England 
was identified and eventually purchased along with the attached Chapel 
of Saint Raphael. The fledgling community and candidates of around 10 
struggled to fix up the buildings, and to get enough food and heat for 
the community. Some of the novices that joined came from the Polish 
Army. The St. Stanislaus Kostka Orphanage was opened to assist some 
children who had been orphaned during World War II. It was decided 
to open a Preparatory School for boys and Fawley Court in Henley-on-
Thames near Oxen was purchased. The school built there was called 
Divine Mercy College. It was run by the Marians and served boys from 
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the ages of 11-19. It became a financial drain on the community since 
many of the boys from poor refugee families were unable to pay for 
their tuition. In 1965, a parish for Polish immigrants was organized 
in Ealing, London. A large building was purchased to house the priests 
and serve as offices for the parish. A Chapel for Sunday Mass was 
also placed there. The Church was completed around 20 years later. 
Eventually the Marians extended their work to a parish in Slough, work 
among Ghanaian refugees, and chaplaincy work in Cardiff, Wales among 
other pastoral activities. England became a Vice Province in 1966 and 
a Province in 1969 – The Mother of Mercy. The first Provincial was Fr. 
Julian Chróściechowski. The St. Stanislaus Kostka Province continued 
to offer financial assistance to the new Province. Eventually the School 
was closed and Fawley Court was turned into a Retreat and Conference 
Center. The Association of Marian Helpers opened an Office there. The 
Province in Great Britain was eventually dissolved after just over thirty 
years of existence as a Province and the members became part of the 
Divine Providence Province with its headquarters in Poland. 

9. Portugal

The General Chapter in Rome had decided in 1939 to return to 
the Foundation in Portugal. Nothing was done until after World War II. 
In 1946, Bishop Peter Francis Buczys, the Superior General, asked Fr. 
Marian Wiśniewski to travel from Stockbridge to Balsamão to prepare 
the way for the Marian’s return. Fr. Józef Łuniewski, the first Provincial 
of the St. Stanislaus Kostak Province died in 1951. Soon afterwards, 
Fr. Joseph Sielski became the second Provincial. Prior to his death, Fr. 
Łuniewski asked Fr. Władysław Pełczyński to travel to Portugal from 
where he was working in England to see what could be done to assist 
there. The St. Stanislaus Kostka Province then sent Fr. Jan Szurek to assist 
Fr. Wiśniewski to purchase the land surrounding the Balsamão Monastery 
after the Bishop returned the Monastery Church to the Community. The 
St. Stanislaus Kostka Province sent $20,000 to facilitate this purchase. 
Eventually, the Old Monastery was rebuilt and an Apostolic School for 
boys was opened in 1960. The Portugese Foundation had been under 
the jurisdiction of the Generalate up until that point. After the General 
Chapter in 1963, St. Stanislaus Kostka Province took over jurisdiction of 
the Marian ministry in Portugal. The School in Balsamão was eventually 
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closed and a seminary was opened in Fatima. A House of Studies was 
opened in Lisbon. In 1993, Portugal became a separate Vice-Province 
and existed as such for 12 years. Due to a lack of personnel, the Vice-
Province was suppressed and it was erected as a Vicariate in 2005 under 
the direct jurisdiction of the General Government. 

10. Brazil

During the Second Vatican Council, Pope John XXIII appealed to the 
Bishops who were present to send missionaries to the Church in South 
America which was badly in need of priests. A connection was made at 
the Council between a Marian and a bishop who was working in Brazil. 
The General Chapter concluded that Poland could supply personnel 
while America would help with the finances. Nevertheless, some priests 
and a brother from the St. Stanislaus Kostka Province where among 
the first to go to Brazil to help prepare the way for the missionaries. 
A mission in northern Brazil began in 1964 where the conditions were 
very difficult. Five Marians opened this mission. Five years later, another 
group of missionaries arrived to work with the poor on the outskirts of 
Curitiba in the south. The Province of the Divine Mercy was erected in 
1998. The Province includes a number of Brazilian-born Marians. They 
operate a number of parishes, schools, a seminary, a large Divine Mercy 
Shrine, a hospital and they perform many works of mercy for the poor. 
The Province recently returned to the Northern part of Brazil to open 
a mission there. 

11. A New Beginning

Every other human work has its beginning and its end. The two 
Marian Provinces in the U.S. which existed for 76 years (St. Casimir) 
and for 58 years (St. Stanislaus Kostka Province) brought about countless 
good and blessed fruits for the Church and the Congregation. Constantly 
changing demographic conditions, but especially a shortage in vocations 
existing in the American Church for a number of years along with the 
decreasing number of religious order members prompted the Marian 
community to reflect upon its future and the aspect of service, which the 
Congregation ought to be carrying out in the Americas. The communal 
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reflection produced a decision to join efforts to deal with arising problems 
together. The General Government gave its official approval to the idea 
of uniting the two American Provinces. The idea of the unification had 
been already germinating for some time in the minds of confreres from 
both Provinces. Upon obtaining the permission of the Holy See, the 
Superior General, Fr. Jan M. Rokosz, MIC, suppressed the two Provinces 
by a decree on July 24, 2006, and instead established a new Province of 
the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy. October 24, 2006, became 
the day of the official unification of the two Provinces and the birthday 
of the new Province. The Provincial Seat is in Stockbridge. It embraces 
nine religious houses and one residence in the U.S. and Argentina. 
Father Mark T. Garrow, the former Superior General was elected its first 
Provincial Superior. Sadly, he died of cancer and was buried exactly one 
year after his election. 

The number of Marians working in the United States and in Argenti-
na has ebbed and flowed over the years and now the community finds 
itself at a historic crossroad as the new Province begins to take root. 
An upturn in the number of vocations beginning in the year after the 
beatification of the Founder is seen as a great blessing for the new 
Province.

In thanksgiving for the Beatification of the Founder, the Marians 
decided to open a new mission in Asia. The American Province has 
become the place of preparation for the missionaries. Working in 
cooperation with the General Government, the Province has welcomed 
missionaries from the Divine Providence Province and the Divine Mercy 
Province. A mission was opened in the Philippines in June of 2008 and 
a candidate house has been established in India. The Marians in the 
United States look with trust into the future, entrusting their apostolate 
and all other works to the mighty intercession and protection of their 
Patroness – the Mother and Queen of Mercy as well as that of Blessed 
Stanislaus and Blessed George.
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As the Marians celebrate the 100th Anniversary of their 
official presence in the United States, this article takes a look 
at the history of their presence in the Americas. It traces this 
history from the arrival of Blessed George with two other 
Marians, to the formation of the two Provinces, the spreading 
to Argentina and England and the assistance to Portugal and 
Brazil, culminating in the reunification of the two provinces. 
It also includes some other interesting details such as Marians 
who arrived before the official beginnings and the presence of 
the Latvian Marian house in Chicago.
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Krzysztof Trojan MIC
Warszawa

Prowincja Opatrzności Bożej 
(1930-2009)

W dawnym zakonie marianów sprzed okresu reformy zasadniczo nie 
istniał podział na prowincje, poza niedługim okresem funkcjonowa-

nia prowincji rosyjskiej i pruskiej. Ich zaistnienie wymusił podział Rzecz-
pospolitej na trzy oddzielne zabory oraz związane z tym znaczne trud-
ności w komunikacji pomiędzy zakonnikami z placówek odgrodzonych 
od siebie granicznymi kordonami. Mówiąc o prowincji polskiej, mamy 
zatem na myśli strukturę administracyjną, która wytworzyła się w od-
rodzonym Zgromadzeniu, związaną jednakże z historią i tradycją sięga-
jącą do przeszłych wieków – wszak w jej granicach znalazły się dawne 
mariańskie klasztory. 

Chcąc ukazać zarys dziejów tak zdefiniowanej polskiej prowincji, 
trzeba sięgnąć wstecz – do roku 1912. Wówczas pierwsi marianie pol-
skiego pochodzenia przybywali kolejno na teren Królestwa Polskiego, po-
dejmując się zadań duszpasterskich i dydaktycznych. Później kolejni ab-
solwenci nowicjatu we Fryburgu zjawili się na warszawskich Bielanach 
wraz z Ojcem Odnowicielem (1915). Od tego czasu pojawiają się tak-
że miejscowi kandydaci do marianów. Lata 1915-1930 to czas funk-
cjonowania kilku mariańskich placówek na terenie Polski, przekształco-
nych w wikariat (1919), a następnie w samodzielną prowincję (1930), 
która znacznie rozszerzyła swój stan personalny i sieć placówek w okre-
sie po II wojnie światowej.

Niniejszy artykuł to zaledwie zarys historii polskiej prowincji – pró-
ba ogólnego ukazania życia i apostolatu marianów w Polsce. Należy na 



początku zaznaczyć, że w znanej pozycji z zakresu mariańskiej historio-
grafii, jaką jest praca zbiorowa pod redakcją księży Jana Bukowicza i Ta-
deusza Górskiego pt. Marianie 1673-1973 (Rzym 1975), zawarty jest 
obszerny artykuł ks. Górskiego o Prowincji Opatrzności Bożej1. W oba-
wie, by niniejszy tekst nie stał się próbą wyważania otwartych drzwi, 
siłą rzeczy zawarto w nim odwołania do wspomnianego artykułu, uzu-
pełnione o dokumenty archiwalne oraz o krótki opis okresu sprzed po-
wstania prowincji i jej najnowsze dzieje. Ze względów objętościowych 
zrezygnowano z przytaczania dokładnych danych statystycznych. Zasad-
niczo pominięto także dane dotyczące placówek na wschodnich Kresach 
Rzeczpospolitej – Drui i Wilna, które jedynie przez dwa lata wchodziły 
w skład polskiej prowincji (1938-1940), a ponadto ich białoruski cha-
rakter domaga się raczej osobnej prezentacji2.

1. Geneza powstania prowincji (1912-1930)

Wskrzeszone zgromadzenie Księży Marianów zaczęło się organizo-
wać pod kierunkiem X. Dr. J. Matulewicza podówczas wicerektora pio-
trogrodzkiej akademii duchownej, a dziś biskupa wileńskiego. Ze wzglę-
dów zrozumiałych pracę organizacyjną przeniesiono poza granice Ro-
sji, a jako teren, obrano jedno z siedlisk katolickiego ruchu umysłowego, 
Fryburg szwajcarski. Tamto napływający z Polski i Litwy kandydaci od-
bywali nowicjat, studjowali w miejscowej wszechnicy, a wracając poje-
dynczo do kraju, szykowali podłoże działalności Zgromadzenia, zajmu-
jąc stanowiska proboszczów, katechetów i profesorów. W Europie pracę 
najpierw zorganizowano w Polsce3 – takimi słowy rozpoczyna się spra-
wozdanie napisane w 1923 r. przez polskich marianów dla ordynariu-
sza warszawskiego. 

Dokument ten wzmiankuje także, iż pierwsi zakonnicy z odnowionej 
mariańskiej wspólnoty trafiali na tereny Polski już w 1912 r. Wiadomo, 
iż ks. Kazimierz Bronikowski pełnił przez krótki czas rolę ojca duchow-

  1  Prowincja polska Opatrzności Bożej (dalej: PPOB), 201-231.
  2  Zob. K. Trojan, Maryjanie na Biełarusi. Histaryczny kantekst, w: Chrystos – Ma-

ryjanie – Biełaruś, red. K. Pek, Mińsk 2005.
  3  Archiwum Marianów Polskiej Prowincji (dalej: AMPP), II J 1, Sprawozdanie 

z działalności Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce z 25 XI 1923 (zachowano 
oryginalną pisownię i interpunkcję).
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nego w warszawskim seminarium, a potem był administratorem para-
fii w Pieczyskach k. Piaseczna. Inny z marianów – ks. Józef Wojtkiewicz – 
pracował wpierw duszpastersko w Warszawie, a następnie jako wykła-
dowca w seminarium duchownym we Włocławku. Ksiądz Włodzimierz 
Jakowski był rektorem kościoła filialnego w Ciechocinku oraz profeso-
rem homiletyki we Włocławku. Ponadto kapłan litewskiego pochodzenia 
ks. Leon Kulwieć opiekował się litewską diasporą w Warszawie, będąc 
jednocześnie rektorem śródmiejskiego kościoła Dzieciątka Jezus. Wiąza-
ło się to z jednej strony z pewną praktyką ze strony biskupów, którzy 
dając zezwolenie duchownym z terenów swojej diecezji na wstąpienie 
do Zgromadzenia Księży Marianów, zastrzegali przy tym, iż po ukończe-
niu nowicjatu mają oni wrócić do rodzinnej diecezji, by w niej podejmo-
wać potrzebne prace. Z drugiej zaś strony, wspomniany wyżej dokument 
mówi o „szykowaniu podłoża dla Zgromadzenia”, co mogło oznaczać, 
że początkowa praca niektórych marianów w pojedynkę i na rzecz swo-
jej rodzinnej diecezji miała stanowić swoiste przedpole do zorganizowa-
nia formalnych struktur Zgromadzenia przy bardziej sprzyjających wa-
runkach. Te zaś pojawiły się wraz ze zmianą sytuacji politycznej. Zwy-
cięstwa państw centralnych na froncie wschodnim spowodowały, że la-
tem 1915 r. z Królestwa Polskiego zostali wyparci Rosjanie, a ich miej-
sce zajęły nowe władze okupacyjne z przeciwległego obozu wojennego – 
Niemcy i Austriacy. W rządzonej przez Niemców Warszawie uległa nie-
co poprawie sytuacja religijna. Prześladowane wcześniej przez carat ka-
tolickie zakony zaczęły odtąd wznawiać swoją działalność. 

Arcybiskupem warszawskim od roku 1913 był Aleksander Kakow-
ski, dawny rektor Akademii Duchownej w Petersburgu. Dobrze znał on 
swoich współpracowników z uczelni – księży Matulewicza i Bučysa – to 
zaś przekładało się na jego życzliwość wobec Zgromadzenia. Wyrazem 
tego stało się przekazanie marianom dawnego eremu ojców kamedułów 
na Bielanach pod Warszawą wraz z przyklasztornym kościołem i przyle-
głym terenem oraz kaplicami na Potoku i Marymoncie. Pierwsi mariań-
scy zakonnicy osiedli tam we wrześniu 1915 r., a w listopadzie tegoż 
roku otwarto na Bielanach nowicjat dla kandydatów z terenu okupowa-
nej Polski4. Miejsce to na długie lata miało stać się centrum życia i dzia-
łalności polskich marianów.
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W Warszawie marianie osiedli także – jak już wyżej wspomniano – 
przy kościele Dzieciątka Jezus na Śródmieściu (ul. Moniuszki). Był to 
w omawianym okresie dom filialny klasztoru na Bielanach. 

W roku 1917 doszła kolejna placówka stołeczna, jaką był dom przy 
ul. Wileńskiej na Nowej Pradze, który również początkowo funkcjono-
wał jako dom filialny (rezydencja) podległy domowi bielańskiemu5. Po-
czątki tej placówki ściśle związane były z istniejącym tu zakładem wy-
chowawczym dla chłopców, o czym będzie jeszcze mowa. 

Około 30-osobową grupę zakonników i nowicjuszy stanowiła ma-
riańska wspólnota w Warszawie, gdy ówczesny przełożony generalny 
bp Jerzy Matulewicz postanowił mianować oddzielnego wikariusza na 
Polskę, który miałby przejąć część uprawnień samego generała. Powo-
dem była niedostateczna ilość czasu i brak możliwości komunikacyjnych 
przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązków biskupich przez Ojca Od-
nowiciela. Od roku 1919 można zatem mówić o istnieniu wikariatu pol-
skiego. Jego przełożonymi byli: ks. Włodzimierz Jakowski (1919-1922), 
ks. Kazimierz Bronikowski (1922-1927) i ponownie ks. Włodzimierz Ja-
kowski (1927-1930). 

Już w trakcie funkcjonowania wikariatu erygowano drugi dom za-
konny, którym stał się dawny mariański klasztor w Raśnie k. Brześcia 
na Polesiu (1920)6. Sprzyjającą okolicznością do zwrócenia go marianom 
było włodarstwo na biskupiej stolicy wileńskiej ks. Jerzego Matulewicza 
(w omawianym tu okresie Raśna podlegała jego jurysdykcji). 

Przyjazne relacje Ojca Odnowiciela z bp. Henrykiem Przeździeckim 
zdecydowały o przekazaniu marianom ich kolejnej dawnej własności. 
W grudniu 1921 r. Zgromadzenie objęło w ponowne posiadanie zasłu-
żony w dziejach wspólnoty klasztor w Skórcu, położony we wschodnio-
-mazowieckiej części diecezji podlaskiej, czyli siedleckiej7. 

W 1924 r. otworzono dom zakonny z nowicjatem dla kandydatów 
pochodzenia białoruskiego na Kresach wschodnich w miasteczku Druja 
(Wileńszczyzna), którego fundatorem był sam bp Jerzy Matulewicz. Po 
trzech latach placówka ta została wyłączona z wikariatu polskiego i pod-
dana pod jurysdykcję generała8.

  5  PPOB, 218.
  6  AGM, II C PL 1916; 21-29, Domus Rasnensis, Recuperatio, 9 XI 1920 

(kopia).
  7  K. Trojan, W cieniu Krzyża. Dzieje parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

w Skórcu, Licheń Stary 2007, 50-51.
  8  PPOB, 204.
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W tym samym roku otworzono także rezydencję przy kaplicy na Ma-
rymoncie, która podlegała domowi bielańskiemu. Zamieszkanie maria-
nów w tym miejscu miało ułatwić pracę duszpasterską w rozległej pa-
rafii Bielany-Marymont.

W 1928 r. utworzono samodzielny dom zakonny przy ul. Moniusz-
ki (Warszawa II), któremu od tej pory podlegała rezydencja na Pradze. 
W dwa lata później liczba członków wikariatu przekroczyła setkę9. 

2. Kanoniczna erekcja (1930) i sieć placówek do czasów  
najnowszych

Na ważnej dla marianów kapitule generalnej w 1923 r. pojawiła się 
myśl o podziale Zgromadzenia na prowincje. Jednakże wówczas uznano 
tę ideę za przedwczesną10. Kwestia ta pojawiła się na kolejnej kapitule 
w 1927 r. Uznano wtedy, że sytuacja dojrzała do tego, by poprosić Sto-
licę Apostolską o utworzenie przynajmniej trzech prowincji: polskiej, li-
tewskiej i amerykańskiej11. 

Formalnie Prowincja Polska została erygowana przez Kongregację 
ds. Zakonników 20 I 1930 r. (29 IV 1930 r. przełożony generalny wy-
dał dekret wykonawczy)12. W dokumentach nie pojawia się jeszcze wte-
dy wezwanie Opatrzności Bożej. Wydaje się, że tytuł ten został nada-
ny dopiero kilka lat później. Natomiast po latach – stosownie do pole-
ceń Kodeksu Rubryk z 1960 r. – Patronką prowincji obrano NMP Kró-
lową Polski13. 

W chwili powstania prowincja liczyła zatem 4 domy zakonne i 2 re-
zydencje. W okresie międzywojennym erygowano jeszcze dom zakonny 
przy kaplicy na Marymoncie (1933) oraz usamodzielniono rezydencję 
na Pradze, powołując tam również do istnienia dom zakonny (1937)14. 

  9  Tamże, 202-203.
10  Por. S. Matulis, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, tłum. 

R.R. Piętka, Warszawa-Lublin 2008, 251.
11  AGM, Institutum Generale – Capitulum Vilanense 1927, Protokół Nadzwyczajnej 

Kapituły Generalnej odbytej w klasztorze wilańskim na Łotwie w dn. 12-15 VII 
1927 (odpis w języku polskim).

12  AMPP, II A 1, Canonica erectio Provinciae Polonae Congregationis CC. RR. 
Marianorum.

13  Zob. Elenchus Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów, 1992, 11-12.
14  PPOB, 202.
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Ten stan liczebny placówek nie uległ zmianie aż do czasów powojennych. 
Dodać jeszcze trzeba, że po wysiedleniu białoruskich marianów z Drui 
przez polskie władze cywilne w 1938 r., tamtejszy dom zakonny wcho-
dził przez dwa kolejne lata w skład prowincji polskiej15.

Po wojnie Raśna znalazła się w granicach Związku Sowieckiego i pla-
cówka ta uległa likwidacji. W wyniku działań wojennych zupełnemu 
zniszczeniu uległ kościół Dzieciątka Jezus w Warszawie. Wprawdzie ma-
rianie starali się początkowo o przyznanie im innego miejsca na warszaw-
skim Śródmieściu pod budowę nowego kościoła, ale po krótkim czasie 
zrezygnowali z tego pomysłu16. Sam zaś teren, na którym znajdowały 
się zgliszcza kościoła, stał się terenem spornym pomiędzy Zgromadze-
niem Księży Marianów a Zgromadzeniem Misji, które wcześniej admi-
nistrowało świątynią. Decyzją ks. kard. Augusta Hlonda ziemię te prze-
kazano na rzecz księży misjonarzy17. 

Poważnym ciosem dla prowincji była likwidacja placówki na Biela-
nach. Komunistyczne władze postanowiły wysiedlić i wywłaszczyć bie-
lańskich marianów, a w ich dawnych pomieszczeniach urządzić zależną 
od państwa akademię teologiczną. Bezprawna deportacja miała miejsce 
24 VII 1954 r. Zakonników w większości wywieziono do Gietrzwałdu 
na Warmię18. Dom zakonny na Bielanach istniał formalnie do 1977 r., 
kiedy to marianie musieli opuścić to miejsce na życzenie ks. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego19.

W dniu zakończenia II wojny światowej marianie posiadali zatem 
placówki w Warszawie na Bielanach, na Marymoncie i na Pradze oraz 
w Skórcu.

O dalszym powojennym rozwoju sieci placówek traktuje następują-
ca tabela:

15  Tamże, 204.
16  AMPP, V Mo, Pismo o. prowincjała A. Bołtucia do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

z 15 IX 1945 (odpis); AMPP, V Mo, Zaświadczenie Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej z 27 IX 1945.

17  AMPP, V Mo, Pismo Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do o. prowincjała A. Boł-
tucia z 11 VII 1946 (odpis); AMPP, V Mo, Protokół przekazania kościoła 
Najświętszego Imienia Jezus w Warszawie z 27 VII 1946 (odpis). 

18  Zob. K. Trojan, Instytut Filozoficzno-Teologiczny Księży Marianów w latach 1945-
1954, Lublin 2004 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), 103nn. 

19  S. Kurlandzki, Warszawa – Bielany. Szkic historyczny, w: Szkice historyczne 
mariańskich placówek w Polsce, red. S. Kurlandzki, Warszawa 1982 (mps AMPP), 
350.
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Tab. 1. Placówki polskiej prowincji marianów powstałe w latach 1945-1978

a   W nawiasie podano nazwę diecezji po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce.
b   Dom zakonny w Grudziądzu powstał najpierw przy ul. Kościelnej. Placówka przy 

ul. Mickiewicza była rezydencją tegoż domu. W 1988 r. sytuacja uległa zmianie 
– dotychczasową rezydencję zamieniono w dom zakonny, a placówka przy ul. Ko-
ścielnej została rezydencją.
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c   Placówkę w Puszczy odzyskano w 1957 r., ale po dwóch latach władze państwo-
we nakazały marianom odejście z tego miejsca. Zgromadzenie ponownie objęło 
placówkę w 1968 r.

d   Obidowę (a ściślej – Piątkową Górę, zwaną przez marianów mylnie Obidową) 
uwzględniono jako tymczasową rezydencję domu w Rdzawce z okresu, gdy za-
mieszkiwał tam marianin. Obecnie funkcjonuje jako kościół rektoralny bez rezy-
dowania przy nim duchownego.

Źródła: AMPP, V P, [różne]; PPOB, 204, 228; Rocznik Prowincji Polskiej Zgroma-
dzenia Księży Marianów, 1965-1984; Szkice historyczne mariańskich placówek 
w Polsce, red. S. Kurlandzki, Warszawa 1982 (mps Biblioteki Marianów w Lubli-
nie), (passim).

Powyższe dane wskazują na pewną niestabilność w przypadku pla-
cówek mniejszych (za własne placówki uznano także te miejsca, w któ-
rych marianie zamieszkiwali przez pewien czas i pracowali samodziel-
nie, a które nie zawsze były określane kanonicznym mianem rezyden-
cji). Okres powojenny – i związana z nim zmiana profilu prac w prowin-
cji na typowo parafialną – charakteryzował się bowiem pewną mobil-
nością marianów w podejmowaniu duszpasterstwa w różnych parafiach 
w Polsce. Jako placówki tymczasowo należące do Zgromadzenia należy 
uznać Pyzdry na ziemi wielkopolskiej (posiadłości oddano ich pierwot-
nym właścicielom – franciszkanom), Wąsosze (parafia objęta wraz z po-
bliskim Licheniem i przekazana po kilku latach diecezji), Kiwity i Kre-
kole (parafie w pobliżu Stoczka Klasztornego, które również przekazano 
po pewnym czasie diecezji) oraz Ponice, w których pracę duszpasterską 
prowadzono równolegle do pracy w pobliskiej Rdzawce i na tzw. Obido-
wej, ale po jakimś czasie z niej zrezygnowano. Stosunkowo długo maria-
nie pracowali w Głuchołazach na Śląsku i w Jegłowniku k. Elbląga (rezy-
dencja domu na Bielanach, a potem w Elblągu, związana z posługą para-
fialną) oraz w poleskich Kostomłotach, gdzie prowadzono jedyną w Pol-
sce parafię rytu bizantyńsko-słowiańskiego. 

Charakter nietrwały posiadały także placówki w Gietrzwałdzie i we 
Włocławku, w których marianie znaleźli się w sposób nieplanowany po 
przymusowej eksmisji z warszawskich Bielan, i gdzie organizowali studia 
dla kleryków, aż do utworzenia własnego domu studiów w Lublinie. 

Trwały charakter miały wszystkie pozostałe wyżej wymienione pla-
cówki. Jak widać, udało się marianom odzyskać dawne klasztory, w tym 
klasztor macierzysty w Puszczy Mariańskiej. Kierunki osiedlania się Zgro-
madzenia to także ziemie zachodnie i północne. 
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Wielu marianów pracowało również w parafiach diecezjalnych, bądź 
to na ziemiach zachodnich, gdy pojawiły się takie potrzeby i związane 
z nimi apele administratorów apostolskich do zakonników z prośbą o po-
moc, bądź też w innych częściach Polski. W ten sposób marianie przez kil-
ka lat pracowali np. jako wikariusze w parafii w Sierpcu, na terenie diece-
zji płockiej (1963-1966). Okazyjnie posługiwali także w kilku parafiach 
warszawskich jako wikariusze i katecheci oraz w parafiach i na kapela-
niach na terenach diecezji chełmińskiej, gorzowskiej, krakowskiej, pod-
laskiej, czyli siedleckiej, płockiej, przemyskiej, warmińskiej, warszawskiej 
i włocławskiej20. O ile na przełomie lat 50. i 60. XX w. pomoc świad-
czoną duchowieństwu diecezjalnemu traktowano jako coś naturalnego 
i tłumaczono ów proces wyjazdów na obce parafie „kłopotami mieszka-
niowymi”21 (w poszczególnych domach mieszkało zbyt wielu współbra-
ci), o tyle już w 1966 r. kapituła prowincjalna wydała dekret mówiący, 
że w obawie, aby duch zakonny kapłanów mariańskich nie doznał szko-
dy […] Zarząd Prowincji z wielką oględnością i to bardzo rzadko podejmo-
wać będzie prace w duszpasterstwie diecezjalnym22.

Sytuacja zmieniła się znacznie w warunkach odzyskania suwerenno-
ści przez Polskę i sąsiadujące z nią państwa. Z jednej strony otworzyło 
to możliwości pracy poza granicami kraju (pierwsze próby miały miejsce 
jeszcze przed przełomowym 1989 r.), z drugiej zaś, wysokie wskaźniki 
powołań, jakie miały miejsce w latach 80. minionego wieku, domagały 
się rozszerzania sieci placówek, także o kraje pozaeuropejskie. Dodatko-
wo od roku 2002 wytworzyła się nowa sytuacja, ponieważ po likwida-
cji angielskiej prowincji Zgromadzenia jej placówki weszły w skład pro-
wincji polskiej. Tę tendencję rozwoju liczby placówek oraz umiędzyna-
rodowienia prowincji obrazuje poniższa tabela:

20  [S. Kurlandzki], Praca duszpasterska marianów poza własnymi placówkami 
w Polsce od 1945 do 1982 roku, w: Szkice…, 447-451; PPOB, 228; AMPP, 
II B 11, Sprawozdanie prowincjała za lata 1957-1963.

21  AMPP, II B 11, Sprawozdanie prowincjała za lata 1957-1963.
22  AMPP, II B 12, Dekrety Kapituły Prowincjalnej z 1966 r., Dekret 3.
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Tab. 2. Placówki polskiej prowincji marianów powstałe w latach 1986-2009
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Powyższe zestawienie pokazuje, że ekspansja marianów z polskiej 
prowincji objęła prawie w całości zagraniczne miejscowości. W Polsce za-
łożono jedynie nową placówkę w Grzybowie – Korzystnie na Pomorzu. 
Rozrósł się także dom lubelski, powiększony o dwie rezydencje, z któ-
rych jedna stała się później osobnym domem zakonnym. Z czasem jed-
nak wycofano się z obecności w Głuchołazach (patrz: tab. 1). 

Nie powinna też dziwić tymczasowość wielu spośród nowo powsta-
łych placówek mariańskich. W pewien sposób była ona nieunikniona, 
zważywszy na inicjację posługi w różnych krajach, która najczęściej była 
rozpoczynana od podstaw. Biskupi częstokroć powierzali marianom pa-
rafie w miejscach, w których borykano się z problemem braku powo-
łań. W przypadku, gdy sytuacja Kościołów lokalnych ulegała stabilizacji, 
marianie przekazywali parafie w zarząd duchowieństwu diecezjalnemu. 
W niektórych przypadkach rezygnacja z poszczególnych placówek była 
związana z rozeznaniem potrzeb i możliwości Zgromadzenia. 

a   W przypadku innych krajów niż Polska użyto następujących skrótów: BY – Bia-
łoruś, CZ – Czechy, D – Niemcy, EST – Estonia, F – Francja, GB – Wielka Bryta-
nia, KZ – Kazachstan, RWA – Rwanda, SK – Słowacja.

b   Placówki w Rwandzie w 1997 roku przeszły pod jurysdykcję przełożonego ge-
neralnego.

c   Dom w Medlingen (Obermedlingen) stał się prawną kontynuacją skasowanego 
domu w Augsburgu.

d   Dom w Drui, erygowany w 1924 r., oraz rezydencje w Idołcie i Zadorożu przez 
wiele lat w okresie Związku Sowieckiego były placówkami, na których posługi-
wali marianie z polskiej prowincji. Można więc mówić raczej o ich oficjalnym 
przejęciu przez prowincję.

Źródło: Elenchus Sodalium, Domorum operumque Congregationis Clericorum Ma-
rianorum ab Immaculata Conceptione B.V.Mariae, 1986-2009.
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3. Struktury administracyjne

Zgodnie z praktyką kościelną i własnym prawodawstwem władzę 
ustawodawczą sprawuje kapituła prowincjalna. Zasadniczo odbywała 
się ona – wyłączając czasy wojenne – co 3 lata. Pierwsza kapituła mia-
ła miejsce w 1930 r. w klasztorze w Raśnie.

Posoborowe Konstytucje mariańskie, w części zwanej Dyrektorium, 
dają możliwość poszczególnym kapitułom prowincjalnym, by sporządza-
ły własne Statuty Prowincjalne oraz zmieniały ich treść23. Zgodnie z tym 
przepisem w Prowincji Opatrzności Bożej istnieją takie Statuty, uzupeł-
niane o dodatkowe dekrety i zalecenia.

Władzę wykonawczą pełni zarząd prowincjalny, na czele którego stoi 
przełożony prowincjalny (superior provincialis), wspierany przez czterech 
radnych. Pierwszy z nich pełni rolę wikariusza przełożonego prowincjal-
nego (w obiegowej nomenklaturze zwie się wiceprowincjałem). Kadencja 
prowincjała i zarządu trwa sześć lat. Wyjątkowo kadencja pierwszego za-
rządu trwała trzy lata, ponieważ prowincja powstała w połowie kaden-
cji zarządu generalnego. Zdarzały się też przypadki dopełniania kaden-
cji zmarłego prowincjała (1943) oraz zmiany osoby prowincjała w trak-
cie trwania jego kadencji (1958). Dwóch prowincjałów pełniło urząd 
przez dwie kadencje. 

W świetle Konstytucji z 1930 r. każdorazowy prowincjał był wybie-
rany przez kapitułę generalną, natomiast radnych, sekretarza i ekonoma 
prowincji mianował przełożony generalny za zgodą swojej rady24. Poso-
borowe prawodawstwo możliwość wyboru prowincjała daje wszystkim 
członkom prowincji, którzy mają prawo głosu czynnego25. Za głosowa-
nie skuteczne uważa się otrzymanie przez jednego z kandydatów abso-
lutnej większości głosów26, jeśli zaś nikt nie otrzymał takiej większości, 
wówczas do wyborów prowincjała przystępuje kapituła prowincjalna27. 
Każdorazowy wybór przełożonego prowincjalnego „domaga się zatwier-
dzenia ze strony przełożonego generalnego”28.

23  D 252, 302.
24  Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marji Panny, Kraków 1930, p. 691.
25  D 270.
26  D 272.
27  D 273.
28  K 263.
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Urząd prowincjała pełnili kolejno księża: Włodzimierz Jakowski 
(1930-1933), Władysław Mroczek (1933-1939), Jan Sobczyk (1939-
1943), Aleksander Bołtuć (1944-1947), Władysław Łysik (1947-1957), 
Olgierd Nassalski (1957-1958), Aleksander Perz (1958-1963), Leon 
Szeląg (1963-1969), Witold Nieciecki (1969-1981), Eugeniusz Delikat 
(1981-1987), Stanisław Kurlandzki (1987-1993), Jan Rokosz (1993-
1999), Andrzej Pakuła (1999-2005) i Paweł Naumowicz (od 2005 r.). 
Obok przełożonego prowincjalnego i jego radnych istniały zawsze oficja 
sekretarza i ekonoma prowincjalnego29. 

Należy jeszcze dodać, że z dwóch krajów, które weszły w skład pro-
wincji, a mianowicie Republiki Czeskiej i Słowacji, w 1994 r. powołano 
do życia oddzielny Wikariat Czesko-Słowacki pw. św. św. Cyryla i Me-
todego. Z chwilą jego powstania analogicznie powołano przełożonego 
i radnych wikariatu oraz sekretarza i ekonoma. Przełożonymi wikariatu – 
mianowanymi według prawa własnego Zgromadzenia przez prowincja-
ła – byli kolejno księża: Stanisław Ługowski (1994-1998), Władysław 
Ciągło (1998-2005) i Ryszard Wojciechowski (od 2005)30. 

W Anglii, na Białorusi i w Niemczech prowincjał miał swoich przed-
stawicieli, którzy nosili tytuł delegatów.

Dla sprawnego zarządzania prowincją oraz podejmowania różnych 
dzieł, nie tylko administracyjnych, ale też pastoralnych, na przestrzeni 
lat funkcjonowały różne urzędy oraz komisje. Do najważniejszych z nich 
(o charakterze długotrwałym lub stałym) należały lub w wielu przypad-
kach wciąż należą: wicepostulatorzy spraw beatyfikacyjnych i kanoni-
zacyjnych, archiwista, rzecznik prasowy, kronikarz prowincji, duszpa-
sterz (lub zespół duszpasterzy) powołań, prefekt formacji i Komisja ds. 
Formacji, moderator studiów kapłańskich, referent ds. duszpasterskich 
(później ten urząd przekształcono w Komisję ds. Apostolatu), referent 
ds. życia wewnętrznego lub ojciec duchowny prowincji, Sekretariat ds. 
Misji, Komisja Historii i Duchowości Mariańskiej, Komisja ds. Budow-
nictwa Sakralnego. 

W roku 1964 powołano do życia miesięcznik polskiej prowincji pt. 
„Immaculata”. Pismo to (początkowo wydawane skromnym sposobem 
jako maszynopis, później na powielaczu, następnie jako wydruk kompu-

29  Zob. Konstytucje…, p. 523, 544; K 229, 272.
30  Elenchus Sodalium, Domorum operumque Congregationis Clericorum Marianorum 

ab Immaculata Conceptione B.V.Mariae, 1994-2005, (passim).
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terowy i w końcu jako druk) stało się urzędową agendą oraz miejscem 
wymiany myśli i opinii. Obok działu urzędowego znalazło się w nim 
miejsce na kroniki, aktualności oraz artykuły własne marianów i prze-
druki. W 2004 r. z inicjatywy duszpasterzy powołań została uruchomio-
na witryna internetowa, która z czasem została przekształcona w oficjal-
ny portal prowincji (www.marianie.pl), zawierający podstawowe infor-
macje nt. Zgromadzenia w Polsce i na świecie oraz prezentujący bieżące 
wydarzenia w prowincji. 

Z chwilą organizowania prac wydawniczych – co zaowocowało utwo-
rzeniem własnego wydawnictwa – powstały urzędy jego dyrektora i cen-
zorów książek oraz rada programowa. Gdy zaś erygowano w Polsce Sto-
warzyszenie Pomocników Mariańskich (1994), powstał urząd jego dy-
rektora oraz ciało doradcze w postaci rady programowej31. 

4. Formacja

W opisie formacji zakonnej i kapłańskiej uwzględniono różne jej eta-
py (zarówno początkowe, jak i tzw. formacji stałej), przy czym ograni-
czono się do podstawowej faktografii. Uwzględniono także kwestię stu-
diów specjalistycznych. Przy tej okazji mowa jest o pracy naukowej, która – 
mimo że można ją zakwalifikować do rodzajów działalności zewnętrznej 
– nierozerwalnie związana jest jednak z tematem studiów jako takich, 
stąd umiejscowienie powyższej kwestii w niniejszym paragrafie. 

4.1. Kandydaci

Kandydaci do polskiej prowincji Zgromadzenia pochodzili zawsze 
z różnych stron Polski i z różnych warstw społecznych. Pod względem na-
rodowościowym przeważali zawsze Polacy, ale od pierwszych lat istnienia 
prowincji należało do niej kilku Białorusinów oraz Litwin. Po umiędzyna-
rodowieniu prowincji po 1989 r. drugą grupę narodowościową obok Po-
laków stanowili Białorusini, których w 2009 r. było łącznie 1532; w skład 
prowincji wchodziło także 2 Słowaków, 1 Czech i 1 Niemiec33.

31  Powyższe zestawienie oprac. na podstawie różnych numerów Rocznika Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów oraz Elenchusa.

32  Stan na 31 XII 2009. Zob. Elenchus…, 2010, (passim).
33  Stan na 31 XII 2009. Zob. Elenchus…, 2010, 62-67.
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W okresie międzywojennym wielu kandydatów wywodziło się z sze-
regów duchowieństwa diecezjalnego, zwłaszcza z archidiecezji warszaw-
skiej. Kandydaci świeccy reprezentowali często środowiska młodzieży 
akademickiej, objęte opieką duszpasterską marianów. Wielu z nich było 
absolwentami juwenatu (niższego seminarium)34. 

W ostatnich dziesięcioleciach spore grono kandydatów do Zgroma-
dzenia miało kontakt z prowincjalnym duszpasterstwem powołań lub 
poznało marianów przez sanktuarium w Licheniu. Osobną grupę stano-
wiły powołania z parafii prowadzonych przez marianów.

4.2. Juwenat

W okresie międzywojennym dużą popularnością cieszyły się tzw. niż-
sze seminaria, których zadaniem była – obok zapewnienia wykształcenia 
w zakresie gimnazjalnym – promocja nowych powołań kapłańskich i za-
konnych. Na ich popularność wpływał także fakt, że dawały one możli-
wość kształcenia młodzieży ubogiej, zwłaszcza wiejskiej.

Polscy marianie założyli swoje małe seminarium już w 1921 r., na-
dając mu nazwę juwenatu (czasem używano też nazwy szkoła apostol-
ska). Pierwotnie istniało w zabudowaniach klasztornych w Raśnie n. Bu-
giem. W 1926 r. zostało przeniesione do Skórca, gdzie funkcjonowało 
do roku 1933, by następnie znaleźć swą siedzibę w jeszcze lepszych wa-
runkach, na warszawskich Bielanach. Od tego czasu uczniowie pobiera-
li naukę w tamtejszym gimnazjum. 

W czasie wojny zawieszono funkcjonowanie tej instytucji. Po woj-
nie juwenat mieścił się częściowo w Głuchołazach (1945-1949), czę-
ściowo przy ul. Wileńskiej w Warszawie (1947-1952) oraz na Bielanach 
(1949-1952)35. Ogólne założenia wychowawcze w kwestii selekcji ewen-
tualnych kandydatów na zakonników spośród wychowanków juwenatu 
szły po linii przyjmowania tych chłopców, którzy rzeczywiście posiadali 
znamiona mariańskiego powołania36. 

34  PPOB, 205.
35  Tamże, 205-206.
36  W. Nieciecki, Główne cechy duchowości Zgromadzenia Księży Marianów w świetle 

Konstytucji mariańskich z 1930 r., Rzym 1965, 166-167.
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4.3. Postulat

Konstytucje z 1910 r. zakładały funkcjonowanie co najmniej półrocz-
nej próby dla kandydatów do Zgromadzenia przed dopuszczeniem do no-
wicjatu. Identycznie tę kwestię określiły Konstytucje z 1930 roku37 Jed-
nakże w okresie istnienia juwenatu rolę postulatu spełniał po części po-
byt kandydata w tej instytucji wychowawczej, choć w wykazach perso-
nalnych prowincji, Albumie zmarłych oraz w innych dokumentach może-
my znaleźć informacje o tzw. probantach (zdarzało się wówczas, że okres 
próby trwał tylko 2 tygodnie). Świadczy to o indywidualnym podejściu 
do tej kwestii w zależności od kandydata. Tytułem przykładu: w 1930 
r. w Raśnie przebywało 16 nowicjuszy i tylko 2 postulantów38, co praw-
dopodobnie oznacza, że próbie poddawano tylko tych kandydatów, któ-
rzy nie mieli wcześniej kontaktu ze Zgromadzeniem.

W późniejszych latach w systemie formacji na trwałe przyjęto insty-
tucję postulatu, czyli okresu przednowicjackiej próby, w praktyce trwa-
jącej zwykle od miesiąca do roku39. W latach 1964-1979 w przypad-
ku kandydatów na duchownych dwa pierwsze lata studiów w Lublinie 
traktowano jako postulat. Przerywano wówczas studia po drugim roku 
w celu odbycia nowicjatu. Miało to na celu m.in. uchronienie mariań-
skich nowicjuszy od odbywania służby wojskowej (formalnie byli bo-
wiem studentami KUL zwolnionymi w świetle prawa cywilnego od tego 
obowiązku). Siedzibą postulatu zarówno dla kleryków, jak dla kandyda-
tów na braci, był wówczas dom lubelski40. Po tym okresie postulanci 
przebywali zwykle w Stoczku Klasztornym, przy czym postulat dla kan-
dydatów do klerykatu trwał zazwyczaj miesiąc, a dla braci zakonnych 
– co najmniej pół roku. 

W 1999 r. ustalono, iż wszyscy kandydaci do Zgromadzenia winni 
odbyć roczną próbę, a na siedzibę postulatu wyznaczono dom w Pusz-
czy Mariańskiej, zaś od 2001 r. – w Górze Kalwarii. 

37  Institutum Fratrum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae 
Virginis Mariae, Petropoli 1910, cap. IV, p. 19; Konstytucje…, p. 43.

38  AMPP, II J 4, Relatio Superioris Provincialis (odpis).
39  Konstytucje i Dyrektorium z 1986 r. dawały pewną dowolność w określeniu 

długości jego trwania. Próba nie mogła jednak trwać dłużej niż 2 lata. Zob. 
D 120. 

40  PPOB, 206; W. Makoś, Historia lubelskiego domu zakonnego Zgromadzenia Księży 
Marianów, w: Szkice…, 220, 225.
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Postulanci mieli zawsze swojego wychowawcę, którym na przestrzeni 
lat i w zależności od sytuacji był przełożony domu, magister nowicjatu, 
jeden z wychowawców seminaryjnych, albo osobny moderator. 

4.4. Nowicjat

Nowicjat w polskiej prowincji trwał zawsze rok. Siedzibą tej instytucji 
w omawianym okresie był klasztor skórzecki, poza okresem 1998-2001, 
kiedy to dom w Skórcu został poddany generalnemu remontowi, a nowi-
cjat funkcjonował wówczas w klasztorze w Górze Kalwarii. Nowicjusze 
pod kierunkiem magistra – który często miał pomocnika noszącego mia-
no socjusza – przygotowywali się do złożenia pierwszej profesji poprzez 
poznawanie zasad życia zakonnego, specyfiki i prawodawstwa Zgroma-
dzenia oraz prawideł życia duchowego i podstaw teologii. Sporą część 
nowicjackiego sposobu życia zajmowały także prace na rzecz klasztoru, 
gospodarstwa oraz parafii. 

Należy w tym miejscu wspomnieć, że w lutym 1987 r. ówczesny 
przełożony generalny erygował nowicjat w Zadorożu na Białorusi, który 
funkcjonował do 1995 r. W miejscowej plebanii ks. Lucjan Pawlik miał 
formować miejscowych kandydatów do marianów41. 

4.5. Scholastykat i juniorat

Scholastykami nazywano w Zgromadzeniu profesów, którzy – kandy-
dując do klerykatu – po odbyciu nowicjatu uzupełniali swoje wykształ-
cenie, zdobywając maturę. Początkowo mogli to czynić ucząc się w ma-
riańskim gimnazjum na Bielanach. Po jego zamknięciu przebywali w róż-
nych domach prowincji, korzystając jednocześnie z nauki w szkołach pań-
stwowych (w systemie dziennym lub wieczorowym). Jednocześnie scho-
lastycy wykonywali różne prace na rzecz domów zakonnych i parafii. Po 
uzyskaniu matury kierowano ich na studia seminaryjne. 

Junioryści – to w odróżnieniu od scholastyków – kandydaci na bra-
ci zakonnych, którzy po złożeniu pierwszych ślubów przygotowywali 
się do złożenia profesji wieczystej w różnych domach prowincji. Istniały 

41  J. Bukowicz, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, 
Warszawa 2001, 181; Autor książki stwierdza, iż był to drugi nowicjat polskiej 
prowincji, ale jedynym absolwentem tego nowicjatu był Czasłau Kureczka (pierwsze 
śluby złożył w 1990 r.). 
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próby, nie zawsze udane, by braci juniorystów gromadzić zawsze w tym 
samym czasie w jednym z domów i objąć ich specjalną formacją. Przy 
większej liczbie juniorystów dochodziło jednak do tego, że poszczegól-
nych braci posyłano do różnych domów, by zaradzić potrzebom lokal-
nych wspólnot. 

Niejednokrotnie dawano braciom możliwość zdobywania jakiegoś 
zawodu42 oraz uzupełnienia wykształcenia. Od roku 2000 stałym miej-
scem odbywania scholastykatu i junioratu jest dom seminaryjny w Lu-
blinie, a młodzi bracia korzystają z wielu zajęć i możliwości, jakie daje 
im obecność w seminarium. 

Scholastycy i junioryści mieli osobnego wychowawcę, ilekroć prze-
bywali na terenie domu, w którym funkcjonowała instytucja scholasty-
katu bądź junioratu. W innym przypadku podlegali oni miejscowemu 
przełożonemu.

4.6. Seminarium

W okresie międzywojennym marianie polskiej prowincji nie posia-
dali własnego studium dla kleryków. Seminarzyści przebywali w domu 
bielańskim, a na zajęcia dydaktyczne dojeżdżali do metropolitalnego se-
minarium warszawskiego na Krakowskie Przedmieście, z wyjątkiem roku 
akademickiego 1925/1926, kiedy to korzystali z gościnności semina-
rium diecezji siedleckiej w Janowie Podlaskim. Liczba kleryków, wzrasta-
jąc systematycznie, w roku wybuchu wojny wynosiła 3943. 

W 1925 r. rozpoczęto także posyłanie niektórych kleryków na studia 
w Rzymie. Mieszkali oni w domu generalnym, w którym działało między-
narodowe kolegium mariańskie, a miejscem ich studiów był dominikań-
ski uniwersytet Angelicum44. W powojennym okresie istnienia tzw. żela-
znej kurtyny możliwości te zostały znacznie ograniczone (ostatni klerycy 
zostali wysłani do Rzymu w roku akademickim 1946/1947)45.

Po wybuchu wojny, gdy Niemcy zainstalowali się w pomieszczeniach 
bielańskiego klasztoru, klerycy zamieszkali w różnych miejscach stolicy, 
a ostatecznie od 1940 r. mieszkali w domu zakonnym na Pradze. Tam 
w 1942 r. doszło do otwarcia konspiracyjnego studium, które zapocząt-

42  Zob. W. Makoś, Historia lubelskiego domu zakonnego…, 224-226.
43  PPOB, 209-210.
44  K. Trojan, Instytut…, 31-32.
45  Tamże, 44.
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kowało istnienie pierwszego własnego seminarium w dziejach polskiej 
prowincji odnowionego Zgromadzenia. Powodem był wydany przez nie-
mieckie władze okupacyjne zakaz dalszej rekrutacji kleryków do semi-
narium metropolitalnego. Pierwszym rektorem mariańskiego seminarium 
został ks. dr Władysław Łysik. Jako że w tym samym czasie starania 
o założenie własnego seminarium w stolicy podjęli także księża orioni-
ści, tak więc w porozumieniu z nimi ustalono, że zajęcia będą się odby-
wały naprzemiennie – u marianów na Wileńskiej i u orionistów na Bar-
skiej, co znacznie ułatwiło konspiracyjny charakter kształcenia przyszłych 
duchownych. W ich edukację włączono profesorów z różnych ośrodków 
teologicznych oraz niektórych marianów46. 

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego większość ma-
riańskich seminarzystów przebywała na Bielanach. Działania powstań-
cze odcięły im drogę do prawobrzeżnej Warszawy, a w związku z ponow-
nym zajęciem Bielan przez Niemców zmuszeni byli uciekać poza stolicę. 
Przez kilka miesięcy korzystali z gościnności franciszkanów konwentual-
nych w Niepokalanowie, gdzie istniała także możliwość edukacji w tam-
tejszym seminarium zakonnym47. 

Po ustaniu działań wojennych, w prowincji dojrzała myśl, by w cen-
tralnym domu na Bielanach utworzyć własne mariańskie studium dydak-
tyczne. 19 IX 1945 zainaugurował zatem swoje istnienie Instytut Filo-
zoficzno-Teologiczny Księży Marianów, którego pierwszym rektorem zo-
stał ks. dr Władysław Lewandowicz, zarazem twórca i organizator wspo-
mnianego Instytutu. Siedzibą IFT stał się dom bielański, z przerwą w la-
tach 1946-1948, kiedy to funkcjonował w domu praskim48. 

W seminarium wykładali profesorowie z Uniwersytetu Warszawskie-
go, innych seminariów warszawskich oraz kilku marianów. W 1950 ro-
ku IFT afiliowano do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
co umożliwiło podniesienie poziomu studiów49. Instytut funkcjonował 
do roku 1954, kiedy to komunistyczne władze deportowały marianów 
z warszawskich Bielan, zakładając w tym miejscu kościelną uczelnię kon-

46  Tamże, 33, 35-36.
47  Tamże, 39-40.
48  Tamże, 43nn; Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 1948 r. ówczesny biskup 

lubelski Stefan Wyszyński, chcąc pozyskać ks. Lewandowicza do pracy na KUL, 
proponował marianom przeniesienie seminarium do Lublina. Władze prowincji nie 
przystały jednak na jego propozycję. Zob. tamże, 44.

49  Tamże, 83-88.
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trolowaną przez państwo. Stan liczebny mariańskich kleryków w okresie 
działalności IFT wynosił od 19 w 1945 r. do 55 w 1954 roku50.

Wspomniana deportacja miała bardzo negatywne konsekwencje dla 
mariańskiego systemu formacji kapłańskiej. Od tej pory rozpoczęła się 
swoista „tułaczka” po różnych klasztorach i seminariach. Wiodła ona 
przez kilka miejsc. Z racji, iż miejscem wywózki zakonników z Bielan stał 
się klasztor w Gietrzwałdzie na Warmii, tam też zorganizowano studium 
filozofii, ale tylko dla części seminarzystów. Sytuacja lokalowo-gospodar-
cza i brak kadry profesorskiej spowodowały, że część kleryków powróciła 
do Warszawy i zamieszkała w domu przy ul. Wileńskiej, a studia odby-
wała, korzystając ponownie z gościnności metropolitalnego seminarium 
warszawskiego. Najstarsze zaś roczniki studentów zostały przyjęte przez 
bp. Antoniego Pawłowskiego do seminarium we Włocławku. W 1957 r. 
marianie wyprowadzili się z Gietrzwałdu. Sytuacja w rozmieszczeniu kle-
ryków wyglądała od tej pory następująco: studenci dwóch pierwszych 
roczników studiowali w seminarium warszawskim, mieszkając w domu 
praskim, natomiast pozostali w seminarium włocławskim, zajmując część 
domu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. Buczka (dziś: 
Orla), nieopodal katedry i gmachu seminarium. W 1962 r. wszystkich 
kleryków z Warszawy przeniesiono do Włocławka51.

Zupełnie nowy rozdział w formacji alumnów zapoczątkowała myśl 
o założeniu placówki w Lublinie, w sąsiedztwie Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego – najpoważniejszego wówczas kościelnego ośrodka aka-
demickiego w całej Europie środkowo-wschodniej. Już w 1959 r. maria-
nie zakupili tam dom przy ul. Weteranów, w centralnej części miasta, 
na Wieniawie (wówczas z myślą o siedzibie dla księży odbywających stu-
dia na KUL). W 1964 r. dojrzała w prowincji myśl, by to miasto stało 
się siedzibą klerykatu. W tym też roku studia rozpoczęła pierwsza gru-
pa alumnów, będących jednocześnie postulantami52. Trzy lata później już 
wszyscy seminarzyści zamieszkiwali w Lublinie, aczkolwiek ciasnota lo-
kalowa powodowała konieczność wynajmowania stancji w różnych czę-
ściach miasteczka akademickiego. Idea rozbudowy domu przy ul. Wete-
ranów nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu władz państwowych, 
to zaś zmusiło marianów do znalezienia nowej lokalizacji. W ten spo-
sób doszło do zakupu gruntu przy ul. Bazylianówka na osiedlu pod tą 

50  Tamże, tab. 1, 67.
51  Tamże, 109.
52  Zob. par. 4.3. niniejszego artykułu.
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samą nazwą. W 1977 r. powstał tam gmach nowego seminarium, któ-
remu nadano nazwę Mariańskiego Domu Studiów. W 1989 r. utworzo-
no przy nim własne studium dydaktyczne z kadrą profesorską wywo-
dzącą się zarówno z pracowników naukowych KUL, jak też samych ma-
rianów (rok akademicki 2009/2010 był ostatnim rokiem funkcjonowa-
nia tegoż studium w pełnym wymiarze). Wyższe Seminarium Duchow-
ne Księży Marianów (bo taką nazwę odtąd przyjęło) formalnie stało się 
częścią Wydziału Teologii KUL53. 

Opiekę nad klerykami – w zależności od okresu i liczby studentów – 
sprawował bądź przełożony domu, bądź osobny prefekt kleryków (urząd 
ten powstał po raz pierwszy w 1935 r.54). W latach 1942-1949 głów-
nym wychowawcą był rektor seminarium55. Gdy liczba alumnów znacz-
nie wzrosła, przyjęto zasadę, że rektor odpowiada głównie za organi-
zację studiów, a za sprawy wychowawcze – przełożony lokalny oraz 
prefekci (zasada ta jednak miała różne zastosowanie na przestrzeni 
lat). Za kwestie natury duchowej odpowiadali spowiednicy i ojcowie 
duchowni.

4.7. Dalsza formacja teologiczno-pastoralna. 
  Studia specjalistyczne

W dwudziestoleciu międzywojennym studia specjalistyczne odbyli56: 
br. B. Załuski (dr inż. nauk rolniczych) oraz księża J. Daszuta (dr pra-
wa kanonicznego), E. Kulesza (dr teologii), W. Lewandowicz (dr teologii), 
W. Łysik (wstąpił do Zgromadzenia będąc już dr. filozofii), W. Mro-
czek (dr teologii), K. Oksiutowicz (dr filozofii), T. Podziawo (dr filozofii), 
S. Sydry (dr prawa kanonicznego). Kilku księży zdobyło także rzymskie 
licencjaty z teologii i prawa kanonicznego. Była to pokaźna liczba współ-
braci, biorąc pod uwagę ogólny stan personalny w prowincji.

W pierwszych latach powojennych takie studia zakończyli, zdoby-
wając stopień doktora teologii, księża: P. Jasiński, A. Perz, E. Rytko i H. 
Sulej, a do prowincji wstąpił także ks. J. Zawadzki, już wcześniej posia-
dający stopień doktora teologii. 

53  K. Trojan, Instytut…, 110-111.
54  Tamże, 31.
55  Tamże, 64.
56  W wykazie umieszczono tylko tych współbraci, którzy zdobyli stopień naukowy, 

czyli tytuł wyższy niż licencjat. 
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W 2. połowie XX w. oraz na początku XXI w. grono marianów, któ-
rzy zdobyli stopnie akademickie, znacznie się powiększyło. Nie licząc 
wielu członków prowincji, którzy zdobyli tytuł licencjata na uczelniach 
rzymskich oraz krajowych, stopnie naukowe – w kolejności alfabetycz-
nej – uzyskali księża: J. Bukowicz (dr prawa kanonicznego), B. Gacka 
(dr hab. teologii), J.S. Gajek (dr teologii), Z. Grygorcewicz (dr teologii), 
J. Kałowski (prof. dr hab. prawa kanonicznego), P. Kieniewicz (dr teologii), 
J. Kosmowski (dr historii Kościoła), M. Kozak (dr teologii), J. Kumala 
(dr teologii), R. Maszkowski (dr teologii), C. Mizia (dr teologii), H. Nad-
rowski (dr historii sztuki), K. Paczos (dr filozofii), A. Pakuła (dr teologii), 
K. Pek (dr hab. teologii), Z. Piłat (dr prawa kanonicznego), M. Pisa-
rzak (dr teologii), Cz. Poloczek (dr socjologii), Z. Proczek (dr teologii), 
A. Radacki (dr psychologii), T. Rogalewski (dr hab. teologii), A. Sikorski 
(dr teologii), A. Skwierczyński (dr teologii), P. Smoliński (dr filozofii), 
J. Sobkowiak (dr teologii), A. Szostek (prof. dr hab. filozofii), Cz. Wojtkie-
wicz (dr filozofii), M. Zachara (dr teologii) i J. Zawadka (dr teologii).

Kilkunastu współbraci w różnych okresach było zatrudnionych w cha-
rakterze pracowników naukowych i nauczycieli akademickich w szkołach 
wyższych, m.in.: Uniwersytet Warszawski (Zawadzki), Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski (Wojtkiewicz, Szostek, Gajek, Pek, Kieniewicz, Smoliń-
ski), Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego (Kałowski, Sobkowiak, Gacka), Papieski Wy-
dział Teologiczny w Warszawie (Kałowski), Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie (Rogalewski), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Po-
znaniu (Nadrowski), Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 
w Nowym Sączu (Radacki). Polscy marianie prowadzili także zajęcia dy-
daktyczne we własnym seminarium oraz w wielu seminariach diecezjal-
nych i zakonnych, m.in. w warszawskim, lubelskim, radomskim, łowic-
kim, franciszkanów konwentualnych w Łodzi, karmelitów bosych w Lu-
blinie. Ksiądz Tadeusz Pruchniewski był przez kilka lat wicerektorem se-
minarium w Drohiczynie57. 

Do osiągnięć marianów na niwie naukowej należy zaliczyć pełnie-
nie przez ks. Szostka urzędów prorektora (1992-1998) i rektora KUL 
(1998-2004) oraz objęcie urzędu dziekana Wydziału Prawa Kanonicz-
nego na UKSW przez ks. Kałowskiego. Kilku współbraci objęło kierow-

57  Zob. Rocznik Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów, 1964-1965, 
(passim). 
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nictwo uniwersyteckich katedr: ks. Kałowski (Katedra Prawa Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego UKSW), 
ks. Szostek (Katedra Etyki KUL), ks. Rogalewski (Katedra Teologii Do-
gmatycznej UWM), ks. Gacka (Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego 
UKSW), ks. Pek (Katedra Mariologii KUL). Mariańscy naukowcy zasia-
dali także w różnych krajowych i zagranicznych gremiach naukowych, 
zarówno kościelnych, jak państwowych. Niektórzy ze współbraci uzu-
pełnili swoje wykształcenie poprzez stypendia i staże na uczelniach za-
granicznych oraz studia podyplomowe.

Do całości obrazu należałoby dodać ogrom pracy publicystycznej 
o charakterze naukowym lub popularnonaukowym, ale ta kwestia zo-
stanie poruszana w następnym paragrafie.

Studia specjalistyczne i związana z nimi działalność dydaktyczno-
naukowa to oczywiście nie jedyny wyraz dalszej formacji intelektual-
nej mariańskich kapłanów. W latach 1959-1964 funkcjonował siódmy 
rok studiów o charakterze duszpasterskim, który określano mianem ti-
rocinium. Młodzi księża odbywali je, korzystając ze studium międzyza-
konnego utworzonego w Krakowie, a w ostatnim roku – u pallotynów 
w Ołtarzewie58. 

Przez szereg lat obowiązywał – i nadal obowiązuje – system dokształ-
cania młodych kapłanów przez organizowanie tzw. egzaminów pięciolet-
nich oraz składania egzaminów z zakresu obowiązków należących do ad-
ministratora parafii, wymaganych prawem powszechnym. Kieruje tym 
tzw. moderator studiów kapłańskich59. 

4.8. Formacja permanentna

Pierwsza kapituła prowincjalna podjęła uchwałę mówiącą o tym, iż 
każdy członek prowincji powinien posiadać na własność egzemplarz Kon-
stytucji i zgodnie z rozporządzeniem ojca generała z 18 VI 1930 r. wszy-
scy profesi czasowi powinni być egzaminowani z ich znajomości każdego 
roku, natomiast profesi wieczyści – co 5 lat60. Wydaje się, że powodem 
takiego dekretu był fakt stwierdzenia niedostatecznej znajomości własnej 

58  PPOB, 211-212.
59  Por. Statuty, dekrety i zalecenia Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży 

Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 2008, 
p. 46.

60  AMPP, II B 1-1, Uchwały Pierwszej Kapituły Prowincji Polskiej, p. 1, 4.
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specyfiki wśród marianów. Trudno ustalić czy dekret ów był realizowany 
w praktyce, ale zasługuje on na uwagę jako w pewnej mierze symptoma-
tyczny dla marianów. Na przestrzeni lat miała miejsce burzliwa wymia-
na poglądów nt. własnej tożsamości. Do roku 1954 funkcjonowała na 
terenie diecezji podlaskiej wspólnota stanisławitów, odwołujących się do 
tradycji marianów z okresu sprzed reformy (przy czym wiele z głoszonych 
przez nich tez było niesłusznych, niesprawiedliwych, bądź często także 
nieprawdziwych). Pozytywnym elementem związanym z tą „konkurencyj-
ną” grupą był jednak głębszy namysł nad dziedzictwem Zgromadzenia. 
Wynikiem tego były chociażby niektóre z prac akademickich obrazujące 
ciągłość mariańskiej wspólnoty61. 

W ostatnich dziesięcioleciach – już bez potrzeby uprawiania apologii, 
a jedynie w celach wewnątrzformacyjnych – powstała spora liczba publi-
kacji dotyczących historii i duchowości Zgromadzenia, w tym monografie 
Ojców Założyciela i Odnowiciela62. W dużej mierze przysłużyło się temu 
powołanie Prowincjalnej Komisji Historii i Duchowości63 oraz – na po-
ziomie generalnym – edycja polskojęzycznych publikacji przez Mariański 
Instytut Historyczny, przekształcony następnie w Instytut Historii i Du-
chowości Mariańskiej64.

Jednakże nie tylko książki i artykuły stały się wyrazem namysłu nad 
specyfiką życia zakonnego i mariańskiego. Służyły temu – obok zwyczaj-
nych, codziennych praktyk zakonnych – renowacje ducha (odbywane 
co 5 lat, praktykowane przez cały okres istnienia prowincji z wyjątkiem 
okupacji)65, rekolekcje roczne i miesięczne, coroczne spotkania braci za-
konnych oraz inne spotkania o szerszym charakterze. 

61  Zob. np. F. Bartecki, Rozwój prawa partykularnego Zakonu OO. Marianów w latach 
1670-1910, Warszawa 1967 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), J. Kałowski, 
Odnowa Zakonu OO. Marianów w świetle zarzutów Józefa Stanisława Pietrzaka 
i jego zwolenników, Warszawa 1971 (mps AMPP) oraz cyt. wcześniej W. Nieciecki, 
Główne cechy…

62  Z tych ostatnich na uwagę zasługują dwie prace: T. Rogalewski, Stanisław 
Papczyński (1631-1701), Lublin-Warszawa 2001; T. Górski, Błogosławiony Jerzy 
Matulewicz, Warszawa 2005.

63  Na uwagę zasługują tu zwłaszcza serie wydawnicze Studia Marianorum oraz Źródła 
Mariańskie.

64  Serie wydawnicze: Fontes Historiae Marianorum, Studia Spiritualitatis Marianorum, 
Studia Historica Marianorum, Na mariańskiej drodze. 

65  Na znaczącą rolę renowacji wskazuje chociażby opinia o. prowincjała A. Perza 
z 1963 r., głosząca, że praktyka ta przez „stawianie diagnoz” i „wyszukiwanie 
środków zaradczych” pozwoliła nieraz na „przyśpieszenie pęknięcia niejednego 
wrzodu” – AMPP, II B 11, Sprawozdania prowincjała za lata 1957-1963.
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5. Apostolat 

W zależności od okresu i związanych z nim wyzwań oraz możliwo-
ści, marianie polskiej prowincji angażowali się w różne formy duszpa-
sterstwa – od pracy parafialnej poprzez różne rodzaje pracy społeczno-
charytatywnej, edukacyjno-wychowawczej, duszpasterstwa specjalistycz-
ne, apostolat słowa drukowanego, aż po misje zagraniczne. Często przy 
tym udzielali pomocy personalnej innym prowincjom i wikariatom Zgro-
madzenia. Niniejszy paragraf stanowi pewien ogólny zarys; wymienione 
zostały jedynie znaczniejsze formy zaangażowania marianów w powyż-
sze dziedziny apostolstwa. 

5.1. Duszpasterstwo parafialne

Przed wojną zakony nie wywierały dużego wpływu na duszpaster-
stwo parafialne. W 1937 r. marianie zajmowali 7 miejsce w Polsce wśród 
21 wspólnot zakonnych prowadzących pracę we własnych parafiach. 
Swoją działalnością obejmowali łącznie przeszło 22 tysiące wiernych66 
w trzech miejscowościach: rozległej warszawskiej parafii Bielany-Mary-
mont, Skórcu i Drui.

O ile w okresie międzywojennym i następnym dziesięcioleciu wyraź-
ną dominantę posługi marianów w Polsce stanowiła praca edukacyjna, 
o tyle po 1949 r. następuje proces ukierunkowania na parafie. Jednym 
z powodów tej reorientacji była likwidacja mariańskich szkół i ośrodków 
wychowawczych przez komunistyczne władze państwowe67, innym zaś – 
brak możliwości pozaparafialnego oddziaływania zakonników w nowym 
systemie politycznym. Z jednej strony zwykła ekonomiczna konieczność 
utrzymania się zakonników (przy mocno ograniczonej łączności z krajami 
zachodnimi, a więc i związanego z tym wsparcia), z drugiej zaś – szuka-
nie możliwości duszpasterskiego oddziaływania, spowodowały, że wzo-
rem innych męskich wspólnot zakonnych w Polsce zaczęto obejmować 
kolejne parafie i kościoły rektoralne. Tę atmosferę oddaje sprawozdanie 
o. prowincjała Witolda Niecieckiego z 1972 r., w którym stwierdził: […] 
aktywność apostolska naszej Prowincji sprowadza się głównie do duszpa-

66  M. Pirożyński, Zakony męskie w Polsce, Lublin 1937, 17.
67  W 1949 r. ostatecznej likwidacji uległy zakłady wychowawcze na Bielanach i na 

Pradze. 
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sterstwa parafialnego. Taki kierunek Prowincja przyjęła w latach powojen-
nych i wciąż jeszcze trzyma się tej drogi, a nawet na niej postępuje naprzód 
– na zasadzie rozpędu nabytego w ciągu minionego ćwierćwiecza68. 

O ile we wspomnianym 1949 r. prowincja obsługiwała 7 parafii, 
w roku 1989 sprawowała już pieczę nad 16 parafiami w Polsce i 2 za 
granicą (Rwanda, Niemcy)69, a 20 lat później stan liczebny parafii wyno-
sił: 15 parafii w Polsce, 9 niewielkich parafii w Niemczech, 8 na Białoru-
si, 8 w Czechach (z reguły również mało liczebnych), 1 w Anglii, 1 w Ka-
zachstanie oraz 1 na Słowacji70. Nieco upraszczając, można pokusić się 
o stwierdzenie, iż powojenne pokolenia marianów Prowincji Opatrzno-
ści Bożej to swoiste grono wikariuszy i proboszczów. Nie jest to bynajm-
niej teza o zabarwieniu pejoratywnym, zważywszy, iż posługa marianów 
we własnych parafiach była często oceniana przez biskupów jako do-
bra, a nawet bardzo dobra71, a liczba przyparafialnych wspólnot, sto-
warzyszeń, ruchów i duszpasterstw o charakterze specjalistycznym była 
co najmniej zadowalająca. Do tego należy dodać instytucje o charakte-
rze kulturalnym, np. Dom Ludowy z biblioteką i czytelnią istniejący do 
czasu wojny w Skórcu, skórzeckie chór i orkiestra prowadzone z pasją 
przez br. Adolfa Wysockiego72, czy też – w czasach najnowszych – Mło-
dzieżowa Inicjatywa Teatralna w Górze Kalwarii i dziecięce zespoły ta-
neczne w parafii Skórzec.

Do rangi symbolu urosła także posługa ks. Romana R. Piętki w pole-
skich Kostomłotach (1968-2007) – jedynej w Polsce neounickiej parafii 
rytu bizantyjsko-słowiańskiego. Za tę pracę ks. Piętka w 1998 r. otrzy-
mał od Stolicy Apostolskiej godność archimandryty, a Prymas Polski od-
znaczył go medalem Ecclesiae Populoque servitium praestanti.

68  AMPP, II B 14, Sprawozdanie ze stanu Polskiej Prowincji Opatrzności Bożej za lata 
1969-1972.

69  Elenchus…, 1989, (passim).
70  Elenchus…, 2009, (passim). W powyższej statystyce pominięto ośrodki rektoralne, 

przy których również prowadzono duszpasterstwo na wzór parafialnego.
71  Zob. np. J.M. Rokosz, Sprawozdanie przełożonego prowincji o stanie prowincji, 

przyjętych priorytetach i niektórych planach na przyszłość za okres 1993-1996 
(fragmenty), „Immaculata” nr specjalny 386/1996, s. 20: Nasze parafie w stosunku 
do innych parafii diecezjalnych, zdaniem biskupów, prowadzone są dobrze, a niektóre 
bardzo dobrze. Dobrze sprawowana liturgia. Rozbudowane nabożeństwa maryjne, 
eschatyczne, do Miłosierdzia Bożego. Dobrze obsługiwany jest konfesjonał. Otwartość 
na wspólnoty nieformalne. Brak fiskalizmu. Otwartość na diecezjalne programy 
duszpasterskie.

72  K. Trojan, W cieniu…, 57-59.
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5.2. Praca dydaktyczno-wychowawcza 

Na uwagę w okresie międzywojennym zasługuje szeroko zakrojona 
działalność oświatowo-wychowawcza polskich marianów, w duchu Kon-
stytucji, traktujących ten rodzaj pracy jako jeden z priorytetów mariań-
skiego apostolstwa73. 

Początkiem tej działalności było założenie schroniska dla bezdom-
nych dzieci na Bielanach w 1916 r., w czym miał szczególne zasługi 
sam o. Matulewicz74. Otwarto przy schronisku szkołę elementarną, którą 
w 1918 r. przekształcono w gimnazjum, uzupełnione później o internat. 
Całość w toku rozwoju przekształcono w zakład wychowawczy, a gimna-
zjum o profilu humanistycznym, poszerzone w 1937 r. o profil matema-
tyczno-fizyczny, stało się jednym z najlepszych w kraju. Ksiądz Robert 
Wierzejski, pierwszy dyrektor szkoły oraz nauczyciel przyrody i geogra-
fii (biolog z wykształcenia), utworzył przy gimnazjum muzeum przyrod-
nicze, do którego zbierał eksponaty w różnych częściach świata (m.in. 
Brazylia, USA, Chiny) oraz stację meteorologiczną, a jego pracownia była 
wyposażona w najnowszy sprzęt mikroskopowy75. Z biegiem czasu za-
kład wzbogacił się także o muzea historyczne i literackie, bogatą biblio-
tekę i czytelnię, a uczniowie realizowali swoje pasje w licznych kołach 
naukowych i zainteresowań.

W czasie wojny nie można było prowadzić szkół ponadpodstawo-
wych, oprócz zawodowych, więc oficjalnie przekształcono gimnazjum 
w szkołę drogową, ale na tajnych kompletach realizowano pełny pro-
gram. W roku 1949 państwo na zasadzie nacjonalizacji przejęło szkołę, 
następnie ją zamykając. Do tego czasu przez zakład przeszło około pię-
ciu tysięcy wychowanków76.

W 1917 r. marianie przejęli pod zarząd Dom Pracy dla Chłopców 
im. Wacława Mańkowskiego na Pradze. Został on ufundowany przez Wa-
cława Mańkowskiego w 1900 r. jako placówka wychowawcza dla ubo-
gich chłopców, a cele były następujące: „wdrażanie w nich zamiłowania 
do pracy, a zwłaszcza do zajęć rzemieślniczych, wpajanie w nich zasad 

73  Zob. Institutum…, cap. I, p. 3; Konstytucje…, p. 2.
74  T. Górski, Błogosławiony…, 118.
75  AMPP, VI C/1949, Pismo do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 

23 IV 1934. 
76  PPOB, 217.
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moralności, nauki religii rzymsko-katolickiej oraz języka ojczystego”77. Dy-
rektorem placówki został ks. Łysik. Przy zakładzie funkcjonowała szko-
ła elementarna, ale od 1933 r. zaczęto posyłać chłopców do szkół pań-
stwowych. Od 1921 r. zakład miał charakter zamknięty, z własnym in-
ternatem. W okresie międzywojennym liczba wychowanków wynosiła 
zawsze ponad stu. Podczas Powstania Warszawskiego chłopców wywie-
ziono ze stolicy i jesienią 1945 r. ostatecznie przewieziono do Głucho-
łaz. W 1949 r. władze zamknęły zakład78.

Przez krótki czas – w roku 1920 – ks. Jan Sobczyk zaangażował się 
w działalność powstałego w Raśnie z inicjatywy Rady Opiekuńczej tzw. 
Ogniska dla Sierot, ale z uwagi na brak możliwości finansowych prze-
wiózł on potem dzieci do Torunia i przekazał innej instytucji.

Po objęciu białoruskiej placówki w Drui przez współbraci Polaków 
przejęto także tamtejsze Gimnazjum im. Stefana Batorego (1938). Jego 
dyrektorem został ks. Eugeniusz Kulesza, który cieszył się poparciem 
władz szkolnych na tyle, że dostał nawet propozycję objęcia funkcji dy-
rektora szkoły w pobliskim Brasławiu. Wybuch wojny spowodował jed-
nak przejęcie szkoły przez bolszewików79.

Innym krótkotrwałym akcentem wychowawczym było zorganizowa-
nie w latach 1947-1949 bursy dla sierot – dzieci żołnierzy poległych 
w powstaniu warszawskim przez ks. Zygmunta Trószyńskiego na Mary-
moncie80; jej kierownikiem był ks. Leon Szeląg81. 

Podsumowując kwestię tego typu działalności marianów, trzeba za-
znaczyć, że w świetle danych z 1935 r., obliczonych przez ówczesnego 
badacza statystyk kościelnych o. Mariana Pirożyńskiego CSsR, zakony 
nie wywierały prawie żadnego wpływu na niższe szkolnictwo (członko-
wie czterech zgromadzeń prowadzili zaledwie 5 szkół powszechnych). 
W posiadaniu pięciu zakonów było wówczas 11 gimnazjów. Jedynie licz-
ba sierocińców i burs była wyższa i wynosiła 24 zakłady skupione w rę-
kach sześciu instytutów zakonnych. Można mówić o niewątpliwych za-
sługach marianów w tym względzie, wziąwszy pod uwagę fakt, że wy-

77  AMPP, VII G 4, Regulamin Schroniska „Dom Pracy dla Chłopców” im. Mańkowskich 
[b.d.].

78  PPOB, 218.
79  J. Bukowicz, Świadkowie wiary…, 139-140; Sam ks. Kulesza został w 1941 r. 

zamordowany przez sowieckich żołnierzy.
80  Tamże, 218-219.
81  Tamże, 277.
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stępują oni w tych zestawieniach obok wspólnot zakonnych, które pro-
wadzeniem szkół zajmowały się ze swej natury (bracia szkolni, pijarzy, 
salezjanie i jezuici)82 i zasadniczo miały wcześniej rozwiniętą sieć szkol-
nictwa. W ocenie należy także wziąć pod uwagę ograniczenia personal-
ne i finansowe odradzającej się przecież mariańskiej kongregacji. Widać 
zatem, jak ideał pracy wychowawczej zakorzenił się bardzo w szeregach 
Zgromadzenia w okresie bezpośrednio po jego odnowieniu (tym bardziej, 
że w innych krajach, gdzie posługiwali marianie, prowadzili oni podob-
ne dzieła).

Rok 1949 – jak to już wcześniej zostało wspomniane – wyznaczył 
kres tego typu działalności, z uwagi na obostrzenia władz cywilnych, 
które sukcesywnie niszcząc szkolnictwo prywatne, dokonały całkowitej 
likwidacji mariańskich placówek wychowawczych83.

5.3. Apostolat słowa drukowanego

Prace publicystyczne i wydawnicze polskich marianów w okresie mię-
dzywojennym nie stanowiły żadnej zinstytucjonalizowanej formy. Poza 
formalnym utworzeniem redakcji miesięcznika „Pro Christo” (1925), po-
szczególni współbracia udzielali się na łamach różnych periodyków lub 
wydając swoje pozycje książkowe w zewnętrznych oficynach wydawni-
czych. Wpływ na edycję mariańskiego miesięcznika, który najpierw uka-
zywał się pod tytułem „Wiara i Czyn”, a następnie przyjął tytuł „Pro Chri-
sto” – miał ks. Marian Wiśniewski. On też przez większość czasu peł-
nił funkcję redaktora naczelnego, choć pismo powstawało przy zdecydo-
wanie większościowym udziale osób świeckich. Miesięcznik skierowany 
był do młodej inteligencji katolickiej, ale posiadając wiele treści o cha-
rakterze społeczno-wychowawczym, ciążył niebezpiecznie ku poglądom 
radykalnej prawicy. Wokół pisma próbowano utworzyć wydawnictwo, 
ale bez większych efektów. 

Do marianów, którzy w tym czasie zajmowali się pracą pisarską i pu-
blicystyczną, należy zaliczyć głównie: ks. Józefa Jarzębowskiego (tomi-
ki wierszy, sztuki teatralne, artykuły o tematyce duchowej i opracowa-

82  M. Pirożyński, Statystyka Kościoła w Polsce, Lublin 1935, 82-83.
83  Proces likwidowania placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 

związki wyznaniowe w Polsce rozpoczął się w roku szkolnym 1947/1948. Więcej 
na ten temat – zob. A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 
1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin 2004, 201nn.
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nia z historii Polski), ks. Eugeniusza Kuleszę (artykuły naukowe z zakre-
su ascetyki), ks. Władysława Lewandowicza (głównie książki i artykuły 
poświęcone zagadnieniu Akcji Katolickiej), ks. Stefana Sydrego (tematy-
ka mariańska i ascetyczna), ks. Stefana Warszawskiego (książki i tłuma-
czenia francuskojęzycznych publikacji o tematyce ascetycznej), ks. Ro-
berta Wierzejskiego (naukowe pozycje z zakresu biologii) i br. Bronisła-
wa Załuskiego (książki i artykuły dotyczące kwestii szkolnictwa i ekono-
mii). Ponadto ks. Aleksander Sękowski propagował przy różnych oka-
zjach broszury i niewielkie objętościowo pozycje religijne, które zama-
wiał u innych autorów, a po części sam również pisał, następnie wyda-
wał je w wielotysięcznych nakładach. 

W pierwszych latach okresu powojennego polscy marianie nie wy-
kazali większej aktywności na tym polu. Prowincja dalej nie dyspono-
wała wydawnictwem, ale też nie edytowała własnych periodyków. Jedy-
nie ks. Włodzimierz Okoński napisał i wydał książkę dotyczącą wycho-
wania seksualnego młodzieży84, w czym był zresztą pionierem na pol-
skim rynku wydawnictw katolickich. Impas obecności marianów na ła-
mach czasopism przełamał najpierw ks. Perz. Zyskawszy doktorat z ma-
riologii zaczął publikować teksty z tej dziedziny teologii. Szczególną oka-
zją ku temu stał się jego udział w Komisji Mariologicznej, powołanej 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego w ramach przygotowania do Mille-
nium Chrztu Polski85.

W referacie skierowanym do ojców kapitulnych w 1960 r. ks. Wła-
dysław Honkisz zawarł następujące stwierdzenie: Próby publicystyki, jako 
wynik głębszego przygotowania naukowego niektórych naszych członków, 
należy otoczyć szczególną troską i ustosunkować się jak najbardziej pozy-
tywnie, nie szczędząc wysiłku na ich rozszerzenie86. Użyty termin „pró-
by” jak najbardziej oddaje publicystyczną aktywność marianów. W la-
tach 60. tematykę ekumeniczną oraz teologii i duchowości chrześcijań-
skiego Wschodu podejmował w swych artykułach ks. Tomasz Podziawo 
(w 1969 r. powrócił do Polski z sowieckich łagrów). Publikował głów-
nie w miesięczniku „Znak”87 i w „Tygodniku Powszechnym”. Za gra-

84  PPOB, 225.
85  J. Kumala, Maryja w życiu ks. Aleksandra Perza MIC, w: Ożywieni miłością 

Niepokalanej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2009, 56, 59.
86  AMPP, II B 10, W. Honkisz, Aktualne zadania duszpasterskie Prowincji (mps, bez 

paginacji).
87  J. Bukowicz, Świadkowie…, 197.
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nicami kraju publikowali marianie wywodzący się z polskiej prowincji: 
Włodzimierz Okoński, Józef Jarzębowski, Jerzy Frankowski, Paweł Jasiń-
ski i Edward Rytko88. 

Ta początkowo skromna działalność publicystyczna zaczęła się roz-
wijać w trzech ostatnich dekadach minionego wieku. Ks. Olgierd Nassal-
ski napisał kilka książek dla dzieci i młodzieży. Ks. Adam Boniecki pisał 
książki i artykuły o tematyce ogólnokościelnej i społecznej. Ks. Stanisław 
Klimaszewski – korzystając z pobytu w Rzymie – wydawał tam od 1975 
roku popularne pozycje książkowe (nakłady własne w Rzymie oraz wy-
dawnictwa Veritas w Londynie). Sam też redagował książki o charakte-
rze pomocy homiletycznych oraz duszpasterskich. Kolportażem tych po-
zycji w Polsce – które, co interesujące, oficjalną drogą trafiały do kraju 
– zajmował się głównie ks. Jerzy Groszewski. Klimaszewski współpra-
cował także do 1989 r. z parysko-rzymskim wydawnictwem Spotkania. 
Dzięki działalności tej oficyny wielu autorów z Polski mogło drukować 
i rozprowadzać za granicą książki, które z powodu cenzury nie mogłyby 
ujrzeć światła dziennego w ojczyźnie. 

Ten rzymski epizod wydawniczy w czasach politycznej odwilży zna-
lazł swoje przedłużenie na gruncie polskim, gdzie sukcesywnie rósł do 
coraz pokaźniejszych rozmiarów. Z początkiem lat 80. ks. Klimaszew-
ski rozpoczął edycję książek w warszawskim wydawnictwie Ars Polona. 
Później działalność tę prowadził już osobiście. Oferta tytułów i tematy-
ki, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, była imponująca i złożyła się na 
genezę zaistnienia własnego wydawnictwa. Należy przy tym wspomnieć, 
iż niektóre z książek były kolportowane, często drogą nielegalną, do kra-
jów ZSRS i Czechosłowacji89. Plany wydawnicze na lata 1983-1987 za-
wierały szereg tytułów książek nawiązujących do mariańskiego Zgroma-
dzenia oraz tematyki mariologicznej90. Sporą część tych zamierzeń udało 
się zrealizować. W międzyczasie podjęto narady nad ewentualnym wzno-
wieniem edycji miesięcznika „Pro Christo” i wydawnictwa, które nosi-

88  PPOB, 225.
89  Relacja pisemna ks. S. Klimaszewskiego (w posiadaniu aut.); W tym samym okresie 

ks. Groszewski zajmował się drukiem i kolportażem obrazków oraz pocztówek 
(najpierw w Rzymie, potem w Polsce), które cieszyły się dużą popularnością. 
Klimaszewski podaje, że zostało wydanych ok. miliona pocztówek i 5 mln obrazków. 
Tamże.

90  AMPP, V St, Plan pracy pisarsko-wydawniczej Polskiej Prowincji na lata 1983-
87.
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łoby tę samą nazwę91. Ostatecznie oficyna powstała w 1987 r. pod na-
zwą Wydawnictwo Księży Marianów92, a jej siedzibą stał się dom pro-
wincjalny na warszawskich Stegnach. Na profil wydawniczy od początku 
jego istnienia złożyły się publikacje książkowe o tematyce religijnej, 
związanej z kultem Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej, z ekumenizmem, 
duchowością chrześcijańską oraz współczesnymi problemami Kościoła 
i społeczeństwa. Wydaje także dwa poczytne miesięczniki: „Słowo wśród 
nas” (rozważania biblijne na każdy dzień) oraz „Oremus” (teksty liturgii 
mszalnej oraz komentarze). 

Przełom XX i XXI wieku przyniósł także niezwykle bogatą twór-
czość publicystyczną marianów, którzy pisali zarówno książki, jak arty-
kuły o charakterze popularnym i naukowym. Dokonywało się to za 
pośrednictwem własnego wydawnictwa oraz innych oficyn, zwłaszcza 
naukowych, a także periodyków polskich i zagranicznych. Do najbardziej 
płodnych należy zaliczyć: S. Klimaszewskiego (pomoce duszpasterskie), 
B. Gackę, J. Gajka, P. Kieniewicza, J. Kumalę, K. Peka, T. Rogalewskiego, 
J. Sobkowiaka, A. Szostka (teologia i filozofia, tematyka mariańska), 
J. Kałowskiego (prawo kanoniczne), M. Pisarzaka, M. Zacharę (liturgika), 
J. Bukowicza, T. Górskiego, W. Makosia, Z. Proczka (tematyka 
mariańska). Obok nich należałoby wymienić cały wachlarz współbraci, 
którzy cyklicznie lub okazyjnie pisali teksty do różnych prac zbiorowych 
i czasopism.

Działalnością wydawniczą odznaczyło się także Centrum Stowa-
rzyszenia Pomocników Mariańskich w Warszawie (książki oraz kwartalnik 
„Z Niepokalaną”), Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” 
w Licheniu (pierwszy w Polsce kwartalnik mariologiczny „Salvatoris 
Mater”, czasopisma „Zeszyty Maryjne” i „Matka Pokoju”, liczne książki 
naukowe i popularne), Komisja ds. Historii i Duchowości Marianów 
(opracowania i wydawnictwa źródłowe dotyczące Zgromadzenia) oraz 
Sekretariat Misyjny. Ponadto ks. Gacka powołał do istnienia dwujęzyczny 
(wersje polska i angielska) półrocznik „Personalizm”, którego został 
redaktorem naczelnym. Kilku marianów pełniło rolę redaktorów 

91  AMPP, V St, Lubelska narada nad wznowieniem „Pro Christo” i uzyskaniem licen-
cji na wydawnictwo (5 II 1984).

92  Obecna nazwa: Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC.
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naczelnych, bądź zasiadało w kolegiach redakcyjnych różnych periodyków 
naukowych93. 

Do całości obrazu należy dodać, że ks. Adam Boniecki w roku 
1979 zorganizował polskie wydanie „L’Osservatore Romano”, po 
czym w latach 1979-1991 pełnił urząd redaktora naczelnego tegoż 
miesięcznika, a w roku 1999 objął stanowisko redaktora naczelnego 
„Tygodnika Powszechnego”, z którym to pismem od lat współpracował 
jako członek redakcji i publicysta.

Publicystyką radiową zajmowali się natomiast księża Stanisław 
Ługowski (korespondent słowackiej sekcji Radia Watykańskiego) oraz 
Piotr Kieniewicz (przez kilka lat dziennikarz lubelskiej rozgłośni Radio 
Er). Kilku marianów zapraszanych było często w roli ekspertów do 
programów telewizyjnych (głównie Boniecki, Szostek, Kieniewicz).

5.4. Duszpasterstwa specjalistyczne

Pod pojęciem duszpasterstwa specjalistycznego rozumie się tutaj 
wszystkie ponad- lub pozaparafialne formy pracy z wiernymi oraz te ro-
dzaje pracy parafialnej, które wykraczają poza zwyczajne duszpasterstwo 
o charakterze masowym. Takich przykładów mariańskiej działalności nie 
brakowało na przestrzeni omawianego tu okresu. 

W dwudziestoleciu międzywojennym kilku marianów zaangażowało 
się w działalność Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. 
Do powstania tej formacji, która odegrała niemałą rolę w życiu akade-
mickim przedwojennej Polski, przyczynił się jeszcze jako świecki, a póź-
niej jako marianin, ks. Władysław Lewandowicz94. Członkowie „Odro-
dzenia” starali się harmonijnie łączyć pracę nad wyrobieniem duchowym 
z formacją intelektualną i zaangażowaniem w życie społeczne. W życiu 
Stowarzyszenia pewną rolę odegrali także – w okresie zarówno przed 
wstąpieniem do Zgromadzenia, jak i po wstąpieniu – ks. J. Jarzębowski, 
ks. W. Łaszewski, ks. R. Wierzejski, ks. M. Wiśniewski i br. B. Załuski. 
Mariański klasztor na Bielanach był miejscem, gdzie warszawscy „Od-

93  Tytułem przykładu: ks. Kałowski był redaktorem naczelnym „Prawa Kanonicznego”, 
ks. Sobkowiak redaktorem naczelnym „Studia Theologica Varsaviensia”, ks. Szostek 
członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Ethos”, a ks. Pek członkiem redakcji 
kwartalnika „Pastores”.

94  Zob. A. Sikorski, Działalność ks. Władysława Lewandowicza w „Odrodzeniu”, 
w: Chrześcijanie, t. 18, red. B. Bejze, Warszawa 1987, 13-87.
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rodzeniowcy” odbywali zjazdy i rekolekcje, a gdy z seniorów organizacji 
powstał Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej, jego członkowie spoty-
kali się w tym miejscu w ramach tzw. Dni Katolickich95. 

Z kościołem przy ul. Moniuszki wiąże się natomiast bogata w owo-
ce działalność ks. Leona Kulwiecia. Od 1915 r. angażował się w orga-
nizację i kierowanie Sodalicją Mariańską, skupiającą głównie młodzież 
ze szkół średnich i studentów. Centralne położenie tej świątyni spowo-
dowało, że młodzieżowe duszpasterstwo ks. Kulwiecia – pionierskie jak 
na ówczesne lata – stało się niezwykle popularne. Z członków Sodalicji 
wywodziło się zresztą wielu przyszłych marianów. Opieką nad sodali-
sami w późniejszym czasie zajmowali się także księża Jarzębowski, Le-
wandowicz, Wiśniewski, Jerzy Pawski i Leon Szeląg oraz br. Załuski i kl. 
Okoński96.

Wspominany ks. Kulwieć, a po nim ks. Stanisław Venčius, prowadzi-
li także przy kościele Imienia Jezus duszpasterstwo dla Litwinów miesz-
kających w stolicy97. 

W 1925 r. ks. M. Wiśniewski w założonym przez siebie miesięczni-
ku „Pro Christo. Wiara i Czyn” nakreślił ideę intronizacji Serca Jezuso-
wego jako rodzaju krucjaty w obronie rodziny i „przywrócenia panowa-
nia Chrystusa w narodach, które się od Niego odwróciły”98. Był to swe-
go rodzaju artykuł programowy. Wiśniewski rok wcześniej zorganizował 
bowiem w ramach archidiecezji ruch – który miał odniesienie do analo-
gicznych ruchów w innych krajach europejskich, działających na rzecz 
intronizacji Serca Jezusa – i nazwał go Panowaniem Społecznym Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Rodzinach Chrześcijańskich. Ruch otrzy-
mał ustawy i zatwierdzenie władz duchownych, a jego siedzibą stał się 
kościół Imienia Jezus99. Wkrótce ruch – głównie za pośrednictwem mie-
sięcznika „Pro Christo” – zaczął nabierać szerszego, ogólnopolskiego cha-
rakteru. Sam Wiśniewski podejmował próby przeniesienia swojej orga-

95  PPOB, 220.
96  Tamże, 221-224.
97  Tamże, 226; AMPP, VI C/1962, O. Stanisław Venčius – marianin [biogram 

nieznanego aut.].
98  M. Wiśniewski, Intronizacja Najśw. Serca Jezusowego czyli panowanie miłości 

chrześcijańskiej w rodzinach i narodach, „Pro Christo” 1(1925)2, 4. 
99  Kurja Metropolitalna Warszawska do ks. Marjana Wiśniewskiego M.I.C. Rektora 

kościoła Dzieciątka Jezus w Warszawie, „Pro Christo” 1(1925)3, 16.
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nizacji na tereny innych diecezji100. Ideą jednoczącą zwolenników intro-
nizacji stał się m.in. projekt budowy pomnika Chrystusa Króla w stoli-
cy Polski101. Żarliwa działalność ks. Wiśniewskiego – który jednak nie 
zawsze liczył się z władzami kościelnymi i zakonnymi, a Zgromadzenie 
czasem narażał na kłopoty – była stopniowo hamowana przez wyższe 
czynniki kościelne.

W 1929 r. kard. Aleksander Kakowski mianował ks. W. Lewandowi-
cza dyrektorem generalnym oraz przewodniczącym sekretariatu Ligi Ka-
tolickiej (późniejszej Akcji Katolickiej) w archidiecezji warszawskiej. Wkła-
du Lewandowicza w organizowanie struktur Akcji Katolickiej właściwie 
nie da się przecenić, ponieważ wachlarz jego prac był niezwykle szeroki, 
a swoją działalnością wykraczał daleko poza obszar Kościoła warszaw-
skiego. Zaangażował się w przygotowanie ogólnopolskiego statutu Ak-
cji Katolickiej, udzielał się w zjazdach dla duchowieństwa i kursach dla 
świeckich na terenie całego kraju. Został asystentem kościelnym Kato-
lickiego Związku Mężów oraz członkiem Rady Naczelnej Akcji Katolic-
kiej w Polsce i Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Organizował i zo-
stał pierwszym dyrektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w War-
szawie, w którym często wygłaszał prelekcje dla świeckich. W celu pro-
mocji Akcji Katolickiej wykazywał także dużą aktywność pisarsko-publi-
cystyczną102. Warto dodać, iż także przy mariańskich kościołach chętnie 
powoływano do istnienia struktury akcyjne103.

Okres okupacji znacznie zahamował tego typu działalność. Jednakże 
w tym okresie na szczególną uwagę zasługuje posługa niektórych mariań-
skich kapłanów pośród żołnierzy, zwłaszcza w okresie Powstania War-
szawskiego. Szczególnym poświęceniem zasłynął ks. Zygmunt Trószyń-
ski, pseudonim Alkazar, podpułkownik Armii Krajowej, który nie tylko 
wspierał materialnie powstańców, ale w sposób czynny brał udział w wal-

100 AMPP, V Mo, Memoriał ks. M. Wiśniewskiego do biskupów w Polsce [odpis, brak 
daty dziennej, 1924].

101 [M. Wiśniewski], Pomnik Narodowy Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, 
„Pro Christo” 2(1926)1, 52-54; tenże, Pro Christo. Niech żyje Chrystus Król!, „Pro 
Christo” 9(1933)3, 129-138.

102 T. Górski, Sylwetka ks. Władysława Lewandowicza, w: Chrześcijanie..., 9-12; 
Akcja Katolicka w Archidiecezji Warszawskiej, w: Chrześcijanie..., (passim).

103 Elenchus, 1934-1939, (passim); K. Trojan, W cieniu Krzyża…, 54, 60-61.
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kach jako kapelan104. Powstańczych żołnierzy na warszawskiej Pradze 
wspierał ks. Władysław Łysik, organizując im żywność i opiekę oraz moż-
liwość przechowywania broni w domu zakonnym105. Podobnym wspar-
ciem wobec rannych i wycieńczonych żołnierzy wykazał się w Warsza-
wie ks. Szeląg, który wraz z ks. Stefanem Sydrym i ks. Piotrem Miką 
należał do podziemnego zgrupowania „Żywiciel”106.

Pierwsze powojenne dekady posługi apostolskiej marianów spotyka-
ły się ze znacznymi utrudnieniami, zwłaszcza w sferze pracy duszpaster-
skiej wśród młodzieży. Kilku współbraci swoją aktywność na tym polu 
przypłaciło więzieniem. Ksiądz Antoni Podziawo, niestrudzony kapelan 
harcerzy i organizator obozów harcerskich, był więziony w latach 1950-
1952107. Ksiądz Szeląg – znany przez komunistyczne władze ze swej prze-
szłości, nacechowanej działalnością w ruchu podziemnym – w 1949 r. 
został aresztowany i więziony przez sześć kolejnych lat. Władze nie były 
w stanie zaakceptować jego powojennej obecności wśród studentów, dla 
których organizował wiele obozów w górach i miał na nich silny wpływ. 
Dodatkowo od 1946 r. pełnił funkcję moderatora Akademickiej Sodalicji 
Mariańskiej w Warszawie, wychowując dziesiątki sodalisów, dla których 
organizował i głosił rekolekcje i dni skupienia108. Za działalność charyta-
tywną wśród dzieci i młodzieży więziony był też po wojnie inny dawny 
kapelan AK – ks. Trószyński. W zakładach karnych przebywał on w la-
tach 1949-1953109. 

Swoistą posługę wykonywał proboszcz w Kostomłotach – ks. Pięt-
ka, który zorganizował tam nieformalne centrum ekumeniczne. Z kli-
matu cerkiewnej tradycji kościelnej korzystały przede wszystkim grupy 
młodzieżowe. 

104 J. Bukowicz, Świadkowie…, 303-304. Zob. także: S. Podlewski, Wierni Bogu 
i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski w II wojnie 
światowej, Warszawa 1971, 420-426.

105 S. Galant, Działalność społeczno-charytatywna ks. Władysława Łysika w latach 
1939-1945, Lublin 1972 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), 52.

106 M. Dąbkowski, Działalność wychowawcza o. Leona Szeląga MIC w latach 
1936-1955, Lublin 1989 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie); J. Bukowicz, 
Świadkowie…, 275-276; J. Humeński, Duszpasterstwo wojskowe polskiego pod-
ziemia w latach 1939-1945 (Szkic), w: Udział kapelanów wojskowych w drugiej 
wojnie światowej, red. J. Humeński, Warszawa 1984, 246.

107 J. Bukowicz, Świadkowie…, 187-189.
108 Tamże, 276-282.
109 Tamże, 305-308.
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Nowa sytuacja pojawiła się wraz z przełomowym rokiem 1989. 
Pierwsze lata charakteryzowały się wprawdzie ekspansją w kierunku 
sąsiednich krajów, które odczuwały brak duchownych, ale już w latach 
90. zaczęły się pojawiać nowe formy pracy. W 1994 r. powstała polska 
filia Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich z siedzibą w Warszawie 
(najpierw na Marymoncie, a od 2008 r. na Stegnach). W ramach dzia-
łalności Stowarzyszenia powstało także po kilku latach Bractwo Szka-
plerzne, zwane Bractwem Niepokalanego Poczęcia NMP, nawiązujące do 
dawnej tradycji marianów i mające charakter pobożnościowy110. W ostat-
nich latach przy SPM powstało także biuro pielgrzymkowe, organizują-
ce wyjazdy dla osób indywidualnych oraz grup111. 

Wcześniej ks. Eugeniusz Makulski, kustosz sanktuarium maryjne-
go w Licheniu, skupił wokół siebie ludzi, którzy pielgrzymując do tego 
miejsca oraz korespondując z kustoszem, stworzyli nieformalny, wieloty-
sięczny ruch. Ksiądz Makulski nadał mu nazwę Duchowej Rodziny Ma-
riańskiej. Wierni zrzeszeni w tej grupie wspierali duchowo i materialnie 
rozwój sanktuarium, to zaś w znacznej mierze pozwoliło na budowę no-
wej świątyni, która została dedykowana w 2004 r. i zyskała tytuł ba-
zyliki mniejszej. 

Rozwijające się licheńskie sanktuarium zostało wzbogacone o nowe 
dzieła. W 1997 r. powołano do życia Centrum Formacji Maryjnej „Sa-
lvatoris Mater”. Jego twórca i pierwszy dyrektor ks. Janusz Kumala za 
cele istnienia wyznaczył szeroko pojętą popularyzację pogłębionego na-
uczania teologii maryjnej. Formy oddziaływania to m.in. rekolekcje dla 
różnych grup stanowych, sympozja i praca wydawnicza. CFM stało się 
członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie.

Przełomowa w dziejach Lichenia wizyta papieża Jana Pawła II, która 
miała miejsce w czerwcu 1999 r., skłoniła marianów, by w ramach du-
chowego daru wdzięczności powołać do życia Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Osobom Uzależnionym. Było to zresztą połączenie istniejących już 
wcześniej w skromniejszym wymiarze apostolatów trzeźwości i rodziny. 
Z porad, rekolekcji zamkniętych, ogólnopolskich mityngów osób uzależ-
nionych i innych form pomocy skorzystały tysiące potrzebujących. 

110 K. Jędrzejewski [i inni], Niebieski Szkaplerz, Warszawa-Stockbridge 2003, 12-
14.

111 [P. Marchewka], Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocników 
Mariańskich (SPM) 2005-2007, „Immaculata” wyd. specjalne 31 III – 5 IV 
2008, 302.
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Beatyfikacja mariańskiego zakonodawcy, która miała miejsce w Li-
cheniu (2007 r.), zrodziła myśl, by w ramach wotum za to wydarze-
nie powołać do życia stacjonarne hospicjum dla osób objętych lecze-
niem paliatywnym. Ostatecznie Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyń-
skiego otwarto w styczniu 2009 r., a jego pierwszym dyrektorem został 
ks. Piotr Lach. 

Pierwszą jednakże założoną placówką, która miała na celu opiekę 
nad cierpiącymi na choroby nowotworowe, stało się Hospicjum Domo-
we prowadzone przez marianów w Warszawie na Pradze. Lekarze, pielę-
gniarki i kilkudziesięciu wolontariuszy pod opieką kapelana (ks. Mariusz 
Jarząbek, ks. Andrzej Dziedziul) każdego dnia docierało do setek cho-
rych w obrębie prawobrzeżnej Warszawy i okolic. Tylko w 2007 r. łącz-
nie objęło ono opieką 1169 pacjentów112. Oprócz tego prowadziło dzia-
łalność edukacyjną w zakresie opieki nad chorymi oraz grupy wsparcia 
dla osób dotkniętych śmiercią bliskich, opiekując się szczególnie osiero-
conymi dziećmi113. 

Kilkunastu marianów na przestrzeni lat pracowało w charakterze ka-
pelanów szpitalnych i w ośrodkach pomocy społecznej: w szpitalu bie-
lańskim w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, szpitalu rejonowym w Głu-
chołazach, Domu Opieki Społecznej i hospicjum w Elblągu oraz w szpi-
talu rejonowym w Grudziądzu.

W apostolat polskiej prowincji głęboko wpisała się także obecność 
domów rekolekcyjnych prowadzonych przez marianów w kilku miejsco-
wościach. Już w latach 80. ks. Nassalski z powodzeniem próbował oży-
wić ośrodek w Puszczy Mariańskiej, organizując tam dom rekolekcyjny 
im. o. Stanisława Papczyńskiego, z przeznaczeniem dla młodzieży114. 
Nowa rzeczywistość gospodarcza pozwoliła na otwarcie podobnych 
ośrodków w Rzepiskach, Zakopanem i Grzybowie. Te placówki ścią-
gały głównie osoby indywidualne i zorganizowane grupy rekolekcyjne. 
Możliwość przeżycia rekolekcji tematycznych, często z określonym pro-
filem i dla określonej kategorii osób, zaistniała w ostatnich latach przy 
domu rekolekcyjnym w Sulejówku oraz w licheńskim sanktuarium. Re-

112 A. Dziedziul, Sprawozdanie z ośrodka Hospicjum Domowe za rok 2007, 
„Immaculata” wyd. specjalne 31 III – 5 IV 2008, 290. 

113 P. Naumowicz, Sprawozdanie przełożonego prowincji za okres 2005-2008, 
„Immaculata” wyd. specjalne 31 III – 5 IV 2008, 180.

114 O. Nassalski, Jest taki dom, „Immaculata” 21(1984) nr 4, 70.
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kolekcyjną gościnnością odznaczało się również sanktuarium maryj-
ne w Stoczku Warmińskim. W innych krajach, które z czasem weszły 
w skład polskiej prowincji, otwarto się na obecność rekolektantów w Faw-
ley-Court w Anglii, w Drui i Orszy na Białorusi oraz w Hradku i Pradze 
w Czechach115.

Przy wywołanym haśle: rekolekcje, należy też wspomnieć, że wielu 
marianów oddawało się prowadzeniu rekolekcji parafialnych i misji lu-
dowych oraz ćwiczeń duchownych dla określonych grup (np. osób kon-
sekrowanych). Próby powołania zespołu mariańskich rekolekcjonistów 
w zasadzie spełzły na niczym, choć na uwagę zasługują lata poprzedza-
jące jubileuszowy rok 1973 (300. rocznica założenia zakonu), kiedy to 
zespół mariańskich księży przeprowadził dziesiątki tur rekolekcji para-
fialnych w diecezji tarnowskiej, co działo się w porozumieniu i ze wspar-
ciem miejscowej kurii biskupiej.

W 2005 r. przy parafii na Marymoncie powołano do istnienia Cen-
trum Psychoedukacji i Mediacji. Jego twórca – ks. Stanisław Szlassa – 
wraz ze świeckimi specjalistami zajął się organizacją warsztatów oraz 
spotkań rekolekcyjnych i modlitewnych, przeznaczonych dla małżon-
ków i rodzin. 

Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o rodzaju duszpasterstwa, 
które w sposób mniej lub bardziej formalny i przy wykorzystaniu rozma-
itych środków trwało w nieprzerwany sposób. Ksiądz Witold Nieciecki 
we wspomnieniu o ks. Szelągu dotyczącym okupacyjnej cząstki życia tego 
ostatniego, zawarł następującą opinię: Jedną z dziedzin jego aktywności 
duszpasterskiej było staranie o nowe powołania mariańskie. […] Mówiło 
się wówczas żartobliwie […] o ‘bielańskiej wylęgarni’, w której przewodnią 
rolę grała ‘kokosz mariańska’ – czyli właśnie o. Leon116. Duszpasterstwo 
powołań – bo o nim mowa – w pierwszych dekadach istnienia prowin-
cji nie miało formalnych struktur. To charyzmatyczni wychowawcy mło-
dzieży, jak ks. Kulwieć czy ks. Szeląg, swoim sposobem działania przy-
ciągali młodych ludzi do Zgromadzenia. Z czasem postanowiono jednak 
zinstytucjonalizować tę formę duszpasterstwa, powołując urząd referen-
ta ds. powołań (1964). Pierwszym takim referentem został ks. Włady-
sław Hulisz117, ale już rok później zastąpił go ks. Nassalski118, który tę 

115 Por. P. Naumowicz, Sprawozdanie…, 176-178.
116 W. Nieciecki, Śp. Ks. Leon Szeląg MIC, „Immaculata” 17(1986) nr 3, 39.
117 Rocznik…, 1964, 4.
118 Rocznik…, 1965, 8.

Prowincja Opatrzności Bożej (1930-2009)
277



funkcję pełnił najdłużej w dziejach prowincjalnego duszpasterstwa po-
wołań. W późniejszym czasie takich duszpasterzy oddelegowanych do 
pracy z potencjalnymi kandydatami do Zgromadzenia było dwóch lub 
nawet trzech. Ich zadaniem było podtrzymywanie korespondencyjnego 
oraz osobistego kontaktu z chłopcami, którzy wykazywali znamiona po-
wołania oraz organizowanie dla nich specjalnych spotkań, rekolekcji i dni 
skupienia. Główny referent urzędował zwykle przy kurii prowincjalnej 
(Bielany, Praga, Stegny) lub – w późniejszym czasie – w Licheniu. Jego 
asystenci przebywali w różnych domach prowincji. Od 2004 r. formu-
ła duszpasterstwa zaczęła się poszerzać – prowincjalni duszpasterze po-
wołań zaczęli także moderować duszpasterstwo młodzieży w prowincji. 
Związane to było z rozwojem corocznych młodzieżowych spotkań orga-
nizowanych na Mariankach przy okazji obchodów rocznicy urodzin Ojca 
Założyciela oraz z powstaniem Mariańskiej Wspólnoty Młodych. 

Należy wspomnieć, że również Wikariat Czesko-Słowacki oraz dele-
gatura na Białorusi mianowały duszpasterzy odpowiedzialnych za pro-
mocję powołań w tych państwach. Obie te jednostki organizowały róż-
ne formy spotkań dla potencjalnych kandydatów.

Do znacznych zaangażowań marianów z polskiej prowincji należała 
także praca w charakterze spowiedników oraz kapelanów sióstr zakon-
nych. Tę funkcję pełniło kilkudziesięciu współbraci119. Spośród nich bo-
daj najdłużej opiekę nad siostrami z różnych domów zakonnych i wspól-
not roztaczali księża Witalis Chamionek i Waldemar Oskiera. 

Kilku marianów pełniło także różne zadania na rzecz Kościoła po-
wszechnego i Kościołów lokalnych. Do znaczniejszych należy zaliczyć 
urząd konsulatora Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich pełniony przez 
o. archimandrytę Jana Sergiusza Gajka. W 1993 r. Stolica Apostolska 
nadała ks. Gajkowi godność wizytatora apostolskiego dla grekokatolików 
na Białorusi. W ten sposób stał się on zwierzchnikiem odradzającego się 
Kościoła katolickiego rytu bizantyńsko-białoruskiego120. 

119 Zob. np. J. Zawadzki, Księża Marianie – spowiednicy żeńskich zgromadzeń 
zakonnych, w: Szkice…, 440-441; E. Ogiński, Praca na kapelaniach sióstr 
zakonnych, w: Szkice…, 442-446. 

120 W różnych miejscach niniejszego opracowania wspomniano o niektórych tego typu 
posługach pełnionych przez marianów. Inne to m.in.: ks. Feliks Czeczott – członek 
Komisji Episkopatu ds. Kinematografii i Radiofonii; ks. Tadeusz Mierzwiński 
– moderator Legionu Maryi w archidiecezji warszawskiej; ks. Tomasz Nowaczek 
– moderator Legionu Maryi w diecezji warszawsko-praskiej; ks. Marek Otolski 
– prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich; ks. Kazimierz Pek – członek 
Zespołu ds. Powołań do Życia Konsekrowanego archidiecezji lubelskiej.
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5.5. Zaangażowanie społeczno-charytatywne

Obok zwykłej pracy charytatywnej wpisanej w duszpasterstwo para-
fialne głównie poprzez obecność oddziałów Caritas (przed wojną istnia-
ły w Skórcu i w Warszawie) na uwagę zasługuje działalność kilku współ-
braci, która odbiła się szerokim echem. 

Jednym z nich jest ks. Łysik, który organizował szeroko zakrojoną 
pomoc ubogim w Warszawie i w Skórcu. W tej drugiej miejscowości za-
łożył z myślą o rozwoju społecznictwa mleczarnię121. W stolicy, w warun-
kach okupacji, przychodził z pomocą tysiącom potrzebujących. Już we 
wrześniu 1939 r. założył Punkt Pomocy Społecznej przy klasztorze na 
Pradze. Funkcjonowała przy nim kuchnia dla ubogich122, a do 1941 r. 
także kuchnia dziecięca, wydająca nawet po kilkaset posiłków dziennie. 
Podobną ilość posiłków przygotowywano dla dorosłych w kuchni, którą 
ks. Łysik założył w 1943 r. na pobliskiej ul. Zygmuntowskiej pod pa-
tronatem Rady Głównej Opiekuńczej123. W akcji „Kropla mleka”, która 
trwała przez ostatni rok działań wojennych i tuż po wojnie, dostarczał 
młodym matkom mleko (w tym celu wybudował oborę przy domu za-
konnym i sprowadził tam krowy), ratując od śmierci liczne niemowlęta 
Pragi124. Z pomocą innych współbraci organizował kwesty i zbiórki żyw-
nościowe na rzecz ubogich, wyjazdy na wieś dla warszawskich dzieci oraz 
półkolonie przy mariańskim domu zakonnym125. Współpracował z kilko-
ma stołecznymi organizacjami o charakterze społecznym: Radą Główną 
Opiekuńczą, Sąsiedzkim Dożywianiem Dzieci, Stołecznym Komitetem 
Samopomocy Społecznej. Po wojnie zasiadał w Radzie Miejskiej, w któ-
rej był przewodniczącym Sekcji Dziecięcej oraz Komisji Opieki i Zdro-
wia z ramienia Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Należał także do To-
warzystwa Pomocy Rannym Żołnierzom126.

Duże związki z SKSS miał także ks. Lewandowicz, który był jego wi-
ceprzewodniczącym127. Przed wojną stał także na czele komitetu poro-

121 K. Trojan, W cieniu…, 54.
122 S. Galant, Działalność…, 30.
123 Tamże, 36 nn.
124 Tamże, 54.
125 Tamże, 48, 53-54.
126 Tamże, (passim).
127 T. Górski, Sylwetka ks. Władysława Lewandowicza, w: Chrześcijanie…, 10.
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128 F. Olszewski, Dyrektor Caritasu. Fragment kazania wygłoszonego w kościele księży 
marianów w Warszawie 20 X 1974, w: Chrześcijanie…, 113.

129 J. Bukowicz, Świadkowie…, 303.
130 Tamże, 276.
131 PPOB, 219.
132 W 1950 r. komunistyczne władze przejęły kontrolę nad Caritas, a następnie zlikwi-

dowały tę organizację. 

zumiewawczego dyrektorów Caritas archidiecezji warszawskiej; ożywił 
wówczas znacznie działalność charytatywną w diecezji128.

Z RGO i SKSS współpracował także ks. Trószyński. Wachlarz jego 
dobroczynnych działań był niezwykle szeroki. Zakładał liczne koła or-
ganizacji społecznych na warszawskim Żoliborzu, otwierał przedszkola 
dla dzieci i organizował dożywianie dla najbiedniejszych. Podczas woj-
ny otworzył schronisko dla rannych żołnierzy. Ratował od śmierci wie-
le żydowskich dzieci, wystawiając im fikcyjne metryki chrztu i oddając 
na wychowanie polskim rodzinom lub ukrywając je w klasztorach i na 
plebaniach129. 

Wrażliwością na potrzebujących w ciężkich warunkach wojennych 
odznaczał się także ks. Szeląg130. W okresie powojennym, od paździer-
nika 1947 r. do września 1948 r., prowadził on we współpracy z Ca-
ritas „Dom Turnusowy” w Zakopanem. Była to placówka, gdzie sezo-
nowo przebywali chłopcy z niezamożnych rodzin, a pieczę wychowaw-
czą sprawowali nad nimi świeccy wychowawcy z okazyjną pomocą ma-
riańskich kleryków131. 

W okresie powojennym praca społeczna była utrudniona, a pomoc 
charytatywna mogła być świadczona zasadniczo tylko przy parafiach 
i w sposób niesformalizowany132. Żywotnością na tym polu odznaczył 
się zwłaszcza ks. Stanisław Chryc, który organizował pomoc dla ubo-
gich najpierw w Głuchołazach, a od 1996 r. rozwijał ją w ramach para-
fialnej Caritas w Skórcu. Przez lata swojej aktywności zorganizował dzie-
siątki kolonii i półkolonii dla dzieci z niezamożnych rodzin. W Skórcu, we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, świadczył po-
moc materialną wielodzietnym rodzinom, a w konsekwencji jego działal-
ności powstało Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynności.

Przy mariańskich parafiach w Elblągu, Grudziądzu i w Warszawie 
na Pradze zostały powołane do życia świetlice środowiskowe dla dzie-
ci. Z chwilą reaktywacji Caritas Polskiej (1989) jej oddziały powstały 
w większości mariańskich parafii, zwłaszcza miejskich. 
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5.6. Misje i praca za granicami kraju

Przed wojną marianie z Polski nie angażowali się zbytnio w prace 
poza granicami swojej ojczyzny. Liczba prowadzonych dzieł i odczuwane 
braki personalne nie dawały perspektyw na apostolat poza krajem. Wy-
jątkiem były wyjazdy kilku marianów do Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, a motywem mobilizującym do tego były racje finansowe – dzia-
łalność wychowawcza i społeczna domagała się pozyskiwania coraz to 
większych środków. Mariańscy duchowni prowadzili tam głównie reko-
lekcje i misje ludowe wśród rodaków133. Wyjazdy marianów z Polski ce-
lem wsparcia personalnego powstałej w 1948 r. Prowincji św. Stanisła-
wa Kostki zdarzały się także w okresie powojennym.

Działania wojenne spowodowały tułaczkę niektórych współbraci po 
świecie. Ksiądz Jarzębowski rzucony przez wir wojny m.in. do Meksyku, 
posługiwał tam wśród miejscowej Polonii134. Ksiądz Jan Przybysz jako ka-
pelan polskich wojsk towarzyszył żołnierzom w Rosji, Persji i Indiach135. 
Niektórzy z polskich marianów przebywali na Litwie i Białorusi.

Po wojnie rozpoczął się w Zgromadzeniu nowy rozdział pracy dusz-
pasterskiej w Wielkiej Brytanii. Z posługą wobec swoich rodaków wy-
ruszyli tam także polscy marianie. I choć organizacja placówek mariań-
skich w Anglii spoczęła na Prowincji św. Stanisława Kostki, to jednak 
przez lata do wiceprowincji, a następnie prowincji angielskiej napływa-
ła pomoc personalna z Polski, a za jej współzałożycieli można uważać 
dawnych członków polskiej prowincji – księży Jarzębowskiego i Pawła 
Jasińskiego136.

Gdy pojawiła się myśl powrotu marianów do Portugalii, ówczesny ge-
nerał wysłał na rozpoznanie członka polskiej prowincji – ks. Wiśniewskie-
go137. W dalszych latach istnienia i rozwoju placówek portugalskich zda-
rzały się także kilkakrotne wyjazdy marianów z Polski do tego kraju.

133 T. Górski, Prowincja amerykańska św. Stanisława Kostki, w: Marianie 1673-1973, 
red. J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975, 269.

134 Z. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata. Ks. Józef 
Jarzębowski, Marianin, Apostoł Miłosierdzia Bożego, Warszawa 1984, 87 nn; Droga 
ks. Jarzębowskiego do Meksyku wiodła przez ZSRS, Japonię i USA. 

135 J. Bukowicz, Świadkowie…, 209.
136 Por. J. Bukowicz, Prowincja angielska NMP Matki Miłosierdzia, w: Marianie…, 

284.
137 Tenże, Marianie w Portugalii, w: Marianie…, 303.
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W latach 60. XX w. członkowie polskiej prowincji zaangażowali się 
w pracę duszpasterską w Brazylii. Jednym z pionierów był ks. Henryk 
Tomaszewski, który przybył tam bezpośrednio z Portugalii138. Do cza-
sów najnowszych wyjechało tam kilkunastu członków Prowincji Opatrz-
ności Bożej.

 Przez krótki okres dwóch marianów z Polski świadczyło pomoc swo-
im współbraciom pracującym w Argentynie.

Na szczególną uwagę zasługuje pobyt trzech kapłanów na terenie 
Białorusi w okresie istnienia Związku Sowieckiego. Byli to księża: Józef 
Frąckiewicz, Lucjan Pawlik i Bolesław Zając. Dwaj pierwsi swoją obec-
ność w tej sowieckiej republice opłacili pobytem w łagrach, a ks. Zając 
w okresie stalinowskim ukrywał się, żeby uniknąć zsyłki139. Począwszy 
od 1971 r. potajemną posługę w ZSRR świadczył także ks. Józef Pietusz-
ko, który jeździł do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę140. Do białoru-
skich Baranowicz od 1967 r. dojeżdżał także ks. Zygmunt Proczek, któ-
ry przy okazji przemycał przez granicę religijną literaturę oraz świadczył 
okazyjną pomoc duszpasterską miejscowemu proboszczowi141. Pierw-
szym marianinem, który oficjalnie wyjechał do pracy duszpasterskiej 
i w 1990 roku osiadł jako proboszcz w Borysowie, był ks. Pietuszko142. 
Ostatecznie przełom polityczny z 1991 r. otworzył marianom z Polski 
drogę na Białoruś, Ukrainę, Litwę, Estonię oraz do Kazachstanu. Para-
fie na Białorusi i w Kazachstanie oraz – przez pewien czas – w Estonii 
weszły w skład polskiej prowincji. 

W 1988 r. marianie z Polski postanowili udać się także do pracy 
w borykającej się z problemem braku powołań kapłańskich Republice 
Federalnej Niemiec i osiedli w Bawarii. 

W 1991 r. prowincja założyła placówki na Słowacji. Obecność Zgro-
madzenia w tym kraju trwała do 1999 r. i została wznowiona w roku 
2005. Od 1993 r. członkowie Prowincji Opatrzności Bożej nieprzerwa-
nie pracują także w Republice Czeskiej.

138 B. Jakimowicz, Marianie w Brazylii, w: Marianie…, 311.
139 L. Danilecka, Duszy zabić nie mogą. Marianie na Białorusi i w Mandżurii, Warszawa 

2000, 67-69; zob. biogramy w: J. Bukowicz, Świadkowie…, 83-98, 176-183, 
327-329.

140 L. Danilecka, Duszy zabić nie mogą…, 216.
141 Tamże, 226.
142 Tamże, 217.
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 Obok wsparcia sąsiednich krajów prowincja zaangażowała się tak-
że w pracę misyjną na Czarnym Lądzie. Pierwsza placówka w Rwandzie 
została założona w 1986 r. W latach 1994-1998 istniała także proku-
ra misyjna we Francji, która kandydatom do wyjazdu na misje ułatwia-
ła odpowiednie przygotowanie językowe. W 1997 r. placówki w Rwan-
dzie przeszły pod jurysdykcję przełożonego generalnego, ale wszyscy 
współbracia, którzy wyjeżdżali tam do posługi, pochodzili zawsze z pol-
skiej prowincji.

Od 2008 r. polscy marianie prowadzą także pracę duszpasterską 
w nowej azjatyckiej fundacji na Filipinach, która powstała przy współ-
pracy z prowincją amerykańską.

Do całości obrazu należy dodać, że wielu współbraci wywodzących 
się z Prowincji Opatrzności Bożej zamieszkiwało w domu generalnym 
w Rzymie. Nie było takiej kadencji żadnego zarządu generalnego, w której 
ta bardzo liczebna – a w ostatnich dziesięcioleciach największa – prowin-
cja w Zgromadzeniu nie byłaby reprezentowana w zarządzie oraz w in-
nych oficjach generalnych.

W 2009 r. aktualni lub byli członkowie Prowincji Opatrzności Bo-
żej pracowali w następujących krajach: Anglia, Białoruś, Brazylia, Cze-
chy, Filipiny, Kamerun, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Słowacja, Portuga-
lia, Rwanda, Ukraina, USA, Włochy. Wkład członków prowincji z sie-
dzibą w Warszawie w ogólną działalność apostolską marianów należało-
by zatem uznać za największy spośród wszystkich jednostek administra-
cyjnych Zgromadzenia.
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EPHEMERIDES 

MARIANORUM
2(2013) 239-284

The Divine Providence Province 
(1930-2009)

Members of the Marian community, renewed and reformed 
by Blessed George Matulewicz, secretly arrived in Poland 
beginning in 1912. Three years later, the Congregation was 
able to openly establish its first stations. It became necessary to 
establish a separate Province in 1930 due to the community’s 
growth in numbers.

The goal of this article is not only to present the genesis of 
that Province and development of the network of its stations, 
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but also to describe the practices of organizing and forming the 
Polish Marians and their apostolic works, the types of which 
varied in accordance with changes in the country’s complicated 
political situation. The service of the Polish Marians gradually 
evolved towards crossing the borders of their own country, 
thereby taking on an international character. In recent times, 
the Marians of Polish descent represent the largest group of 
men working in various countries where the Congregation of 
Marian Fathers presently serves. 

Key words: Congregation of Marian Fathers, Blessed George 
Matulewicz, education, pastoral ministry, missions, editorial 
and journalistic work, religious formation.

Translated from Polish: Marina Batiuk



1. Ogólna charakterystyka heraldyki kościelnej

Heraldyka zakonna jest częścią heraldyki kościelnej. Heraldyka ko-
ścielna, a heraldyka zakonna w szczególności, zawsze były marginesem 
zainteresowań heraldyków1. Dwie wielotomowe encyklopedie kościel-
ne: pomnikowa Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklope-
dji Wetzera i Weltego2 z drugiej połowy XIX w. i Podręczna encyklope-
dia kościelna z początku XX wieku3, nie zawierają w ogóle haseł heral-
dyka czy herb. Największa do tej pory polskojęzyczna praca poświęco-
na heraldyce kościelnej Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne 
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1  O. Neubecker, Wappenkunde, wyd. Orbis Verlag, Lucerna 1991; M. Gumowski, 
M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, wyd. PWN, Warszawa 1960; K. Skupieński, 
A. Weiss, Polska heraldyka kościelna, wyd. DiG, Warszawa 2004.

2  Por. Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, 
t. VII, Warszawa 1875.

3  Por. Podręczna encyklopedia kościelna, red. Ks. Stanisław Gall, wyd. Gebethne-
ra i Wolfa, t. 16, Warszawa 1908.



w kościołach chrześcijańskich ks. dr Pawła Dudzińskiego4, choć wpro-
wadza dość szeroko w świat heraldyki kościelnej, nadal pozostawia wie-
le pytań bez odpowiedzi i wiele zagadnień pomija. Głównym zaintere-
sowaniem badaczy heraldyki kościelnej oraz artystów heraldyków cie-
szyły się, i cieszą nadal, herby dostojników i hierarchów Kościoła oraz 
herby zakonów rycerskich. 

Trudno wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy kościelną a zwykłą 
heraldyką. Szczególnie do końca XIX w., gdzie większość hierarchów 
Kościoła wywodziła się z rodów szlacheckich lub co najmniej herbo-
wych, heraldyka kościelna i świecka mocno się przenikały.

Heraldyka kościelna rozwijała się jednak nieco inaczej niż her-
by osób świeckich. Wynikało to z faktu, że Kościół przeciwstawiał 
się przelewaniu krwi chrześcijańskiej, a przecież geneza herbów leży 
przede wszystkim w uzbrojeniu i taktyce rycerskiej. Herby znajdowały 
się na elementach rycerskiego uzbrojenia i wyposażenia, na tarczach, 
hełmach, tunikach, na proporcach i chorągwiach, pod którymi wyru-
szano na wyprawy wojenne. Przyjmowanie herbów przez duchowień-
stwo upowszechniło się dopiero w XIII stuleciu, kiedy to ich funkcje 
uległy rozszerzeniu poza sferę militarną. Znaki te przestały wówczas 
mieć znaczenie jedynie bojowe, stając się również symbolem teryto-
rium czy instytucji, pełniąc funkcję dzisiejszego logo, szyldu czy zna-
ku firmowego.

2. Herby zakonów

Wpływ na przyjmowanie herbów przez zakony miało pojawienie 
się ich specyficznej formy, jaką były zakony rycerskie. Funkcjonowały 
one na pograniczu świata duchownych i świeckich, czerpiąc zarówno 
z kultury rycerskiej, jak i dziedzictwa Kościoła. Nie może więc dziwić, 
że ich godła wcześnie przyjęły heraldyczną formę.

 Z czasem także inne zgromadzenia otworzyły się na tę symbolikę. 
Stąd też znaki najstarszych zakonów monastycznych (benedyktyni czy 
cystersi), a także wspólnot kanonickich (norbertanie, kanonicy regular-
ni) utworzone zostały właściwie według prawideł heraldycznych. Jed-

4  Por. P. Dudziński, Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach 
chrześcijańskich, wyd. I, wyd. DiG, Warszawa 2007.
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nak wkrótce herby zakonów wyłamały się ze sztywnych zasad, ulega-
jąc bardziej czynnikom dogmatycznym, liturgicznym i kanonicznym niż 
regułom heraldyki. Tworzeniem znaków zakonnych, i tak jest po dziś 
dzień, kierują przede wszystkim przepisy teologiczne i ustawy zakon-
ne, godła zgromadzeń zakonnych na ogół mają charakteryzować du-
chowość danego instytutu oraz informować o jego przynależności do 
określonej rodziny zakonnej.

 W efekcie powstała specyficzna forma herbów składająca się tylko 
z godła czy godeł, bez tarczy herbowej i pozostałych elementów her-
bu. Zarówno w heraldyce świeckiej, jak i kościelnej godło jest jednym 
z elementów herbu, ale w przypadku znaków używanych przez wiele 
zakonów jest ono często elementem wyłącznym. 

 Może się to po części wiązać z charakterem duchowości zakonnej, 
porzucającej lub stojącej w opozycji do życia świeckiego. Herby ksią-
żąt i dostojników Kościoła mogły być postrzegane jako wyraz zeświec-
czenia i pychy. Dlatego godła zakonne mogły być celowo kształtowane 
tak, aby różniły się wyraźnie od świeckich herbów. Znaczny wpływ na 
kształtowanie się wyglądu i budowy godeł zakonnych miała, jak sądzę, 
emblematyka, czyli nauka o kompozycjach literacko-obrazowych – em-
blematach, gatunek powstały w XVI wieku, a przeżywający swój roz-
kwit w wieku XVII. Na dojrzałą postać emblematu składały się:
• inskrypcja, czyli sentencja, zwana (łac.) lemma lub motto (zazwyczaj 

ograniczone do 2-5 słów),
• obraz, zwany (łac.) imago – czyli rycina przedstawiająca różne wy-

obrażenia,
• subskrypcja, która była zazwyczaj utworem wierszowanym, epigra-

matem lub tekstem obszerniejszym, wyjaśniającym i rozwijającym 
sens obrazu i jego związki z lemmą.

 Celem emblematu było wyszukanie związków pomiędzy słowem 
a obrazem – przez zestawienie treści motta z treścią imago na zasadzie 
intrygującej gry znaczeń, enigmatycznego rebusu, a następnie wyjaśnie-
nie ich związku treściowego w subskrypcji. Szczególnie lemmę i ima-
go łatwo odnajdziemy w godłach zakonów, zwłaszcza powstających od 
XVI w.
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© Emblemat z malowidła w kościele pałacowym w Ivenack, Meklermburgia5

Herby zakonów na przestrzeni wieków ulegały ewolucji. Była ona 
czasem dość skomplikowana, szczególnie jeśli pokusimy się o rekon-
strukcję motywów, które miały wpływ na ich ostateczny kształt.

Niekiedy symbole zakonów posiadających początkowo herby 
ukształtowane według reguł heraldyki bywały przekształcane tak, że 
traciły swą heraldyczność. Z drugiej strony, zależnie od potrzeby lub 
nawet mody, nieheraldyczne godła zakonne ulegały czasowej lub stałej 
heraldyzacji. Heraldyka zakonna jest zjawiskiem bardzo złożonym, na 
którym swe piętno odcisnęły zarówno heraldyka świecka, jak i trady-
cja, i nauka Kościoła, teologia i filozofia, a także liczne czynniki trud-
no uchwytne, jak choćby moda panująca w danej epoce. Zjawiskiem, 
którego nie sposób zaprezentować w tak krótkim szkicu, tym bardziej 
że badania nad nim są wciąż niepełne. Dlatego też większość proble-
mów związanych z genezą i funkcjonowaniem znaków zakonnych zo-
stało powyżej tylko zasygnalizowanych.

5 http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Ivenack   
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3. Herb Zgromadzenia Księży Marianów

Herby Zgromadzenia Księży Marianów, zarówno ten pierwotny (na 
zrekonstruowanej pieczęci), jak i maryjny przyjęty później i używany 
do dziś, stanowią doskonały przykład, jak bardzo pojęcia herb i godło 
(emblemat) zakonu mogą być płynne. Oba, umieszczone na tarczy her-
bowej, barwione według zasad heraldyki, mają prawo do nazywania 
ich herbami i posiadają wszystkie cechy herbów. Pozbawione tarczy, 
umieszczone luzem, wprost w polu pieczęci czy chorągwi, mają cechy 
godeł – emblematów. 

Nie sposób dziś stwierdzić, jaki typ graficznego symbolu był w in-
tencji projektantów obu znaków. Znak z pieczęci bł. o. Stanisława od 
Jezusa i Maryi Papczyńskiego posiada cechy herbu – jest na tarczy, 
nad którą widnieje nawet korona. Jednak sam sposób zakomponowa-
nia graficznego i dobór symboli niezwykle przypomina ówczesne przed-
stawienia emblematyczne (por. ilustracja z emblematem z kościoła pa-
łacowego w Ivenack). 

Trzeba tu zaznaczyć, że takie przenikanie się heraldyki i innych sfer 
symboliki wizualnej będących obszarem zainteresowań emblematyki, 
weksylologii, falerystyki, sfragistyki i numizmatyki nie jest właściwe je-
dynie heraldyce zakonnej, a występuje równie często w heraldyce i sym-
bolice państwowej, terytorialnej, wojskowej, a nawet rodowej.

4. Rekonstrukcja pierwszej pieczęci marianów 

Powierzone mi przez Zgromadzenie Księży Marianów zadanie po-
legało na rekonstrukcji najstarszej znanej pieczęci zakonu. Odkrył ją 
przypadkowo podczas prac Komisji przygotowującej Muzeum o. Stani-
sława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach br. Andrzej Mą-
czyński MIC, dokonując dokładnych oględzin starej fotokopii Protocol-
lum Ordinis z 1705 r. Ten jeden z najważniejszych mariańskich doku-
mentów jest dziś dla nas niedostępny. Był ongiś w posiadaniu spadko-
bierców Stanisława Pietrzaka, twórcy stanisławitów. Dziś ślad po księ-
dze zaginął. Odcisk interesującej nas pieczęci, wykonany jak się wyda-
je techniką opłatkową, widnieje na wewnętrznej stronie okładki i sta-
nowi jedyny zachowany i znany nam dziś (wyłącznie z mikrofilmu) wi-
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zerunek pieczęci, którą według wszelkiego prawdopodobieństwa spo-
rządził błogosławiony założyciel marianów6.

Wewnętrzna strona okładki „Protocollum Ordinis” z 1705 roku,
na której widniej odcisk najstarszej zachowanej pieczęci marianów 

Zły stan zachowania odbicia pieczęci na oryginale i nie najlepsza ja-
kość fotografii (mikrofilm pochodzi z lat 60. ubiegłego stulecia) utrud-
niały zadanie. Rysunek pieczęci w wielu partiach był nieczytelny, lub na 
granicy czytelności. Komputerowe techniki wyostrzania i korekcji obra-

6  Por. A. Mączyński MIC, Odkryto pierwszą pieczęć marianów?, w: Immaculata 
– Miesięcznik Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, Warszawa 2013, nr 50, s. 73. 
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zu niewiele tu mogły pomóc. Konieczne zatem, dla możliwie popraw-
nej lub najbardziej prawdopodobnej rekonstrukcji było konsultowanie 
się z historykami zakonu oraz porównanie materiałów sfragistycznych 
tego okresu, szczególnie pieczęci kościelnych i zakonnych.

Jak już wyżej wspomniano, pieczęć zakonu wykonana została praw-
dopodobnie za życia i na zlecenie założyciela Zgromadzenia Księży Ma-
rianów, bł. o. Stanisława Papczyńskiego, pod koniec XVII w. Sądząc 
po napisie w otoku, mogła powstać około 1691 roku, ponieważ wów-
czas pojawia się w dokumentach taki właśnie zapis nazwy Zgroma-
dzenia7. Zdjęcie oryginału wytłoku pozwala zauważyć niektóre cechy 
charakterystyczne.

Jest to pieczęć owalna w pionie, otoczona dwoma otokami krop-
kowanymi, pomiędzy którymi umieszczona jest legenda pieczęci w ję-
zyku łacińskim, napisana majuskułą antykwy. W wewnętrznym owa-
lu znajduje się tarcza herbowa, zbliżona do typu tzw. hiszpańskiego, 
ukoronowana i pomiędzy dwiema gałązkami, przypuszczalnie oliwny-
mi. Na tarczy widoczny jest ptak z umieszczoną na wysokości dzioba 
pionową (w słup) gałązką lub kwiatem z liśćmi.

7  Por. Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum, Posnaniensis 
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczynski, 
Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701) 
POSITIO super Introductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata, 
Romae 1977, 445.
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 Stan zachowania i jakość fotografii nie pozwalały na poprawne od-
czytania dłuższego fragmentu legendy pieczęci, bezsporne zidentyfiko-
wanie gatunku ptaka i elementów roślinnych kompozycji oraz typu ko-
rony. Szczęśliwie anonimowy badacz XVII-wiecznej historii zakonu od-
tworzył wprost z oryginału napis z otoku. Zapisał on wynik swej pra-
cy wokół oryginalnej odbitki, w pełnym brzmieniu. Rozwiązując za-
tem skróty, które z całą pewnością były w oryginale, odtworzony na-
pis brzmi:

Congregatio Immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ
Clericorum Marianorum Defunctis Suffragantium

Odtworzenie legendy pieczęci polegało więc na analizie odtworzo-
nego tekstu, dopasowaniu go do rozmiarów takich, aby zmieścił się 
w otoku, m.in. przez zastosowanie w nim typowych skrótów łacińskich 
stosowanych w ówczesnej sfragistyce. Konieczne było porównanie na-
pisu z innymi historycznymi pieczęciami marianów i innych zakonów 
oraz rozmaitymi nazwami Zgromadzenia Księży Marianów, jakie po-
jawiały się w pierwszych dekadach jego istnienia. Porównanie wyka-
zało, że istniała dość duża swoboda w skracaniu słów, zapewne czę-
sto dyktowana nie tylko poprawnością językową, ale także rozplano-
waniem napisu przez rytownika. Wspólnie z br. Mączyńskim, po kon-
sultacjach z historykami zakonu i filologami klasycznymi, zdecydowa-
liśmy, aby dać napis ze skrótami w formie następującej:

   
CONGR · IMMAC · CONC·TIONIS · B ·V·M·

CLERIC · MARIANORUM · DEF·TIS · SUFFR·TIUM

Kropki, umieszczone w połowie wysokości liter oznaczają zarówno 
skróty przez ściągnięcie, jak i przez obcięcie, a także oddzielają nieskró-
cone wyrazy. Dodanie kropek oddzielających wyrazy bez skrótów było 
moim zdaniem niepotrzebne. Przeważyła tu opinia grawera i Księży Ma-
rianów, iż taka dodatkowa interpunkcja zwiększy czytelność napisu.

Zastanawiający był na tym etapie rekonstrukcji brak słowa SIGIL-
LUM (pieczęć) lub odpowiedniego skrótu (SIG., SIGILL. itp.), zazwy-
czaj występującego w dawniejszych, ówczesnych i późniejszych pieczę-
ciach, także w samym Zgromadzeniu Księży Marianów, co dokumen-
tują poniższe przykłady:

Andrzej Mączyński MIC, Tomasz Steifer
292



 

 

© Pieczęć karmelitów z pocz. XVIII w.8        © Pieczęć marianów z poł. XVIII w.

Przyjęliśmy jednak, że wspomniany odczyt napisu wprost z orygi-
nału, dokonany przez anonimowego badacza był poprawny i dlatego 
w napisie brak słowa Sigillum.

Kolejnym elementem do identyfikacji i właściwej rekonstrukcji było 
godło na tarczy herbowej. Dzięki historycznym przekazom posiadanym 
przez Zgromadzenie znamy opis pierwszego godła marianów – gołębi-
cę trzymającą w dziobie gałązkę oliwną9. Opis tego godła znajdujemy 
m.in. w biografii Ojca Założyciela, napisanej w 1. poł. XVIII wieku 
przez czcigodnego sługę Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego:

I chociaż Zgromadzenie zostało założone pod tytułem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to jednak [Założyciel] chciał najpierw 
swój zakon ubezpieczyć pieczęcią gołębicy trzymającej zieloną gałązkę, 
wyrażając [w ten sposób] nadzieję przetrwania niebezpieczeństw10.

8  Heraldyczny świat mnichów i zakonów: http://ioh.pl/artykuly/pokaz/
heraldyczny-wiat-mnichw-i-zakonw,1050/

9  Por. S. Sydry MIC, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku, 
Warszawa 1930, 109. 

10  Por. Z. Proczek MIC, Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Ka-
zimierza Wyszyńskiego, Warszawa-Stockbridge 2004, 134. 
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Zgodnie z tym opisem zrekonstruowałem rysunek ptaka jako gołę-
bicy, starając się oczywiście, aby rekonstrukcja zgadzała się z zachowa-
nym rysunkiem na pieczęci. Pewną pomocą było porównanie z innymi 
pieczęciami z podobnym godłem, np. z pieczęcią proboszcza z Trzcian-
ki, Jana Gintera z XVIII w.

© Pieczęć trzcianeckiego proboszcza Jana Gintera (1754-1778)11

Odtworzenia gałązki trzymanej przez ptaka, czy ściślej, umieszczo-
nej tuż obok dzioba, udało się dokonać wyłącznie według zachowa-
nej fotografii. Natomiast gałązki umieszczone po obu stronach tarczy 
zostały po analizie fotografii i konsultacji z historykami zakonu ziden-
tyfikowane jako gałązki oliwne. W podobnej roli umieszczane bywały 
w tym okresie także gałązki palmowe, jednak różniące się zdecydowa-
nie rysunkiem charakterystycznych bardzo wąskich piór liści.

Rekonstruując rysunek tych gałązek, posłużyłem się m.in. wizerun-
kiem nieco późniejszej, XVIII-wiecznej pieczęci benedyktynów z Mo-
gilna, z podobnymi gałązkami, trochę gęstszymi i pełniej obejmujący-
mi godło zakonu.

11  Wirtualne Muzeum Trzcianki: http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/content/
ekspozycja-1
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© Pieczęć klasztoru benedyktynów w Mogilnie12

 
Najwięcej kłopotu sprawiła rekonstrukcja korony. Zachowane zdję-

cie pozwalało na różne interpretacje, można się w nim doszukać zarów-
no korony otwartej typu szlacheckiego, jak i korony zamkniętej, królew-
skiej. Zgodnie z moją wiedzą heraldyczną, prawo do umieszczania ko-
rony królewskiej nad herbem zakonu lub innej korporacji lub instytu-
cji musiało być nadane przez monarchę specjalnym przywilejem, gdyż 
oznaczało szczególne udostojnienie herbu. Mimo że Zakon Marianów 
był w początkach swego istnienia otoczony szczególną opieką i łaską 
króla Jana III Sobieskiego, to nie jest znany żaden przywilej odnoszą-
cy się do takiego udostojnienia herbu. Ponadto, zakładając nawet, że 
przywilej był nadany, ale nie zachował się w archiwach, to tak szcze-
gólna łaska powinna przetrwać w tradycji i być stosowana w kolejnych 
pieczęciach zakonu. Jednak żadna z zachowanych dawnych i później-
szych pieczęci nie prezentuje herbu ozdobionego koroną królewską. 
Nie ma zresztą w tych pieczęciach także innej korony, np. tzw. szla-
checkiej. Jednak zastosowanie korony szlacheckiej w pierwszej pieczę-
ci zakonu nie wymagało specjalnego nadania, a wynikało prawdopo-
dobnie z wzorowania się na innych ówczesnych pieczęciach, także za-
konnych. Podobną koronę mieli w swoim godle np. pijarzy, z którymi, 

12  Heraldyczny świat mnichów i zakonów: http://ioh.pl/artykuly/pokaz/
heraldyczny-wiat-mnichw-i-zakonw,1050/
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jak wiadomo, łączyły o. Papczyńskiego silne więzy emocjonalne13. Poza 
tym nie można tu zapominać o bardzo ważnym fakcie, a mianowicie 
Towarzystwo Niepokalanego Poczęcia, jak je sam nazywa o. Papczyń-
ski14, miało w swoim założeniu być instytutem na wskroś maryjnym. 
Trudno zatem wykluczyć, że błogosławiony założyciel marianów chciał 
dać temu wyraz właśnie poprzez zwieńczenie godła swojej pierwszej 
pieczęci koroną, która mogła tu symbolizować Maryję Niepokalanie 
Poczętą. W podobny sposób swoją maryjność podkreślali np. karmeli-
ci czy bonifratrzy. Jakiekolwiek byłyby powody umieszczenia przez bł. 
o. Stanisława korony na jego pieczęci, zapewne z uwagi na brak spe-
cjalnego nadania królewskiego i dowolne zastosowanie, nie przywią-
zywano do niej w późniejszym okresie wagi i została zarzucona przy 
zmianie herbu. Zresztą godło marianów w swoim kolejnym wydaniu 
z 1722 r. przyjęło jako jedyny element wyobrażenie Maryi Niepokala-
nie Poczętej. Uznano wtedy, że korona jest w nim zbyteczna.

  
Herb kamedułów           Herb bonifratrów              Herb pijarów

Rysunek korony w najstarszej pieczęci Zgromadzenia został zatem 
odtworzony w założeniu, że jest to korona otwarta, typu tzw. szlachec-
kiego. Zgodnie ze stylistyką występującą w sfragistyce polskiej tego 
okresu zastosowałem koronę o trzech widocznych fleuronach, pomiędzy 
którymi umieściłem podobne mniejsze fleurony. Konieczne ze wzglę-

13  Por. Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane, Warszawa 2007, 1455. 
14  Por. Tamże, 1460.

Andrzej Mączyński MIC, Tomasz Steifer
296



du na technologię grawerskiego wykonania pewne uproszczenia wyeli-
minowały podejmowanie trudnych decyzji o szczegółach zdobienia ko-
rony. Umieściłem na jej obręczy jedynie trzy schematyczne kamienie 
romboidalne, i pięć okrągłych kamieni (pereł) na fleuronach. Taki ry-
sunek korony zgadza się m.in. z podobną koroną na reprodukowanej 
wyżej pieczęci karmelitów, czy pieczęci księdza Franciszka de Piecho-
wice Piechowskiego herbu Leliwa z XVIII w.

 

© Pieczęć ks. Franciszka de Piechowice Piechowskiego z XVIII w.15

 
Dodatkiem, który nie jest wyraźnie widoczny na zdjęciu orygina-

łu (można się dopatrzyć jedynie zarysu), a wynika głównie z analiz po-
równawczych, z mojej wiedzy i doświadczenia, jest wstążka w formie 
kokardy, łącząca skrzyżowane pod tarczą gałązki.

Na każdym etapie pracy konieczne było porównywanie rekonstru-
owanego rysunku z zachowanym oryginałem. Końcowe porównanie go-
towego rysunku prezentuję poniżej, nałożone na fotografię oryginału. 
Nałożony rysunek jest minimalnie przesunięty, aby nie zasłaniać będą-
cych pod spodem szczegółów oryginału.

15  Piechowscy: https://picasaweb.google.com/svantopolk/PIECHOWSCY#50758
38001316957922
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Całość rysunku rekonstrukcji została opracowana w ten sposób, 
aby uniknąć nadmiernego nasycenia szczegółami i drobnymi elementa-
mi. Miało to w założeniu odpowiadać możliwościom XVIII-wiecznego 
rytownika wykonującego oryginał pieczęci, a zapewne należącego do 
któregoś z prowincjonalnych warsztatów, a nie do mistrzów światowej 
klasy. Przy okazji uniknąłem dzięki temu niebezpieczeństwa zbytniej 
własnej kreatywności artystycznej, która mogłaby pozytywnie wpły-
nąć na estetykę rekonstrukcji, ale jednocześnie zakłamać historyczną 
wartość tego dzieła.

Ostatecznym etapem pracy było przygotowanie grafiki w postaci 
rysunku z zastosowaniem światłocienia, dla wskazania grawerowi wła-
ściwych głębokości rytu, co prezentuję poniżej.

 
 

 

 

Andrzej Mączyński MIC, Tomasz Steifer
298



Komentarz sfragistyczno-heraldyczny...
299

ABSTRACT 

EPHEMERIDES 

MARIANORUM
2(2013) 285-299

Sigillographic and Heraldic Commentary 
on the Reconstruction of the Oldest Seal 
of the Congregation of Marian Fathers

The first part of this article discusses the general charac-
teristics of the Church heraldry, especially with regards to the 
coats of arms of religious orders. Subsequently, the authors 
discuss the process of reconstruction of the Marian Order’s 
oldest seal that was uncovered by Br. Andrew Mączyński in a do-
cument of 1705, called “Protocollum Ordinis.”

In all probability, the seal was made during the lifetime of 
and upon commission from the Founder of the Congregation of 
Marian Fathers, Blessed Fr. Stanislaus Papczyński. 

The seal is oval in shape and bears in its center a coat of 
arms between two olive branches. A crown is placed above 
it. The shield also includes a bird that holds in its beak either 
an olive branch or a flower with leaves. A Latin inscription 
containing the name of the Congregation surrounds the seal.

Key words: heraldry, coats of arms of religious orders, seal 
of the Marian Order, Blessed Stanislaus Papczyński, Marian 
Order.
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EPHEMERIDES MARIANORUM
2(2013) 303-339

Mateusz Turkowski MIC
Londyn (Anglia)

Chrystus według Konstytucji i Dyrektorium 
Zgromadzenia Księży Marianów* 

Dekret soborowy O przystosowanej do współczesności odnowie życia 
zakonnego wskazuje, że ostateczną normą życia zakonnego jest na-

śladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii. Wszystkie instytuty winny 
więc uznać ją za swoją najwyższą regułę1. Konstytucje i Dyrektorium2, 
jako podstawowy wykład życia dla członków Zgromadzenia Księży Ma-
rianów, również są zobowiązane respektować tę zasadę. Celem niniej-
szego artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy w mariańskich 
ustawach Osoba Zbawiciela znalazła należne miejsce i jaki wyłania się 
z nich obraz Chrystusa.

1. Chrystus ziemski

Okres ziemskiego życia Jezusa Chrystusa został nazwany przez Apo-
stoła Pawła „pełnią czasów” (Ga 4, 4), wtedy bowiem Bóg ostatecznie 

  *  Artykuł jest częścią pracy magisterskiej pt. Chrystus według dokumentów ka-
pituł generalnych Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP 
(1969-1999), napisanej pod kierunkiem o. prof. S.C. Napiórkowskiego, KUL, 
Lublin 2004.

  1  Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfec-
tae caritatis (dalej: PC), 2 (K 144, 148, 165). Por także PC 1 (K 1, 21).

  2  Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa 1991. Sto-
sujemy skróty: dla Konstytucji – K, dla Dyrektorim – D.



i całkowicie wypowiedział się przez Wcielone Słowo3. Jak podaje litur-
gia Kościoła, Słowo wszechmocne [...] przybyło [...] na ziemię jak srogi 
wojownik gromiący błędy i słodki dawca miłości. A wszystko, co uczynił, 
wszystko, co wypowiedział na ziemi, aż do znoszenia zniewag, oplwania, 
spoliczkowania, ukrzyżowania i złożenia w grobie, to wszystko było Two-
im [Boga] słowem do nas w Synu4. Osoba Zbawiciela znajduje się w cen-
trum życia chrześcijan i nadaje temu życiu sens. Stąd rozważanie wyda-
rzeń z Jego pobytu wśród ludzi stanowi fundament rozwoju duchowego5. 
Ta zasada w szczególny sposób dotyczy marianów, którzy jako zakonni-
cy powinni intensywnie wpatrywać się w swojego Mistrza. Odnalezienie 
„mariańskiego Chrystusa” w „ustawie zasadniczej” Zgromadzenia wyda-
je się więc bardzo pożądane. Prezentowany temat zostanie przedstawio-
ny w dwóch częściach, zgodnie z podziałem ziemskiego okresu życia Je-
zusa: na Jego wzrastanie w Nazarecie i publiczną działalność. 

1.1. Chrystus prowadzący życie ukryte

Z przekazu Ewangelii wiadomo, że życie Jezusa Chrystusa na ziemi 
rozpoczęło się w momencie Wcielenia. Przyjście to było jednak już od 
wieków przez Boga zamierzone i przygotowane. Przywoływany w usta-
wach marianów fragment z Konstytucji dogmatycznej o Kościele przypo-
mina: Księgi Starego Testamentu opisują historię zbawienia, w której stop-
niowo jest przygotowywane przyjście na świat Chrystusa. Te pradawne 
dokumenty, tak jak odczytuje się je w Kościele i jak się je rozumie w świe-

  3  J.A. Fitzmyer, List do Galatów, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, 
W. Chrostowski, Warszawa 2001, 1382.

  4  Wilhelm, opat klasztoru św. Teodoryka, O kontemplacji Boga, w: Liturgia godzin. 
Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. I. Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pań-
skiego, Poznań 1982, 242.

  5  Por. S. Zarzycki, Medytacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmie-
lewski, Lublin-Kraków 2002, 509-510: Wśród wszystkich stworzeń najbardziej 
swą obecność odcisnął Bóg w człowieku [...]. Stąd też pewną drogą prowadzącą 
do spotkania z Absolutem [...] jest zagłębianie się we własne wnętrze. [...] Odnale-
zienie Boga jest możliwe [...] we własnej jaźni, czyli w stanie lub „miejscu” trans-
cendowania samego siebie i otwarcia się na Absolut, Boga Trójosobowego. On bo-
wiem „jest bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie najbardziej osobiste” (Wy-
znania, IV, 12, 19). [...] Najbardziej podstawową treścią medytacji chrześcijańskiej 
w świecie osób jest medytacja nad życiem Jezusa Chrystusa. Winna ona uwzględ-
niać wszystkie przejawy Jego postawy: słowa, czyny, milczenie.
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tle późniejszego i pełnego Objawienia, ujawniają z biegiem czasu coraz wy-
raźniej postać kobiety, Matki Odkupiciela6. 

Jako że jedną z cech charakterystycznych mariańskiego charyzma-
tu jest kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy, przygotowa-
nie przyjścia Zbawiciela poprzez zachowanie Jego Matki od zmazy grze-
chu pierworodnego zajmuje w Konstytucjach i Dyrektorium eksponowa-
ne miejsce7. Dziewiętnaście razy wspominają one przywilej Niepokalane-
go Poczęcia. Czynią to, wymieniając nazwę Zgromadzenia8, przywołując 
jego tytularne święto – uroczystość Niepokalanego Poczęcia9 lub odwo-
łując się do głównej Patronki marianów10. Choć wydawać by się mogło, 
że Niepokalane Poczęcie przywoływane w tekście mariańskich ustaw nie 
ma wyraźnego związku z Osobą Jezusa, trzeba zauważyć, że poszczegól-
ne paragrafy, odwołując się do Patronki Zgromadzenia, nie tylko przy-
zywają Jej wstawiennictwa11, ale też ukazują Jej osobę jako szczegól-
ny wzór w naśladowaniu Chrystusa12 i przykład bogactwa Jego łaski13. 
Wszak przywilej, który stał się udziałem Najświętszej Dziewicy to, we-
dług Konstytucji, najwspanialszy owoc Odkupienia dokonanego przez Jej 
Syna14. Trzeba też uwzględnić, że nazwa Zgromadzenia i obranie Niepo-
kalanej na jego główną Patronkę, w niczym nie przesłania Osoby Chry-
stusa, a wręcz przeciwnie, na Nim życie mariańskie koncentruje. Świad-
czyć o tym może nie tylko hasło marianów, które jakby wbrew maryjnej 

  6  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (da-
lej: LG), 55 (K 43).

  7  Na temat tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i jej związku z Osobą Jezusa Chry-
stusa patrz: Pius IX, Bulla Ineffabilis Deus, DH 2803; LG 56 (K 56); R.E. Ro-
gowski, Niepokalane poczęcie – dar i droga Maryi, „Salvatoris Mater” 3(2001) 
nr 1, 41. Por. F. Courth, Traktat VI. Mariologia – Maryja, Matka Chrystusa, w: 
Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, Kraków 1999, 156: Obecność 
Maryi w odwiecznym Bożym zamyśle wcielenia znaczyłaby tutaj, że ze względu 
na Chrystusa, Słowo Przedwieczne, Bóg chciał Jej i stworzył Ją jako jeszcze bliż-
szą sobie i czystszą niż był człowiek w zaraniu stworzenia. W Nim ma źródło i ku 
Niemu jest skierowana cała Jej egzystencja.

  8  Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny (Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione Beatissime 
Virginis Mariae). Por. K 1, 176, 200.

  9  K 16, 77; D 40.
10  K 2, 6, 14, 16, 18, 21, 23, 63, 68, 117, 145, 166; D 2-3.
11  K 2, 16; D 2, 3.
12  K 6, 16, 23.
13  K 6, 117, 145.
14  K 117. 
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nazwie Zgromadzenia brzmi „Za Chrystusa i Kościół”15, ale i jego pod-
stawowa misja pozyskiwania wszystkich dla Chrystusa, w czym Nie-
pokalana towarzyszy jako opiekunka16 i świadectwo „owocności dzieła 
odkupienia”17.

Owo przygotowanie przyjścia na świat Bożego Pomazańca, w wy-
borze Jego Matki, uwzględniało także konieczność Jej w pełni wolnego 
przyzwolenia na Boży plan, wyrażonego w Zwiastowaniu. Omawiany 
tu podstawowy dokument marianów przytacza tytuł „Służebnicy Pań-
skiej”, wskazując na Maryję służącą z własnej woli tajemnicy Odkupienia 
i odsyła do Łukaszowej relacji wspomnianego wydarzenia (Łk 1, 38)18. 
Dopiero w takim kontekście, przy takiej postawie Maryi mogło nastąpić 
poczęcie Jezusa za sprawą Ducha Świętego19.

Konstytucje marianów, zgodnie z nicejsko-konstantynopolitańskim wy-
znaniem wiary, ukazują Chrystusa, którego Dziewica z Nazaretu przyję-
ła do swego łona i zrodziła20, jako wcielone Boże Słowo i Jednorodzone-
go Syna Bożego21. Poza fragmentami z Konstytucji dogmatycznej o Koście-
le, do których odwołują się ustawy Zgromadzenia, wskazuje na to przy-
woływany w 65 paragrafie Konstytucji cytat: W tym przejawia się mi-
łość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał 
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (por. 1 J 4, 10) 
oraz tytuł „Matka Boża” zawarty w 16 paragrafie Konstytucji. W związku 
z tym tytułem wypada wspomnieć, że orzeczony podczas Soboru w Efe-
zie dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi22 ma ściśle chrystocentrycz-

15  K 13.
16  K 2.
17  K 6.
18  K 56; LG 56 (K 56). Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 13: Ta-

jemnica Wcielenia urzeczywistniła się wówczas, gdy Maryja wypowiedziała swo-
je fiat: „niech mi się stanie według twego słowa!”, czyniąc możliwym – o ile we-
dle planu Bożego od Niej to zależało – spełnienie woli Syna.

19  LG 65 (K 6, 23).
20  K 40.
21  LG 9 (K 115), 42 (K 43), 65 (K 6, 23); Sobór Watykański II, Dekret o ekume-

nizmie Unitatis redintegratio (dalej: UR), 2 (K 137); Sobór Watykański II, Dekret 
o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus (dalej: AG), 2 (K 139).

22  22 czerwca 431 roku Sobór przyjął po głosowaniu drugi list Cyryla Aleksan-
dryjskiego do Nestoriusza, przydając mu znaczenia kanonicznego. Choć sobór 
nie ustalił definicji dogmatu Bożego macierzyństwa Maryi, w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, to jego orzeczenie traktuje się na równi z definicją. Por. BF VI, 80a; 
LG 66; KKK 466. Por. także T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywe-
go. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000, 257; B. Ses-
büé, J. Woliński, Bóg zbawienia, Kraków 1999, 341.
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ny charakter. Matkę Jezusa nazywamy „Bogurodzicą” (Theotokos), po-
nieważ na podstawie identyczności jednego podmiotu, który odwiecznie 
jest w Ojcu, a w czasie stał się człowiekiem, stwierdzić trzeba w Jezusie 
Chrystusie czynnik zarówno boski, jak i ludzki23. Stąd przyznanie Maryi 
tytułu „Bożej Rodzicielki” wyraźnie wskazuje na Boże synostwo Jezu-
sa zrodzonego z Maryi oraz równość Wcielonego Słowa względem Ojca 
i Ducha Świętego24. 

Z misterium Wcielenia Syna Bożego wiąże się również Jego uniżenie. 
Ten, który żył w Ojcu i przez którego został stworzony świat (por. Hbr 
1, 2)25, stał się Człowiekiem. Konstytucje marianów ukazują tę tajem-
nicę w kontekście zakonnego ubóstwa26 i posłuszeństwa27. Paragraf 43 
odwołuje się do Drugiego Listu do Koryntian, ukazując Chrystusa, któ-
ry ze względu na ludzi zrezygnował z własnego bogactwa, stając się ubo-
gim (por. 2 Kor 8, 9). Błogosławiony Jan Paweł II w swoich katechezach 
o Kościele wyraźnie wiąże ten werset z faktem Wcielenia28. Z kolei cyto-
wany fragment z Listu do Filipian o przyjęciu przez Chrystusa postaci słu-
gi (Flp 2, 7)29, według komentarza bł. Jana Pawła II, ukazuje, że Słowo 
naprawdę stało się ciałem i przyjęło wszystkie wymiary człowieczeństwa 
z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4, 15). W tej perspektywie Wcielenie jawi 
się rzeczywiście jako kenoza, czyli „ogołocenie się” Syna Bożego z chwa-
ły, jaką On odwiecznie posiada (por. Flp 2, 6-8; 1 P 3, 18)30. 

Wspomniane już nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary wy-
raźnie formułuje cel Wcielenia Słowa Bożego: On to dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba. Teologia potwierdza, że nie da się od-
dzielić Osoby Jezusa Chrystusa od dzieła, dla którego spełnienia przy-
szedł na świat31. Według mariańskich dokumentów Jezus Chrystus przy-

23  W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983, 140.
24  LG 66 (K 18). 
25  K 83.
26  K 43.
27  K 55.
28  Jan Paweł II, Ewangeliczne ubóstwo istotnym warunkiem życia konsekrowanego, 

w: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów pa-
pieskich, cz. VII, Katechezy. Kościół, 111. 2.

29  K 55.
30  Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte (Rzym, 6.01.2001), 22. 
31  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z chrystologii, w: Od 

wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, 
red. J. Królikowski, Kraków 2000, 123. 
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szedł na ziemię [...], by czynić [...] wolę Ojca32. Konstytucje przytaczają 
fragment z Listu do Efezjan, ukazując, że wcielenie Syna Bożego doko-
nało się po to: aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Gło-
wie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi (Ef 1, 10)33. Zgodnie z możli-
wą interpretacją tego tekstu w Jezusie spełniają się odwieczne Boże pla-
ny, wola Ojca, aby wszystko odnalazło swój sens i spełnienie w Osobie 
Chrystusa34. W przytaczanych przez Konstytucje dokumentach ostatnie-
go Soboru można odnaleźć stwierdzenia poświadczające, że Wcielenie 
od samego początku miało na celu, by Syn Boży odrodził przez odkupie-
nie i zgromadził w jedno cały rodzaj ludzki35. Było w nie niejako wpisa-
ne uwolnienie człowieka od grzechu36 i zawarcie z nim nowego, wiecz-
nego przymierza37. Ponadto inne jeszcze fragmenty Pisma Świętego za-
warte w Konstytucjach ukazują, że Syn Człowieczy przyszedł, aby dać 
okup za wielu (Mt 20, 28)38, aby stać się ofiarą przebłagalną za nasze 
grzechy (por. 1 J 4, 10)39.

Dzieciństwo i młodość Chrystusa w Nazarecie należy do najmniej 
znanych okresów z Jego życia. O życiu Mesjasza w domu Maryi i Józe-
fa Ewangelie traktują w nielicznych wzmiankach, obejmujących obrzeza-
nie Jezusa w ósmym dniu po narodzeniu (Łk 2, 21), pokłon mędrców 
ze Wschodu (Mt 2, 1), ofiarowanie Pierworodnego Syna Maryi w świą-
tyni (Łk 2, 22-39), ucieczkę do Egiptu i rzeź niemowląt (Mt 2, 13-18) 
oraz odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-52). To 
głównie z nich można wyłonić ogólny obraz wzrastania Chrystusa w Na-
zarecie, o tym zaś, co działo się od czasu powrotu ze świątyni, Ewan-
gelie milczą40. Konstytucje i Dyrektorium marianów nie przytaczają żad-

32  K 55. Por. PC 14 (K 54, 55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 23-24).
33  K 144.
34  P.J. Kobelski, List do Efezjan, w: Katolicki komentarz biblijny…, 1393.
35  UR 2 (K 137). Por. komentarz do Ef 1, 10b w: J. Homerski, Misja Jezusa w pla-

nie zbawienia, „Ateneum Kapłańskie” 84(1992) t. 118, 429.
36  LG 55 (K 43).
37  Tamże, 9 (K 115). 
38  K 55.
39  K 65.
40  F. Sieg, Życie Jezusa w Nazarecie w świetle Jego publicznej działalności, „Ruch 

Biblijny i Liturgiczny” 40(1987) nr 4, 338. Autor kontynuuje: Prawdopodob-
nie życie Jezusa – młodzieńca, a potem mężczyzny, było bardzo podobne do życia 
wielu innych młodzieńców i mężczyzn, tak że w ludzkim aspekcie nie wydarzy-
ło się w nim nic niezwykłego, co należałoby przekazać. Podobnie wzmiankuje na 
ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 531): Przez większą część swego 
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nego z wyżej wymienionych fragmentów Pisma Świętego. Podobnie jak 
Ewangeliści, tak i one bardzo oszczędnie wypowiadają się na temat ukry-
tego życia Jezusa w Nazarecie. Jedynie napomykają o sięgających tamte-
go okresu wydarzeniach. Wskazując na Niepokalaną jako wzór nowego 
człowieka, zauważają, że pod Jej opieką Jezus wzrastał w mądrości i ła-
sce u Boga i u ludzi oraz osiągnął pełną doskonałość swojej ludzkiej na-
tury41. Jest to wyraźna parafraza słów z Ewangelii według św. Łukasza 
(Łk 2, 52), choć w przypisie nie pojawia się odpowiedni odnośnik. Pod-
dając te słowa interpretacji, należałoby uznać, że Jezus rozwijał się jako 
człowiek. Można zatem przypuszczać, że wzrastając pod opieką Maryi 
i Józefa, również uczył się od nich w dzieciństwie tego wszystkiego, czego 
uczą się ludzkie dzieci od swoich rodziców. Józef był dla Niego nauczycie-
lem zawodu, z uprawiania którego utrzymywał się przez całe swoje ży-
cie w Nazarecie42. Konstytucje marianów nie nazywają po imieniu wyko-
nywanego przez Jezusa zawodu. Zakładają w tym względzie znajomość 
Ewangelii i tradycji, wspominając jedynie, że pracował własnymi ręko-
ma43. Odsyłając w innym miejscu do soborowej konstytucji Gaudium 
et spes, przedstawiają Jezusa wykonującego pracę fizyczną, a zatem ra-
czej prostą, ale uczciwą i pożyteczną44.

Należy zauważyć, że podstawowy dokument Zgromadzenia Księży 
Marianów mówi niewiele o ukrytym życiu Jezusa w Nazarecie. Osoba 
Chrystusa z pierwszych trzydziestu lat życia na ziemi pojawia się w nim 
po części „przy okazji” ukazywania postaci Maryi. Trudno uznać ten 
stan za błędny, skoro tak znaczące miejsce w dziele Odkupienia Matka 
Syna Bożego otrzymała z Bożego zamysłu45, niemniej żadnych znanych 

życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi: było to codzienne życie bez 
widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane Prawu 
Bożemu, życie we wspólnocie.

41  K 145.
42  T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego…, 452. W tym miejscu au-

tor odwołuje się także do KKK 2599, który ukazuje Jezusa uczącego się modli-
twy od Maryi. 

43  K 88. Ewangelia według św. Marka określa Jezusa terminem ho tekton. Polskie 
tłumaczenie cieśla nie odzwierciedla w pełni znaczenia tego słowa. Jego zakres 
obejmuje bowiem zarówno zwykłego robotnika, jak i bardziej wykwalifikowane-
go rzemieślnika, takiego jak kamieniarz, murarz, rzeźbiarz. Por. X. Léon-Dufour, 
Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, 199.

44  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes (dalej: GS), 67 (K 110).

45  K 18.
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wydarzeń z dzieciństwa Jezusa ustawy nie przytaczają. Nie podejmu-
ją też tematu świadomości mesjańskiej Jezusa w tym okresie Jego życia 
ani nie prowokują do poszukiwań w tym zakresie. Trzeba jednak przy-
znać, że Konstytucje ukazują wiele znaczących zdarzeń i prawd związa-
nych z przyjściem na świat i pierwszymi latami życia Mesjasza. Począw-
szy od Bożego planu zbawienia wszystkich ludzi w Chrystusie, przygoto-
wanego i wyrażonego w Niepokalanym Poczęciu Maryi, treści poszczegól-
nych paragrafów odsłaniają fakt przyjęcia ludzkiej natury przez Syna Bo-
żego, poprzedzony zgodą człowieka. Wskazują na uniżenie Drugiej Oso-
by Trójcy Świętej w misterium Wcielenia oraz na jego cel, którym było 
odkupienie zagubionej w grzechu ludzkości i zawarcie nowego przymie-
rza z Bogiem. Wreszcie ukazują w Chrystusie prawdziwego Człowieka, 
który pod opieką swoich ziemskich rodziców czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 52).

1.2. Chrystus działający publicznie

Powszechnie uznaje się, że Chrystus zainicjował swoją publiczną 
działalność mając około trzydziestu lat (por. Łk 3, 23). Według Pisma 
Świętego, rozpoczęła się ona wydarzeniem przyjęcia przez Niego chrztu 
z rąk Jana Chrzciciela i objawieniem się Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza 
Izraela i Syna Bożego (por. Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22)46. 
Po czterdziestodniowym pobycie na pustyni i uwięzieniu Jana, rozpoczął 
On swoją działalność nauczyciela (por. Mt 4, 17; Mk 1, 14; Łk 4,14). 
Konstytucje i Dyrektorium marianów ową publiczną działalność Jezusa 
opisują dopiero od momentu rozpoczęcia przez Niego nauczania. Prezen-
tując Osobę Mistrza z Nazaretu, ustawy respektują utrzymywane przez 
teologów twierdzenie, że istotnym sensem całego mesjańskiego orędzia 
jest królestwo Boże, które jest już „na progu”47. Podstawowy dokument 

46  KKK 535.
47  H. Urs von Balthasar, Królestwo Boże a Kościół, „Communio” 6(1986) z. 2, 35. 

Por. T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego…, 80; W. Kasper, Je-
zus Chrystus…, 66; A. Nowicki, Królestwo Boże, w: Leksykon teologii fundamen-
talnej, red. M. Rusecki, Lublin-Kraków 2002, 691: Królestwo to nie jest jedynie 
centralnym tematem przepowiadania Jezusa i głównym punktem odniesienia licz-
nych Jego przypowieści, lecz jest także zwornikiem wszystkich Jego symbolicznych 
gestów i działań, potwierdzonych niezwykłymi czynami; służy ponadto uwierzy-
telnieniu Boskiej misji Jezusa, której celem jest udostępnienie zbawienia ludziom 
wszystkich czasów. 
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Zgromadzenia jest zgodny ze współczesną teologią również w ramach 
stosowanej terminologii, która domaga się wyjaśnienia. 

Obecne w omawianym dokumencie terminy „królestwo Boże”48, 
„królestwo niebieskie”49 oraz „królestwo Chrystusowe”50 nie są jedno-
znaczne. Uzyskanie precyzyjnych dookreśleń może sprawiać trudności 
zwłaszcza w stosunku do ostatniego z wymienionych. Zarówno doku-
menty soborowe, jak i opracowania, encyklopedie czy leksykony, posłu-
gując się tym potrójnym nazewnictwem, nie określają jasno i wyraźnie 
granic rozważanych terminów51. Najlepszą odpowiedzią na ten temat 
wydaje się być wyjaśnienie podane w deklaracji Dominus Iesus. Stwier-
dzono w niej, że nie można jednoznacznie określić znaczenia wspomnia-
nych wyrażeń. Nie daje ku temu podstaw ani Pismo Święte, ani świa-
dectwa ojców Kościoła, ani też dokumenty Magisterium, stąd istnieje 
możliwość różnej ich interpretacji przy równoczesnym zachowaniu we-
wnętrznego związku, który zachodzi między Chrystusem, Królestwem 
i Kościołem52. Próbując jednak przybliżyć znaczenie rozpatrywanych 
terminów, trzeba stwierdzić, że pierwszy z nich (gr. basileia tu Theu, 
łac. regnum Dei) zawiera sens jawnie dynamiczny, wypowiadający ak-
tywne działanie samego Boga, w którym Boża najwyższa moc urzeczywist-
nia upragnione ideały sprawiedliwości i pokoju. [...] Ze względu na wspo-
mniany wymiar dynamiczny można posługiwać się wyrażeniem „pano-
wanie Boga” jako równoważnikiem „królestwa”, oddającym poprawnie 
– być może nawet lepiej od tego ostatniego – zawarte w tym pojęciu tre-
ści53. „Królestwo niebieskie” jest synonimem „królestwa Bożego”. Ter-
min ten, stosowany jest zwłaszcza przez św. Mateusza, gdzie „Niebo” 

48  K 7, 43, 129.
49  K 21, 39, 43, 109.
50  K 5, 83, 113. 
51  Por. E. Kasjaniuk, Królestwo Boże. W teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lu-

blin 2002, kol. 1344-1347; A. Nowicki, Królestwo Boże…, 691-695; GS 39.
52  Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Jesus o jedyności i powszechności 

zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Rzym 2000, 18.
53  T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego…, 81. Por. G.L. Müller, 

Traktat V. Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998, 171-172: Je-
zus nigdy nie zdefiniował panowania Bożego. Ale oczywiste jest, że chodzi tu o su-
werenne panowanie Boga, zakorzenione w Jego historycznym zbawczym działa-
niu. Sam Bóg tylko może panować w taki sposób, żeby Jego władza nie ogranicza-
ła i nie uciskała, lecz stwarzała przestrzeń wolności i życia.
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oznacza imię Boga54, ale też wskazuje na uniwersalny, kosmiczny wy-
miar królestwa55. Inaczej rzecz się ma w stosunku do „królestwa Chry-
stusowego”. Chociaż pojęcie to bywa używane jako synonim „królestwa 
Bożego”56, często pojawia się w nieco odmiennym znaczeniu. Jest jak-
by częścią „królestwa niebieskiego”, jego centrum57. Stanowi „królestwo 
Boże” na ziemi zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa, a charakteryzu-
jące się napięciem pomiędzy doczesnym jego rozwojem a eschatologicz-
nym spełnieniem, kiedy to oczyszczone z wszelkich nieprawości, urzeczy-
wistni się w pełni i ostatecznie oraz objawi swą identyczność z Królestwem 
Bożym58. Bywa utożsamiane z samym Kościołem, jednak nie jest z nim 
identyczne, bowiem obecność królestwa Chrystusowego w Kościele do-
konuje się w sposób misteryjny59. 

O centralnym miejscu królestwa w przepowiadaniu Chrystusa w Kon-
stytucjach i Dyrektorium marianów świadczą przede wszystkim przy-
taczane w poszczególnych paragrafach fragmenty Ewangelii. Zdecydo-
wana większość z nich ukazuje Jezusa proklamującego orędzie o króle-
stwie czy to poprzez nauczanie, czy też sam sposób życia, również bę-
dący formą głoszenia60. Pochodzą one z Ewangelii według św. Mateusza 
(Mt 5, 3; 5, 16; 5, 44; 5, 48; 9, 37; 11, 29; 19, 12; 19, 21; 20, 
28; 25, 34-36) lub zostały zaczerpnięte od św. Łukasza (Łk 10, 42; 
12, 33; 16, 2; 20, 35-36). Trzy z nich w sposób szczególny uwidacz-
niają w Konstytucjach obraz Jezusa nauczającego o królestwie. Dwa, ze 
względu na miejsca, z których zostały zaczerpnięte, trzeci dotyczy Jezu-
sowego stylu życia podejmowanego dla królestwa. Spośród tych pierw-
szych jeden otwiera tę część dzieła św. Mateusza, w której zawarł on 

54  W. Kasper, Jezus Chrystus…, 66.
55  J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, 236.
56  GS 39. 
57  E. Kasjaniuk, Królestwo Boże. W teologii…, kol. 1344.
58  Tamże, kol. 1347.
59  LG 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym 

Dei verbum (dalej: DV), 17; LG 13. Por. także A. Nowicki, Królestwo Boże…, 
695: Głoszone i zainicjowane przez Chrystusa Królestwo, czyli Królestwo Chrystu-
sowe, wzrasta niby ziarno aż do czasu żniwa, to znaczy że jest ono w tajemniczy 
sposób już obecne w Kościele; H. Urs von Balthasar, Królestwo Boże a Kościół…, 
36-37.

60  Jedynie dwa spośród wszystkich z przytaczanych przez Konstytucje i Dyrektorium 
wersetów Ewangelii nie odnoszą się do idei królestwa proklamowanego przez Je-
zusa. Oba pochodzą z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukaszowej (Łk 1, 38. 
48), prezentując wydarzenia poprzedzające narodziny Mesjasza.
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istotę nauczania Jezusowego, a rozpoczynającą się programową mową 
o królestwie niebieskim61. Jest to pierwsze błogosławieństwo z kazania 
na górze: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie (Mt 5, 3)62. Drugi z fragmentów to werset zaczerpnię-
ty z opisu sądu ostatecznego, kończącego Mateuszowe dzieło o czynach 
i słowach Jezusa (Mt 25, 34-36)63. Opis ten stanowi, według egzege-
tów, zamknięcie całego cyklu wypowiedzi Jezusa na temat królestwa nie-
bieskiego64. Trzeci z wymienionych wersetów ukazuje Jezusa głoszącego 
uobecniające się panowanie Boga, akcentując radykalizm podejmowany 
dla królestwa. Paragraf 39 przywołuje Chrystusową zachętę do podąża-
nia za Nim w czystości (Mt 19, 12). Jest to werset o szczególnie moc-
nym wydźwięku. Jego dosłowne tłumaczenie brzmi: Bo są kastraci, któ-
rzy z łona matki takimi się urodzili; i są kastraci, których ludzie takimi 
uczynili; a są i tacy kastraci, którzy dla królestwa niebieskiego sami uczy-
nili się kastratami65. Według Joachima Gnilki, użycie słowa „kastrat”, 
o silnie pejoratywnym zabarwieniu, suponuje ataki skierowane na Jezu-
sa z powodu Jego bezżenności, która podjęta została nie dla ascezy, lecz 
by móc w pełni działać na rzecz Basilei66. 

Tematu królestwa, jako głównego punktu w nauczaniu Mesjasza, 
można dopatrzyć się również we własnym tekście niektórych paragra-
fów. Powyżej zostało wymienionych dziesięć miejsc w Konstytucjach, któ-
re zawierają wyraźną wzmiankę o królestwie67. Pośród nich paragraf 21 
ukazuje ten podstawowy wymiar Chrystusowego orędzia wyjątkowo ja-
sno. Jego treść dobrze harmonizuje ze wspomnianym powyżej logionem 
o celibacie przyjmowanym dla królestwa, bowiem odwołuje się on do 
praktyki rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, podej-
mowanych na wzór Mistrza z Nazaretu. Nadto trzeba wspomnieć także 

61  J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, Poznań-Warszawa 1979, 122-123.

62  K 43.
63  K 50.
64  J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza…, 322.
65  J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997, 215-216.
66  Tamże, 216. Na tle ówczesnego judaizmu zachowanie takie musiało działać szoku-

jąco, budzić zgorszenie. [...] W judaizmie rabinistycznym człowiek bezżenny bywał 
traktowany na równi z takim, który rozlewa krew. Nie mógł zostać rabinem.

67  Patrz przypis 47-49.
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o innych fragmentach mariańskich ustaw, które choć o królestwie wy-
rażają się nie wprost, wzmacniają jednak obraz Jezusa głoszącego pano-
wanie Boga. Te ostatnie zostaną szczegółowo wymienione w dalszej czę-
ści opracowania, podobnie jak przytaczane przez paragrafy dokumenty 
soborowe, które w swej treści również traktują o Chrystusowym prokla-
mowaniu królestwa.

Po stwierdzeniu faktu, że w Konstytucjach i Dyrektorium marianów 
rzeczywiście można odnaleźć Chrystusa zwiastującego królestwo Boże, 
rodzą się kolejne pytania: do kogo skierowane było to orędzie i jaką 
treść teologiczną zawierało nauczanie o królestwie według mariańskich 
ustaw? Z całą pewnością adresatem Chrystusowej nauki o królestwie są 
Jego uczniowie. 

Konstytucje i Dyrektorium prezentują liczne wskazania skierowane 
do marianów jako uczniów Chrystusa, zawierające wyraźne wezwania 
do pójścia Jego śladami68. Tego typu wypowiedzi znajduje się w Konsty-
tucjach wiele. Ideę naśladowania można znaleźć w wyrażeniach: „podą-
żanie za Chrystusem”69, „naśladowanie Chrystusa”70 i „Chrystus wzo-
rem”71. Ponadto dwa paragrafy Konstytucji, choć nie powołują się na 
tekst Ewangelii, posiadają treść zbliżoną w swoim brzmieniu do nauki 
Chrystusa adresowanej do uczniów. Mówią o „dźwiganiu krzyża z Chry-
stusem”72, co stanowi wyraźne echo słów Pana: Jeśli kto chce pójść za 
Mną [...], niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24; 
por. Mk 8, 34; Łk 9, 23) oraz o wspominanym już opuszczeniu przez 
uczniów swych bliskich „dla Królestwa niebieskiego”73 (por. Łk 18, 29-30). 
Najbardziej szczegółowy obraz Jezusa w gronie Jego uczniów prezen-
tują jednak, przywoływane w ustawach, fragmenty z Pisma Świętego. 
W mariańskiej „ustawie zasadniczej” na temat proklamowania króle-
stwa uczniom można znaleźć osiem cytatów z Ewangelii w dziewięciu 
paragrafach Konstytucji74. Są to, poza jednym (Łk 12, 33)75, fragmenty 

68  Wynika to z centralnej idei życia zakonnego, którą jest naśladowanie Chrystusa. 
Por. przypis 1.

69  K 6, 26, 41, 144, 165.
70  K 5, 24, 29, 43, 48, 56, 63, 192.
71  K 5, 24, 55, 144, 184.
72  K 32.
73  K 109.
74  K 20, 31, 39, 44, 48, 50, 55, 112, 153.
75  K 44.
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z Ewangelii według św. Mateusza. Z kazania na górze zostały zaczerpnię-
te trzy wersety: Mt 5, 1676, Mt 5, 4477 i Mt 5, 4878. Ma to znaczenie, 
bowiem ta część dzieła Mateuszowego bywa przez niektórych komen-
tatorów nazywana „podręcznikiem doskonałego ucznia Jezusowego”79. 
Pierwszy z wymienionych fragmentów: Tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie jest wskazówką drogą sercu Jezusa, i, jak wskazują 
egzegeci, stanowi autentyczny logion Mistrza z Nazaretu skierowany do 
najbliższego Mu grona80. Pozostałe dwa wersety z kazania na górze oraz 
Mt 9, 3781, Mt 19, 1282, Mt 20, 2883 i Łk 12, 33 są zwrotami skie-
rowanymi do większej grupy uczniów. Nieco inny charakter ma wypo-
wiedź Jezusa: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! 
(Mt 19, 21)84. Adresowana jest ona do bogatego młodzieńca, pozostali 
uczniowie są jedynie świadkami tej sceny. Przytaczane w Konstytucjach 
i Dyrektorium fragmenty dokumentów soborowych nie wnoszą nowych 
treści w stosunku do tego, co zostało przedstawione. Stanowią komen-
tarz do cytatów z Ewangelii (Mt 5, 4885; Mt 19, 1286; Mt 20, 2887) 
i uzupełniają wskazania dla marianów – uczniów Chrystusa88. 

Konstytucje wyraźnie ukazują, że głoszenie królestwa skierowane do 
grupy uczniów nie dokonywało się jedynie przez słowne nauczanie. Pro-
klamowanie królestwa dokonuje się w pierwszym rzędzie przez samo ist-

76  K 112.
77  K 31.
78  K 20.
79  J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza…, 122.
80  Tamże, 129.
81  K 153.
82  K 39.
83  K 55.
84  K 44, 48, 50.
85  LG 40 (K 20).
86  Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis 

(dalej: PO), 16 (K 40).
87  PC 14 (K 54-55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 23-24); UR 7 (D 100).
88  LG 40 (K 20), 44 (K 1, 21), 50 (K 19); PC 1 (K 1, 21), 5 (K 5, 41), 8 (K 168), 

13 (K 14, 43-44, 48, 50; D 11, 14); PO 16 (K 40); UR 2 (K 137), 4 (D 100), 
8 (D 100); Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius 
(dalej: OT), 5 (K 150, 186).
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nienie owej wspólnoty uczniów z ich Mistrzem89. Typowe cechy życia Je-
zusa i uczniów, podawane przez Konstytucje i Dyrektorium, to: bezżenność 
(Jezus sam żyjąc w celibacie, zachęca do takiej doskonałej powściągliwo-
ści)90, ubóstwo91, posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu92, miłość i jedność 
braterska93, miłość nieprzyjaciół94 oraz znoszenie trudów95. Ten właśnie 
styl życia, którego, jak twierdzi Joachim Gnilka, podstawowym znamie-
niem jest włączenie uczniów w działalność Jezusa, ich udział w głoszeniu 
panowania Boga96 brany nierozłącznie z głoszonym przez Jezusa słowem 
daje dopiero możliwość odczytania w pełni orędzia o królestwie głoszo-
nym uczniom. Charakterystyczny dla Jezusa i Jego uczniów sposób by-
cia ukazany w podstawowym dla marianów dokumencie, odbiegał od 
zwyczajów przyjętych w tym względzie przez społeczność żydowską. Jak 
komentuje kard. Schönborn: Jezus uczy swoją „rodzinę”, krąg swoich 
uczniów, jak trzeba żyć i działać w nowy sposób (por. Mt 5-6)97.

Chrystusowe głoszenie królestwa niebieskiego, adresowane do 
uczniów, to przede wszystkim objawianie Ojca. Przytaczany przez Kon-
stytucje tekst Mt 5, 16 zawiera zwrot „wasz Ojciec”98. U św. Mateusza 
takie sformułowanie pojawia się w ustach Jezusa po raz pierwszy właśnie 
w tym miejscu99. Zgodnie z egzegezą tego fragmentu Nauczyciel wskazu-
je tu Boga Ojca jako ostateczny cel wszelkiego dobra czynionego ręka-
mi uczniów. Jemu bowiem należy się chwała jako Panu i Stwórcy, który 
dał się ludziom poznać przez swe wspaniałe czyny i słowa100. Omawia-

  89 Por. Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, Poznań 2002, 250: 
Widoczny jest tu także pewien rys, który jest ważny dla zrozumienia królestwa 
Bożego: Jezus przebywa od początku we wspólnocie. [...] Wspólnota stanowi za-
sadniczy rys nadchodzącego królestwa, Kościoła in nuce.

  90 K 39, 41; PO 16 (K 40); PC 1 (K 1, 21); LG 50 (K 19).
  91 K 44, 48, 50, 109; PC 1 (K 1, 21), 13 (K 14, 43-44, 48, 50; D 11, 14); LG 

50 (K 19).
  92 K 24; PC 1 (K 1, 21), 5 (K 5, 41), 14 (K 54-55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 

23-24); UR 7 (D 100); OT 9 (K 192).
  93 UR 2 (K 137), 4 (D 100), 8 (D 100); OT 5 (K 150, 186).
  94 K 31.
  95 K 5, 26; PC 5 (K 5, 41); OT 9 (K 192).
  96 J. Gnilka, Jezus z Nazaretu…, 210.
  97 Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego…, 251.
  98 K 112. Nadto K 20 przywołuje fragment Mt 5, 48, w którym wspomniany 

zwrot jest również obecny.
  99 J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza…, 130.
100 Tamże.
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ny tu podstawowy akt mariańskiego ustawodawstwa ukazuje, że wcie-
lanie w życie tego doskonałego zbawczego dzieła Ojca ma się realizować 
zgodnie z zachętą przywołaną w paragrafie 20 Konstytucji: Bądźcie więc 
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48)101. Bóg 
Ojciec jest zatem miarą doskonałości ucznia Chrystusowego, co konkre-
tyzuje się w poleceniu: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co po-
siadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie (Mt 19, 21)102. 
W tym kontekście wyrzeczenie się majątku, przywołane przez Konstytu-
cje także w postaci fragmentu o sprzedawaniu własnego mienia i spra-
wianiu sobie trzosów, które nie niszczeją (Łk 12, 33)103, nie jest ekstra-
wagancją, ponieważ, jak podaje biblista F. Gryglewicz, opiera się ono na 
obietnicy nieprzemijającej nagrody przygotowanej przez Ojca w niebie, 
którą jest właśnie królestwo104. Nie dziwi więc w Konstytucjach wezwa-
nie marianów – naśladowców Chrystusa, by opuściwszy rzeczy ziemskie 
i wyzbywszy się wszelkiego nieuporządkowanego przywiązania do nich 
[..], tym gorliwiej szukali królestwa Bożego105. Zgodna z nim jest zachę-
ta, by przez zrzeczenie się majątku dziedzicznego na rzecz ubogich jesz-
cze dokładniej poszli śladami Chrystusa106, by jako uczniowie Chrystusa 
powierzali się „opatrzności Ojca Niebieskiego” właśnie przez życie w ubó-
stwie107 oraz by swego Mistrza naśladowali w Jego całkowitym posłu-
szeństwie woli Ojca i realizowali je ze względu na przykład Syna Boże-
go108. W ten sposób wyraża się całkowita ufność, którą uczniowie win-
ni pokładać w Bogu Ojcu. Dodatkowym elementem obrazu Ojca niebie-
skiego w przepowiadaniu Jezusa, który można uchwycić w mariańskich 
Konstytucjach i Dyrektorium, jest jedność, jaką Syn posiada z Ojcem i ja-
ka ma się stać udziałem uczniów Mistrza z Nazaretu. W paragrafie 137 
jest ukazane pragnienie Chrystusa, by ci, którzy w Niego wierzą, stano-

101 Tamże, 143.
102 K 44, 48, 50.
103 K 44.
104 F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp - przekład z oryginału - ko-

mentarz, Poznań-Warszawa 1974, 240.
105 K 43.
106 K 48.
107 PC 13 (K 14, 43-44, 48, 50; D 11, 14).
108 K 24, 61. Przytaczany przez mariańskie ustawy fragment z dekretu Perfectae ca-

ritatis (PC 14 [K 54-55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 23-24]) podaje: Chrystus 
ze względu na posłuszeństwo Ojcu służył braciom i życie swoje oddał jako okup 
za wielu.
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wili jedno, a w przytaczanych przez ustawy dokumentach Soboru Waty-
kańskiego II, zwłaszcza zaczerpniętych z Dekretu o ekumenizmie109, zo-
stał ukazany Chrystus modlący się o tę jedność na wzór swej łączno-
ści z Ojcem.

Kolejnym adresatem Jezusowej nauki o królestwie są, według Kon-
stytucji i Dyrektorium, ubodzy, choć trzeba przyznać, że na ich temat 
mariańskie ustawy wyrażają się dość ogólnie. Z wersetu zaczerpnięte-
go z Ewangelii Mateuszowej, który posłużył powyżej do ukazania obec-
ności w Konstytucjach idei królestwa głoszonego przez Zbawiciela (Mt 
5, 3)110, można jednak wyciągnąć wniosek o tej właśnie grupie adresa-
tów orędzia o królestwie. Jak mówi kardynał Schönborn: Kiedy Jezus ogła-
sza ubogich błogosławionymi (szczęśliwymi) i obiecuje im Królestwo Boże, 
mamy wówczas do czynienia z centralnym nauczaniem Jezusa111. Usta-
wy mariańskie przytaczają słowa: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca (Mt 11, 29)112, ukazując 
Jezusa nauczającego „utrudzonych i obciążonych” (por. Mt 11, 28). Po-
wołując się nadal na arcybiskupa Wiednia, można stwierdzić, że słowa 
o „ubogich w duchu” najdokładniej odnoszą się do ludzi, którzy w rozu-
mieniu uczonych w Piśmie uchodzili za niezdolnych do mądrości i dla-
tego byli ubodzy w najwyższym stopniu113. Do nich, na wzór Chrystu-
sa, posyłają marianów ich Konstytucje i Dyrektorium, wskazując wśród 
przynależnych im prac apostolskich wykładanie nauki chrześcijańskiej, 
zwłaszcza ludziom prostym114. W punkcie 99 Dyrektorium odnajdujemy 
wskazanie dla proboszczów, by jako pasterze zabiegali „o spotęgowanie 
życia chrześcijańskiego” wszystkich powierzonych sobie wiernych, stąd 
winni również „otaczać ojcowską miłością ubogich i chorych”. Mariań-
skie życie na wzór Jezusa oznacza również uwagę skierowaną na ubo-
gich – grzeszników. Wydaje się to być jak najbardziej zgodne ze świadec-
twem Pisma Świętego, według którego Mistrz z Nazaretu poświęcał tej 
grupie ubogich szczególnie dużo uwagi115. Marianów winien zatem ce-

109 UR 2, 4 (K 137), 8 (D 100). Por. także OT 5 (K 150, 186).
110 K 43.
111 Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego…, 57.
112 K 29.
113 Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego…, 59.
114 D 1.
115 J. Gnilka, Jezus z Nazaretu…, 135-144.
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chować zapał płomienny i łagodny [...] umiejący współczuć ludzkiej sła-
bości, łaskawy i miłosierny względem błądzących116. Dyrektorium zwraca 
uwagę na sposób sprawowania sakramentu pokuty. Akcent jest położo-
ny tam nie tylko na miłość i łaskawość, ale także na cierpliwość wobec 
nie dość usposobionych penitentów117. Jedność Jezusa z ubogimi wyrażo-
na w słowach poparta była prowadzonym przez Niego życiem. Ustawy 
wyraźnie ukazują Jezusa ubogiego118, a wspomniany już fragment sądu 
ostatecznego (Mt 25, 34-36) z 50 paragrafu Konstytucji, zgodnie z eg-
zegezą, wskazuje, że utożsamia się On z każdym biednym, głodnym czy 
potrzebującym pomocy119. Szczytem Jezusowej jedności z ubogimi stał 
się krzyż, który Konstytucje ukazują jako miejsce, gdzie z własnej woli 
został ogołocony najbardziej, by odkupić tych, do których przyszedł tak 
drogą ceną krwi i życia120.

Traktując o ubóstwie, podstawowy dokument Zgromadzenia Księ-
ży Marianów zapowiada wypełnienie najgłębszych oczekiwań „ubogich 
w duchu” (Mt 5, 3)121. Mający przyjąć Jezusowe jarzmo (Mt 11, 29)122 
są wezwani, by u Niego znaleźli odpoczynek oczekiwany w czasach 
ostatecznych (Mt 11, 28)123, o których mówi cytowany już fragment 
z Ewangelii według św. Mateusza, przywołujący obraz sprawiedliwego 
sądu (Mt 25, 34-36)124. Ostateczny cel człowieka, którym jest osiągnię-
cie doskonałej miłości, ukazuje także dokument soborowy przywoływa-
ny w 43 paragrafie125. Analizując mariańskie Konstytucje i Dyrektorium, 

116 K 37.
117 D 91.
118 K 43; LG 50 (K 19); PC 1 (K 1, 21), 13 (K 14, 43-44, 48, 50; D 11, 14).
119 Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968, 56. Por. LG 8: Chrystus 

został posłany przez Ojca, „aby ubogim nieść dobrą nowinę, aby uzdrawiać skru-
szonych w sercu” (Łk 4, 18) [...], podobnie i Kościół otacza miłością wszystkich 
dotkniętych ludzką słabością, co więcej w ubogich i cierpiących odnajduje wize-
runek swego ubogiego i cierpiącego Założyciela; KKK 544.

120 K 37. Por. K 43; LG 42 (K 43); PC 14 (K 54-55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 
23-24); UR 2 (K 137). Por. także KKK 545; T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boga Żywego…, 122: Śmierć krzyżowa Jezusa stanowi [...] zamknięcie gło-
szenia – a jeszcze bardziej wprowadzania – królestwa Bożego w świecie.

121 K 43.
122 K 29.
123 J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza…, 202.
124 K 50.
125 LG 42 (K 43).
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można zatem stwierdzić, że głosząc królestwo ubogim, Jezus ukazywał 
je jako wypełnienie zbawczych obietnic, co, jak podaje W. Kasper, mia-
ło się zrealizować jako Boży sąd przywracający sprawiedliwość: wyzwo-
lenie od niesprawiedliwej władzy, opiekę nad biednymi, bezbronnymi 
oraz pokój126.

Wśród adresatów orędzia o królestwie, których można znaleźć w ma-
riańskich Konstytucjach i Dyrektorium, należy wymienić także tych, na 
których ustawy wskazują jedynie przez pojedyncze przykłady z Ewange-
lii lub krótkie wzmianki w treści paragrafów. Fragment dotyczący sprawy 
zmartwychwstania z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 20, 35-36)127 
ukazuje przysłuchujących się Jezusowi saduceuszów i uczonych w Piśmie. 
Mistrz z Nazaretu odsłania im jedną z tajemnic życia w „przyszłym świe-
cie”, które, jak wskazuje bł. Jan Paweł II, jest niczym innym jak „króle-
stwem Boga”, jest także ostateczną i wieczną „ojczyzną” (por. Flp 3, 20) 
człowieka, jest „domem Ojca” (J 14, 2)128. Tam w pełni objawi się dzie-
cięctwo Boże tych, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym, oni zaś sami ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić 
i równi aniołom nie będą podlegać śmierci. Konstytucje przywołują nad-
to postacie Marii i Marty z Betanii. Podczas pobytu w ich domu Jezus 
przypomina o konieczności wybrania tego, co najlepsze. Zgodnie z in-
terpretacją biblistów chodzi o słuchanie słowa Bożego, o samego Boga 
jako „cząstki” tych, którzy pozostają Mu wierni129. Specyficznym adre-
satem nauki o królestwie jest Matka Jezusa. Z jednej strony ustawy nie 
dają wyczerpującego obrazu relacji Maryi z Jej Synem, z drugiej wyraźnie 
wskazują na Jej wyjątkową pozycję pośród wszystkich, którym głoszono 
Dobrą Nowinę. Dwa paragrafy: 6 i 56, ukazują Niepokalaną Dziewicę 
jako tę, która w sposób doskonały zjednoczyła się z Chrystusem, służąc 
tajemnicy Odkupienia pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim130 i dla-

126 W. Kasper, Jezus Chrystus…, 67. Por. Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego…, 
59.

127 K 40.
128 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmar-

twychwstania, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus od-
wołuje się do zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, 
Lublin 1998, 27.

129 F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza…, 219. 
130 K 56.

Mateusz Turkowski MIC
320



tego jest Ona wzorem w uczniowskim podążaniu za Mistrzem, wspiera-
jąc równocześnie w podjętym wysiłku131.

Podsumowując, można stwierdzić, że Chrystus działający publicznie 
to, według Konstytucji i Dyrektorium marianów, Chrystus proklamują-
cy nadchodzące królestwo Boże poprzez nauczanie i styl życia. Trzeba 
w tym miejscu zauważyć brak w Konstytucjach i Dyrektorium przykła-
dów z licznych przypowieści o królestwie. Nie znajdzie się też w usta-
wach marianów wersetów z Ewangelii, czy choćby ich parafraz, mówią-
cych o cudach Jezusa. Tymczasem właśnie przez cuda, wśród których 
szczególne znaczenie miały egzorcyzmy, Chrystus potwierdzał, że istot-
nie przyszło w Nim królestwo Boże, że jest On zapowiedzianym Me-
sjaszem posłanym przez Ojca132. Wśród adresatów Jezusowego orędzia 
ukazanych w mariańskiej „ustawie zasadniczej” są uczniowie, ubodzy, 
uczeni w Piśmie, saduceusze oraz Maryja. Głoszone im panowanie Boga 
to przede wszystkim odkrywanie ojcostwa Jahwe. Bóg – Pan i Stwórca – 
jest tym, który troszczy się o człowieka. Królestwo polega więc na po-
kładaniu w Nim całkowitej ufności, której najwyższy wyraz dał Chry-
stus na krzyżu. Ostatecznie pełne panowanie Boga rozpocznie się spra-
wiedliwym sądem, po nim zaś nastąpi spełnienie najgłębszych oczeki-
wań „ubogich w duchu”. Posiądą oni ową „najlepszą cząstkę” – Boga 
samego i odpoczynek w nowej już rzeczywistości, wolnej od zła i cier-
pienia. Można więc wyróżnić w Konstytucjach i Dyrektorium trzy aspek-
ty orędzia Chrystusa: eschatologiczny, jako zadatek obietnicy królestwa 
(nadzieja na jego przyjście), teologiczny, w którym królestwo oznacza sa-
mego Boga i Jego panowanie oraz soteriologiczny – wybawienie od cier-
pień, łez i śmierci133.

2. Chrystus zmartwychwstały

Dobra Nowina o Chrystusie zmartwychwstałym jest podstawową 
prawdą wiary chrześcijan134. Kościół będąc misyjnym ze swej natury135, 
jest wezwany, by głosić orędzie o zbawieniu wszystkim ludziom, rozwi-

131 K 6.
132 KKK 547-548. Por. LG 5; DV 4. Por. także W. Kasper, Jezus Chrystus…, 92-95; 

T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego…, 96-97.
133 Por. W. Kasper, Jezus Chrystus…, 68-83.
134 KKK 638.
135 AG 2 (K 139).
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jając w czasie posłannictwo samego Zbawiciela136. Osoby zakonne, na 
mocy swego całkowitego oddania się na służbę królestwa Bożego, są 
w szczególny sposób wezwane, by pełniąc wobec Ludu Bożego rolę wy-
chowawczą, dawać świadectwo o tej Chrystusowej miłości, która oży-
wia wszystko137. Mając na uwadze apostolski charakter Zgromadzenia 
Księży Marianów, jak najbardziej zasadnym wydaje się wyeksponowanie 
obrazu Zmartwychwstałego, który został ukazany w Konstytucjach i Dy-
rektorium. Te podstawowe dokumenty regulujące życie jego członków, 
których ustawy współbracia powinni [...] sobie bardzo cenić [...], zżyć się 
z nimi i wiernie ich przestrzegać138, zostały dane przez Kościół właśnie 
po to, aby służyły powierzonej marianom misji głoszenia Chrystusa, któ-
ra musi być naznaczona uprzednią kontemplacją Jego oblicza139. Przed-
miotem obecnych poszukiwań w Konstytucjach i Dyrektorium jest więc 
Osoba Zmartwychwstałego, a że w wielkanocnym dziele można wyróż-
nić potwierdzenie Jego Bożego synostwa i dokonanie Odkupienia całej 
ludzkości, stąd całość tych rozważań zostanie ujęta w schemat ukazują-
cy Chrystusa jako wywyższonego Pana, zasiadającego po prawicy Ojca 
oraz Chrystusa Odkupiciela i Zbawcę, jednającego ludzi z Bogiem.

2.1. Chrystus wywyższony

Konstytucje i Dyrektorium ukazują Zmartwychwstałego poprzez uży-
cie w 23 miejscach tytułu „Pan” (gr. Kyrios)140. Pod względem często-

136 KKK 851-852; AG 5.
137 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie 
życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, Rzym 2002, 1.

138 K 275.
139 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego, Rozpocząć na nowo od Chrystusa…, 23: Droga, którą życie konsekrowa-
ne powinno podjąć na początku nowego tysiąclecia, jest naznaczona kontempla-
cją Chrystusa ze wzrokiem bardziej niż kiedykolwiek wpatrującym się w oblicze 
Pana (podkr. – M.T.) [...] Możemy przywołać na pamięć niektóre uprzywilejowane 
miejsca, gdzie można kontemplować oblicze Chrystusa dla odnowienia pragnienia 
życia w Duchu. Są to szlaki duchowości przeżywanej w konkrecie życia, zadanie 
pierwszoplanowe obecnego czasu, okazja do odczytywania w życiu i codziennym 
doświadczeniu bogactw duchowych własnego charyzmatu w odnowionym kon-
takcie z tymi samymi źródłami, które pozwoliły założycielom i założycielkom z do-
świadczenia Ducha Świętego wzniecić iskrę nowego życia i nowe dzieła, będące 
szczególnym odczytaniem Ewangelii, obecnej w każdym charyzmacie.

140 K 5, 21, 22, 28, 43, 55, 75, 89, 94, 107, 109, 112, 133, 153, 157, 178, 
184, 275; D 24, 34, 67, 113, 256.
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tliwości występowania w omawianych dokumentach, jest to Jego dru-
gie określenie141. Termin ten wskazuje, że Jezus dostąpił uwielbienia 
przez Boga i wyraża [...] tajemnicę Chrystusa, Syna Człowieczego i Syna 
Bożego142. Wydaje się być syntezą zawartego w Symbolu Nicejsko-Kon-
stantynopolitańskim artykułu wiary: „siedzi po prawicy Ojca”143. Usta-
wy konkretyzują treściową zawartość tego tytułu w kolejnych paragra-
fach i punktach. 

Chrystus objawiony jako Bóg jest rzeczywistym Panem życia i śmier-
ci oraz jedyną racją istnienia człowieka. Konstytucje mówią o Nim jako 
„jedynie koniecznym” – zarówno w treści paragrafu 41, jak i poprzez 
dwukrotne przywołanie odpowiedniego fragmentu z dekretu Perfectae ca-
ritatis144. Zmartwychwstały i uwielbiony Jezus „zastępuje wszystko”145. 
Cały wysiłek marianina ma być z tego powodu skierowany na pozna-
wanie, miłowanie i naśladowanie Chrystusa, na napełnianie się Jego du-
chem146. Jego jedynie należy szukać, odrzucając pragnienie własnej korzy-
ści147. W tym kontekście nietrudno odnieść słowa z 4 paragrafu Konsty-
tucji o całkowitym zaofiarowaniu się, oddaniu i poświęceniu Bogu i Jego 
sprawom, ażeby Bóg stał się ośrodkiem życia zarówno dla poszczególnych 
członków, jak i całego Zgromadzenia, nietrudno odnieść do wywyższone-
go Pana148. Dodatkowym uzasadnieniem tego zabiegu może być, wspo-
mniane już wcześniej, hasło Zgromadzenia: „Za Chrystusa i Kościół”, 
które konkretyzuje owo centrum życia mariańskiego149. 

141 Najczęściej używanym określeniem Jezusa jest występujący 53 razy tytuł „Chry-
stus”: K 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 37, 40, 
41, 43, 48, 55, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 87, 88, 94, 111, 115, 
120, 137, 139, 144, 146, 157, 160, 162, 165, 166, 184, 192, 194, 275; 
D 3, 5, 26, 90, 93, 115, 281. Poza „Chrystusem” i „Panem” występuje jesz-
cze w ustawach pięć określeń Syna Bożego, żadne jednak nie pojawia się czę-
ściej niż 3 razy.

142 P. Ternant, Pan, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, 
642; por. także A. Tronina, Jezus Chrystus. Nazwy. Biblijne, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 1350.

143 Por. Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna swego…, 364: pierwotny Kościół potwierdził 
artykułem Credo o „zasiadaniu po prawicy Ojca”: że Chrystus jest Bogiem, „isto-
towo równym z Ojcem”, i że nie porzucił On swego człowieczeństwa po uwielbie-
niu, ale rzeczywiście „cieleśnie” zasiada po prawicy Ojca.

144 K 41; PC 25 (K 5, 41).
145 K 87.
146 K 5.
147 K 157.
148 K 4.
149 K 13.
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Chrystocentryczne ukierunkowanie ustaw łączy się z akcentowa-
niem władzy, którą posiadł Bóg-Człowiek. Konstytucje przytaczają wer-
set z Listu do Hebrajczyków: a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez 
Niego też stworzył wszechświat (Hbr 1, 2)150. Według egzegetów, uczy-
nienie Chrystusa dziedzicem nie jest wydarzeniem pozaczasowym, do-
konało się po zmartwychwstaniu i łączy się z otrzymaniem władzy, aby 
tym dziedzictwem obdarzać spadkobierców Bożej obietnicy151. Jako Bóg, 
Chrystus umacnia więc swoją łaską152, pomaga znosić wszelkiego rodza-
ju trudy153, pozwala żyć z jej pełni, czego wzorem jest Niepokalana154. 
Cytowany w 94 paragrafie fragment z Listu do Rzymian: miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego (Rz 5, 5), zwraca 
uwagę na szczególną łaskę, którą jest sam Duch Święty, zaś przywoły-
wane przez ustawy punkty 40 i 48 Konstytucji dogmatycznej o Koście-
le wprost stwierdzają, że posyłającym Ducha jest Chrystus155. Biblista 
ks. Józef Kudasiewicz wyjaśnia, że posłanie Ducha jest aktem specyficz-
nym, aktem Boga, dlatego Jezus dopiero wtedy pośle Ducha, gdy przez 
uwielbienie objawi w pełni swoje Bóstwo i powróci w swym człowieczeń-
stwie do chwały Ojca, jaką posiadał przed stworzeniem świata156. Wywyż-
szony Pan, w świetle omawianych dokumentów, stanowi zatem wszystko, 
co dla człowieka potrzebne, obdarza pełnią swojej łaski, nic więc dziw-
nego, że mariańskie ustawodawstwo zaleca także, by w Nim się wese-
lić157, a w stosunkach społecznych i politycznych Jego uznawać za swą 
jedyną partię158. 

Chrystus, przedstawiony w mariańskich Konstytucjach i Dyrekto-
rium, jest też dla człowieka przystępem do źródła świętości – Trójjedy-

150 K 83.
151 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu…, 482-483. Por. M.M. Bourke, List do 

Hebrajczyków, w: Katolicki komentarz biblijny…, 1462.
152 K 144.
153 K 89.
154 K 145: W Niepokalanej Maryi [...] uznajemy przedziwny wzór nowego człowie-

ka, który żyje z pełni Chrystusowej łaski i cnoty.
155 LG 40 (K 20), 48 (K 118).
156 J. Kudasiewicz, Duch Święty a grzech świata (J 16, 7-11), w: Jan Paweł II, Dominum 

et vivificantem. Tekst i komentarze, red. A.L. Szafrański, Lublin 1994, 176.
157 K 107.
158 K 111.
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nego Boga159. Świętość człowieka realizuje się przez zjednoczenie z Bo-
giem-Człowiekiem, z którego [...] wypływa wszelka łaska i życie160. Ma-
rianie winni zatem wszystko czynić „z Chrystusem, w Chrystusie i przez 
Chrystusa”161 i już tu, na ziemi, zgodnie z wezwaniem św. Pawła, we 
wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu162. 
Cytowany fragment, będący parafrazą słów Listu do Kolosan (por. Kol 
3, 3), ma orientację eschatologiczną, którą dobrze oddaje św. Augustyn 
w słowach: Najpierw idź sercem tam, dokąd pójdziesz ciałem163. Łączy 
się to z tym, co Walter Kasper opisuje jako eschatologiczne wywyższenie 
na określony (krótki) okres czasu, aby potem zjawić się i powrócić do nie-
ba jako eschatologiczny Mesjasz164. Chwała niebieska, zapowiadane od-
nowienie, już się bowiem rozpoczęło w Chrystusie165, jak podaje Kon-
stytucja dogmatyczna o Kościele w przytaczanych przez omawiane doku-
menty punktach. Przedmiotem oczekiwania jest natomiast moment po-
wrotu Chrystusa w majestacie, wraz z ostatecznym wypełnieniem Bożych 
obietnic166. Świadectwo wypatrywania paruzji mają dawać marianie przez 
ślub czystości, stając się, jak wskazują Konstytucje, żywym znakiem tego 
przyszłego świata, obecnego już przez wiarę i miłość167. Podobne brzmie-
nie zauważyć można w innych dokumentach soborowych przywoływa-
nych w ustawach. Traktując o życiu zakonnym w ogólności oraz o celiba-
cie podejmowanym przez duchownych, przedstawiają je jako zapowiedź 
przyszłego zmartwychwstania i pełną realizację królestwa168. 

159 LG 47 (K 194).
160 Tamże, 50 (K 19).
161 K 73.
162 K 65.
163 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian - Do Kolosan - Do Fi-

lemona - Do Efezjan. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, Poznań 1962, 
279.

164 W. Kasper, Jezus Chrystus…, 150.
165 LG 48 (K 118), por. W. Kasper, Jezus Chrystus…, 144: wraz z Jezusem zaczę-

ła się era [...] eschatologicznych wydarzeń.
166 LG 49 (K 19), 51 (K 118). Por. W. Kasper, Jezus Chrystus…, 150: najwcześniej-

sze wypowiedzi o wywyższeniu Jezusa tkwią w wyraźnie eschatologicznym kon-
tekście; Jezus zostaje wywyższony na określony (krótki) okres czasu, aby potem 
zjawić się i powrócić do nieba jako eschatologiczny Mesjasz.

167 K 40.
168 LG 44 (K 1, 21); PC 1 (K 1, 21); PO 16 (K 40); OT 10 (K 192).
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Spośród różnych aspektów wywyższenia Chrystusa na prawicę 
Ojca, Konstytucje i Dyrektorium najszerzej podejmują temat Jego obec-
ności w świecie, która dokonuje się w ustanowionym przez Niego Ko-
ściele. Wzmianki określające Kościół jako Chrystusowy169 przypomina-
ją jeden z podstawowych elementów konstytutywnych Eklezji, wśród 
których na pierwszym miejscu Encyklopedia katolicka wymienia trwa-
nie w Chrystusie, bowiem społeczność osób staje się Kościołem, jeżeli jest 
Chrystusowa170. Dla opisania tej ścisłej łączności wierzących ze swoim 
Panem ustawy posługują się kategorią ciała. Przypominając za I. Con-
garem semickie znaczenie słowa „ciało”, które zawiera ideę miejsca lub 
strefy, a także środka, w którym ujawnia się działanie pierwiastka osobo-
wego, można zrozumieć, że Kościół jest ciałem Chrystusa, prawdziwym 
urzeczywistnieniem i ujawnieniem tego osobowego pierwiastka żywotne-
go, obecnie ukrytego w Bogu, którym jest Chrystus (umarły i) uwielbio-
ny171. Zgodnie z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego, porównanie to 
wyraża jedność wszystkich w Chrystusie, eksponuje Chrystusa jako Gło-
wę i Oblubieńca Kościoła172. Wszystkie trzy aspekty znalazły swoje od-
zwierciedlenie w omawianych dokumentach. Jedność Kościoła – Ciała 
Chrystusa podkreślają przywołane osobno, w dwóch paragrafach Kon-
stytucji, wersety z Listu do Efezjan: Usiłujcie zachować jedność Ducha 
dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostali-
ście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie (4, 3-4)173. 
Zgodnie z egzegezą katolicką, w kontekście tego listu, „ciało” oznacza Ko-
ściół, który stanowi jedność, mimo wielości członków174. Jest to jedność 
organiczna, której sprawcą jest Duch Święty – Ożywiciel Kościoła jako 
Ciała Chrystusowego175. Przytaczane przez mariańskie ustawy dokumen-
ty soborowe ukazują wielość instytutów zakonnych w Kościele, z któ-
rych każdy wnosi swój wkład w budowanie Ciała Chrystusowego176. 
Także świeccy, zgodnie z przywoływanym punktem 33 Lumen gentium, 

169 K 21, 173, 259, 273; D 28.
170 Cz. Bartnik, Kościół. Byt osobowy, w: Encyklopedia katolicka…, kol. 1008.
171 Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata…, 111.
172 KKK 789.
173 K 91, 97.
174 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 441.
175 Tamże, 440-441.
176 LG 45 (K 57); PC 1 (K 1, 21), 14 (K 54, 55, 58, 60, 62-64, 102; D 20, 

23-24).
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kimkolwiek są, powołani są do tego, aby jako żywe członki [...] przyczyniali 
się do wzrostu Kościoła i jego ustawicznego uświęcania177. Paragraf 19 na-
zywa Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa, podkreślając, że łączność 
wiernych żyjących na ziemi z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusa, 
bynajmniej nie ustaje; przeciwnie [...] jeszcze się umacnia dzięki wzajem-
nemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. Przypis tam zamieszczony od-
syła do Konstytucji dogmatycznej o Kościele, gdzie została omówiona sze-
rzej jedność ludu pielgrzymującego z mieszkańcami czyśćca i nieba w ra-
mach Mistycznego Ciała Chrystusa178. 

We wspomnianym punkcie 33 Konstytucji dogmatycznej o Koście-
le wyraźnie została wyakcentowana funkcja Chrystusa jako Głowy, pod 
którą zgromadzone zostały wszystkie pozostałe części Kościoła-Ciała. Ak-
tualizuje się ona szczególnie podczas liturgii. W niej, jak wskazują ma-
riańskie ustawy, Jezus Chrystus wykonuje swój urząd kapłański179 oraz 
sprawuje dzieło uświęcenia180. Pan jest obecny we wspólnocie, w zgro-
madzeniu wiernych, swoją mocą i w swoim słowie, jak to przyrzekł mó-
wiąc: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię Moje, tam i Ja je-
stem pośród nich” (Mt 18, 20)181. Jest wszędzie tam, gdzie rozważane 
jest słowo Boże i daje się przez nie coraz bardziej poznawać182. Ustawy 
mariańskie nazywają zastępcami Chrystusa przełożonych183, spowiedni-
ków i kierowników duchowych184, Jego szczególnej obecności upatrują 
jednak w Eucharystii, która jest węzłem jedności i miłości185 oraz ożywia 
więź z Nim samym186. Przywoływane dla głębszego zrozumienia treści 
paragrafów dokumenty Soboru Watykańskiego II wskazują na rzeczywi-

177 LG 33 (K 115).
178 LG 50 (K 19). Wśród przywoływanych przez ustawy dokumentów termin „Mi-

styczne Ciało Chrystusa” pojawia się jeszcze w Sobór Watykański II, Konstytu-
cja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (dalej: SC) 99 (K 75); Sobór Wa-
tykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (dalej: 
AA), 3 (K 115).

179 K 69.
180 K 146, por. K 69.
181 K 67.
182 K 66, 144, 166; PC 6 (K 65, 66, 69); DV 25 (K 66); PO 18 (K 70); OT 8 

(K 192).
183 D 281.
184 K 71.
185 K 69, por. DV 47.
186 K 166; PO 8 (K 70); AG 39 (K 141).
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187 SC 7 (K 67, 69); LG 48 (K 118).
188 SC 7 (K 67, 69); AG 39 (K 141); UR 7 (D 100).
189 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 373-374.
190 LG 44 (K 1, 21), 65 (K 6, 23); SC 7 (K 67, 69).
191 KKK 796.
192 K 5; D 3, 93.
193 Tytuł ten pojawia się jednak wielokrotnie w przywoływanych przez paragra-

fy odpowiednich punktach dokumentów soborowych, np. LG 50 (K 19), 63 
(K 56).

stą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina187 oraz w osobie 
celebransa188. Warto zauważyć, że Chrystus-Głowa został ukazany tak-
że w Ef 1, 10, przywoływanym w paragrafie 144. Egzegeza tego frag-
mentu wskazuje jednak, że w tym tekście nie ma jeszcze dopełnienia dla 
„Głowy” w postaci „Ciała”, jest tam raczej mowa o całym świecie, który 
otrzymuje w Chrystusie jako chwalebnym Kyriosie swoją Głowę189. Trze-
ci z aspektów Mistycznego Ciała Chrystusa został ukazany w paragra-
fie 7 Konstytucji, w którym Kościół nazwano Oblubienicą Chrystusową. 
Określenie to zostało użyte jeszcze trzykrotnie w przywoływanych przez 
ustawy dokumentach ostatniego soboru190 i wskazuje na relację osobo-
wą pomiędzy Głową – uwielbionym Panem i złączonymi z Nią członka-
mi; na miłość, którą Chrystus przypieczętował swoją krwią191.

Podsumowując, można stwierdzić, że Konstytucje i Dyrektorium nie 
posługują się tytułem „Pan” jedynie jako formą bliskoznaczną na określe-
nie Osoby Chrystusa. Treść ustaw daje dość wyczerpujący obraz wywyż-
szonego Bożego Syna. Wskazuje na ujawnione w Jezusie Bóstwo, na Jego 
uczestnictwo we władzy Ojca. Omawiane dokumenty ukazują Kyriosa 
umacniającego wierzących łaską i posyłającego im Ducha. Chrystus jest, 
według mariańskiej „ustawy zasadniczej”, oczekiwanym u końca czasów 
Panem, który jednak już dziś jest obecny w Kościele w słowie, we wspól-
nocie, sakramentach, a wśród nich w sposób szczególny w Eucharystii. 
Pełni w nim funkcję Głowy, jednocząc w sobie różnorodne członki swego 
Ciała-Kościoła, który Konstytucje nazywają też Jego Oblubienicą.

2.2. Chrystus Odkupiciel i Zbawca

W Konstytucjach i Dyrektorium marianów ustawodawca trzykrotnie 
używa tytułu „Zbawiciel” jako imienia własnego Bożego Syna192, nie sto-
suje natomiast w stosunku do Niego określenia „Odkupiciel”193. Treść 

Mateusz Turkowski MIC
328



194 K 37; LG 50 (K 19).
195 Por. KKK 613: Śmierć Chrystusa jest [...] ofiarą paschalną, która wypełnia osta-

teczne odkupienie ludzi przez Baranka, „który gładzi grzech świata”, i ofiarą No-
wego Przymierza, przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem oraz dokonują-
cą pojednania z Nim przez „Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28); KKK 614: Ofiara Chrystusa jest [...] ofiarą 
Syna Bożego, który stał się człowiekiem; dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje 
życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo.

196 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 284.
197 Tamże, 458.
198 K 117. Por. F. Courth, Traktat VI. Mariologia – Maryja, Matka Chrystusa…, 146: 

Istotnego przesunięcia, ukazującego w nowym świetle uświęcenie Maryi i koniecz-
ność Jej odkupienia, dokonał franciszkanin Johannes Duns Scotus. Podobnie jak 
Tomasz, on również istotę grzechu pierworodnego upatruje w zawinionym przez 
człowieka braku sprawiedliwości pierwotnej; odmiennie od Augustyna, pożądli-
wości nie włącza w pojęcie grzechu pierworodnego. A z tego wynikają pewne na-
stępstwa dla rozumienia odkupionego poczęcia Maryi. U jego podstaw leży poję-
cie tzw. absolutnego wcielenia. Wcielenie Logosu nie ma żadnej przyczyny imma-
nentnej; nie mógł go spowodować nawet grzech. Wynika stąd ścisły związek Chry-
stusa z Maryją. Od samego początku jest Ona włączona w odwieczny plan Boży 
wcielenia się Jego Syna. Szkot wyprowadza z tego wniosek, że wszystkie stworze-
nia, z aniołami włącznie, są Maryi podporządkowane. W zbawczym planie Boga 
zajmuje Ona, jako Jego wybrana, drugie miejsce po Chrystusie. Por. także H. Bo-
urgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, Znaki zbawienia, Kraków 2001, 507.

199 K 6.

paragrafów i punktów pozwala jednak na odnoszenie obu terminów do 
Osoby Wcielonego Słowa. Według ustaw, Chrystus odkupił dusze ludzi 
ceną swojej krwi, oddając za nich życie194. Wskazuje to na ofiarę, któ-
rą właśnie dla odkupienia Pan Jezus złożył z samego siebie195. Skutkiem 
tego dzieła jest nowe stworzenie. Paragraf 162 Konstytucji mówi o „no-
wym człowieku”, którego nowicjusze winni przyoblekać, a przytaczane 
w tym miejscu fragmenty z Listów św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 9-10) 
i do Efezjan (Ef 4, 22-24) precyzują to pojęcie. Według komentarza do 
Kol 3, 10, u św. Pawła przyobleka się nie tylko cnoty, lecz i samego Chry-
stusa196. Mimo tak jasnego stwierdzenia i widocznej w obu wymienio-
nych fragmentach paraleli Adam – Chrystus, nowy człowiek stworzony 
na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości (Ef 4, 24) to 
nie jest, według egzegetów, ani powrót do stanu iustitia originalis, ani 
wprost sam Chrystus, lecz homo renovatus per gratiam197. Ustawy wska-
zują na Maryję Niepokalaną jako najwspanialszy owoc tej łaski198. Mi-
sterium, które stało się Jej udziałem, jest szczególnym znakiem pobudza-
jącym do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia199. By jed-
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200 K 133.
201 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 284-285. 456-459.
202 Tamże, 398.
203 KKK 1272.
204 K 94.
205 LG 44 (K 1, 21).
206 Tamże, 40 (K 20).
207 Tamże, 9 (K 115), 44 (K 1, 21).
208 Tamże, 40 (K 20); SC 10 (K 67, 69).
209 Tamże, 40 (K 20).
210 PC 5 (K 5, 41): Członkowie wszystkich instytutów [...] życie swoje oddali na Jego 

służbę, to zaś stanowi jakąś szczególną konsekrację głęboko zakorzenioną w kon-
sekracji chrztu [podkreślenie – M.T.] i pełniej ją wyrażającą.

211 K 1, 115.
212 Por. Y. Congar, Wezwani do życia, Kraków 1999, 184: Miłość nigdy nie ustaje. 

[...] chodzi o miłość, jaką nas Bóg kocha, miłość, której podmiotem jest On sam. 

nak zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa stało się udziałem człowieka, by 
mógł on przyoblec nowego człowieka odnowionego przez łaskę, potrze-
ba najpierw z jego strony wiary w Dobrą Nowinę ogłoszoną przez Jezu-
sa, ponieważ nikt nie może być zbawiony, jeśliby wpierw nie uwierzył200. 
Kolejnym zaś etapem jednoczenia się z Chrystusem Odkupicielem jest 
chrzest, na co wskazują wymienione powyżej fragmenty z Pisma Świę-
tego201 oraz Ef 2, 10, przytaczany w punkcie 18 Dyrektorium. Zawarte 
w nim słowa: jesteśmy [...] stworzeni w Jezusie Chrystusie, nawiązują do 
tego właśnie sakramentu202. Według wiary Kościoła chrzest to skok jako-
ściowy, który dokonuje się w katechumenie. Objaśnienie zawarte w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego wskazuje, że w przyjmującym sakrament 
następuje zmiana ontyczna – otrzymuje on niezatarte znamię przynależ-
ności do Chrystusa203. Konstytucje zgodnie z tą doktryną ukazują zjed-
noczenie z Panem dokonujące się w chrzcie204, a przywołując dokumen-
ty soborowe wyszczególniają owoce odkupienia, które przez ten sakra-
ment stają się udziałem człowieka. Mocą dzieła zbawczego chrześcija-
nin umiera dla grzechu205, dostępując usprawiedliwienia206 i odradza się 
do nowego życia207, stając się dzieckiem Bożym208 i uczestnikiem natu-
ry Bożej209. Rozpoczęte we chrzcie nowe życie w Chrystusie nie stanowi 
oderwania od świata, przeciwnie, mocą tej konsekracji210 chrześcijanin 
zobowiązany jest do współpracy ze swoim Panem dla „obfitszych owo-
ców”211. Współdziałanie z Odkupicielem, według Konstytucji i Dyrekto-
rium, dokonuje się w dwojaki sposób: przez czyny wskazujące na własne 
uświęcenie – wzrost w miłości212 oraz poprzez działalność apostolską. 
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[...] Dana jest nam zasada Nieba. Jesteśmy już nowym stworzeniem, które ma 
podjąć, dokończyć i wypełnić stworzenie tego świata (por. Rz 6, 15; 2 Kor 5, 17; 
Rz 6, 4 i 7, 6).

213 K 30.
214 A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 290.
215 Tamże, 287-289.
216 Tamże, 398-399.
217 D 55. 
218 E. Szymanek, List do Galatów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań-

Warszawa 1978, 112.
219 K 31.
220 K 97.
221 K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Po-

znań-Warszawa 1978, 249.

Ustawy przytaczają szereg fragmentów zaczerpniętych z listów Paw-
łowych, które ukazują miłość jako wypełnienie życia chrześcijańskiego. 
Werset z Listu do Kolosan: Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, 
która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14)213 ukazuje ją jako niezbędną 
dla doskonałości człowieka w Chrystusie214. Dzięki niej bowiem możli-
we jest rozwinięcie w pełni cnót miłosierdzia, dobroci, pokory, cichości, 
cierpliwości, wymienionych w wersecie 12, poprzedzającym cytowany 
werset, oraz dopełnienie duchowego obrazu chrześcijanina215. Wszelkie 
dobre czyny, zgodnie z przywoływanym już Ef 2, 10, są celem, choć 
nie wyłącznym, nowego stworzenia, bowiem, jak podaje za Schlierem 
o. A. Jankowski w komentarzu do omawianego wersetu, być w Chry-
stusie to znaczy być przeznaczonym do istnienia w dobrym216. Dyrekto-
rium, w rozdziale zatytułowanym Pokuta i umartwienie, cytuje św. Pawła 
określającego chrześcijan jako tych, którzy stanowiąc jedność z Panem, 
ukrzyżowali w sobie starego człowieka (Ga 5, 24)217. Zgodnie z egzege-
zą, zdanie to stanowi konkluzję poprzedzających je wersetów i ukazuje 
życie chrześcijan, w którym na mocy zjednoczenia z Chrystusem nie ma 
miejsca dla egoizmu, bowiem wypełnione jest ono świadczeniem wszyst-
kim ludziom miłości218. Tę samą myśl kontynuują Rz 12, 21219 i Ga 6, 
2220. Pierwszy z fragmentów, brzmiący: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj, podobnie jak Ga 5, 24, jest podsumowaniem czę-
ści parenetycznej i podkreśla, jak istotne jest każde pokonanie własne-
go egoizmu, odpłacanie dobrem za zło, bowiem przez niosącą życie mi-
łość, umniejsza się panowanie zła w świecie221. Z kolei Ga 6, 2: Jeden 
drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe wska-
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zuje na wolność chrześcijan od przestrzegania Prawa Mojżeszowego ze 
względu na nowe prawo miłości, polegające na naśladowaniu Chrystu-
sa biorącego na siebie grzechy i słabości ludzi222. Pewnym uszczegóło-
wieniem zasad postępowania w duchu Jezusowym stanowi wskazanie 
do marianów, zawarte w paragrafie zatytułowanym Dar i praktyka mi-
łości: Miłość, która „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Święte-
go” (Rz 5, 5), [...] niech członkowie rozciągną na wszystkich współbraci 
[...]. Wzajemną miłość braterską [...] niech rozwijają wśród siebie myślą, 
sercem i uczynkiem, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu czci, na-
wzajem sobie ustępując i przebaczając, jeden drugiego w Panu upomina-
jąc i pobudzając do dobrego223. W Panu marianie powinni też rozstrzygać 
spory i im zaradzać224, a także rozeznawać słuszność własnych próśb 
czy projektów225. 

Działalność apostolska, będąca drugim, obok własnego uświęcania, 
rodzajem współpracy z Chrystusem Zmartwychwstałym, jest przez Kon-
stytucje i Dyrektorium marianów ukazana jako priorytet. Dwa pierwsze 
paragrafy świadczą o tym dobitnie, objaśniając, że współbracia złączeni 
są „wzajemną miłością i misją apostolską”226, przy czym ta ostatnia, bio-
rąc swoje źródło w miłości Boga i bliźniego, polega na usilnym staraniu, 
aby wszyscy, którzy jeszcze odbywają swą ziemską pielgrzymkę, jak i ci, 
którzy po tym życiu doznają oczyszczenia, osiągnęli wraz ze wszystkimi 
świętymi pełnię dojrzałości w Chrystusie227. Zadanie pozyskania wszyst-
kich dla Chrystusa poprzez nieustanną gotowość służenia wszystkim lu-
dziom razem i równocześnie każdemu z osobna oraz na wszelki dostęp-
ny sposób228, płynie wprost z przytaczanego w paragrafie 133 nakazu 
misyjnego: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu (Mk 16, 15). Jak wskazuje egzegeza, akcentuje on nie tyle tajemnicę 

222 J.A. Fitzmyer, List do Galatów..., 1371. Por. E. Szymanek, List do Galatów…, 
114.

223 K 94.
224 D 67.
225 D 256.
226 K 1.
227 K 2. Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gra-

vissimum educationis (dalej: GE), 3 (K 126).
228 K 10. Paragraf ten odsyła do 1 Kor 9, 22. Egzegeza tego wersetu za: E. Dą-

browski, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 
1965, 217.
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ukrzyżowanego Jezusa, ile moc i władzę płynące z jego zwycięstwa nad 
śmiercią229. W tym samym miejscu Konstytucje napominają marianów, 
by uważali za pierwszy obowiązek swego powołania głoszenie wszystkim 
Ewangelii Bożej. Należy on do zadań najważniejszych tym bardziej, że 
istnieją narody, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa230. Celem tej dzia-
łalności jest odnowienie w Nim całego świata, aby wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1, 10)231, które dokonuje się, 
jak świadczy fragment z soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium, 
gdy przez wiarę i chrzest, jako dzieci Boże, chrześcijanie gromadzą się 
i we wspólnocie Kościoła chwalą Boga, uczestniczą w ofierze i spożywa-
ją Wieczerzę Pańską232. Gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny wypły-
wa z czystego zapału dla zbawienia dusz, będącego odpowiedzią na naj-
wyższą cenę ofiarowaną dla ich odkupienia – krwi i życia Chrystusa oraz 
pragnienia oddania Bogu chwały233. Stąd przykład św. Pawła ma być 
dla marianów wzorem w podejmowaniu wszelkich prac i cierpień, trosk, 
czuwań, modlitw, podróży, niebezpieczeństw dla Chrystusa i zbawienia 
dusz234. Konstytucje ukazują szczególny rodzaj współpracy ze Zmartwych-
wstałym w Jego zbawczej misji, który dotyczy kapłanów. W rozdziale 6, 
zatytułowanym Formacja kapłańska, zalecają, by życie alumnów urzą-
dzać w taki sposób, aby było przygotowaniem i stopniowym wprowadza-
niem […] w działalność apostolską235. Bardziej szczegółowo traktuje ten 
etap formacji Dyrektorium, które akcentuje konieczność formacji pasto-

229 H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, Poznań-Warszawa 1977, 361. Por. GE, Wstęp (K 126), 3 (K 126); 
AA 3 (K 115).

230 K 139.
231 K 144. Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła…, 373: „pełnia” 

– to czasy mesjańskie, ku którym zmierzała cała dotychczasowa historia świę-
ta, by w nich znaleźć wreszcie swój ostateczny sens, swoje ukoronowanie. Stąd 
przesadne jest akcentowanie tej idei jako ściśle eschatologicznej [...], jest ona bo-
wiem w tym samym stopniu eschatologiczna, co eon mesjański w ogóle: analo-
gia do Mk 1, 15; Łk 21, 24; Rz 5, 6; 11, 25; Gal 4, 4 każe tu włączyć już Wcie-
lenie i dzieje Kościoła aż do paruzji, która tę pełnię jako już zakończoną ujawni 
przed całym światem, a nie tylko – jak dotychczasowe objawienie głoszone przez 
kościół – przed wierzącymi.

232 SC 10 (K 67, 69).
233 K 37.
234 K 17.
235 K 191.
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ralnej w seminarium, zwłaszcza zaś tego, co dotyczy katechizacji i gło-
szenia kazań, kultu liturgicznego i udzielania sakramentów, działalności 
charytatywnej, obowiązku wychodzenia naprzeciw błądzącym i niewie-
rzącym236. Mają temu służyć nie tylko wykłady, ale również praktyki 
apostolskie237 oraz posługi diakońskie238. Przytaczane w przypisach do-
kumenty soborowe komentują szczególny wymiar posługi kapłańskiej 
jako partycypującej w posłannictwie apostołów. Dekret o posłudze i ży-
ciu prezbiterów przypomina, że dar duchowy, który prezbiterzy otrzy-
mali przez święcenia, przygotowuje ich nie do ograniczonego i zacieśnio-
nego posłannictwa, lecz do najstarszej i powszechnej misji zbawienia „aż 
po krańce ziemi” (Dz 1, 8), albowiem każda posługa uczestniczy w po-
wszechnym zasięgu posłannictwa powierzonego przez Chrystusa Aposto-
łom239. Ten sam dokument podaje również środki służące wewnętrzne-
mu wzrostowi prezbiterów i podejmowanej przez nich działalności. Na-
leżą do nich przede wszystkim słowo Boże i Eucharystia240. Ów wysiłek 
działalności apostolskiej powinien zostać podjęty nie tylko przez współ-
braci, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, ale też braci zakonnych, bo-
wiem sama konsekracja zakonna stanowi bodziec do współpracy z Chry-
stusem w zbawczej misji241. Bracia, uformowani odpowiednio do swo-
ich zdolności, mogą wnieść Chrystusa do wielu miejsc, niekiedy nawet 
tam, gdzie kapłan nie ma dostępu242. Choć Konstytucje i Dyrektorium są 
dokumentami adresowanymi do członków Zgromadzenia, w podejmo-
wanym przez nie zagadnieniu apostolstwa nie pomijają ważnej roli osób 
świeckich. Przytaczane dokumenty soborowe przypominają: Obowiązek 
i prawo świeckich do apostolstwa wypływa z ich zjednoczenia z Chrystu-
sem Głową. Przez chrzest bowiem wszczepieni w Ciało Mistyczne Chry-
stusa, przez bierzmowanie umocnieni mocą Ducha Świętego, przez same-
go Pana przeznaczeni są do apostolstwa243. Ustawy nawołują do pobu-
dzania ku dobremu postępowaniu i oddziaływaniu na innych przez lu-

236 D 158.
237 D 159.
238 D 160.
239 PO 10 (K 140).
240 Tamże, 18 (K 70).
241 K 115.
242 K 194.
243 AA 3 (K 115). Por. AA 10 (K 136); LG 33 (K 115).
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dzi dobrej woli, zwłaszcza za pomocą stowarzyszeń zaleconych przez Ko-
ściół244. Nadto polecają współpracę w apostolstwie ze świeckimi współ-
pracownikami, przy równoczesnej trosce o ich odpowiednie przygotowa-
nie do misji. Konieczne jest w tym względzie wspomaganie ich w zdo-
bywaniu pełniejszej znajomości Pisma Świętego i nauki katolickiej, w po-
głębianiu życia duchowego oraz we właściwym rozeznawaniu warunków 
panujących w świecie245. Istotnym, według Dyrektorium, jest też dziele-
nie się z nimi własnymi duchowymi dobrami246. 

Chrystus-Zbawiciel, w którego wierzący wszczepieni są poprzez 
chrzest i z którym mają współpracować w szerzeniu Jego dzieła, ma być 
wnoszony w świat, na wszelki możliwy sposób247. Konstytucje i Dyrek-
torium w części dotyczącej apostolatu wskazują najpierw na „apostol-
stwo przykładu”248 i pracowitość, której celem są jak najobfitsze owo-
ce249. Głoszenie Ewangelii, wynikające wprost z nakazu Pana250, ma do-
konywać się nie tylko w tradycyjnych formach obejmujących pracę w pa-
rafiach251, wszelkiego rodzaju rekolekcje252, katechizację jako szczególny 
środek karmienia życia według ducha Chrystusowego253 czy misje wśród 
niewierzących254, ale też za pomocą środków społecznego przekazu255 
oraz poprzez szeroko pojętą pracę wychowawczą i kształcenie młodzie-
ży256. Niezależnie jednak od medium, ustawy wskazują, by zawsze gło-

244 K 122.
245 D 84.
246 D 85.
247 K 3: W wypełnianiu swego posłannictwa Zgromadzenie nie wyklucza z góry żad-

nego dzieła, lecz za natchnieniem Ducha Świętego ludziom powierzonym sobie 
w Chrystusie służy z całą gorliwością i na wszelki sposób [...]. K 121: Dla osią-
gnięcia swych celów niech korzystają z odpowiednio dobieranych środków; takich 
mianowicie, które bardziej zaleca praktyka Kościoła i doświadczenie specjalistów, 
które bardziej odpowiadają znakom czasów, warunkom osób, okolicznościom miej-
sca i potrzebom Kościoła oraz uważane są za pożyteczniejsze i skuteczniejsze.

248 K 120.
249 K 123.
250 K 133.
251 K 135-136; D 92-93.
252 K 134; D 1b.
253 K 128; D 1b.
254 K 139-140; D 1b.
255 K 129-132; D 1a, 87 - 88.
256 K 126-127; D 1a.
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sić z duchem i mocą samego Jezusa Chrystusa w sposób prosty i żywy 
tak, jak po doświadczeniu ateńskim zdecydował się to czynić św. Paweł 
(1 Kor 2, 2)257.

Obraz Chrystusa Odkupiciela i Zbawcy Konstytucje i Dyrektorium 
ukazują dość wyraźnie. Dokonuje się to poprzez liczne, rozsiane po 
wszystkich rozdziałach opisywanych dokumentów, wzmianki, wskazu-
jące na skutki dzieła Syna Bożego dokonujące się w człowieku i na ko-
nieczność odpowiedzi osoby ludzkiej na otrzymany dar, poszerzane do-
datkowo o komentujące je fragmenty Pisma Świętego i dokumentów so-
borowych. Można więc w ustawach wyróżnić „subiektywne”, przyjęte 
przez konkretnych ludzi odkupienie (pojawia się w najróżniejszych kon-
tekstach) i „obiektywne” dzieło zbawienia (dokumenty mariańskie uka-
zują go przy omawianiu działalności apostolskiej)258. Pierwsze dokonuje 
się przez chrzest, poprzedzony aktem wiary. Skutki tego sakramentu to 
usprawiedliwienie w Chrystusie, poprzez które neofita umiera dla grze-
chu, przyoblekając nowego człowieka i stając się na zawsze dzieckiem 
Bożym. Konstytucje, choć nie formułują tego wprost, są zgodne z wiarą 
Kościoła, że chrzest, pomimo tak znaczących dla człowieka konsekwen-
cji, nie daje przyjmującemu pewności zbawienia259. Wskazują bowiem 
na obowiązek współpracy z Chrystusem zarówno w wymiarze własnego 
uświęcenia, jak i kontynuowania w dziejach posłannictwa Jezusa. Praca 
nad osobistym wzrostem w miłości została przedstawiona w ustawach 
głównie poprzez fragmenty z listów Pawłowych akcentujących zwleka-
nie z siebie starego człowieka, walkę z egoizmem i miłość jako „spoiwo 
doskonałości” (Kol 3, 14)260. Z kolei współpraca z Panem w działalno-
ści apostolskiej to w Konstytucjach i Dyrektorium zdecydowanie najważ-
niejszy element. Świadczy o tym fakt, że pomimo powściągliwego języ-
ka, jakim charakteryzują się ustawy, treści dotyczące tego tematu nie-
mal w całości pochodzą z samych paragrafów i punktów, bez potrzeby 

257 D 90. Por. E. Dąbrowski, Listy do Koryntian…, 158: Zapewne po doświadcze-
niach ateńskich Apostoł postanowił zarzucić uczoną formę wywodu i wrócić do 
tej, którą wypracował w licznych swoich podróżach.

258 Cz. Bartnik, Dzieło Jezusa Chrystusa. Odkupienie i zbawienie, w: Encyklopedia 
katolicka, t. VII, kol. 1370.

259 Jan Paweł II, Znaczenie Królestwa Bożego w przypowieściach ewangelicznych, 
w: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Katechezy. Kościół…, cz. I, 8.5: Nie 
wystarczy wstąpić do Kościoła, by uzyskać pewność zbawienia wiecznego.

260 K 30.
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odwoływania się do przytaczanych w przypisach komentarzy. W pozy-
skiwaniu wszystkich dla Chrystusa261 nie ma więc miejsca dla jakich-
kolwiek dyspens. Działalność apostolska, na mocy wcielenia w Chrystu-
sa ukrzyżowanego i uwielbionego dokonanego w chrzcie, o czym czyta-
my w soborowym Dekrecie o ekumenizmie262, obejmuje, według mariań-
skich ustaw, zarówno duchowieństwo, jak i osoby świeckie, ze szczegól-
ną rolą osób zakonnych. W tej misji zjednoczenie z Panem, w przypad-
ku marianów nie tylko poprzez chrzest, ale i na mocy konsekracji za-
konnej263, wyzwala dla ewangelizacji aktywność i twórczość, której wzo-
rem jest św. Paweł264.

3. Podsumowanie

Celem podjętego tematu było przebadanie Konstytucji i Dyrektorium 
marianów dla uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy Osoba Jezusa Chry-
stusa znalazła w nich odpowiednie miejsce, oraz stwierdzenia, jaki Jej 
obraz wyłania się z lektury tych podstawowych dla Zgromadzenia do-
kumentów. Po szczegółowej analizie źródeł można stwierdzić, że postać 
Syna Bożego została w mariańskiej „ustawie zasadniczej” dobrze wyeks-
ponowana. W ocenie należy uwzględnić fakt, że przedmiotem badań był 
akt prawny, a nie dzieło teologiczne. Choć zgodnie z zaleceniem służącym 
posoborowej odnowie instytutów zakonnych, winien on łączyć czynnik 
zarówno prawny, jak i duchowy265, nie można wymagać od niego języ-
ka soczystego, obrazowego, służącego raczej rozważaniom niż ścisłemu 
ujmowaniu reguł życia. Właśnie z powodu prawnej natury dokumentów 
wiele paragrafów i punktów nie wnosi żadnych teologicznych, a tym bar-
dziej chrystologicznych treści. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza części poświę-
conych strukturze i zarządowi Zgromadzenia Księży Marianów, ale może 
mieć też pewne zastosowanie do całości Dyrektorium, które ze swej na-
tury jest uszczegółowieniem norm ogólnych zawartych w Konstytucjach, 

261 K 10.
262 UR 22.
263 PC 5 (K 5, 41): Całe bowiem życie swoje oddali na Jego służbę, to zaś stanowi 

jakąś szczególną konsekrację głęboko zakorzenioną w konsekracji chrztu i pełniej 
ją wyrażającą.

264 K 10, 17.
265 Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, Rzym 1966, 13.
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będąc względem nich „kodeksem dodatkowym”266. Mając to wszystko 
na uwadze, wydaje się zadowalającym, że bez uwzględniania części do-
tyczących administracji Zgromadzenia, w powyższym rozdziale zostało 
wykorzystane niemal 55% paragrafów Konstytucji i 17% punktów Dy-
rektorium, co oznacza, że w takiej ich procentowej ilości można znaleźć 
treści kształtujące poszukiwany w pracy obraz Chrystusa. 

W zasadzie sam podział tematu na dwa paragrafy suponuje również 
dwie ikony Syna Bożego wyłaniające się z badanego tekstu. Rzeczywiście 
nic nie stoi na przeszkodzie, by za przedmiot kontemplacji wziąć dwa 
oblicza Chrystusa: przebywającego na ziemi i uwielbionego. Konstytucje 
i Dyrektorium malują sprzyjający temu wystarczająco szczegółowy portret. 
Bardziej wartościowym wydaje się jednak porównanie obu jawiących się 
wizerunków i uchwycenie wspólnych im cech. Próbując znaleźć dla nich 
wspólny mianownik, trzeba przyznać, że w Konstytucjach i Dyrektorium 
marianów Chrystus ukazywany jest zawsze w kontekście dzieła Zbawie-
nia. Taki był cel Wcielenia przygotowanego według odwiecznych planów 
Boga i prowadzonego w czasie aż do ich pełni. Tym samym mariańskie 
ustawodawstwo w kwestii cur Deus homo opowiada się zgodnie z my-
ślą św. Tomasza z Akwinu, wskazującą na przezwyciężenie grzechu jako 
na najstosowniejszą przyczynę przyjęcia przez Słowo natury ludzkiej267. 
Proklamowanie królestwa to również nic innego jak Chrystusowe orę-
dzie zbawienia adresowane do ubogich (za tym pojęciem kryją się, jak 
jest to widoczne w Konstytucjach i Dyrektorium, nie tylko osoby mają-
ce problemy materialne, ale też ludzie prości i grzesznicy). Równoczesne 
formowanie grona uczniów przez Chrystusa, co według ustaw dokony-
wało się zarówno słowem, jak i Jego przykładem, stanowiło zapocząt-
kowanie Kościoła, który misję swego Założyciela miał kontynuować po 
Jego zmartwychwstaniu268. Dzieje się to dziś mocą Ducha Świętego, po-
słanego od uwielbionego i wywyższonego Pana. Chrystus zasiadający po 
prawicy Ojca nadal „współpracuje” z wierzącymi w Niego. Stale obecny 
w Kościele, którego jest Głową i Oblubieńcem, wzmacnia swój lud sło-
wem, sakramentami, a zwłaszcza własnym Ciałem i Krwią, by ten, zgod-
nie z nakazem misyjnym, pozyskiwał dla nieba wszystkich odkupionych. 
Przez chrzest, zanurzający w Paschalnym Misterium, Chrystus usprawie-
dliwia nawracających się grzeszników i dokonując w nich nowego stwo-
rzenia, obdarza godnością dzieci Bożych.

266 Tamże, 14.
267 Por. Müller, Traktat V. Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie…, 402-403.
268 Por. LG 5.
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Christ in the Light of the Constitutions 
and Directory of the Congregation 

of Marian Fathers

The most important norm of religious life is the imitation 
of Jesus Christ as He is presented in the Gospel. The purpose 
of this article is to present the image of the person of Christ in 
the light of the laws of the Congregation of Marian Fathers. 

Analysis of the Marian Constitutions and Directory allows 
us to see Christ leading a hidden life, acting publicly, and 
proclaiming the kingdom of God. The author also discusses 
the image of: 1) the Risen Christ, still present in the community 
of the Church, and 2) Christ the Redeemer of man and the 
world.

Christ is always shown in the context of His work of 
salvation, because that was the purpose of the Incarnation of 
the Son of God.
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The Immaculate Conception of Mary:
a Gift and Task in the Marian Spirituality 

and Apostolate* 

With great joy, but also with a trembling heart, I bend over to study 
the mystery of the Immaculate Conception of the Mother of God. 

This is a mystery of faith in which my existence as a Marian is deeply 
immersed. The light of the grace of the beatification of the Founding 
Father has caused the power of the Immaculate Conception of Mary 
to be revealed ever more clearly to me as a gift and task on the path of 
vocation. The mystical experience of Blessed Father Founder in which 
he recognized God’s call to set up a new religious community in the 
Church is very closely related to the mystery of Mary Immaculate. In 
this mystery, I can find myself today, called by God to follow the path 
of the Marian life. A daily question about who I am and where I am is 
a question about my participation in the mystery of God’s love, and 
a search for the reason for my existence. The Immaculate Conception 
is, in turn, a constant response of God to these questions and searches. 
Mary, in her Immaculate Conception, tells me that my existence has its 
beginning in God’s love, and that I exist because I am loved and desired 
by God at every moment, daily experiencing the transforming grace of 

*   From: Blessed Stanislaus Papczyński Father and Guide of the Marian Vocation 
(Documents of the General Convention Rome, December 4-8, 2008), Ed. J.M. 
Rokosz, Warsaw-Rome 2011, pp. 59-74.



His mercy. I then discover the value of my life as a gift of God, and 
I can hear a calling to lead a life according to the logic of God’s love 
and mercy. In the realm of the mystery of the Immaculate Conception, 
I ground my faith in the fact that I am loved by God. 

I would like to share with you a few reflections on the mystery of 
the Immaculate Conception as a source of inspiration for the Marian 
presence in the Church. Certainly, this is not an exhaustive study, but 
rather an attempt at showing the depth, beauty, and richness of our 
Marian path which we discover in the experience of Blessed Father 
Founder. So we are not to search for a Marian path, but rather to 
find ourselves on it. And this is the path on which the Immaculate 
Conception is our sign, strength and joy.

1. The Immaculate Conception—The Beginning of the Road. 
A Marian is a Person Called by the Lord

Blessed Stanislaus Papczyński accepted the grace of founding a new 
religious community as a gift of the Holy Spirit for the good of the 
Church. His living the mystery of Christ and the Church brought him 
into the Marian dimension of the Christian life in which the guiding 
light was the mystery of the Immaculate Conception of the Mother 
of God. This mystery of faith and the Marian way of spiritual and 
apostolic life are closely tied with this organic link, thanks to which the 
community may develop and fruitfully serve the Church. The experience 
of the historic development of the Marian Congregation, including 
the time of the renewal and reform in 1909, reveals a fundamental 
fidelity to the mystery of Our Lady in her Immaculate Conception. To 
comprehend the significance of this mystery for our spirituality and 
apostolic involvement is undeniably a process which may be called 
growing in fidelity. This takes place in unison with the rhythm of the life 
of the Church and her awareness of the mystery of Mary Immaculate, 
our openness to the light of the Holy Spirit, and dedication to living 
the evangelical counsels. This path, initiated by Blessed Stanislaus 
Papczyński, was followed by generations of Marians, whom Blessed 
George Matulaitis-Matulewicz led toward the new epoch in 1909.

At the source of creation of the Marian Congregation, we encounter 
the amazing work of the Holy Spirit, who, bringing a new religious 
community to life, “points” to the figure of Mary Immaculate.
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The Spirit of God found in the person of Father Stanislaus a heart 
on which to imprint the seal of the new religious congregation. The 
spiritual experiences of Father Stanislaus reveal a certain drama inherent 
in the process of founding a new community in the Church: in its 
inception (in the mind and heart of Father Stanislaus), in its birth (the 
difficulties with starting the work), and in its growth (the adversities 
which he encountered).

Let’s recall the words of Father Stanislaus who remembers the 
beginnings of the Marian Religious Community in the following way: 
“There were many very noble orders which invited me to join their 
ranks, me—the reluctant one—seeking greater perfection. Yet God’s 
vision which was carved out in my soul and concerned the founding of 
the Congregation of the Immaculate Conception of Mary … impelled 
me to pursue my goal.”1 Further in the same document we read: 
“I have been looking for opportunities to start the Association of the 
Immaculate Conception, which the Spirit of God had already shaped 
in my mind.”2 

Let us draw our attention to the words: “vision which was carved 
out in my soul.” This is the “vision” which defines the uniqueness of 
the new religious community, its identity and place within the Church, 
all that we now refer to as the “charism of the founder.” This charism 
is a gift of the Holy Spirit which Father Stanislaus with fear and 
trembling, yet magnanimously recognizes in his “soul.” He can see it 
“impressed” (“carved”) as a seal on the document to legalize it. The 
one who “sealed” the soul of Father Stanislaus was the Holy Spirit, 
which means that the mission he received comes from God. When God 
seals a man with the Holy Spirit (Eph 1:13), He officially takes him in 
His possession. Father Stanislaus receives a new mission, to give birth 
to what had been conceived in his soul for the Church that is to be 
the Father Founder of the new religious community. Since the seal is 
a type of signature, which guarantees the validity of a document, Father 
Stanislaus could be positive that everything he takes up according to 
his internal vision was true and expected by God.

1  Założenie domu skupienia [Founding of the House of Retreat] in Bł. Stanisław 
Papczyński, Pisma zebrane [Collected Works], Ed. A. Pakuła, Warsaw 2007, p. 
1458.

2  Ibid., p. 1460.
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Can we read anything from that analogy between the “conception” 
of the congregation in the mind of Father Papczyński and the Immaculate 
Conception of Mary? It seems we can. At first, it shows us that the 
gift of the new community and the gift of the Immaculate Conception 
of Mary are the fruit of the selfless work of God who bestows them 
upon the Church. 

Further, the mysterious act of the Holy Spirit reveals the truth 
that the Immaculate Conception of Mary is to be the inspiration of 
the new religious community, the inspiration as to the essence of the 
vocation (it is a gift, given for free, a program to follow, a direction for 
the mission in the Church), as well as to the path for its fulfillment 
(following the example of Mary Immaculate). Pointing to the mystery 
of the Immaculate Conception as the inspiration, in a way justifies 
the lack of many external signs, which would be necessary to express 
the identity of the new congregation. The most important among the 
signs is the white habit, a sign of an immaculate life, the beauty of 
which reveals itself in fidelity to God’s grace. The symbol of the “white 
habit” is a sign both for the Marians themselves and for other people. 
It is a sign which reminds (of the vocation which has been received), 
shows the way (of chastity, of the fight against sin) and foretells the 
future (complete holiness in heaven). But it is also a sign pointing to 
the source of strength for those treading the Marian path: the love of 
God which embraces us and the Eucharist which feeds us. 

In Norma Vitae [The Rule of Life] Father Stanislaus commanded 
the Marians to wear a habit “white in color, in honor of the pure 
Conception of our Lady”3 and ordered that it not be changed.4 This care 
of the Father Founder for the external sign of the Marian community 
should be read today as a calling to faithfully keep all that refers to 
the mystery of the Immaculate Conception of Mary in the spiritual 
and apostolic life of the Marians. The exhortation of Father Stanislaus 
is clear: “But lest you remain without work in the vineyard of the 
Lord, to the utmost of your strength you will promote devotion to the 
Immaculate Conception of the Virgin Mother of God.”5

3  Reguła życia [The Rule of Life], in Bł. Stanisław Papczyński, Pisma zebrane [Col-
lected Works], ….. Ch. 4, p. 4.

4  Testament drugi [Testament Two], ibid., p. 59.
5  Reguła życia…, I, 2.
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“Lest you remain without work...” How to understand these words? 
Are other pastoral works meaningless? Why is there a reference to 
“without work”? Deeper reflection allows us to discover the intuition of 
Father Founder, who thus stresses the fundamental sense of faithfulness 
to the charism of the congregation. The idea is that if someone “parts” 
from his charism, does not live or fulfill it, no matter how much good 
he will do, he will be perceived as “without work.” In the religious life, 
faithfulness to the received charism is of primary importance, because 
this is what the Church expects, the Church who ratified a particular 
community and wants its charism to enrich the life of the Church.

Father Papczyński lived during the time of the still painful ripening 
of the dogma of the Immaculate Conception of the Mother of God. 
Two tendencies prevailed among theologians: one which rejected the 
truth of the Immaculate Conception and the other which defended it. 
In the 17th century, the popes sided with the immaculatists, those 
who embraced the Immaculate Conception. Yet, for the truth to become 
a dogma, we had to wait until 1854. Father Stanislaus, in the spirit 
of the Ecclesial Magisterium, was on the side of the advocates of the 
Immaculate Conception and was ready to defend it even with his own 
life. He considered it his mission to defend and promote it among the 
faithful. 

The very existence of the Marian Congregation, whose name contains 
the mystery of the Immaculate Conception, was a defense and promotion 
of this mystery of faith. Moreover, a very particular form of its defense 
and promotion was making it an inspiration for the Marian life, which 
was supposed to mean following Mary according to Rule of the Ten 
Virtues of the Most Blessed Virgin Mary. 

In fact, Father Founder left to his Congregation, a general, yet 
explicit recommendation in The Rule of Life to spread devotion to the 
Immaculate Conception (next to assisting the souls of the deceased 
faithful and aiding pastors). Up until 1909, The Rule of Life and Rule of 
the Ten Virtues of the Most Blessed Virgin Mary shaped the spirituality 
and apostolate of the Marians. In the Statutes of 1723, we can read 
that the main aim of the Marians is “spreading a particular devotion to 
the Immaculate Conception of the Most Elect Mary Mother of God, and 
following her virtues described in the Rule.” While the Constitutions of 
1791 define the goal of the order as follows: “First, to most zealously 
praise and promote the honor of the Immaculate Conception of the 
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Most Holy Virgin, not only superficially by wearing a white habit to 
express this mystery, but also embracing it with one’s whole heart 
even to the point of losing one’s life and spilling blood.” During the 
ceremony of acceptance for the novitiate and profession, Marians 
solemnly pledged to: promote (exalt) the mystery of the Immaculate 
Conception, follow Mary, and devote oneself to God and Mary as an 
“eternal slave.”6

It is easy to realize that the mystery of the Immaculate Conception 
belongs to the spiritual heritage of the Marian Congregation, and it is 
a duty derived from faithfulness to the Marian charism to advocate 
and promote this mystery. John Paul II reminded us of this when he 
addressed the members of the General Chapter in 1981: “I am...  
delighted that, by zealously spreading among the faithful, devotion 
to the Immaculate Conception, you greatly contribute to the effective 
strengthening and enlivening of traditional Marian piety that is so 
particular for the Catholic faith.”7 Further on, the Pope pointed to our 
apostolic work and a Marian love and zeal as “fundamental aspects” 
of our “vocation in the Church.”8

The mystery of the Immaculate Conception marks our charismatic 
way in the Church. It should shape our presence in the Church and 
for the Church, as a reference point for our spiritual and apostolic 
life. The Immaculate Conception is a “mirror” in which we can see 
what we should be like and what we should do in the Church. This 
task seems to overpower us (at times it seems abstract or thoroughly 
incomprehensible), and most probably it should be that way. Only 
what we call an ideal may inspire, mobilize, and allow us to grow. 
Nowadays ideals are not highly prized, practicality is what counts (but 
then the spiritual life does not feed upon ideals and it perishes). It is 
certainly hard to find a harmony between the charism and everyday, 
practical life, yet we have to look for it. Nevertheless, the rejuvenation 

6  Cf. Z. Proczek MIC, Kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
[Devotion to the Immaculate Conception of the Most Holy Virgin], in Marianie 
1673-1973 [Marians 1673-1973] , Eds. J. Bukowicz, MIC, T. Górski, MIC, 
Rome 1975, pp. 319-330.

7  Address of the Holy Father John Paul II to the members of the General Chapter on 
August 16, 1981, “Immaculata” 18(1981) no. 9-10, 14.

8  Ibid. John Paul II points also to a specific way of fulfilling this Marian charism 
by the Marians: “you shall promulgate a renewed, enlightened, and suitable 
devotion to the Blessed Virgin Mary.” Ibid.
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and renewal of the structures and institutions always require people 
who are fired by the ideal and the bond to the charismatic tradition 
of the community, not just organizational decisions. 

An awareness of the common charism is crucial for the common 
work of the Congregation. The charism unites different people, while 
a particular task gathers only similar ones, those who are interested in 
that particular task. The charism inspires many works, while the work 
does not breed any new ones but spreads itself. Community which 
lives its charism remains in unity, even though it may take up many 
works. On the other hand, when there is the lack of the charismatic, 
the works may divide, breed mutual distrust, waste potential and not 
allow the community as a whole to grow. 

I am certain that the mystery of the Immaculate Conception of Mary 
is an inspiration able to embrace our entire life. In this salvation event, 
I see the essence of the Marian vocation and of the charism of our life.

Care for the development of the Congregation includes not only 
the effort to maintain its structures and its works but to assure their 
cohesion, their clear connection with the charism, their being a source 
of unity rather than of division. Our Marian charism is expressed 
through an “idea,” a truth of our faith, not any particular work. Thus, 
we cannot look at the entire Congregation through the perspective of 
a particular apostolate, we cannot identify the charism with a work, 
we cannot draw a charism from any work. Quite the opposite, we 
should draw works from the charism, confront them with the charism, 
whether they remain in agreement and in the same spirit.

In this context, it seems very important to clearly present the 
Marian Congregation as a religious community in which the Marian 
charism is based on the mystery of the Immaculate Conception. It 
is important to testify that the spirituality and the apostolate of the 
Marians are shaped by this very truth of the Immaculate Conception 
and to also point out that the primary task of the Marians in the 
Church is to take care of the Marian face of the Church, which is 
“holy and immaculate” following the example of Mary Immaculate (John 
Paul II reminded us of exactly this in 1981). What is at stake here 
is the clarity of the apostolic work so as to make it evident that the 
main task of the Marians—along with the will of their Founder—is 
spreading the mystery of the Immaculate Conception. It should be 
clear that the Marians are the ones who belong to the Immaculate 
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Mother of God. It is her mystery of the Immaculate Conception that 
constitutes the leading idea of the Congregation, the one which we 
find at the beginning of 65 the Marian path and which we admire in 
the life of Blessed Stanislaus, the Father and Guide on the way each 
of us has been called on. 

Following the Marian path we would like to ask: how to live the 
mystery of the Immaculate Conception? What horizons of spirituality 
and apostolate does this mystery of Mary open before us?

2. The Immaculate Conception as a Gift of the Merciful God. 
The Marian as a Man Who Accepts the Gifts of God

Theology views the Immaculate Conception of Mary as a “gift” 
and counts it among the “great deeds” performed in Mary by the 
Triune God. The Mystery of the conception of Mary becomes for us 
an inspiration to thank and glorify God in His incomprehensible love 
for man, to glorify God for the works performed in the history of 
salvation for the good of man. 

The Immaculate Conception of Mary reveals in particular the 
amazing initiative of God the Father, the salvific work of the Holy 
Spirit, and the complete redemption of Christ. Mary, from the very 
beginning, is enveloped in the love of God which is always a Triune 
one: the love of God, in the Holy Spirit, through Jesus Christ. In this 
way, Mary becomes an example for us of total gift from God. We 
receive everything from Him, freely and undeservedly. 

God’s gift of the Immaculate Conception introduces us into the 
mystery of vocation, the ancient choosing of man by a loving God. 
Since, as St. Paul teaches us in the Letter to the Ephesians, “God chose 
us in Him before the world began, to be holy and blameless in His 
sight” (Eph 1:4). It means that although the history of man is marked 
by sin which painfully shapes human existence, it does not reach us as 
deeply as the Creator, whose love decides the true beginning of man. 
The power of the grace of salvation is “from the beginning” much 
stronger than the power of original sin. In the Immaculate Conception, 
we most fully discover the essence of our Christian vocation, which 
becomes more specific in the Marian vocation. We discover our 
identity here who we are for God—beloved and chosen from time 
immemorial. 
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God’s bestowing the fullness of grace upon Mary becomes a source 
of joy for her following the invitation of the Archangel Gabriel at the 
Annunciation. Only God’s gift of grace is the source of true joy. Grace 
means love and the gift of God alone—a gift given completely freely 
and for free, in which God alone offers Himself to man. Christ is the 
fullness of grace. Mary is Immaculately Conceived because she received 
Christ. Therefore, a Marian who lives the mystery of the Immaculate 
Conception is full of joy since he knows that he has received everything 
from God, and as an endowed person, he tries to receive Christ—to 
66 live in Him and for Him: “The life I live now is not my own; Christ 
is living in me” (Gal 2:20). 

God’s gift of the Immaculate Conception should be perceived not 
as a static, restricted gift, given only at the beginning of Mary’s life, 
but rather as a dynamic one which embraces all of Her life. Thus, for 
Mary, her Immaculate Conception is not the end of her salvation, but 
the beginning, opening the way to fulfillment in eternity. Therefore, we 
perceive this gift as a task which Mary fulfills in Her co-participation 
with Christ in the work of salvation. Each grace is the beginning of 
the road we have to take. It is a task which God entrusts to us. We 
discover here a call for a dynamic experiencing our bond with God, 
which is zealously striving for holiness. The ability to accept God’s gifts 
with responsibility, and to rejoice in them in a spirit of thankfulness is 
a sign of the spiritual life inspired by the mystery of the Immaculate 
Conception.

3. The Immaculate Conception as a Sign of God’s Love. 
The Marian as a Man Who Is Loved and Who Loves

Thanks to the exceptional gift of the Immaculate Conception, 
Mary experiences the power of God’s love in a unique way, since she 
participates most fully in the intimate life of God the Father, Son and 
Holy Spirit. Mary, full of grace appears to be “particularly beloved by 
God—completely pervaded with His love, grounded in it completely, 
as if entirely formed by it: the highest love of God.”9
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Mary “completely pervaded with the love” of God becomes “a 
perfect reflection of God’s image,” yet—to be more precise—“not by 
nature as is the case with her Son (cf. Col 1:15), but as “the servant 
of the Lord” (Lk 1:38) by the power of grace.”10 Endowed with the 
fullness of God’s love, from the first instant of her conception, Mary 
becomes the witness to the mystery of God’s love, His selflessness with 
which He “chose” each man before the creation of the world, and the 
sanctity which He wants to bestow upon him. 

This experience of God’s love which we contemplate in the mystery 
of the Immaculate Conception has great significance for our spiritual 
lives as well as for our apostolate.

The one and only desire of God is that man would believe in His 
love, accept it and live it. The one who loved us first, expects only 
our love. This central message of the Scripture was decoded by our 
Fr. Founder who, fascinated with God’s love, made it a foundation 
of the spiritual and apostolic life, both for himself and for his newly 
created religious community to whom he entrusted after Saint Paul: 
“Do everything with love” (1 Cor 16:14). 

Love means giving which is a sign of communion, because to love 
someone is not so much to give him something as to be with him in 
love. Love lies at the source of the apostolic work of Fr. Stanislaus. He 
loved people. Having experienced God’s love, he wanted to be for them 
in love. Each apostolic work has a Christian meaning when it springs 
from love, when it is a sign of the God who loves, when it reveals His 
loving and merciful face. 

But there is also a path of false love. One may serve others, but 
only to manifest love for oneself, to draw satisfaction and a feeling of 
superiority. Breaking from the source of God’s love, it is easy to lose 
one’s selflessness in meeting people and in serving them. Thus, it is 
vital to nurture a close relationship with God, to care for the beauty 
of one’s heart, for spiritual transparency. Beauty and love seem to 
condition each other. True love may be only beautiful while beauty 
which enchants may only come from love. The Immaculate Conception 
constantly reminds us of this. 

10  John Paul II, Matka Zbawiciela [Mother of the Redeemer], Letter to the participants 
of the theological symposium devoted to the Encyclical Letter Redemptoris Mater, 
May 22, 1988, in op.cit., vol. 3, p. 58.
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A Marian of the Immaculate Conception is a man who believes 
in God’s love and who tries to live it in his everyday life, keeping in 
mind the words of Saint John the Evangelist: “We have to know and to 
believe in the love God has for us. God is love, and he who abides in 
love abides in God” (1 Jn 4:16). The example of Father Founder is clear 
and convinces us that to “abide in love” means to serve others, caring 
for their salvation, to be anchored in love which endures the drama 
of death. Only the man fascinated with God’s love may successfully 
resist the evil of the world, persevere in overcoming the obstacles of 
life and zealously help the needy. 

The mystery of the Immaculate Conception serves as an inspiration 
to care for one’s Christian identity, the essence of which is the love 
received from God and offered to people. This makes me capable of 
admitting: I love, therefore I am, which aptly explains the words of St. 
Gregory of Nyssa: “Our Creator gave us love as the essence of our 
human face.” It is impossible—the Immaculate Conception tells us—to 
accept the gift of life without attempting to live with love, since “each 
one is like his love” (St. Augustine). 

The path of the spiritual life traced out by the truth of the 
Immaculate Conception involves just such a fascination with God’s 
love which helps me to understand myself, my place in the world and 
which allows me to meet others in such a way that it will be the germ 
of heaven, being in love.

4. The Immaculate Conception as the Icon of the New Man. 
The Marian as a Man Who Lives the New Life

A key to understanding the Marian charism is the mystery of Christ 
which the charism expresses or makes present.11 We need to remind 
ourselves that each religious institute is based on Christ “poor, chaste 
and obedient” and reveals some aspect of His mystery in a particular 
way:12 Christ the Poor One (the Franciscans), Christ the Teacher (the 

11  The Holy Spirit “in every age shows forth the richness of the practice of the 
evangelical counsels through a multiplicity of charisms. In this way too, he makes 
ever present in the Church and in the world, in time and space, the mystery of 
Christ.” John Paul II, Vita Consecrata, 5.

12  Cf. Lumen Gentium, 46.
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Dominicans), Christ the Healer (the Camillians), Christ the Man of 
Prayer (the contemplative orders), etc. We should ask ourselves which 
Christ is revealed through the Marian charism? Contemplating the 
mystery of the Immaculate Conception, as well as service to the Church, 
and assistance to the deceased as the charismatic signs of the Marian 
vocation, it seems justified to say that the Marians reveal in the Church 
the mystery of Christ the New Man. 

Christ, as the new Adam, bestows life on everyone and completes 
the work of the renewal of man and the world. He accomplished this 
through the Incarnation and the Cross. In Christ, the mystery of the 
beginning of new life is revealed, the mystery in which every human 
being participates through Holy Baptism. 

In the realm of this mystery of new life, we find Mary in her 
Immaculate Conception. This Marian mystery proclaims the Incarnation 
of the Son of God, that is the work of the renewal of man and the 
world, being at the same time its first and most perfect fruit. The 
mystery proves that “God loves man” and wants to bestow new 
life upon him. In the Immaculate Conception, Mary experiences the 
power of the Holy Spirit which gives her new life and makes her the 
new creature. Mary Immaculate appears in the womb of humanity as 
“fashioned by the Holy Spirit and formed as a new creature.”13 The 
dogma of the Immaculate Conception “reveals to the man of today, 
the ideal of humanity meant by God in his plan.”14

The fulfillment of the Marian charism would entail proclaiming 
and spreading the mystery of Christ, the New Man; so that each 
man redeemed by Christ would be brought through baptism to life 
in communion with God (mission and evangelization) and he would 
become ever more fully “the new man” (educational work). How to 
accomplish this? There is only one path: to develop a communion with 
Jesus Christ, to remain in Him. Man who is freed from sin through 
Christ’s grace is immediately elevated to “the new life.” As St. Paul 
teaches us: “if anyone is in Christ, he is a new creation” (2 Cor 5:17). 

13  Lumen gentium, 56.
14  John Paul II, Tyś wielką chlubą naszego narodu [You are a great pride of our nation], 

Homily on the Jubilee of the 600th Anniversary of Jasna Góra, April 19, 1983, 
in Jan Paweł II o Matce Bożej [John Paul II about the Mother of God], vol. 2, p. 
182.
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Christ, the Redeemer is the Author of the “new humanity,” the Giver 
of the abundance of new life participating in God’s life (Jn 10:10). The 
“new man” is the one who has experienced spiritual transformation 
through Christ’s grace (Rom 7:6; 8:1-16; Gal 5:16-25) and renewed 
the primary “image and likeness” of his Creator in himself (Col 3:10; 
Gn 1:27), that is, he put on Jesus Christ (Rom 13:14). 

Mary Immaculate is the example of the “new man.” Her presence 
in the spiritual life opens up new paths of apostolic engagement in 
the world. It can be summed up with the words close to the heart 
of Blessed George Matulewicz: Instaurare omnia in Christo (to renew 
everything in Christ). As we know, the above words, coming from 
the letter to the Ephesians (1:10), constituted a program of Church 
renewal at the beginning of the 20th century which was undertaken 
by Pope Pius X.

Firstly, living the “new life”, we have to create a new community 
with God and our brothers, that is, the Church. Thus, on the path of 
our apostolic engagement, we are guided by the notion of caring for 
the Church, her beauty being modeled on Mary. She is, after all, the 
image of the Church, since in her the Church “has already reached 
that perfection whereby she is without spot or wrinkle.”15 This truth is 
proclaimed by the Church in the preface of the Immaculate Conception 
on December 8th: “She [Mary] is the image of the Church, the Bride 
of Christ, immaculate and shining with beauty,” and recalled by 
John Paul II: “In Mary, we can see the immaculate conception of the 
Church who is the temple and the bride.”16 Experiencing the truth of 
the Immaculate Conception is, therefore, closely linked with love for 
the Church, which is not a fleeting feeling, but readiness to give one’s 
life for her. It is worth remembering here the example and words of 
Blessed George Matulaitis: “It is in this that I see the core and essence 
of our vocation: to renounce the self freely and willingly—one’s desires, 
inclinations, comforts, and pleasures; to give up the world—its riches, 
goods and vainglory and to devote and give our whole selves—all 
our gifts and talents both natural and supernatural—to the welfare 

15  Lumen gentium, 65.
16  John Paul II, Początki nowego Ludu Bożego (The Beginnings of the New People of 

God), L’Osservatore Romano (1983), no. 12, p. 6.
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of the Church—her defense and preservation, her propagation and 
growth.”17 

The new community, the Church, should be viewed in the eschato-
logical perspective of her completion and fulfillment in the glory of 
heaven when “the time of the restoration of all things” comes (Acts 
3:21).18 This goal matures in the hearts of those who are still pilgrims 
on this earth, as well as in those who “having died and are still being 
purified.”19 Prayer for the deceased is then a very special expression 
of apostolic engagement, so that the entire Church, all the redeemed 
in Christ, achieve the glory of heaven. Mary, who is “entirely holy” 
(Tota pulchra) in her Immaculate Conception, inspires us. While we are 
growing toward the fullness of holiness of heaven, we can help others 
to achieve it, as well. 

Through the new man, the work of the renewal of all mankind takes 
place. This work has been started already in the Immaculate Conception 
and it will be fulfilled by the end of time in the “new heavens and 
a new earth where... the justice of God will reside” (2 Pt 3:13). Renewal 
takes place through the power of Christ’s grace, the fullness of which 
was bestowed upon Mary as the “first of the redeemed,” becoming 
a paradigm for the acceptance of grace by man and the example of 
unity with the Triune God. In Mary the Immaculate, we admire the 
sign of God, the Icon of the promised and fulfilled salvation, the most 
perfect creature. The sign is addressed to the entire creation which 
is in need of salvation. In the Immaculate Conception of Mary, God 
already gives us a guarantee of the final victory of goodness over evil, 
grace over sin. Our pastoral work should be then the announcement of 
Christian hope, which seems to be of particular significance and need 
in the contemporary world. 

Any renewal entails returning to the source, to the “original love.” 
The Immaculate Conception “draws” to itself, to see in this “holy 
beginning” the love of God which alone has the power to change human 
hearts and minds. The love of God is first, constitutive, creating. This 
love accompanies man even when he wanders the paths of sin and 

17  G. Matulaitis-Matulewicz, Journal, October 15, 1910.
18  Cf. Lumen gentium, 48.
19  Ibid., 51.
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reveals itself as a merciful love. Contemplation of the mystery of the 
Immaculate Conception helps to better understand the depth of God’s 
mercy which is revealed in Mary Immaculate as prevention from the 
evil of sin. The example of Mary Immaculate marks the style of the 
apostolate of mercy which entails not only freeing man from the captivity 
of sin but preserving him from it. It is just this care to preserve from 
sin (oneself and others) which best explains our merciful God’s way 
of acting in the Immaculate Conception. 

The new man, through entering into relationships with others, 
creates a new culture, a new way of life based on the Christian values 
of love and truth. To participate in the process of creating this new 
culture means undertaking the toil of bringing forth the new man and 
introducing into our interpersonal relations the new moral order and 
the new system which is constituted by the resurrection of Christ. 
It entails creative engagement in the transformation of all aspects of 
human life—cultural, social, economic and political. Living as new 
people, we cannot put aside this “newness” and not include it into 
different areas of our lives and our environment. Such an apostolate 
was probably envisioned by Blessed George Matulewicz when on 
October 15, 1910, he wrote: “Animated by the Spirit of Christ, we 
must try to gather together and organize people of good will—to train 
and prepare them to work, and then, together with them and through 
them, to bring Christ everywhere, to restore and renew all things in 
Christ . . . to attract all to Christ.”20 

A Marian is the new man who has accepted Jesus as his Savior and 
His Mother as a gift at the cross, so as to live according to the new law 
of love, and in the power of the Holy Spirit, to proclaim the boundless 
richness of God’s mercy as the Good News for everyone.

5. The Immaculate Conception as the Sign of the Primacy 
of Grace. The Marian as a Man Who Proclaims God’s 
Grace

The truth of the Immaculate Conception of Mary reveals the path of 
the presence and the work of God in the history of salvation; God, who 

20  G. Matulaitis-Matulewicz, Journal, October 15, 1910, 3.
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selflessly offers Himself to man, meets him half-way to offer Himself 
to him. The grace with which Mary was filled in the first moments of 
her existence is “the grace of Christ” (gratia Christi), which is bestowed 
by God due to the redeeming death of Christ. In Mary Immaculate, 
we discover the newness of grace of the New Covenant which means 
that God Himself is grace. Grace then is not only “God’s loving care” 
but His sanctifying presence.21 Remaining in grace means staying in 
the sphere of God’s love, that is in relation with God. If someone stops 
accepting this love—he dies in spirit.

The Immaculate Conception of Mary reveals the mystery of one 
who “has not known the history of a life without God,” but rather, 
from the very beginning and completely, is permeated with God’s 
love, becoming for us the “mirror and reflection of the life of God 
alone.”22

The mystery of the Immaculate Conception shows us the gratuito-
usness of Christ’s salvation. Mary is Immaculate not by the power of 
her merits, but by the will of God whose salvific act always precedes 
a human response. Thus, in the Immaculate Conception, we can admire 
the absolute primacy of God and His redemptive will toward each man 
and the primacy of grace in the relationship of God with creation.

John Paul II reminded us about the principle of the primacy of 
grace at the dawn of the Third Millennium, strongly stressing its 
indispensability in the life of the Church. In the Apostolic Letter, Novo 
Millenio Inneunte we read: “There is a temptation which perennially 
besets every spiritual journey and pastoral work: that of thinking that 
the results depend on our ability to act and to plan. God of course 
asks us really to cooperate with His grace, and therefore invites us to 
invest all our resources of intelligence and energy in serving the cause 
of the Kingdom. But it is fatal to forget that “without Christ we can 
do nothing” (cf. Jn 15:5).”23

21  Cf. R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem dla Kościoła [Mary, the Mirror for the 
Chuch], Warsaw 1994, p. 30.

22  John Paul II, Maryjny wymiar Kościoła (The Marian Dimension of the Church), 
(address to the College of Cardinals and members of the Roman Curia, December 
22, 1987), in: Jan Paweł II o Matce Bożej [John Paul II about the Mother of God], 
vol. 3, p. 13.

23  John Paul II, Apostolic Letter Novo Millenio Inneunte, 38.
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The principle of the primacy of grace, which we discover in the 
Immaculate Conception, introduces order into our pastoral work and 
sets the appropriate pastoral priorities. All attention and pastoral work 
should focus on receiving God’s gift of grace and remaining in God’s 
presence. This leads to the most important pastoral priority which is 
prayer, understood as remaining in the presence of God with an open 
heart. There is no more important pastoral work than prayer. In this 
context, we can see the pastoral power of the influence of a Religious 
dedicated to pastoral work. Their faithfulness to prayer, that is, their 
remaining in Christ in the community of the Church, is an absolute 
priority in apostolic engagement. Isn’t it exactly what Blessed George 
Matulewicz testified to when he wrote: “These are the wellsprings of 
our life! The more deeply a person becomes immersed in the Spirit 
of Christ and of the Church, becomes soaked in it, saturated with 
it, the more complete will be his holiness and the more fruitful will 
be his work”24 or “unless constantly nourished by prayer, the soul 
wilts and withers. Our energy burns out, our spirit is dissipated, and 
our work turns incredibly sterile.”25 Dedication to the principle of 
the primacy of grace insures that in our pastoral work we will give 
priority to the spiritual life and to striving for sanctity. And it means 
objecting to Christianity in its light or insubstantial form, which is less 
demanding, devoid of any evangelical radicalism. Thus, the basis for 
the pastoral program for the new millennium—as John Paul II pointed 
out—is leading the baptized on the road of the vocation to sanctity.26 
Mary Immaculate is the example on this path. She completely fulfilled 
this calling to sanctity. Accepting in our pastoral work the particular 
“pedagogy of sanctity”27 about which John Paul II taught, ensures that 
our life will begin to be perceived from the perspective of eternity. 
Presence is then lived out as the path to the house of the Father who 
is Love. 

In our pastoral work, which is inspired by the mystery of the 
Immaculate Conception, we should also pay particular attention to 

24  G. Matulaitis-Matulewicz, Journal, January 6, 1913, 87.
25  Ibid., November 14, 1910, 27.
26  Cf. John Paul II, Apostolic Letter Novo millenio ineunte, 31.
27  Ibid.
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objecting to contemporary pelagianism. This means that we ought to 
oppose the conviction that God’s grace is not necessary, that man by 
himself can perform no less than he could with the help of grace.28 
External zeal without cooperation with God’s grace becomes fruitless 
activism. The most important message in preaching becomes the 
message of grace and God’s assurance given to St. Paul: “My grace is 
enough for you” (2 Cor 12:9). This is grace which defines the manner 
of being human, as growing to the fullness of harmony of the love with 
God. We respond to grace, that is to the Love of God, with our love. 

Submitting to the rule of the primacy of grace breeds and strengthens 
absolute trust in God’s Providence, that is, the conviction that God 
directs the history of man and the world. Moreover, it breeds trust in 
God’s support in every circumstance of life. God is always the first. 
He first offers grace and then He invites us to take up the work. 

The primacy of grace which we realize in the mystery of the 
Immaculate Conception reveals the most important condition for the 
successful apostolate to us. “Mary was created immaculate—as John 
Paul II teaches—to better serve us through her intercession.”29 Just as 
the “fullness of grace” of Mary was directed toward her mission in the 
history of salvation, so man’s remaining in God’s grace, is linked with 
his life mission. Thus, any form of apostolic work depends not so much 
on action and applied tools as on the quality of the spiritual life of the 
pastors. The closer the cooperation with God’s grace, the more fruitful 
and more devout the apostolate. So, the primacy of the spiritual life is 
a condition for authentic pastoral work. Blessed George Matulewicz was 
aware of this when he wrote: “When our spirit has cooled, nothing is 
left to fire our zeal and then even our good works lose their vitality. That 
is why our spiritual life should always come first.”30

28  R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem Kościoła, p. 33.
29  John Paul II, W wigilię Niepokalanego Poczęcia [On the Eve of the Immaculate 

Conception], Dec. 7, 1983, in Jan Paweł II o Matce Bożej [John Paul II about the 
Mother of God], vol. 2, p. 38.

30  G. Matulaitis-Matulewicz, Journal, Oct. 24, 1910, 11.
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6. The Immaculate Conception as a Way of Being the Paschal 
Man. I am a Marian

The paschal event which Mary experienced in the first moments of 
her existence, called in dogma the “Immaculate Conception” constitutes 
the “way of existence of the Marian Congregation.” We can say even 
more. It is the “way” of existence for the Church which resulted from 
the Paschal mystery of the Word Incarnate. The Church, born of the 
mystery of Christ, reveals itself as “holy and immaculate.” The paschal-
ecclesial mystery of the Immaculate Conception received a cosmic-
eschatological dimension. The “newness” initiated in the Immaculate 
Conception proclaims the transformed face of the universe, renewed 
and deified, revealing the “new heaven and earth.” 

Using the notion: “Immaculate Conception” which by necessity is 
abstract, we cannot forget that we are talking about a person, that it 
is Mary, one of us, who brings for us the reality of the “new way of 
existence.” 

The breakthrough event, which should also be called paschal, in 
the life of each of us was undoubtedly accepting the gift of “being in 
Christ,” the grace of the Christian vocation initiated by baptism and 
confirmed with our choosing the good following the inspiration of the 
Spirit of Truth. 

It has pleased God to speak to the world in many different ways, 
to bring people to Himself through many different paths, but always 
in Jesus Christ. The face of the Church reveals the traits of each of 
us. The clearer they are, the easier it is to recognize the Lord, while 
their variety and uniqueness which make up her reality, confirm the 
impenetrable richness of Christ. Out of this richness of Christ, the 
Church receives the gift of the Marian vocation, so that those who 
receive Him are witnesses to the new way of existence, in Christ, for 
Christ, in the Holy Spirit, toward the love of the Father in heaven. 
Mary, as the first, received this vocation and in her we can also see its 
complete fulfillment. We have also been invited to take up this path. In 
our “starting point” or “fiat” which is the response to the invitation of 
the Master of Nazareth, our new name has been revealed—Marian.

Due to God’s predilection, it expresses a new way of existence and 
a mission to fulfill. We have accepted the gift and enriched ourselves 
with it and we have to pass it on to others with joy. This gift—the 
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charism which constitutes our name is: the Immaculate Conception of 
the Mother of our Lord. Only this gift allows me now to understand 
who I am and who I should be. Only this gift defines my place within 
the Church and in the world. It alone is the “key” to reading my 
everyday life. It alone is the icon which opens to the horizon into 
future in God. It is also the language in which Christ wants to lead 
a dialogue of love and salvation with me.

Translated from Polish: Marina Batiuk
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The II Vatican Council, which ended almost forty years ago, pointed 
out the necessity of the renewal of the religious life so that in the 

reality of the Church today, it does not cease to be a clear sign of the 
Christian vocation for perfection and holiness. Following the Decree 
on the Adaptation and Renewal of Religious Life, Perfectae Caritatis, 
individual religious communities immediately agreed to review their rules 
and constitutions as well as other related regulations. In many cases, 
the work lasted even a dozen or so years, which distinctly confirms the 
seriousness and complexity of the problem.

Going through the new constitutions of various religious congre-
gations, including the Constitutions of the Congregation of Marian 
Fathers of Immaculate Conception of the B.V.M., approved on March 
25, 1986, we can easily notice how accurately one of the key conciliar 
instructions has been interpreted. It states that, “the whole religious 
life of their members should be inspired by an apostolic spirit and all 
their apostolic activity formed by the spirit of religion.”1 Guided by 
this principle, monasteries and institutes of consecrated life in general 
may not only acknowledge their identity but open themselves to new 
challenges facing the contemporary Church.

  1  II Vatican Council, Perfectae Caritatis, 8.



1. Horizontalism as a Challenge for the Church 

At this point, one should ask the question: what are these challenges? 
The answer may be found in the teaching of John Paul II, who as the 
pastor of the whole world, could capture so accurately what the world 
lived and breathed at a given moment, something that was not without 
significance for the mission of the Church. In the encyclical, Redemptoris 
Missio of December 7, 1990, the Pope mentioned that “in the modern 
world there is a tendency to reduce man to his horizontal dimension 
alone. But without openness to the Absolute, what does man become.”2 
He returned to this idea in the exhortation, Ecclesia in Europa as a source 
of hope for Europe. Writing about the opinions of bishops and priests, 
the Pope states that they are to be “a sign of contradiction and of hope 
for a society suffering from ‘horizontalism’ and in need of openness to 
the Transcendent.”3 

Our attention is focused on the idea of ‘horizontalism’, which renders 
so accurately, the reality that the contemporary Church is facing, meaning 
priests as well as consecrated persons and laity. The Pope explains at 
the beginning of the above mentioned exhortation, what lies behind the 
concept of horizontalism. The name itself implies that it is a kind of an 
outlook on life, involving specific moral and spiritual behaviours, based 
on radical anthropological reductionism that ignores the transcendental 
aspects of human nature. Thus, horizontalism consists in reducing the 
existence of the entirety of mankind to the earthly dimension while 
contradicting, at the same time, openness to the Transcendent, which 
is so characteristic of human nature. It causes a feeling of loss in the 
contemporary human person; therefore—as John Pope II writes—“Many 
men and women seem disoriented, uncertain, without hope.”4 This lack 
of hope involves, among other things, the loss of memory of Europe’s 
Christian heritage, accompanied by a kind of agnosticism, reflected, for 
instance, by repealing invocatio Dei from the preamble of the European 
Union Constitution and more and more frequently considering the 
symbols and Christian monuments of culture as a mere vestige of the 
past, attributable to free manipulation, a change of meaning and purpose 

  2  John Pope II, Redemptoris Missio, 8.
  3  John Pope II, Ecclesia in Europa, 34.
  4  Ibid., 7.
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so that they can only provoke and not form any ethical and aesthetical 
sense. It is “accompanied by a kind of practical agnosticism and religious 
indifference whereby many Europeans give the impression of living 
without spiritual roots.”5 In the end, “many people are no longer able 
to integrate the Gospel message into their daily experience,” so their 
personal faith is challenged in their social and cultural environments. 
It creates a situation, in which agnosticism is something natural, while 
“belief, needs a sort of social legitimization which is neither obvious nor 
taken for granted.”6

This loss of Christian memory is accompanied by a kind of fear 
of the future. “Tomorrow is often presented as something bleak and 
uncertain” – writes the Pope. “The future is viewed more with dread 
than with desire.”7 The inner emptiness which grips many people 
and the loss of meaning in life, which specifically worries the young 
generation and seriously obstructs the process of making definite life 
choices, is the alarming sign of such fear of the future. Horizontalism 
is also seen in widespread existential fragmentation, which consists in 
family crises and in the weakening of the very concept of the family, 
resurfacing of ethnic conflicts, spreading racism, inter-religious tensions, 
and normal selfishness. The latter example inclines towards instrumental 
treatment and exploitation of the human person in the form of various 
kinds of commercialisation of eroticism (pornography), contemporary 
forms of slavery and the “slave trade”, as well as mobbing8 [bullying, 
harassment]. 

“The attempt to promote a vision of man apart from God and 
apart from Christ”9 can be easily noticed in the outlined phenomenon 
of horizontalism. Horizontalism places man in the absolute centre of 
reality, which paradoxically discredits the value of the human person 
and his inalienable dignity. In place of personalism it develops nihilism, 
a trend in philosophy, relativism in the theory of cognition, morality and 

  5  Ibid.
  6  Ibid.
  7 Ibid., 8.
  8  Cf. Ibid. Cf. H. Wejman, Fragmentaryzacja egzystencji jako wyzwanie dla 

duchowości chrześcijańskiej, in Kościół w życiu publicznym. Teologia polska 
i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, ed. K. Góźdź, K. Klauza i inni, Lublin 
2004, pp. 161-166.

  9  John Pope II, Ecclesia in Europa, 9.
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pragmatism and even a cynical hedonism in daily life. In the end, as 
John Paul II observes, “European culture gives the impression of ‘silent 
apostasy’ on the part of people who have all that they need and who 
live as if God does not exist.”10 It indicates a profound anthropological 
crisis that consumes European society. 

The contemporary Church and especially the institutes of consecrated 
life, not to mention the Congregation of the Marian Fathers, are facing 
such challenges. The most distinctive feature in their Constitutions is 
a strong accent placed on the concern for the spiritual life following the 
example of Mary Immaculate and remaining under Her guidance, since 
“the mystery of Her Immaculate Conception is and has been from the 
very beginning of the Congregation, a particular sign, strength and joy 
of the Marian vocation.”11 Thus, its assumptions radically contradict 
horizontalism. Personalism is another feature of the document. One cannot 
speak of a true Christian spirituality without taking into consideration 
interpersonal relations, both, inter-Trinitarian, and patterned after them, 
interpersonal relations. 

2. Concern for the Spiritual Life 

The exhortation on “fostering their interior life and on attaining their 
own perfection”12 keeps recurring in the Marians’ Constitutions. In an 
age of lost sensitivity to the earlier mentioned transcendental aspects 
of human life, reminding themselves and others of the spiritual priority 
seems to be one of the most vital missions of the Congregation of the 
Marian Fathers. This sentence should be presented against the context 
of the words of John Paul II included in the Apostolic Letter, Novo 
Millennio Ineunte, which says that despite the widespread secularization, 
there is “a widespread demand for spirituality.”13 No Christian milieu, 
especially religious communities, can remain indifferent to the need of the 
confirmation of God that is not always voiced. According to the teaching 

10  Ibid.
11  Constitutions and Directory of the Marians of the Immaculate Conception, 

Stockbridge, 2006, 6.
12  Ibid., 12. Cf. Ibid., 22, 24, 36, 38, 65, 68, 78, 110, 118.
13  John Paul II, Novo Millennio Ineunte, 31.
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of John Paul II “consecrated life thus becomes one of the tangible seals 
which the Trinity impresses upon history, so that people can sense with 
longing the attraction of divine beauty.”14

The earlier mentioned task of the Marians concerning the 
development of Christian spirituality in their own religious community 
as well as within the Church, becomes even more important, for in the 
light of the Constitutions, their spirituality is to be Christocentric and 
ecclesial at the same time. But as if to fill the space between these two 
extremes, there is the Marian dimension of this spirituality, which recalls 
the name of the Congregation. 

The Christocentric orientation of the Marian spirituality is reflected in 
those parts of the Constitutions, where we read that the confreres are to 
strive for the sanctification of themselves and of others “courageously and 
faithfully following bravely our Lord Jesus Christ, the Savior of the world. 
In order to do so, they are to know, love and imitate Christ more and 
more, to be imbued with and directed by the spirit of Christ, to spread 
the Kingdom of Christ with all their zeal and effort and to bring Christ 
into everything.”15 Apart from “holding Christ up as a model and guide” 
through the profession of the evangelical counsels,16 the liturgy, especially 
the Eucharist, proclaimed by the Second Vatican Council as “the source 
and summit of the Christian life,”17 is this fundamental feature of the 
Spirituality of the Marian Fathers. For this reason, the confreres should 
love the liturgy and “they shall imbue their whole interior life with its 
spirit.”18 According to what Pope John Paul II wrote in the Encyclical 
Letter, Ecclesia de Eucharistia, “the celebration of the Eucharist is at 
the centre of the process of the Church’s growth,”19 the example of 
the Eucharistic life of the Marian Fathers is not without significance 
for the faithful that have been entrusted to their pastoral care. The 
performance of a comparative analysis between the Constitutions of the 
Marian Fathers and the Pope’s statements regarding the devotion to the 
Eucharist would deserve some attention since quite a number of common 

14  VC 20.
15  Constitutions, 5.
16  Cf. Ibid., 5, 22.
17  Cf. II Vatican Council, Sancrosanctum Concilium, 10, 14.
18  Constitutions, 67.
19  John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 21.
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subjects are easy to notice. For example, in the Apostolic Letter, Mane 
Nobiscum Domine, the Holy Father not only urges the celebration of 
the Eucharistic sacrifice with due reverence, which should “be placed 
at the centre of the Church’s life,”20 but also the adoration of the Most 
Blessed Sacrament21 and the revival of the slightly forgotten practice of 
Spiritual Communion.22 We can also read in the Constitutions of the 
Marian Fathers and in the supplementary Directory that the confreres are 
to celebrate the Eucharist with interior and exterior piety. The document 
further reads: “may they also strengthen their spiritual life, drawing 
from this richest fountain.”23 The urge for visiting and adoration of the 
“Lord present in the Most Blessed Sacrament”24 and a reminder to pray 
privately and fervently has also been included.25

Stressing the central role of Jesus Christ in the Marian spirituality as 
the only human Savior closely corresponds to the teaching of Pope John 
Paul II. In the contemporary world and Church, the Pope observes the 
serious risk of the gradual secularization of salvation, which, according 
to the Encyclical, Redemptoris Missio,26 consists in reducing Christianity 
to merely human wisdom, a pseudo-science of well-being. This relates to 
a postmodernist tendency to speak of God in general, underlying, at 
the same time, His transcendence, wisdom and goodness to a human 
person,27 something rather rarely perceived in pastoral work, and 
especially in preaching and religious education. These kinds of pious 
formulas and the ethical postulates based on them could be expressed by 
a believer of any religion, not necessarily a monotheistic one. Referring 
to this, the Pope says that “no one, therefore, can enter into communion 
with God except through Christ, by the working of the Holy Spirit.”28 
Thus, an urgent mission of the contemporary Church, which, may and 

20  John Paul II, Mane Nobiscum Domine, 17.
21  Cf. Ibid., 18.
22  Cf. John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 34.
23  Constitutions, 69; cf. Directory, 26.
24  Constitutions, 75; cf. Directory, 93.
25  Directory, 39.
26  John Paul II, Redemptoris Missio, 11.
27  Cf. J. Kołodziejczyk, Postmodernistyczna koncepcja kazania, in Postmodernizm. 

Wyzwanie dla chrześcijaństwa, ed. Z. Sareło, Pallottinum, Poznań 1995, pp. 
83-89.

28  John Paul II, Redemptoris Missio, 5.
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should be part of the Marian spirituality, is not only speaking of God in 
abstraction, but first and foremost, showing Christ to them and leading 
people to the actual experience of His presence in their lives. On this 
reality in fact, is based the essence of Christian spirituality.29

Christ’s preaching in separation from the Church, His Mystical 
Body, would be impossible and false. In the above quoted Encyclical, 
Redemptoris Missio, Pope John Paul II points out this basic dogmatic 
truth of momentous spiritual consequences. On one hand, we can 
read in the Encyclical that today, “there are ideas about salvation and 
mission which can be called ‘anthropocentric’ in the reductive sense of 
the word, inasmuch as they are focused on humankind’s earthly needs.” 
In this view, the Church is reduced to a totally human and secularized 
reality, in which programs of struggles for socio-economic, political and 
cultural liberation are important, but within a horizon that is closed to 
the transcendent. On the other hand, there are also conceptions, which 
emphasize the building of the Kingdom of God as the most important 
issue ignoring the realities of life in the world30. Not going into the details 
of this Papal diagnosis, we can say that today, we are dealing with the 
double tendency, which may be expressed in simple slogans: “Christ 
– yes, Church – no”, or the other way around: “Christ – no, Church 
– yes.” In the first case, Christ is recognised as an ideal of humanity while 
the Church, as a tool that Christ founded for redemption, is rejected. In 
the second case, the Church is recognised exclusively as a socio-cultural 
and welfare-educational institution, while the mediatory and redemptory 
role of Christ is rejected. 

Such disjunction and such alternatives—either Christ or the Church—
do not exist for Christians. Our faith and spirituality are based on the 
entire Christ with His Mystical Body. After all, what is a head without 
a body and a body without a head? In relation to this, we read in the 
Constitutions of the Marian Fathers that the confreres are to “care for 
the Church, which is the Kingdom of God on Earth and the spouse of 
Christ, in every respect with honor, love and devotion. Let them be 

29  Contemporary spiritual theology, referring to Saint Paul’s teaching, especially Gal 
4: 19, speaks about formation in Christ understood as shaping a man in Chri-
st’s image. Cf. T. Paszkowska, Chrystoformizacja, in Leksykon duchowości kato-
lickiej, ed. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, pp. 123-124.

30  Cf. John Paul II, Redemptoris Missio,17.
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guided by its principles and spirit.” Furthermore, they are to faithfully 
support its hierarchy following all the Church principles, serving faithfully 
and devotedly, including with their lives if the need arises.31 The ecclesial 
character of the Marian spirituality is reflected in the motto of the 
Congregation: For Christ and the Church [Pro Christo et Ecclesia].32

This feature of the Marian spirituality, so important in the context of 
contemporary secularism and horizontalism, is in a special and unique 
way reflected in their help for the sick and the dying.33 The truth about 
the Communion of Saints34 that became a part of the spiritual life of 
the Founder, Father Stanislaus Papczyński35 should deserve some special 
appreciation in the practice of the Christian life today. We are witnessing 
an unprecedented in human history depreciation of the values of the 
temporal life and the afterlife. The commercialization of death and putting 
to death, taken to absurd levels everywhere in films and computer games, 
dismisses compassion from man’s heart, rendering him insensitive to 
life, to suffering and to human dignity. Death and the afterlife have 
been squeezed out of the social consciousness for the last moments of 
human life have become an object of highly specialised medical activities, 
hospices and undertakers. The participation of the family and friends in 
the funeral has been reduced to an absolute ritual minimum. Even though 
more and more people come to visit family graves, especially during 
Easter and Christmas, still, there are fewer and fewer memorial Masses. 
It may be explained by the fact that being successful and eternally young 
is in vogue nowadays and therefore the idea of death and the afterlife 
is fending off man’s awareness. At most, it is an object of a primitive 
entertainment like the neopagan Halloween tradition.

31  Cf. Constitutions, 8.
32  Ibid., 14.
33  Cf. Constitutions, 81; Directory, 36.
34  Cf. CCC 957-958.
35  Father Papczyński writes in one of his works: “A sign of boundless love is to plead 

with God for the freedom of souls that are in purgatory’s flames or to bring them 
help with pious charity or in other ways. The one that is not touched by their 
agony and does not bring relief to the suffering, even though he is able to do so, is 
immoral and incomprehensible. […] It seems very strange to me that a Christian 
may not hear those, who beg: “Have pity upon me, have pity upon me, O ye 
my friends” (Cf. Book of Job 19, 21). And what to say about the fact, that we 
shall have as many patrons and helpers in heaven, as the number of souls that 
we shall introduce there from the furnace of purgatory?” S. Papczyński, Boska 
Dobroć i Miłosierdzie. Antologia, t. 1, wybór i oprac. W. Makoś MIC, Warszawa-
Stockbridge 2002, pp. 152-153.
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In this context, the mission of the Marians is also of vital importance 
because it secures the dignity of the human person who possesses an 
immortal soul which allows our body to live and restates the unquestioned 
value of life from conception until natural death. Someone has rightly 
pointed out that the one who does not contemplate death, does not value 
his life. The point is that we should cherish the memory of the dead and 
bring help to them, “specifically through the Holy Sacrifice of the Mass, 
indulgences and mortifications, as well as by offering up for them their 
zealous deeds and other good works.”36

Since the founding of the Marians, the most typical feature of the 
Marian spirituality has been the spreading of the veneration of the 
Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary,37 reflected in the present 
Constitutions and Directory which refer repeatedly to the example and 
intercession of the Mother of God. It is noteworthy that the profile of 
Marian spirituality, following the spirit of the teaching of the Church 
promulgated after the Second Vatican Council, respects the principle of 
the Christocentric orientation. Despite the fact that Mary Immaculate is 
a titular Patroness of the Congregation and therefore its members shall 
show special veneration, filial love and devotion [to Her], nevertheless, 
they are to strive towards Jesus through Her.38 The Marian Constitutions 
look to Mary Immaculate as a perfect model and guide strictly submitted 
to the central position of Christ. It is an expression of sound Mariology, 
whose clear principles Paul VI presented in the Apostolic Exhortation 
Marialis Cultus and John Paul II in the Encyclical, Redemptoris Mater. We 
may state then, that when we observe the ambivalent position of some 
communities towards the Mother of God nowadays, promoting sound 
Marian devotion becomes an important part of the disciple’s task within 
the Church. For, on one side, we may note that most theologians almost 
totally ignore the role of Mary in the economy of the redemption in the 
name of the so-called Christocentric orientation, and on the other side, 
most notably in certain trends of popular piety, we are witnessing peculiar 
Mariology oriented spirituality and at the same time to return to post-
romantic forms of Marian piety.39 This duty of propagating sound Marian 

36  Constitutions, 7.
37  Cf. Ibid., 6.
38  Cf. Ibid., 17.
39  Cf. Paul VI, Marialis Cultus, 38-39. Cf. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscy-

pliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wska-
zania, 45-46, Pallottinum, Poznań 2003, pp. 44-45.
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spirituality arises not only from the fact that the Congregation is formally 
“Marian” and that it consists of men exclusively, which would protect it 
from exaggerated sentiment of piety, but the appropriate interpretation 
of post-Synodal Christology and ecclesiology, which is reflected in the 
analysed Constitutions and Directory, is the main premise of the Marian 
apostolate.

3. School of Deeper Humanity

The term, school of deeper humanity, incorporated in the Pastoral 
Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes40 
of the Vatican Council and often repeated by Pope John Paul II,41 refers 
directly to the family. Nevertheless, it may apply to a description of the 
community of consecrated life that is vividly interested in the integral 
development of its members. The analysis of the contents of the 
constitutive documents of the Congregation of Marian Fathers of the 
Immaculate Conception of the Most Blessed Virgin Mary allows one to 
state that it is exactly such a school of deeper humanity since, apart from 
placing Christ and the Church in the centre of spirituality, it accepts 
Christian personalism as its foundation. The Immaculate One, the main 
Patroness of the Congregation, personifies personalistic attitudes.42 

In the Marian Constitutions, one may observe the strong accent 
placed on community life, which, obviously, is one of the sine qua non 
conditions of all religious institutes. In this case however, we may notice 
a special climate, to which we may fully apply John Paul II words from 
the Apostolic Exhortation, Vita Consecrata in relation to the spirituality of 
communion. It says that “the sense of ecclesial communion, developing 
into a spirituality of communion, promotes a way of thinking, speaking 
and acting which enables the Church to grow in depth and extension. 
The life of communion in fact becomes’a sign for the entire world and 
a compelling force that leads people to faith in Christ.”43 John Paul II 
describes this spirituality of communion in a more detailed way in the 

40  II Vatican Council, Gaudium et Spes, 52.
41  Cf. e.g.: John Paul II, Familiaris Consortio, 21.
42  Cf. Constitutions, 145.
43  John Paul II, Vita Consecrata, 46.
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Apostolic Letter, Novo Millennio Ineunte, stating that it is the guiding 
principle wherever individuals and Christians are formed, especially in the 
communities of consecrated persons.44 A spirituality of communion that 
derives its power and model from the unity of the Divine Persons also 
means “an ability to think of our brother in faith within the profound 
unity of the Mystical Body” and perceiving him as “someone dear”, 
granted with many natural and supernatural talents. A spirituality of 
communion finally means, the Pope explains, “an ability to make room 

for our brothers and sisters, bearing each other’s burdens..”45 
In the contemporary atomized society in which, as was mentioned 

earlier, mutual relations are deprived of their personal character, and they 
turn into formal and commercial relations, the cultivation of fraternal 
communion “is not only an instrument for carrying out a specific 
mission,” but first and foremost, “for building a God-enlightened space 
to experience the hidden [mystical] presence of the Risen Lord.”46 Such 
a task is also to be fulfilled by the Marians. Their Constitutions cover 
in great deal the problems of community life, recognising it as the 
source of all spiritual good. For this reason, the common life should “be 
animated by the spirit of God’ family and fraternal charity, of holy and 
true friendship and cordiality, of mutual solicitude and solidarity.”47 It 
is noteworthy that the confreres, “forgetful of self, should not only live 
with others, but also for others in a spirit of fraternal service.”48 All 
people, without distinction, are to be embraced with Christian love by 
the members, who “should desire to become all things to all so as to 
gain all for Christ.”49 In the light of the analysed Constitutions, such 
attitudes are manifested by special care and concern for the sick, elderly 
and disabled confreres,50 understanding and tolerance for diversity,51 
frequent contacts among particular houses and communities and through 
hospitality.52 Frequent use of the term “confreres” [in English, this is 

44  Cf. John Paul II, Novo Millennio Ineunte, 43.
45  Ibid.
46  John Paul II, Vita Consecrata, 42.
47  Constitutions, 91.
48  Ibid., 95.
49  Ibid., 11.
50  Ibid., 96.
51  Cf. Ibid., 97.
52  Cf. Ibid., 98-99.
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translated as members] in the Marian Constitutions shapes the proper 
language for the spirituality of communion and the way of thinking of 
others. 

There is no need to justify the statement that the authentic common 
life, which secures the integral development of persons, places specified 
requirements, first and foremost, inducing self-development. It would be 
a mistake to think that the community is an asylum for people that are 
not fit for life. On the contrary, Jean Vanier, creator of the “Arché” and 
the “Foi et Lumière” movements, which deal with the social integration 
of people with physical and psychological disabilities, in one of his books 
writes that “community becomes community only in such cases in which 
the majority of its members transform from a «community for me» to an 
«I am for the community» attitude, that is to say, when everybody’s heart 
opens to each member, with no exceptions. It is a transformation from 
selfishness to love, from death to resurrection; it is a Passover, but also 
a passage from slavery to the land of freedom and self-determination.”53 
The adaption and renewal of the religious life, postulated by the II Vatican 
Council finds its special meaning in this type of shaping of pro-existential 
attitudes, that is to say, open and oriented to others. In this context, the 
building and strengthening of social and community ties becomes a vital 
apostolic task of the Marian Congregation, both in relation to the clergy 
and to the laity. A certain detail in this place, which in a way confirms 
the awareness of such a duty, deserves special attention; it applies to 
the Marian dress code. The Constitutions determine that the “members 
do not wear any religious habit. Clerics are to wear ecclesiastical garb 
according to the norms issued by the Episcopal Conference and in accord 
with the legitimate local customs.”54 According to the above, the clothing 
is to be simple and modest and express the spirit of poverty at the same 
time, it should not differ or separate them from others but serve to build 
a bridge of understanding. 

If we want to speak of Marian spirituality as a school of deeper 
humanity, (referring to Vatican II), it is worth while to point out 
a number of minor but important recommendations of the Constitutions; 
showing concern for the confreres’ personal development, the document 

53  J. Vanier, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia („Znaki czasu”, 49), Paris 
1985, p. 26.

54  Constitutions, 16.
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recommends the development of the natural gifts and talents one 
has been granted.55 Hence, the formation process aims not only at 
the execution of personal models adopted a priori, but rather at the 
promotion of the individuality of every person following the rules of 
fraternal love.56 Such a formation-related assumption is the most correct 
one, also from the point of view of building a true communion, which, 
in an era of ubiquitous, poorly understood standardisation, is of special 
importance; hence, to resist the dictates of fashion, also in the field of 
formation, but to show concern for the unique shape of God’s “image 
and likeness” in the human being.

It seems that the encouragement for work and making good use 
of time57 falls into line with the above, which in our days should have 
apostolic meaning. One of the signs of the culture of consumption is 
the reckless waste of time and hurried laziness. On one side, irrational 
professional involvement, on the other side, the pursuit of new sensations 
and pleasures eventually deprives man of the time that is necessary for 
self-reflection, which in turn is needed to make his activity meaningful, 
not to mention prayer, which revives awareness of the transcendent 
orientation of a human being.

One of the most convincing signs of mature humanity is the attitude 
of mercy, that is to say, love concerned for the objective good of another 
person, regardless of who and what kind of person it is. This is, in fact, 
taking the example of God so full of mercy and invariably “reaching 
down to every prodigal son, to every human misery, and above all, to 
every form of moral misery, to sin.”58 

In the Marian Constitutions, the problem of mercy has not been 
explicitly taken up; all the same, such attitudes for practising it are easy 
to find in the premises of Marian spirituality. This problem had wide 
coverage at the international theological symposium held in Licheń from 
May 12 to 16, 2003.59 Both, the Founder and the Renovator of the 

55  Cf. Ibid., 27.
56  Cf. Ibid., 143.
57  Cf. Ibid., 34, 123.
58  John Paul II, Dives in misericordia, 6.
59  The materials from the symposium have been published under the title: Tajem-

nica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim, ed. J. Kumala MIC, Licheń 
2004.
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60  Cf. W. Makoś MIC, Apostolat Bożego miłosierdzia w najstarszej tradycji mariańskiej, 
in Tajemnica Bożego Miłosierdzia, pp. 259-308; E. Matulewicz, Miłosierdzie Boże 
w życiu i nauczaniu bł. Jerzego Matulewicza MIC, in Tajemnica Bożego Miłosierdzia, 
pp. 309-329. 

61  S. Papczyński, Boska Dobroć i Miłosierdzie. Antologia, p. 65.
62  Cf. Św. Faustyna, Dzienniczek, p. 163.
63  John Paul II, during his pilgrimage visit to Poland in 1997, addressing the Con-

gregation of Sisters of Our Lady of Mercy in Cracow Łagiewniki, called the Si-
sters to a commitment to the work of spreading mercy. The Pope said then: “To-
day’s man needs your message of mercy; needs your work of mercy and needs 
your prayers for mercy. Do not neglect any of these aspects of missionary acti-
vity.”

Congregation, Blessed George Matulewicz, put emphasis on the attitude 
of mercy not only in the missions but also in the recognized practices,60 
which was pointed out at the symposium. For the Servant of God, Father 
Stanislaus Papczyński, God’s Mercy was revealed in a very special way 
in the mystery of the Immaculate Conception. So Papczyński writes that 
“this is something that God, the Father of Mercy wants, that we, after 
Him, place our hope in this Mother of ours.”61 Returning to the original 
shape of Marian spirituality, at least in its essential features, means 
appreciating the mission of spreading mercy in the sphere of prayers, 
preaching and the works undertaken. Diary notes by Saint Faustina62 
as well as many statements made by John Paul II63 sensitize us to these 
three aspects of mercy spirituality. 

The Holy Father, interpreting “the signs of the times” with the 
insight of a prophet, indicated the spirituality of mercy as one of the 
most effective cures for the contemporary disease of horizontalism. Going 
beyond the fair measure of justice reaching down to every form of 
human and moral misery, makes us aware of the transcendental aspect 
of human nature. While, as we mentioned at the beginning, horizontalism 
is in fact anthropological reductionism with far-reaching consequences, 
the spirituality of mercy effectively neutralizes its effects in earthly and 
transcendent areas. Hence, it becomes obvious that extracting the aspect 
of mercy from the treasure trove of Marian spirituality that has been 
present there from the very beginning, opens before the Congregation 
wide horizons of apostolates, recognising the Christocentric orientation, 
ecclesiality and Marian typicality of the Marian spirituality. John Paul 
II recalled that in his letter addressed to the participants of the General 
Chapter of the Congregation of the Marian Fathers from the Gemelli 
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Policlinic on March 10, 2005 three weeks before his death. The Pope 
not only encouraged the community to be more ardent in apostolic 
activity but he also urged the Marians to be apostles and witnesses of 
Divine Mercy. 

According to the historians investigating the history of spirituality, the 
Congregation of the Marian Fathers of the Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary is the first Polish religious congregation that in its 
postulation represents what was characteristic of the Polish spirituality 
of the so-called “Golden Period”, that is at the turn of the 17th and 18th 
Centuries.64 Over three hundred years ago, Father Stanislaus Papczyński 
and the first Marians set a new trend in spirituality in general, by, for 
example, defending the truth of the Immaculate Conception long before 
the Church defined it as a dogma. In a similar way today, they may and 
should be at the forefront of Polish spirituality due to their faithfulness 
to their charism, clearly defined in the Constitutions, thus adding to the 
universal dimension of the contemporary Church.

The reviewed tasks that have been set for the Marians by the 
contemporary Church and society do not exhaust the entire riches of 
their spirituality. These are the essential and the most typical tasks of 
this community of the consecrated life that have been recognised in the 
quoted letter of Pope John Paul II, addressed to the General Chapter. 
This letter is sort of the Pope’s last will and testament addressed to 
this Congregation and analogically to every other religious congregation. 
Addressing the Marians, the Holy Father wrote: “Only due to the vivid 
ascetic zeal bound by apostolic works will you be able to fully experience 
your vocation and see increased fruits of sanctity and of zealous 
missionary work.” In this way, once again, the Pope has referred to the 
central assumption of the Vatican Council concerning the renewal of the 
religious life, that the whole religious life of their members should be 
inspired by an apostolic spirit and all their apostolic activity formed by 
the spirit of religion.65

Translated from Polish: Marina Batiuk

64  Cf. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), 
Lublin 1994, pp. 395-406; the same author, Zarys historii duchowości chrześci-
jańskiej, Częstochowa 2003, p. 174.

65  Cf. II Vatican Council PC 8.
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Aktualność duchowości Templum Dei Mysticum
bł. Stanisława Papczyńskiego

Wydane w 1675 r. ascetyczno-retoryczne dzieło Templum Dei My-
sticum1 quod in homine Christiano demonstravit R. P. Stanislaus 

a Iesu Maria presbyter Polonus, czyli fundator marianów bł. Stanisław 
Papczyński2 stanowiło owoc przeżytej przez niego osobiście drogi du-
chowej. Swój wpływ odcisnęła na tym dziele pokorna współpraca z ła-
ską Bożą, wierność wartościom ewangelicznym doskonalona pośród 
ciężkich doświadczeń życia zakonnego oraz opanowana w wysokim 
stopniu wrażliwość estetyczna retora. W efekcie powstało dzieło ory-
ginalne, odbiegające od wielu ówczesnych przewodników życia ducho-
wego, a jednocześnie wykazujące się ponadczasową aktualnością. Pro-
gram doskonalenia osobistej świętości zaproponowany w wizji osoby 
ludzkiej wyobrażonej jako mistyczna świątynia może okazać się sku-
teczny i atrakcyjny także współcześnie i to w odniesieniu do trzech sta-
nów życia w Kościele: duchownego, konsekrowanego i świeckiego, ja-
kie wylicza się w dokumentach Vaticanum II3. Jakie są motywy wspo-

1  Dalej jako TDM.
2  Pierwodruk: Templum Dei Mysticum, Cracoviae 1675; reprint: 2008; reprint 

cyfrowy z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docme
tadata?id=104441&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= [12.07.2013]; ko-
lejne wydania tekstu łacińskiego: Templum Dei mysticum, red. K. Krzyżanow-
ski, Varsaviae 1998; tłumaczenia: Mistyczna świątynia Boga, w: Dzieła zebra-
ne, Warszawa 2007, 1075-1186; krytyczne wyd.: Mistyczna świątynia Boga, 
tł. W. Makoś MIC, Warszawa 2007, 136-220.

3  Por. LG 31.



mnianej aktualności programu życia duchowego według bł. Stanisła-
wa? Co decyduje o powrocie do wizji świętości ukazanej tekstem epo-
ki baroku, równie porywającym ku niebu, co architektoniczne i malar-
skie wizje wspólnoty świętych, aniołów z Trójcą Świętą, ukazane na 
plafonach np. rzymskich kościołów Al Gesù, św. Ignacego, czy iluzo-
rycznej polichromii krakowskich świątyń tej doby w kościele trynitarzy 
(dziś bonifratrów)4 i kościoła karmelitów z niebiańską kopułą w kapli-
cy Matki Bożej Piaskowej5? Tekst ascetyczny TDM zyskał akceptację 
Kongregacji Obrzędów Stolicy Apostolskiej dekretem z 15 lipca 1775 
roku6. Wykorzystywany w formacji zakonnej marianów okazał się sku-
tecznym narzędziem kształtowania świętości nie tylko dla członków 
wspólnoty konsekrowanej, istniejącej od 1673 r., ale i dla stykających 
się z nią ludzi świeckich. Przenikanie w kręgi laikatu zasad dojrzewa-
nia do świętości miało miejsce już w posłudze samego Papczyńskiego, 
jako kierownika duchowego senatorów, szlachty, mieszczan, młodzie-
ży szkolnej głównie w środowisku Warszawy. Jeśli słuszna okazuje się 
teza o powstawaniu TDM w latach 70. XVII w., to z pewnością mamy 
do czynienia w tekście tego dzieła z owocem trudnego odchodzenia od 
pijarów i tworzenia własnej drogi doskonałości chrześcijańskiej. Przy 
czym był to przejaw świadomego wyboru tej drogi pośród życzliwie 
ofiarowanych Papczyńskiemu zadań, godności i dzieł ze strony zaprzy-
jaźnionych z nim biskupów: płockiego, krakowskiego Andrzeja Trzebic-
kiego (1607-1679) i poznańskiego (Stefana Wierzbowskiego)7. Zatwier-
dzona przez bp Stefana Wierzbowskiego wspólnota zakonna otrzymała 
od Innocentego XII dekretem z 24 XI 1699 r. regułę opierającą ducho-
wość na dziesięciu cnotach Najświętszej Maryi Panny. Była to miano-
wicie duchowość zbudowana na fundamencie: czystości, roztropności, 

4  Apoteoza założyciela trynitarzy, św. Jana z Mathy, autorstwa Jerzego Piltza z 1750 r. 
5  Wśród obłoków ukazane zostały przez Jana Piotra Melitora w 1756 r. Podwyż-

szenie Krzyża świętego oraz Koronacja Matki Boskiej.
6  Wymaganego imprimatur dla wydania krakowskiego udzielił cenzor Franciszek 

Grabiecki OP (1614-1678) autorytetem bp Stanisława Jacka Święcickiego (1630-
1698). Kolejną akceptację kościelną programu życia chrześcijańskiego zawartą 
w TDM wydała Stolica Apostolska, zob. Copia Publica Transumpti Processus Or-
dinaria…super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum Servi Dei Stanislai 
Papczynski, f. 365; toż Dekret, w: Summarium Additionale Num.3 par. 3.12.

7  S. Matulis MIC, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, 
tł. R. Piętka MIC, Warszawa-Lublin 2008, 19.
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pokory, wiary, pobożności (czyli modlitwy), posłuszeństwie, ubóstwie, 
cierpliwości, łaskawości (miłości), boleści (współcierpieniu)8. 

Specyfika realizacji tych chrześcijańskich cnót w środowisku maria-
nów polskich zyskała rodzimą interpretację m.in. w pismach ascetycz-
nych Założyciela. Pośród nich TDM odgrywa ważniejszą rolę. Jest bo-
wiem tekstem z pewnością powstałym po odejściu od pijarów, a więc 
ma ściślejszy związek z nowym wymiarem doświadczeń duchowych 
niż np. Orator crucifixus pisany w okresie pijarskim, a wydany dru-
kiem w 1670 r. jako zbiór rozważań pasyjnych do siedmiu ostatnich 
słów Chrystusa na krzyżu. Podobnie pijarski jeszcze charakter ma dzie-
ło Christus patiens, drukowane w 1690 r. Apologia9 pisana między 
1670-1671 r., a więc już po wystąpieniu z pijarów, ma charakter ra-
czej dokumentacyjny i nie stanowi traktatu ascetycznego, za jaki słusz-
nie uważa się TDM. Podobnie jest z Listami i dokumentami10 powstały-
mi w konkretnych okolicznościach i tylko wtórnie określających cechy 
szczególne duchowości marianów. Nie budują bowiem spójnego syste-
mu ascetycznego, odwołując się sporadycznie do określonych kontek-
stem wartości duchowych i cnót.

Tymczasem TDM to dzieło oryginalne, powstałe w kontekście po-
szukiwania nowej formy realizacji ideałów ewangelicznej świętości – naj-
pierw w Pustyni Korabiewskiej (z ideałami eremityzmu i surowej asce-
zy), potem w kolejno zakładanych domach zakonnych o nastawieniu 
pastoralnym: w Górze Kalwarii (1677), Goźlinie (1689), a po śmierci 
Założyciela – w Skórcu (1710). 

Wiek XVIII to okres promieniowania modelu mariańskiej święto-
ści w domach zakonnych zakładanych na Litwie, Ukrainie, Białorusi, 
przez co proprium duchowe marianów otwierało się na recepcję poli-
kulturową. Warto zaznaczyć fakt, że w historię duchowości wywodzą-
cej się z przesłanek TDM ważny wkład wniósł bł. Jerzy Matuilaitis-
Matulewicz (1871-1927), Odnowiciel marianów. Uczynił to przykła-
dem swego życia wspierającym jego inicjatywy formacyjne jako prze-
łożonego generalnego zakonu. Wielość dzieł, jakie współcześnie prowa-

  8  Nadana reguła wiązała nowy Instytut z nurtem franciszkańskim, konkretnie z re-
gułą św. Joanny de Valois (zm. 1504) dla Zakonu Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny i bł. Gabriela Marii Galope (zm. 1532). Tekst w: Dzieła zebrane…, 
1526-1543.

  9  Tekst w: Dzieła zebrane…, 1424-1453.
10  Zob. tamże, 1403-1505.
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dzą marianie w Kościele powszechnym, wskazuje na wartość ich spe-
cyficznej duchowości wyrastającej z treści i ducha TDM. Czy ducho-
wość ta jest nadal aktualna w Kościele posoborowej „dostosowanej od-
nowy” (accomodata renovatio), z wyraźnym zwrotem inkarnacyjnym, 
reformą instytutów życia konsekrowanego i dowartościowaniem laika-
tu w kontekście nowej ewangelizacji?

1. Społeczny wymiar duchowości według Vaticanum II 
 jako kryterium aktualności TDM

Pytania o kondycję duchowości we wspólnocie religijnej związane 
są przede wszystkim ze społecznym charakterem świętości, jako osta-
tecznego celu formacji i praktyk życia wewnętrznego. Odnowiony ryt 
Eucharystii zwraca uwagę na społeczny wymiar cnót i postaw jako sku-
tecznej drogi do świętości. W oczach Boga istotne znaczenie ma nie tyle 
ogląd indywidualnej grzeszności uczestniczących w liturgii, co wiara ca-
łego Kościoła. Między Modlitwą Pańską a znakiem pokoju i komunią 
świętą celebrans prosi Boga, by nie zważał na grzechy zgromadzonych, 
lecz na wiarę Kościoła11. Poziom tego, co składa się na fides Ecclesiae, 
decyduje o skuteczności duchowego życia Mistycznego Ciała Chrystu-
sa i każdego z Jego członków. Z wiary Kościoła rodzi się bowiem życie 
duchowe pojmowane jako permanentna droga do świętości, której je-
dynym istotowym podmiotem i celem pozostaje Bóg: nadzieja chrze-
ścijańskiego powołania, bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świę-
tych (Ef 1, 18). Dla wierzących w Chrystusa na przełomie XX i XXI w. 
Sobór Watykański II pozostawił program duchowości uwzględniający 
zmiany mentalności, wyznawane hierarchie wartości i ideałów osobo-
wościowych. Gdyby scharakteryzować istotne rysy tej współczesnej wi-
zji duchowości, to należałoby wskazać przede wszystkim na jej chry-
stocentryzm, na uniwersalność powołania do świętości (a więc impli-
cite do troski o osobiste i wspólnotowe życie duchowe), wykorzystanie 
kontekstów biblijnych, Tradycji, odnowionej liturgii, na sakramentalną 
eklezjalność12, wrażliwe odczytywanie znaków czasu, przejawów dzia-
łania Ducha Świętego, personalizm w antropologii i ascezie. 

11  Mszał z czytaniami, Katowice 1999, 712.
12  Dotyczy to modeli tradycyjnych, wyrosłych z przekonania Extra Ecclesiam 

nulla salus, jak i wypracowanych w dobie posoborowej sugestii tzw. kręgów 
przynależności określonych w Konstytucji dogmatycznej o Kościele nr 14-16. 
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Zdaniem Soboru przestrzeń życia duchowego określona została mia-
rą Prawdziwego Boga i Prawdziwego Człowieka – Jezusa Chrystusa. Wy-
znawcy Chrystusa, powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Je-
zusie nie ze względu na swe uczynki, lecz według postanowienia i łaski 
Bożej, w chrzcie wiary zostali prawdziwymi dziećmi Bożymi i uczestni-
kami natury Bożej, a przez to rzeczywiście stali się święci. Dlatego po-
winni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą 
otrzymali z daru Bożego13. Dar duchowego włączenia w świętość, któ-
rej pełnia jaśnieje w Bogu, osiąga się na ziemi dążeniem do doskonałej 
miłości i spełniającej się nadziei. Dynamizm takiego życia wiarą, miło-
ścią i nadzieją składa się na konkretne typy duchowości. 

Przede wszystkim ukazał je swoim życiem Jezus Chrystus – W róż-
nych rodzajach życia i powinnościach według jednej świętości żyją wszy-
scy, którymi kieruje Duch Boży, a posłuszni głosowi Ojca i czcząc Boga 
Ojca w duchu i prawdzie, podążają za Chrystusem ubogim, pokornym 
i dźwigającym krzyż, aby zasłużyć na uczestnictwo w Jego chwale14. 
Przez stulecia duchowość rad ewangelicznych była rezerwowana przede 
wszystkim dla zakonników i duchowieństwa realizujących tzw. rady 
ewangeliczne w ramach stanów życia duchownego i konsekrowanego. 
Środkami do trwania i budowania indywidualnej świętości są według 
Soboru chętne słuchanie słowa Bożego i czynem wypełnianie woli Bo-
żej z pomocą Jego łaski, uczestniczenie często w sakramentach, zwłasz-
cza w Eucharystii, i w świętych czynnościach oraz ustawiczne prakty-
kowanie modlitwy, samozaparcia, ochoczej posługi braterskiej i wszel-
kich cnót15. Te ogólne zasady i metody życia duchowego w dalszej per-
spektywie różnicują formy osiągania chrześcijańskiej doskonałości, od-
powiednio do realizowanego powołania – od uczestnictwa w kapłań-
stwie sakramentalnym (biskupów, prezbiterów, diakonów) po dwie for-
my duchowości, mianowicie wspólnot życia konsekrowanego (od ere-
mitów po instytuty świeckie i osoby konsekrowane) i w zaangażowaniu 
w powołanie do małżeństwa. Bogactwo łaski i mądrość doświadczeń 

Nadto posoborowa eklezjologia włączyła się w dyskusje teologów chrześcijań-
skich oceniających ujęcie eklezjalności według zasady Ubi salus (Christus), ibi 
Ecclesia. Zob. G.C. Berkouwer, The Church, Leicester 1976; W. Pannenberg, An 
Introduction to Systematic Theology, Grand Rapids 1991.

13  LG 40.
14 Tamże, 41.
15  Por. tamże, 42.
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życia duchowego wytworzyła przez wieki kilkanaście typów duchowo-
ści, które Sobór przyjął jako element tożsamości Kościoła16. Zwłasz-
cza duchowości zakonne traktowane są jako trwanie w samym ser-
cu Kościoła – dają i powinny dawać w świecie wspaniałe świadectwo 
i przykład świętości17. Powszechnie przyjmuje się, że duchowość kato-
licką niezmienną co do istoty, a różnicującą się w cechach drugorzęd-
nych określają głównie szkoły duchowości: benedyktyńska, francisz-
kańska, dominikańska, karmelitańska, ignacjańska, oratoriańska, win-
centyńska, alfonsjańska, pallotyńska. W tym nurcie jako jedna z bar-
dziej współczesnych pozostaje propozycja drogi doskonalenia ducho-
wego zawarta w TDM. Na aktualność tej propozycji składa się szereg 
jej cech szczególnych.

2. Motywy aktualności drogi życia duchowego według TDM

Analiza formalna i merytoryczna projektu życia duchowego zawar-
ta w TDM pozwala sformułować szereg specyficznych cech decydu-
jących o jego aktualności. Najważniejsze z nich to: chrystotypiczność, 
personalizm, obrazowość, symbolizm, kontekst liturgiczno-estetyczny. 
Sprawiają one, że w dobie preferencji kultury symboliczno-ikonicznej 
propozycja bł. Stanisława Papczyńskiego jawi się jako oryginalna, in-
teresująca i zrozumiała w swych założeniach propozycja programu ży-
cia duchowego.

2.1. Chrystotypiczność TDM połączona z kontekstem maryjnym

Odczytywanie ideałów życia duchowego w Osobie Jezusa Chrystu-
sa – Prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka – stanowi dla Autora 

16  Określane od XIX w. jako „szkoły duchowości” posiadają według M. Chmielew-
skiego element podmiotowy (fundator, grono autorytetów wspólnot w określa-
niu dróg duchowości) oraz element przedmiotowy (oryginalna, usystematyzowa-
na doktryna i jej praktyczne zastosowanie). Zob. M. Chmielewski, Vademecum 
duchowości katolickiej, Lublin 2004, 50-51.

17  Por. LG 39. Ideę trwania w sercu Kościoła urzeczywistnianą przez akt konsekra-
cji zakonnej podkreślił bł. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecra-
ta z 1996 r.: życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako ele-
ment o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ „wyraża najgłębszą isto-
tę powołania chrześcijańskiego” oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjed-
noczenia z jedynym Oblubieńcem (nr 3).
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TDM fundament projektu proponowanej duchowości zakonnej adre-
sowanej do tworzonej przez tego byłego pijara wspólnoty życia konse-
krowanego. Uderza w tym projekcie wyprowadzenie elementów chry-
stologicznych z dogmatu trynitarnego. 

Błogosławiony Stanisław Papczyński, w ślad za tradycją patrystycz-
ną, nawiązując do św. Ambrożego18, przypomina kontekst pojawienia 
się człowieka w wyniku Bożej woli zobrazowania w osobie ludzkiej do-
skonałości Trójjedynego Boga. Jest obrazem Trójcy Świętej zarówno pod 
tym względem, że jak Bóg jest, żyje i myśli; jak również, że jak Bóg jest 
jednej natury, jednak w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, tak 
i dusza ma jedną naturę, trzy zaś posiada władze, to jest rozum, wolę 
i pamięć […]. Tak jak z Ojca jest zrodzony Syn, a od Ojca i Syna po-
chodzi Duch Święty, tak też z rozumu jest zrodzona wola, a z nich oboj-
ga pochodzi pamięć19. Przywołanie kontekstu trynitarnego umiejscawia 
cały projekt duchowości na solidnych podstawach, ukazujących źró-
dło doskonałej miłości, z którego dynamicznie wyłania się Boży plan 
zbawienia z jego elementami konstytutywnymi w postaci dziejów stwo-
rzenia creatio continua dopełnionych dziejami Odkupienia, uświęce-
nia i przebóstwienia aż po finalny stan, który św. Paweł opisał w du-
chu antycznej retoryki metamorfozy jako Boga, będącego wszystkim 
we wszystkich (       ) (por. 1 Kor 15, 28). 
Życie ziemskie, zanurzone w materialność i historyczność, doświadcza-
jące tajemnicy zła (misterium iniquitatis) to tylko epizod weryfikujący 
przyszłe wieczne trwanie w Bogu, świadome uczestnictwo w wymia-
nie miłości, wybór projektu zamierzonego przez Stwórcę i Zbawiciela. 
O możliwości takiego życia w uwarunkowaniach natury ludzkiej prze-
konuje Osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Wcielonego, zrodzonego 
z Maryi, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, zasiadającego po wnie-
bowstąpieniu po prawicy Ojca, dokąd zmierzają wszyscy wszczepieni 
przez chrzest w Jego Mistyczne Ciało.

Na Chrystusa–Zbawiciela wskazuje Papczyński już we wstępnych 
rozdziałach TDM, odnosząc się do praktyki ofiary codziennej, któ-
rej istotę stanowią zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświęt-
szej Dziewicy i wszystkich niebian oraz sprawiedliwych przebywają-
cych na ziemi20. Wartość obrazu doskonałego Chrystusa ma dla Au-

18  Ambroży, De dignitate conditionis humanae, PL 17, 611-612.
19  TDM, 1085.
20  Tamże, 1093.
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tora TDM najwyższą wartość motywacyjną: Kogo do cnoty i świętości 
nie skłania życie i nauka Chrystusa, któż potrafiłby go przekonać do-
wodzeniem?21. Szczególnie motywującą wartość dla doskonalenia ży-
cia duchowego ma w tym przypadku pobożne rozważanie życia Jezu-
sa Chrystusa, męki Pańskiej22. Prowadzi ono bowiem do zjednoczenia 
z Chrystusem na wzór ewangelicznej latorośli lub – jak to symbolicz-
nie określił Papczyński – chrześcijanin ma jaśnieć siedmiorakim świa-
tłem Ducha Boskiego, jeśli pragnie być prawdziwą i autentyczną latoro-
ślą Chrystusa23. Świadectwo bowiem historycznego wypełnienia normy 
świętości kogoś, kto doświadczył natury ludzkiej we wszystkim oprócz 
popełnienia grzechu, stanowi rękojmię skuteczności zalecanych przez 
Niego praktyk życiowych. Dla Papczyńskiego są one tożsame z Chry-
stusowym prawem: przybył do nas sam Prawodawca Chrystus, wcie-
lony Syn Boży, który nie przyszedł rozwiązywać prawa, ale wypełnić. 
Tak też je swymi czynami i słowami ugruntował, że słusznie musiał zo-
stać uznany za Światłość, która oświeca każdego człowieka na ten świat 
przychodzącego24.

Przywołane w cytowanym wyżej tekście zasługi Maryi stają się 
w dalszej części praktyki codziennego ofiarowania dopełnione postawą 
złączenia treści dnia codziennego. Ponadto w kontekst chrystologiczny 
Papczyński wpisuje paralelne odniesienia mariologiczne. 

Mariologia TDM ściśle związana z chrystologią wywodzi się z tajem-
nicy Wcielenia, pozostaje w obszarze soteriologii. Wyjątkowość miejsca 
i roli Maryi w historii zbawienia, którą wykorzystuje Papczyński w swo-
im projekcie duchowości opiera się przede wszystkim na Jej świętości 
i przywileju Niepokalanej Dziewicy-Matki. Polega na realizowaniu do-
skonałości istnienia według planu, jaki Stwórca założył dla człowieka 
przed dramatem grzechu pierworodnego. Jakkolwiek wzmianki TDM 
o tym kontekście nie są pogłębione, to jednak pozostają paralelne do 
współczesnej mariologii Vaticanum II, stwierdzającego, że Niepokalana 
Dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, 
dopełniwszy biegu ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do 
niebieskiej chwały25. Do Wniebowziętej kieruje się w TDM akty czci 

21  Tamże, 1103.
22  Tamże, 1108.
23  Tamże, 1118.
24  Tamże, 1110.
25  LG 59.
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i uwielbienia należne Jej z powodu dziewiczego poczęcia in mente, in 
corde et in ventre, przez które stała się Bożą Matką. Ów wzór człowie-
ka z epoki pierwotnej antropogenezy stanowi zarazem paradoksalnie 
przedmiot nadziei, która rysuje przed ludzkością kształt człowieczeń-
stwa po Paruzji. To zarazem model z Apokalipsy Niewiasty objawiają-
cej się jako znak na niebie, obleczonej w słońce i księżyc pod Jej sto-
pami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Niszczy Ona – jako 
waleczna hetmanka – wielkiego ognistego smoka starodawnego, szata-
na (por. Ap 12, 1-3) w walce toczącej się nie tylko w niebie, lecz i na 
ziemi, gdzie nieustannie Maryja ochrania sprawę Bożą przed wysłanni-
kami diabła i szatana aż nastanie zbawienie, potęga i królowanie Boga 
naszego i Jego Pomazańca (por. Ap 12, 7-10).

Zarówno wygląd Niepokalanej, jak i plastyczne opisy Jej szczególnej 
roli w historii walki dobra ze złem, inspirowały mistrzów słowa i ob-
razu w ukazywaniu tajemnicy Maryi. W ten sposób codzienność pisa-
na myślami, słowami i uczynkami stapia się w jedno z Jej pozycją tak 
bliską Jedynego Pośrednika. Z pewną dozą motywacji psychologicznej 
Papczyński kreśli zarys aktu takiego maryjnego ofiarowania: Najświęt-
sza Dziewico, ku Twojej chwale zwracam samego siebie, moje myśli, 
słowa, uczynki całego życia, a zwłaszcza dzisiejsze, i te wszystkie [roz-
poznane zasługi – K.K.] serca, które na ile wolno, wymieniłem w moż-
liwie najszerszym zakresie, i przez to wszystko pragnę Ci się podobać26. 
Chwałą Maryi stają się więc konkretne przejawy myśli, słów i uczyn-
ków, które są jednoczone z Jej zgodą na Boże Wcielenie27. W ten spo-
sób konkretne sytuacje życiowe wierzącego zostają zespolone z funda-
mentalnym wydarzeniem historii zbawienia, jakim była zgoda Maryi 
na wydarzenie Wcielenia Syna Bożego – fundamentu dokonującego się 
dzieła zbawienia. 

26  TDM, 1096. Tłumaczenie wydania krytycznego interpretuje tekst oryginalny 
w sformułowaniach według reprintu s. 36: et universa corda illa quae recensui, 
(quoad licet) quam latissime possum, in laudem tuam dirigo, et tibi per omnia illa 
placere summopere cupio. Znaczenie przedmiotu ofiarowania wyrażonego jako 
recensio cordis zdaje się wskazywać na efekty rachunku sumienia lub każdą for-
mę uświadamiania sobie własnych cnót, dobrych dokonań, ale także wad i grze-
chów. Wartość tej praktyki wysoko cenił sobie Papczyński, na co wskazuje m.in. 
tekst rozdz. 16 TDM: O chrześcijaninie! Ty, który codziennie myjesz twarz, co-
dziennie oczyszczasz ubranie, codziennie zamiatasz dom, dlaczego nie czynisz tego 
samego ze świątynią Boga, którą jesteś?

27  Tamże, 1100.
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Motyw fundamentalnej rangi maryjnego fiat powraca często w TDM 
w kontekście chwały Maryi w łonie Trójcy Przenajświętszej pośród 
wszystkich świętych i aniołów. Tak np. w praktykach składania co-
dziennej ofiary z samego siebie i swoich dokonań w Kościele i społe-
czeństwie, opisanych w rozdziale czwartym TDM, bł. Stanisław włada 
w tekst modlitwy ofiarowania sformułowania mariologiczne: w przypad-
ku pierwszego ofiarowania używa sformułowania: To wszystko niech bę-
dzie na chwałę Twoją i cześć Najświętszej Dziewicy Maryi28. Istotnym 
motywem czci oddawanej Maryi w programie duchowości bł. Stani-
sława stają się osobowe aspekty nowego prawa przyniesionego przez 
Chrystusa. Omawiając motyw lampy mistycznej świątyni (rozdz. ósmy) 
w TDM, pojawia się następująca interpretacja chrystologiczna: przy-
był do nas sam Prawodawca Chrystus, Wcielony Syn Boży, który nie 
przyszedł rozwiązywać prawa, ale wypełnić. Tak też je swoimi czyna-
mi i słowami ugruntował, że słusznie musiał zostać uznany za Świa-
tłość, która oświeca każdego człowieka, na ten świat przychodzącego29. 
Przybycie Chrystusa, przez akt Wcielenia „w świątyni Maryjnego łona” 
sprawił, że pośród rodziny ludzkiej „Bóg zapalił lampę swoich przy-
kazań”30, możliwych do spełnienia, a zarazem stanowiących drogę po-
wrotu do Niego. Prawdziwy Syn Człowieczy.

Na motywie Chrystusa będącego causa exemplaris ludzkiego ży-
cia zgodnego z wizją człowieka „umiłowanego przez Ojca” bł. Stani-
sław buduje swoją wizję naśladowania, odwzorowywania w konkrecie 
dnia codziennego znamion Prawdziwego Człowieka. Kulminacyjnym 
rozważaniem w nurcie mariańskiego imitatio Christi jest rozdział sie-
demnasty Dach mistycznej świątyni. Paradygmatem metodologicznym 
dla Autora TDM staje się kulturowa zasada estetyczna: Jak świątynie 
poznaje się po zewnętrznym wyglądzie, tak samo chrześcijanina moż-
na poznać po uczynkach sprawiedliwości, bez których pozostałaby tyl-

28  W oryginale łacińskim: Et haec omnia cedant, ad gloriam tuam, Sanctissimae Vir-
ginis Mariae – reprint TDM, 34.

29  Oryginalny zapis bł. Stanisława wykorzystuje łacińskie termini o bogatym zna-
czeniu semantycznym: adsuit nobis ipse Legislator Christus, Dei filius incarna-
tus, qui non venit solvere legum, sed adimplereeamque suis factis ac dictis sic fir-
mavit ut meritosit habendus Lux, quae illuminat omnium – reprint TDM, 69.

30  Szerzej bł. Stanisław rozwija ten motyw światła jako doskonałego wypełniania 
przykazań w rozdziale dziesiątym Świecznik mistycznej świątyni – zob. reprint, 
85-93.
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ko pusta nazwa31. Praktyczny wniosek dla życia duchowego sprowa-
dza się więc do cytowanego przez bł. Stanisława św. Jana Ewangeli-
sty: Kto mówi, że w Nim (mianowicie w Chrystusie) – pozostaje, powi-
nien tak samo postępować, jak On postępował (1 J 2, 6). Konkluduje 
bł. Stanisław swój chrystotypiczny sylogizm retoryczny. Dach mi poka-
że, jaki gospodarz mieszka wewnątrz. Jesteś chciwy? Jesteś więc świąty-
nią Plutona; jesteś pyszny? – Junony; jesteś rozwiązły? – Wenery; gniew-
liwy? – Furii piekielnych; łakomy? – Bachusa; zawistny – Cerbera; ospa-
ły – bogini Nocy32. Charakterystyczne nawiązania do stylistyki mitolo-
gicznej są indywidualnym wkładem bł. Stanisława – retora doby baro-
ku ukształtowanego na klasyce grecko-rzymskiej. To także przejaw do-
brej znajomości horyzontów myślowych adresatów mariańskiej szkoły 
naśladowania Chrystusa i śmiałego podejmowania argumentacji mo-
gącej skutecznie wywołać przemianę życia. Podstawą dla naśladowa-
nia Chrystusa w TDM jest rozumienie osoby ludzkiej charakteryzują-
ce się tymi aspektami, które obecnie ujmujemy w system personali-
zmu chrześcijańskiego.

2.2. Personalizm TDM 

W teologii XVIII w., w której powstaje TDM, obowiązywała po So-
borze Trydenckim głównie myśl scholastyczna, interpretowana w szko-
łach tradycji dominikańskiego tomizmu, antropologii zależnej od fran-
ciszkańskiego autorytetu Dunsa Szkota i św. Bonawentury, czy jezu-
ity Franciszka Suareza i Roberta Bellarmina. Nastawienie na central-
ne miejsce osoby ludzkiej w dziejach stworzenia i zbawienia będzie do-
piero dojrzewać aż po zwrot antropologiczny Vaticanum II ze wszyst-
kimi jego konsekwencjami. Trudno w TDM wskazać fragmenty korzy-
stające z technicznych pojęć współczesnego personalizmu. Jednakże 
pod siatką ascetycznych poglądów na osobę ludzką bł. Stanisław za-
warł swój system antropologiczny, który w pełni odpowiada rozumie-
niu osoby, jaką prezentuje np. w swojej antropologii Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II uznawany słusznie za jeden z filarów współczesnego persona-
lizmu chrześcijańskiego.

31  Semantyka pojęć oryginału ma jeszcze silniejsze odwołanie do tradycji kultury, 
a zwłaszcza antycznej estetyki: Ex tetctis Templa noscuntur; sic Cristianus ex ope-
ribus Iustitiae, sine quibus, nihil aliud est, nisi nomen inane – reprint, 136.

32  Zob. reprint, 140.
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Dla bł. Stanisława człowiek to Boże stworzenie. Słońce, księżyc, 
stałe i poruszające się gwiazdy, niebo ze swoim pięknem, ziemia ze swo-
ją rozległością, morze ze swoją głębią ustępują przed ludzką naturą, bo 
na obraz Boży uczyniony jest człowiek […]. Ty zatem, ziemskie bóstwo, 
rozważ ze mną i poznaj, czym jesteś. Jesteś obrazem Boga33. Podobień-
stwo to według TDM ma charakter nie tyle ontologiczny, co w większej 
mierze moralny – niech każdy zwróci pilniejszą uwagę na wspaniałość 
swego pierwotnego stanu i uzna obraz Trójcy Świętej za godny czci oraz 
dąży do tego, aby posiąść godność podobieństwa Bożego przez
–  szlachetność obyczajów (divine nobilitate morum)
–  praktykowanie cnót (exercitio virtutum)
–  godne zdobywanie zasług (dignitate meritorum habere)34. Z tego zesta-

wienia programu formacyjnego przebija troska Fundatora wspólno-
ty życia konsekrowanego o styl życia gwarantujący bezpieczne osią-
ganie doskonałości chrześcijańskiej. Miarą tej doskonałości pozosta-
je dla bł. Stanisława Papczyńskiego Osoba Prawdziwego Człowieka. 
Każde spojrzenie na Jego obraz w Ewangeliach, na świętość Kościoła 
będącego Mistycznym Ciałem Chrystusa. Zwłaszcza udział w Eucha-
rystii okazuje się, zdaniem Papczyńskiego, niezwykle owocny, gdyż 
stanowi indywidualny, konkretny, zanurzony w realny czas kontakt 
z Bogiem-Człowiekiem. Ten kontakt zasadza się na osobistym dialogu 
z Synem Bożym Wcielonym tak dalece, że w Chlebie i Winie uobec-
nia się kenotycznie w rzeczy, wyniszcza się nawet z formalnych zna-
mion osoby, by spożywany, mógł razem z beneficjentem daru eucha-
rystycznego wynieść go na wyżyny nieba. W akcie codziennego od-
dania się Bogu, Papczyński wkłada w usta penitenta słowa charak-
teryzujące jego rozumienie osoby ludzkiej podejmującej drogę ku do-
skonałości: ofiaruję Twojemu Majestatowi 

–  moje serce, aby Ciebie jedynie kochało i niczego prócz Ciebie [reduk-
cja doskonałości do miłości na miarę Boga – K.K.];

–  moją duszę, by Ci służyła [miłość weryfikowana w działaniu, uczyn-
kach – K.K.];

–  rozum, pamięć i wolę, by Tobie były poddane [osobowa trójca ludz-
kich władz duchowych odbijająca jak w zwierciadle apropriacje try-
nitarne – K.K.];

33  TDM, reprint, 10-11.
34  Tamże, 18.
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–  moje usta, aby o Tobie mówiły [włączenie człowieka w logosferę eko-
nomii zbawienia – K.K.];

–  mój język, aby Cię błogosławił [życie ludzkie jako nieustanna chwała 
Boża, zgodnie z maksymą Ojców Kościoła – gloria Dei vivens homo 
– K.K.];

–  wzrok, dotyk, smak, słuch, węch i wyobraźnię, aby nie dawała przy-
stępu żadnemu złu, by nie pożądały [osobowe zaangażowanie wszyst-
kich władz zmysłowych i sprawności psychologicznych na zasadzie 
eliminowania u korzeni aktywności osobowej wszelkiego nieuporząd-
kowania – K.K.]35. Kresem tak pojętej doskonałości staje się osobowe 
zjednoczenie z Chrystusem ponad czasem w wieczności (abym cały 
należał do Ciebie – ut sim totus [podkr. K.K.] meus nullus) w każdym 
czasie i przez całą wieczność36. W tej koncepcji doskonałości osobo-
wej dochodzą do głosu sformułowania wciąż aktualne, jak choćby 
idea bł. Jana Pawła II „Totus Tuus”. Czyni to z programu Papczyń-
skiego ofertę duchowości wciąż aktualnej, niezależnej od okoliczno-
ści zewnętrznych, gdyż zakorzenioną w samych fundamentach oso-
bowej unii z Bogiem, w Chrystusie wyniszczającym się dla naśladu-
jącego Go ucznia. Ten eschatologiczny terminus ad quem bł. Pap-
czyński przypomina innymi słowami w rozdziale dwudziestym czwar-
tym Chwała Mistycznej Świątyni: Niech Przenajświętsza Trójca spra-
wi [osobowy podmiot zbawienia mocą daru łaski – K.K.] … abyśmy 
dotarli do portu najbardziej upragnionej szczęśliwości, pod kierunkiem 
kapitana – Chrystusa, gwiazdy przewodniej – Maryi, wioślarzy – anio-
łów, wiatrów – wstawiennictwa świętych37.

Obrazowość i symbolizm opisu osoby ludzkiej występujące w tym 
fragmencie, jak i w wielu innych miejscach rozproszonych w całym 
dziele TDM, są uwarunkowane profesjonalną retoryką Papczyńskie-
go. Jednocześnie daje to dodatkowy motyw aktualności jego programu 
życia duchowego. Współcześnie bowiem właśnie obrazowość kultury 
i wrażliwości estetycznej, silniejsza niż motywacja wynikająca z rozu-
mowania i poznania abstrakcyjnego sprawia, że wizje życia jako rejsu 
na wzburzonym oceanie, angażującym solidarnie Boga, Maryję, anio-
łów i communio sanctorum przemawia do wyobraźni potencjalnych od-

35  Tamże, 32-33.
36  Tamże, 34.
37  Tamże, 236.
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biorców TDM. Wskazuje jednocześnie na wspólnotowy, eklezjalny cha-
rakter postępu duchowego, co także stanowi osiągnięcie współczesnej 
świadomości teologicznej.

2.3. Obrazowość i symbolizm TDM

Za najbardziej oryginalną cechę redakcji TDM uznaje się wykorzy-
stanie paraleli pojęć architektonicznych w rozumieniu tajemnicy oso-
by ludzkiej i jej drogi ku zbawieniu. Pawłowa idea świętości człowie-
ka jako świątyni Boga u Papczyńskiego została w TDM rozszczepio-
na jak w pryzmacie na poszczególne elementy konstrukcji i wyposaże-
nia. Fundator marianów nadał im znaczenie ukształtowane przez Oj-
ców Kościoła, przez kateny cytatów biblijnych i pism hagiograficznych, 
czyniąc zwartą strukturę projektu życia duchowego. Można spierać się 
o oryginalność tej wizji, wykazując zapożyczenia z Tomasza à Kempis, 
z formacji u pijarów, z tekstów Piotra Skargi, Kaspra Drużbickiego i in-
nych. Bezsprzecznie jednak sama koncepcja redukcji elementów, eta-
pów i form życia duchowego oglądanego w formie bryły świątyni i jej 
paramentów, wyrażona barokową stylistyką łaciny kościelnej należy 
do Autora TDM. Sugestywność tych obrazów, ich zakorzenienie w do-
świadczeniu życiowym, trafność doboru pojęć, z których każde obar-
czone jest bogactwem znaczeń zaczerpniętych z tradycji ascetycznej Ko-
ścioła czyni z TDM wciąż aktualną wizję. Ma ona walor motywacyj-
ny i ponadkulturowy. Miała go w swoim czasie dzięki łacinie – obecnie 
tłumaczona na języki narodowe wpisuje się w kulturę religijną współ-
czesnych wspólnot życia duchowego.

Na obrazowość duchowości proponowanej przez TDM, połączoną 
z myśleniem symbolicznym składa się następujący zestaw elementów:

Rozdział Obraz  Symbol
3  Ołtarz  Serce człowieka
4  Składanie ofiary Poświęcenie codzienne
5  Kapłan  Miłość
6   Ofiara  Umartwienie
7  Kadzidło Modlitwa
8   Lampa  Zachowanie przykazań
9  Ozdoby  Cnoty 
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10  Świecznik Dary Ducha Świętego
11  Kaznodzieja Sumienie
12  Śpiewacy Uczucia uporządkowane
13  Słudzy  Zmysły uporządkowane
14  Drzwi  Widzenie uporządkowane
15  Okna  Słuch nastawiony na Boga
16  Czystość Rachunek sumienia
17  Dach  Dobre uczynki
18  Dzwon  Dobre imię
19  Poświęcenie świątyni Chrzest (konsekracja)
    Sakramenty (rocznica)
20   Opiekunowie Patronowie
21  Odnowienie świątyni Uczynki co do ciała i duszy
22  Rekonsekracja Pokuta i Eucharystia
23  Nieśmiertelność Podobieństwo do Chrystusa
24  Chwała  Eschatologiczne spełnienie

Zastosowane przez bł. Stanisława obrazy i ich symboliczna inter-
pretacja odpowiada pedagogii życia duchowego i ćwiczeniom formacyj-
nym stosowanym w nowicjatach i postulaturze monastycznej. W ujęciu 
Fundatora marianów wyraźnie zaznacza się tendencja do powrotu ku 
pierwotnej żarliwości zakonnej. To ważny aspekt w dobie barokowego 
rozluźnienia monastycznej praxis. Odejście od teoretycznych kwestii 
a obszerne potraktowanie czynów weryfikujących autentyczność osią-
gniętych cnót, darów duchowych i sprawności ma walor aktualności 
także w sytuacji narastających znamion kryzysu tradycyjnych form ży-
cia duchowego w kontekście sekularyzacji, liberalizacji systemów war-
tości i zmian zachodzących w teologii ascetyczno-mistycznej.

Wydaje się, że ważnym czynnikiem budzącym nadzieję na zwrot 
ku pogłębieniu życia duchowego zarówno we wspólnotach życia konse-
krowanego, jak i w życiu duchowym ludzi świeckich i duchowieństwa 
staje się obecnie liturgia i wzrost popularności via pulchritudinis. Wła-
śnie kontekst estetyki teologicznej decyduje o kolejnym motywie ak-
tualności projektu zawartego w TDM. Ten liturgiczno-estetyczny kon-
tekst stanowi interesujący materiał dla uzgodnienia intencji ascetycz-
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nych bł. Stanisława Papczyńskiego z przeżywaną obecnie reformą form 
i treści liturgicznych. Lektura TDM i Konstytucji o Liturgii Soboru Wa-
tykańskiego II z późniejszymi przepisami wykonawczymi zasługuje na 
odrębne, pogłębione studium.

Konkludując, należy stwierdzić, że potwierdzona beatyfikacją kom-
petencja Autora TDM stanowi cenny, aktualny, efektywny i kulturo-
wo atrakcyjny projekt formacji duchowej. Dotyczy to szerokiego spec-
trum adresatów, w tym także ludzi świeckich, dla których argumen-
tacja biblijna, patrystyczna, doktrynalna i kulturowa w retorycznej re-
dakcji Papczyńskiego odsłania nowe perspektywy dla kierowników du-
chownych, rekolekcjonistów, formatorów seminaryjnych i popularyza-
torów teorii i praktyki duchowości chrześcijańskiej.
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Timeliness of the Spirituality 
of Mystical Temple of God 

by Blessed Stanislaus Papczyński

The author discusses the timeliness of spirituality presented 
in the work of Blessed Stanislaus Papczyński’s Mystical Temple 
of God. 

Blessed Stanislaus proposed a program to achieve personal 
holiness based on the vision of a human being as a mystical 
temple. This program remains efficacious and attractive today 
and is equally applicable to all three states of life in the 
Church: clergy, consecrated persons, and laity, enumerated in 
the documents of the Vatican II. 

The analysis of the structure and merit of the program 
of spiritual life contained in Mystical Temple of God helps in 
formulating a number of specific characteristics that decide 
its timeliness. The most important of these characteristics 
are: resort to the intercession of Mary, personalism, imagery, 
symbolism, and liturgical and aesthetic contexts. In a time 
when cultural preference was given to symbols and icons, 
Fr. Stanislaus Papczyński’s proposal appears to be original, 
interesting, and understandable in its assumptions about 
a program of spiritual life.

Mystical Temple of God is a valuable, timely, efficacious, 
and culturally attractive program of spiritual formation.
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A personal theological reflection on the identity of a religious institute 
always testifies to its vitality and a deeper exploration of what is 

known in the Church as the “founding spirit.” Such a quest is a necessary 
and, in a certain sense, universal, timeless component, because every 
new generation of the religious order members must find answers to 
basic questions about their fidelity to the charism, their founder’s spirit, 
and their proper understanding of their identity in the context of the 
needs of the Church. One fundamental question—for it concerns the 
concept of the religious community according to its creator—is: If we 
accept the fact that religious life has a communal character, then all of its 
elements (consecration, vows, public witness to the Church and a certain 
dissociation from the world) must be lived out communally, as well. 
Therefore, the ability to lead a communal life and to build a community 
becomes an obvious criterion for admitting new candidates into the 
congregation (cf. MR 12).

How did our Father Founder, Blessed Stanislaus Papczyński envision 
his community? What did he regard as the keystone of building the 
community and its unity? What images and symbols did he use to outline 
his vision of the religious community, of which he would say that it was 
“already formed in my mind by the Divine Spirit” (FDR 9)? Did the 
documents of the early tradition of the Congregation of Marian Fathers 
also contribute something to that concept? Such were the guidelines of 
the following article, which is a fragment of my book (entitled Religious 
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Charity – the essence of the communal life and 
the organizing principle of the religious community 
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Spirituality According to Stanislaus Papczyński and the Early Tradition 
of the Congregation of Marian Fathers), published in Polish in 2010 and 
which is now being prepared for print in both English and Portuguese.

The communal character of supernatural love manifests itself not 
only in the bond between man and God, but also in the creation of 
an interpersonal community. The concept of a religious spirituality that 
emerges from reading the works of Blessed Stanislaus Papczyński and the 
documents of the Congregation of Marian Fathers’ early tradition contains 
more than simply ideas about personal striving for the love of God and 
unity with Him. Its other important element is the vision of a religious 
community that gathers people who share the same values and strive to 
reach their common goal by using defined means. Supernatural love also 
has a special place there. The vision of religious spirituality recognized 
in this perspective is clearly demonstrated in the Norma vitae – the first 
Marian Constitutions composed by the Founder circa 1672, before the 
inauguration of the first monastery.1 This is indicated not only by the 
use of theological and spiritual reasoning, intended to set out the goals 
for the principles of the religious life and the means for their realization, 
but also by the composition of individual chapters of the Norma vitae. 

According to the Founder’s instructions, the main goal of the 
Marians’ life should be “the one that all the Orders have in common 
with you: the greater increase of God’s glory, and care for your own 
salvation combined with serious striving for perfection.” On the other 
hand, their specific goal should be the promotion of “devotion to the 
Immaculate Conception of the Virgin Mother of God, and with utmost 
zeal, piety and fervor to assist the souls of the faithful departed subjected 
to expiatory pains – especially the souls of soldiers and those who died 
of pestilence.” In addition, they should also be “humbly helping pastors 
in their church work.”2 The principal means of their implementation 

1  Cf. C. Krzyżanowski, Proemium editori, in Norma vitae et alia scripta, ed. C. Krzy-
żanowski, Varsaviae 2001, p. 16. 

2  In view of the significance of the quoted fragments, it is worthy to provide here both 
the Norma vitae and the Statuta in their original Latin: “2. Inprimis finem vestre 
Congregationis diligenter et assiduo expendite; qui sicut omnium sanctissimarum 
Religionum, ita vester communis debet: maius incrementum divinae gloriae et 
cum seria ad perfectionem tendentia propriae salutis cura. «Quis enim prodest 
homini», docente Salvatore, «si mundum universum lucretur, animae vero suae 
detrimentum patiantur?» [Mt 16:26]. Ne tamen otiosi stetis in Vinea Domini, 
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is charity (charitas). Although this is a rather unusual approach to the 
conception of the religious life, especially because it is not concerned 
with the rule but the basic laws of the Order, there is no doubt that 
such was the Founder’s intention. According to J. Kałowski, several 
factors speak for it: among others, the placement of the chapter entitled 
De Charitate directly after the first chapter that deals with the Order’s 
character, its general and specific goals, the principles of admitting 
candidates and their formation, etc. The very composition of the chapter 
De Charitate, as well as its contents, indicates that it is entirely with 
reference to the means necessary for realization of the above-mentioned 
goals. Chapter II would be incomprehensible and senseless if it did not 
contain instructions as to how to achieve the above-mentioned goals. 
This chapter discusses all aspects, manifestations, and the order that 
must be followed in practicing the virtue of supernatural love.3 We may 
assume that a more meaningful reason for this structure of the Norma 
vitae was Fr. Papczyński’s purpose for including abundant theological and 
spiritual elements in the Constitutions—a document defining the legal 
and organizational character of the new community—which would give 
better grounds for the approval of the Congregation of Marian Fathers 
upon these religious Constitutions, without an obligation to accept 
a religious rule, previously ratified by the Church. Since this intention 
failed to secure the Church’s approval, it had become necessary, following 
the acceptance of the Regula decem beneplacitorum, to make amends 

cultum Immaculatae Conceptionis electissimae Dei Matris Virginis pro modulo virium 
vestrarum promovebitis et fidelium defunctorum piacularibus paenis addictorum 
animabus praecipue militum et peste extinctorum, summo studio, pietate, fervore, 
suffragabimini. 3. Quanquam non prohibebuntur, qui fuerint eiusmodi talentis dotati, 
parochos in laboribus ecclesiasticis humiliter adiuvare...”. NV I, 2-3. The Statuta 
are basically repeating the same methodology, changing only the order of the goals 
(first: promoting devotion to the Immaculate Conception and then: “teaching the 
Christian faith to simple folks,” missing in this reading from the Norma vitae, and 
helping the deceased: “In primis finem vocationis suae quisque vestrum quotědie 
diligenter, et devote expendat, nempe majus incrementum Divinae gloriae; cultum 
Immaculatae Conceptionis electissimae Dei Matris Virginis promovere, ac eiusdem 
virtutes in Regula descriptas, omni studio mediante Divina gratia imitari, cum seria 
ad perfectionem tendentia propriae salutis curae, et proximorum praecipue quoad 
erudiendam in Doctrina Christiana rudem plebem quilibet incumbat, ac maxime 
Fidelium defunctorum piacularibus poenis addictorum animabus omni pietate, et 
orationum assiduitate suffragari conetur”. Statuta I, 1.

3  Cf. J. Kałowski, „Norma vitae”. Pierwsze konstytucje Zakonu Marianów, „Prawo 
Kanoniczne” 26(1983) No. 3-4, pp. 125. 122-123.
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and modifications in order to adapt the Norma vitae to the new rule. 
Thus edited, the Statuta were ratified by Pope Innocent XIII in 1723. 
However, they did not fully preserve the composition of the Norma vitae 
as per Blessed Stanislaus Papczyński’s version. In place of the chapter, 
De Charitate, they contain De oboedientia, paupertate et castitate, while 
the contents of the chapter, De Charitate in their much poorer theological 
reading were placed in chapter VII, entitled De mutual Charitate et 
correctione fraterna.4 Other elements, specific to the Norma vitae, were 
scattered throughout the remaining chapters.

Unlike purely Marian sources, the Regula decem beneplacitorum 
dedicates decidedly less attention to the problems of the communal 
life. This is due in part to the character of that document whose main 
purpose is to deepen the spiritual aspect of a religious community. On 
the other hand, however, its vision of the religious life is marked by 
verticality with an emphasis on the life in unity with God and imitation 
of Mary. The author of this rule discusses the matter of charity as the 
essence of the communal life more extensively in chapter IX entitled De 
virtute pietatis sive Charitatis Mariae Virginis. He states, among other 
things, that all those who make their vows upon this rule “must be sure 
to strive for possessing the virtue of charity to a more perfect degree.” 
Seeing that all religious order members belong to Christ, they should 
love one another and bring peace just like He brings peace everywhere. 
In addition—the rule states—it is “only through love” (ex sola charitate) 
that one can please God and that “everything that is done without love 
is forfeited.” These principles allowed the author of the Regula to draw 
practical conclusions concerning the instructions about the communal life, 
namely: that the religious should “conduct daily conversations that bring 
peace,” that they “reconcile with the contentious ones,” “easily forgive 
others their offenses,” and “show love and mercy to the sick.”5

The Founder of the Marians closely associated the idea of supernatural 
love with the religious vocation and made it the basic principle of holiness 
and inviolability for his entire Order.6 Previously, at the beginning of 
the Norma vitae, he sketched the outlines of this concept, comparing 
charity to “a pearl of great price, a treasure buried in the field” (Mt 13:
44.46). He claimed that our “attainment of eternal life—and the value 

4  Cf. Statuta, VII, 1-6.
5  Regula, pp. 53-54.
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of meritorious works—is rooted in love.” And from this belief he drew 
the conclusion that “a servant of God who is not radiant with true love” 
can be compared “to a tinkling bell and a clanging cymbal” (1 Cor 13:1). 
Therefore, we must seek the grace of God’s love in our private as well as 
our communal life. Ultimately, everything that happens in the religious 
community ought to be done in love (omnia apud vos in charitate fiant), 
thanks to which—as Papczyński points out in the Norma vitae—the 
basic commandment of both the Old and the New Testaments can be 
fulfilled as quoted in the first Marian Constitutions: “You shall love the 
Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all 
your strength [Mt 22:37; cf. Deut 6:5; Mk 12:30; Lk 10:27]”.7 Thus, 
theological love becomes a basic and a “common rule and the safest way 
to heaven” of all the religious; it becomes their means to fulfill the goals of 
both their religious community and its individual members. Likewise, to 
emphasize and validate the importance of charity in the religious life, he 
instructs everyone to always be guided by the love of God as a primary 
motivation for their aspirations and works. 

Generally, the Founder of the Marians takes a stand—distinctly 
expressed in his Inspectio cordis—that “no society can remain without 
love.” For this reason, “Wherefore Jesus wanted not only by an admonition, 
but also by a commandment, to oblige the Apostles to mutual love. For 
as the members of the human body have such a reciprocity towards each 
other, that they constantly help themselves reciprocally and they zealously 
serve themselves mutually, so the people of God’s Church and of any 
Order, Congregation or Society, from whom it is brought together—just 
as a certain body from its members—should certainly manifest mutual 
love and render service to each other.”8 At the same time, Papczyński 
refrains from reducing love to the subjective beliefs or the innermost 
feelings of an individual religious. Evangelical love must be orderly and 
objectified, guided by the principles allowing for its growth and providing 
criteria for its verification. The goal is served, among other things, by 
the religious law. If it is true that “no society can remain without love,” 
likewise “no community can exist except under the guidance of laws,” 

6  Cf. J. Kałowski, „Norma vitae”. Pierwsze konstytucje..., p. 125.
7  NV II, 1-2.
8   On the Feasts of the Apostles Outside of the Paschal Time and in Paschal Time: Before 

Most Holy Communion, in S. Papczyński, Wejrzenie w głąb serca, in S. Papczyński, 
Pisma zebrane, Ed. A. Pakuła, Warszawa 2007, p. 968 (=IC).
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“nor would it be possible for one to live without law in this earthly 
existence.”9 Therefore, the correlation between a spiritual dimension 
concerned with the love of God and man and a simultaneous emphasis 
on organizational and legal matters leads Papczyński to indicate in his 
Norma vitae the need for interiorizing his own religious rules ratified by 
the Church. These rules ought to be recognized as both a path to perfect 
love and also as a manner of fulfilling one’s vocation in its individual 
and communal dimensions. Just as the need to have and to abide by 
laws is a criterion for the community’s existence, the careful observance 
of the laws and the related inner peace (tranquillitas interna) and a clear 
conscience (conscientiarum securitas) of the religious order members10 
is the criterion for the correct process of its interiority. The fact that 
Papczyński placed this vision of the religious life right at the beginning 
of the Norma vitae signifies that it embraces all Church-approved 
regulations that define the lifestyle of this religious community without 
their absolutization. It seems that Papczyński realized that an accepted 
community’s lifestyle—even if ratified by the Church and defined by its 
own laws—does not have an ultimate character: a character that would 
be absolute and unchanging and that would belong to that congregation’s 
charism. We may assume that such beliefs emerged out of his experiences 
in the Piarist Order11 as well as the history of founding his own religious 

9  With these words, Papczyński opens the first chapter of his Norma vitae, writing 
“Cum nulla Communitas absque legum praesidio subsistere queat, nec deceat 
quenquam in hac mortalitate exlegem esse: proinde vos in una Societate congregavit 
et caenabiolis inclusi, sub unius Praepositi regimine [...] haec paucula Statuta 
pro vestra interna tranquilitate et securitate conscientiarum vestrarum sedulo 
contendetis observare”. NV I, 1. The Statuta also open similarly, although they 
omit a whole fragment speaking about the need of one’s personal stance towards 
the law in question: “Cum nulla Communitas absque legum praesidio subsistere 
queat: proinde pro maiori Regulari observantia, disciplina, augmentoque Vestrae 
Religionis, haec nonnulla Statuta in Capitulis Vestris quaedam sancita, praeter 
regulam imitationis decem virtutum, seu decem beneplacitorum B. M. V. observanda 
sint ordinata”. Statuta I. 

10  Cf. A. Pakuła, Idea wspólnoty zakonnej w pismach Stanisława Papczyńskiego OIC 
(1631-1701), „Roczniki Teologiczne” 47(2000) No. 5, p. 37.

11  The Piarists were ratified in 1621 as an Order of Clerics Regular, following which 
they were reduced to the status of an Association after the example of the Oratorians 
of St. Philip Neri. During the time of Pope Alexander VII, they partially rebuilt the 
structures of the communal life. In 1699, the Piarists were restored to their original 
status of Cleric Regular. Cf. G. Ausenda, Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio 
delle Scuole Pie, DIP, Ed. G. Pelliccia, G. Rocca, t. II, Roma 1975, col. 927.
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community combined with the need for seeking an appropriate form of 
the religious life proper to the charism and tasks of his Congregation.12 
The organization of a religious community—including its entire system 
of law—requires that the religious institute be so arranged as to allow 
for living out the religious life in a manner proper to that particular 
institute. However, evangelical values– particularly true charity combined 
with humility and manifesting itself in observance of the religious vows, 
communal unity, carrying of the cross daily, practicing the virtues, and 
remembering man’s ultimate destination and God’s close proximity in 
His Providence — are still the basic criteria.13 

Papczyński expresses his beliefs about the primacy of theological 
charity (also in its institutional dimension) in all of his writings, especially 
those pertaining to the Order. Speaking to his spiritual sons through the 
Norma vitae, he admonishes: “Each of you should keep in mind that the 
soul of his Institute is love, and to the extent that he withdraws from 
love, he withdraws from life.” Therefore, he instructs them to avoid 
everything that may destroy that love, namely: “envy, hatred, rancor, 
rivalry, suspicion, calumny, exclusive attachment, antipathy, jealousy, 
secret accusation, jeering, whispering, verbal abuse, annoyance, ambition, 
contempt for others, disturbances, agitations, quarrels, and contentions.” 
Finally, he speaks of the necessity to “suitably drive away any evil both 
from the whole Congregation and from each of its members.” In addition, 
they should make every effort to “promote the goodness, reputation, 
integrity, and holiness of the whole Congregation,” and to “render to 
the individual members of the same Congregation all those things which 
he would wish for himself.” In addition, he instructs them to “watch 
over the tranquility of [their] own spirit, so the zealous guardian of love 
will also give great care to guarding the tranquility of others and the 

12  Papczyński minutely and precisely described his problems with founding the 
Congregation of the Marian Fathers—including the necessity to start with the 
Korabiew hermitage for the lack of other options—in Fundatio Domus Recollectionis. 
There is no doubt that he strove from the very beginning to found a congregation of 
an apostolic character, similar to the Piarists whom he knew well. Eventually, after 
years of trying and making alterations, he was able to put his plan into life: in 1699, 
the Marians were approved as the last Order of Clerics Regular in the history of the 
Church. Cf. K. Krzyżanowski, Powstanie i dzieje zakonu do odrodzenia, in Marianie 
1673-1973, Ed. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1973, pp. 21-38; F. Andreu, 
Chierici regolari, DIP, Ed. G. Pelliccia, G. Rocca, t. II, Roma 1975, col. 897.

13  Cf. A. Pakuła, Idea wspólnoty..., pp. 36, 38.
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whole house.” He provides two reasons in support of his instructions. 
The first is to express his view that “the one who excels in mutual love 
is more dear to the Divine Majesty.” The second reason is given in the 
form of an exhortation describing the life of the early Church: “Call to 
mind the love of the early Church, about which the writer of the Acts 
of the Apostles says, ‘the community of believers was of one heart 
and one mind’ [Acts 4:32].”14 This theologically and spiritually rich 
passage from the Norma vitae was considerably reduced in the Marian 
Constitutions’ subsequent edition of 1723. Although the Statuta largely 
quote Papczyński’s statements in their chapter VII entitled De mutua 
charitate et correctione fraterna, the meaning of charitas is limited there to 
indicate the love of neighbor and its correlation to fraternal admonition. 
In addition, the Statuta changed one of the Founder’s most characteristic 
statements that “the soul of his Institute is love,” saying that “the soul 
of the Institute is mutual love” (charitas mutua), out of which they draw 
conclusions, directly referring to ascetic practices. Basically, the quoted 
sentence is regarded as an introduction to the practical instructions.15 

14  Doubtless, Papczyński relates here to a similar reference to the life of the early 
Church contained in the Rule of St. Augustine, which he cites in the Introduction 
to his Norma vitae. Cf. Saint Augustine, Rule (Praeceptum), in Starożytne reguły 
zakonne, Prep. M. Starowieyski, Ed. E. Stanula, Warszawa 1980, p. 93. The 
entire fragment from Norma vitae, discussed here, reads thus: “Ad mutuam 
charitatem quantum attinet, ille se sciat inter vos divinae Maiestati chariorem, 
qui charitate mutua praecellentior habebitur. Cogitet quisque animam esse Instituti 
sui charitatem, a qua quantum recederet, tantum a vita. Proinde sicut totius 
Congregationis bonum, famam, integritatem, sanctimoniam, serio promovebit, 
sic eiusdem personis singulis eadem omnia, que sibi exoptaverit, praestabit. 
Vitabit ergo pestiferam illam et charitati adversantissimam luem, ividiam, odium 
rancorem, aemulationem, suspicionem, infamationem, antipathiam, zelotypiam, 
delationem, scommata, susurrationes, oblocutiones, vexationes, ambitionem, 
aliorum contemptum, perturbationem, tumultum, rixas, lites; et ut sui animi 
traquillitati, sic alienae et domesticae studiosus charitatis custos, invigilabit. 
Denique tam a tota Congregatione, quam ab eius quolibet membro, quodvis 
malum convenienter propulsabit. Mementote dilectionis primaevae Ecclesiae, de 
qua Apostolicorum Auctor scriptor: «Multitudinis», inquit, «credentium erat cor 
unum, et aninma una» [Act 4,32]”. NV II, 4.

15  The corresponding, first article of the Statuta reads: “Ante omnia mutuam 
Charitatem inter se semper studeant habere, sine qua, nec propria, nec proximi 
salus obtineri potest. Anima vestri Instituti sit charitas mutua, a qua quantum 
recedent, tantum a vita, memores illius sint Christi Domini mandati toties repetiti; 
Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem; Itaque evitabitis illam pestiferam 
luem, invidiam, odium, rancorem, antipatiam, sympatiam, aliaque dissidii 
semina, et fomites, omnes se invicem honore Superiores oboedientia, et reverentia 
prosequantur ex officio se nominantes, qui illud habent”. Statuta VII, 1.
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While Papczyński embeds the entirety of the religious life, including the 
category of theological love (charitas) in a broader theological context, 
in the case of the Statuta, we notice a tendency to center on the ascetic 
and moral point of view. We may say that the theological dimension was 
partly limited this way.

In a religious community with its institutional, outward dimension, 
Blessed Stanislaus Papczyński tries to discern the innermost substance 
of the life of the early Church described by the Acts of the Apostles. The 
ideal of this community of Christ’s first disciples, invoked in his Norma 
vitae, serves the Founder not only to indicate that “the community of 
believers was of one heart and one mind,” but also to note that “the 
Apostles, strongly stirred up by this heavenly Spirit” who fearlessly 
“preached the glory of Jesus,” and, being “scourged for this preaching” 
rejoiced “that they were accounted worthy to suffer ill-treatment for 
the name of Jesus” [Acts 5:41], to receive lashes for the testimony 
displayed to the truth.”16 Since the very beginning, the vocation of the 
early apostolic community was not only for its members to show charity 
to each other but also to the outsiders, especially by proclaiming the 
Gospel, the mystery of God’s love for man revealed in Christ. However, 
all this was possible only because that community was animated by 
supernatural love, imparted to it by the Holy Spirit. Thanks to this, it 
has become one body, one community of “brothers in faith” gathered 
around Jesus and linked not only to each other, but also to Christ by the 
“bonds of love.” In his Inspectio cordis, Papczyński emphasizes that “the 
Lord values union and concord since he appeared in the middle of his 
disciples soon after he saw them gathered together and united. For union 
thrives among the concordant; and where there is union, there is charity; 
but Jesus cannot be far from charity, he who is Charity itself.”17 

Papczyński’s reference to the ideal of the early Church gives 
freshness and dynamism to his concept of religious spirituality, also 
placing it in a broader ecclesial perspective. By way of substantiating 
his theses about specific aspects of the religious life, he often provides 
descriptions of certain Church realities. Likewise, while characterizing 
a religious community, he compares it sometimes to the community of the 

16  Sunday within the Octave of the Ascension, After the Most Holy Communion, IC, 
pp. 721-722.

17  Sunday in Albis, Before the Most Holy Communion, ibid., p. 699.
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entire Church. Frequently, and in various works, he expresses his beliefs 
enclosed in his Inspection cordis that “a man without charity, a religious 
without love, is a shadow without the sun, the body without a soul; 
indeed, nothing. What the soul is within a body, this charity is within 
the Church, in religious Institutes and in the Houses of the Religious.” 
For this reason—as he concludes in the same meditation—“Charity is 
the soul, light and life of religious Institutes and of any association of 
mortals; consequently, he who injures charity seems to injure life, to 
extinguish light and to deprive the soul of life. Hence, it seems to happen 
that, charity being cut down in one member, at the same time, the whole 
body is injured. As it can be observed in a human body: if only one of 
its fingers were wounded by poisoned iron, the poison—creeping little 
by little through the whole hand—would occupy the whole body, and 
all of the limbs will feel the wound of the one member. Through charity, 
one body of a religious Institute is formed out of its single members who 
are Superiors and their subordinates.”18

Depending upon the content he wishes to express, Papczyński uses 
a variety of terms and the riches of biblical and theological symbolism 
to describe a religious community. He most frequently uses the word 
religio to define the state of the religious life. Other terms are communitas 
or coetus which serve to define a specific religious community—usually 
a local one—when the author wishes to emphasize its communal 
dimension, therefore, the place where a religious order member spends 
his entire life. The words congregatio and ordo appear in the text when 
Papczyński means an organized and covered-by-laws religious community, 
particularly the Congregation of Marian Fathers. The term religio deserves 
our special attention.19 In Papczyński’s writings, the term religio has 
a rich layer of meaning that refers to vivid biblical images borrowed from 
both the Old and New Testaments, which were fashionable and typical 
for the 17th century.20 To the Marian Founder’s eye, religio—meaning 

18  Meditation X: On the Same Virtue (of Charity), ibid., pp. 1001-1002.
19  The fragment from Inspectio cordis is characteristic here, where Papczyński 

writes: “Circa religiosam vitam id trutinabis: eam esse portum, ad quem e mari 
periculisissimo mundi declinatur, insuperabilesque mugnarum [=magnarum?] 
tempestatum procellae effugiuntur; esse Civitatem Sanctam Jerusalem; esse portam 
Ezechielis, per quam patet aditus ad aeternae vitae mansionem”. IC., p. 983.

20  Cf. J. T. Maciuszko, Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji, 
Warszawa 1986, pp. 94-112.
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religious community—includes a certain eschatological dimension. To 
him, it is a symbol of a “happy haven” or eternal life, to which heads 
every person subjected to the laws of transience and sin on the road to 
perfect love, the full realization of which will come to pass in the house 
of the Father.21 As the “holy city,” Jerusalem is also a place of God and 
His grace’s particular presence; a place of unity with the God of love 
and light; it is a symbol of the community of the beloved Church, where 
there is no room for sin and hatred or for the reign of Satan because he 
is on the outside. For religio signifies “a city of God, holy and fortified” 
(civitas Dei sacra e munita), subjected to God and His law of love; it 
is a symbol of the “city of Christ the Lord […] that Jerusalem, which 
Saint John saw in his Vision.”22 Also, the author of Inspectio cordis 
compares the religious community—religio—to “the gate of Ezekiel” (Ez 
40-42), that gives access to the holy place, where God in his glory is 
present and is close to man. Religio is also the “gate of Christ” and His 
“sheepfold” or a “sheepfold of the Order” since the Incarnate Son of 
God, who gave His life for His sheep out of love for them, became its 
center and is always present among His disciples, according to His words 
“For where two or three are gathered together in my name, there am 
I in the midst of them” (Mt 18:20). This sheepfold’s governing law is 
the law of Christ’s love.23 

In the Founder’s intention, supernatural love ought to be the 
organizational principle of the religious life and the norm for the personal 
interactions between the members of the Order. It applies equally to both 

21  See Second Sunday after Epiphany, After the Most Holy Communion, p. 3; Sunday 
of the Holy Trinity, After the Most Holy Communion, p. 3; Meditation X, p. 3, IC, 
pp. 635-636, 739-740, 1003.

22  Eighteenth Sunday After Pentecost, Before the Most Holy Communion, p. 3. IC, 
p. 791. Also see Feast of the Birth of the Most Holy Blessed Virgin, After the Most 
Holy Communion, p. 2; Solemnity of the Birth of Christ the Lord (another meditation), 
After the Most Holy Communion, p. 2; Meditation I, p. 3; Meditation XVI, p. 1; 
Saturday Evening, p. 1, IC, pp. 700, 913, 958-659, 983, 1022, 1059.

23  See Tuesday After Pentecost, Before the Most Holy Communion, p. 3; Trinity Sunday, 
After the Most Holy Communion, p. 3; Feast of St. Adalbert, Archbishop and Martyr, 
Before the Most Holy Communion, p. 2; Feast of Saints Peter and Paul, Apostles, 
After the Most Holy Communion, p. 1; Feast of the Transfer of the mortal remains of 
St. Stanislaus, Bishop and Martyr, Before the Most Holy Communion, p 1, IC, pp. 
733, 738-739, 847-850, 879, 921-924. Also see: A. Pakuła, Idea wspólnoty..., 
pp. 32-34.

Charity – the essence of the communal life and the organizing...
405



the subjects and the superiors, since it is only by joining all members 
“together in one spirit and the love of one God” that “the one body of 
the Church of God” and a religious community can be put together.24 
Realizing, however, that the necessary charity may be occasionally 
wanting, he recalls the evangelical commandments (Mt 5:21-26. 43-48), 
and suggests that the religious community should then become a place 
of reconciliation first with the Savior, and then with the neighbor. At this 
opportunity, he also notes that these two kinds of reconciliation are so 
interconnected that there is no reconciling with Christ without reconciling 
with the neighbor, since that would mean that a heart harbors love of 
Christ and hatred of the neighbor, which is impossible since “love and 
hatred cannot get on well together or linger in one heart.”25

The principle of the primacy of love in interpersonal communications 
within a community impacts the manner of understanding and fulfilling 
the office of both the major and the local superior. As the guardian of 
the religious vocation of the entrusted community and its individual 
members, he must be “with them as one of them and give “an example 
for the flock to follow” (forma gregis). To reinforce the authority of his 
words, Papczyński refers to two Scriptural sources: the Book of Sirach 
(31:32) and the First Letter of St. Peter (5:3). He already emphasized it 
in the introduction to the said principles, claiming that they are a kind 
of “admonition of the Holy Spirit,” which every superior would do 
well to remember.” To conclude, he repeats the same thought, only in 
different words: “Let him then first do by example what he is about to 
order others by word. He is equally an observer of the law with others, 
not only its custodian. Let him be endowed with piety, discretion and 
prudence, moderating zeal with mildness and moderating mildness 
with zeal, lest, through too much strictness or indulgence, he hurts the 
Institute, rather than contribute to its good.”26 All principles mentioned 

24  Meditation IX, p. 1, IC, p. 998. Also see: C. Krzyżanowski, Stanislaus a Jesu Maria 
Papczyński, O. Imm. Conc. (1631-1701). Magister studii perfectionis, Romae 1963, 
pp. 243-245. Papczyński indicates the necessary presence of Christian love and its 
practical dimension, including the deeds of mercy (pietatis actiones) in his Mystical 
Temple of God, as well. There, referring to the tradition of the faith, he lists them 
in two classical groups of corporal and spiritual deeds. He also makes them into 
a hexameter easier to remember and examines them in detail. Cf. Mystical Temple 
of God, chapter XXI.

25  Fifth Sunday After Pentecost, After the Most Holy Communion, p. 3, IC, p. 752.
26  It is worth quoting this fragment here in its original Latin, especially because it 

was repeated entirely in the Statuta with just some minor syntax modifications: 
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by laws, such as the sacramental life, the observance of the vows, 
individual or communal ascetic and pious practices, taking specific stands 
dictated by the practicing of the virtues, religious discipline, as well as 
the organization and the governing of the Congregation are to assist in 
preserving, strengthening, and spreading—also among the outsiders—the 
supernatural love which is, according to the Founder, “the soul of this 
Institute.” Kałowski sees similarities between Papczyński’s instructions 
concerning the observance of peace, order and mutual love, and the 
previously-known rules of thereligious life or the religious constitutions, 
especially the Pachomius Rule, the Rule of St. Augustine, the Rule of 
St. Caesarius of Arles for the monks, the Rule of Paul and Stephen, the 
Rule of the Master, the Rule of St. Benedict, the Rule of St. Columba, 
and the Rule of St. Isidore of Seville.27 It would be hard to believe that 
the Marian Founder knew all these Rules especially because, in the 
researchers’ opinion, some of them were little known and only briefly 
referenced, while their critical editions were made available only in the 
last decades.28 Instead, these similarities lead us to understand that 
Papczyński knew the basic works on the religious life and its spirituality 
well and that he took good care to see that the Norma vitae was solidly 
realized, also from the point of view of the tradition of founding Orders, 
including the Rules, best known and respected by the Church.

However, we cannot exclude that supernatural love, clearly visible 
in Blessed Stanislaus Papczyński’s concept of the religious life in both 
its individual and communal aspects does not result from his personal 
path of the spiritual life and related experiences that are part of his 
personal growth in maturity. We think here primarily of his difficulties 
as a Piarist, which resulted in his leaving the community. Therefore, 
we would be right in assuming that Papczyński gradually grew to 

“Quilibet autem Superiorum meminerit illius Divini Spiritus moniti: «Rectorem te 
posuerunt? noli extolli, esto in illis quasi unus ex Ipsos» (Eccli 32,1). Quare non 
dominator, sed forma gregis effectus, prius faciat exemplo, quod imperaturus est 
verbo, pariter cum omnibus legum servator, non tantum custos, pietate, discretione, 
prudentia praeditus, zelum lenitate, lenitatem zelo attemperans, ne per nimium 
rigorem, aut conniventiam magis obsit Instituto, quam prosit”. NV VII, 2; cf. also 
Statuta X, 6. 

27  Cf. J. Kałowski, “Norma vitae”. Pierwsze konstytucje..., p. 126.
28  Cf. M. Starowieyski, Reguły Italii. Reguła Pawła i Stefana. Wprowadzenie, in 

Starożytne reguły zakonne..., p. 141.
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understand the importance of supernatural love as the essence of the 
communal life and the organizational principle of a religious community. 
This interpretation finds a certain corroboration in Papczyński’s personal 
observations given in his Apologia pro egressu e Scholis Piis of 1671, 
as well as his Testamentum primum written in 1692, near the end 
of his life. Describing in his Apologia the communal life as he knew it 
in the Piarists, he says: “The love that makes a religious order into an 
exceptional paradise: O how cold it was! I assume that the Apostle’s 
words refer to that love: ‘Bear one another’s burdens, and so you 
will fulfill the law of Christ’ (Ga 6:2). Indeed, it was not so: burdens 
weren’t borne, instead another’s faults were invented to torture him.”29 
Doubtless, this memory echoed in the instruction left in the Testament 
for his newly founded community: “My beloved, I wish above all that 
peace, harmony, and mutual love blossom in your midst. ‘Bear one 
another’s burdens, and so you will fulfill the law of Christ’ (Ga 6:2).’ 
May the God of peace and love protect, direct, defend and save you 
always.”30 This motive appears fairly often in the Founder’s writings 
addressed to his spiritual sons.

It can be assumed that there existed in the early Marian tradition, 
impacted by Blessed Stanislaus Papczyński’s attitude, a high awareness 
of the importance of theological love, especially concerning the quality of 
interpersonal relations. One recommendation of the Protocollum Ordinis 
recording the proceedings of the first General Chapter of 1685 was 
to care about the good, marked by love and forgiveness, “harmonious 
coexistence with one another for the benefit of the Congregation.”31 Such 
or similar statements appear also during the subsequent Chapters or in 
the letters announcing the Chapters’ decisions. Interesting in this aspect 
is the decision of the General Chapter celebrated in Puszcza Korabiewska 
in 1725, or two years after the new ratification of the Constitutions 
(1723) to adjust to the accepted rule. One of the ordinances commands 

29  Bł. S. Papczyński, Apologia wystąpienia..., in Bł. S. Papczyński, Pisma zebrane…, 
1445.

30  Same author, Testament pierwszy, ibid., p. 1488
31  Cf. Puncta Commissionis Episcopalis a 1685, in Decreta – Ordinationes Capitulorum 

Congregationumque Generalium M.I .C. 1702-1999, Ed. W. Makoś, Puszcza 
Mariańska 2001, p. 3 (mps AMG); also see: S. Sydry, Zgromadzenie Księży 
Marianów w XVIII wieku, in S. Sydry, J. Totoraitis, Zgromadzenie Księży Marianów 
od założenia do odnowienia, Puszcza Mariańska 2004, p. 199. 
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the performance of an annual communal act of reconciliation (deprecatio 
mutua) presided over and initiated by the superior. This act, combined 
with the renewal of vows, included a formula which was spoken aloud 
by which one forgave all transgressions against him and humbly asked 
theconfreres to forgive him his. This decision was based upon the love of 
Jesus and Mary, while the general introduction to the article containing 
this ordinance states that there should be no divisions, lingering anger 
and hatred among the Marians since they are “sons of the Virgin 
Mary.”32 Although neither the Founder’s writings nor the Regula decem 
beneplacitorum contain such acts or suggest having them communally 
performed, one notes the same concern for the quality of the communal 
life to which Papczyński dedicated so much attention in his teachings.

Translated from Polish: Marina Batiuk

32  The article reads as follows: “Quoniam inter Fratres Marianos filios Beatissimae V. 
M. nullae debeant esse scissiones ira inveterata, et rancores, ideo fiat simul quolibet 
anno cum renovatione votorum deprecatio mutua tempore meditationis matutinae 
vocaliter ab omnibus incipiendo ab ipsomet superiore, in haec vel similia verba: 
«Ego NN ob amorem Iesu et Mariae dimitto ex corde omnibus quascunque iniurias 
habere possum, et invicem dimitti mihi meas peto humiliter»”. Capitulum Generale 
septimum in Conventu eremi Corabievensis a. 1725, in Decreta – Ordinationes..., 
p. 67.
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Blessed George, on several occasions, referred to the relationship 
between the Marians and the laity as one that required nourishment 

and that could produce benefits far beyond the immediate reach of 
the Marian clergy. In his second Journal entry on October 15th, 1910, 
he wrote “Animated by the Spirit of Christ, we must try to gather 
together and organize people of good will – to train and prepare them 
to work, and then, together with them and through them to bring Christ 
everywhere….”1

In today’s environment, this vision has even deeper implications 
as the levels of technology expand and the outreach of the Marians is 
evidenced worldwide through conference presentations and continuing 
exposure on television and radio and the publishing capabilities of the 
written word and the Internet. The miracle of the “multiplication of the 
loaves and fishes” is being experienced by this Congregation through its 
embracing of their association with the laity at a level not experienced or 
even embraced by many other religious orders, regardless of their size. 
While admittedly there is a cost of time and effort, and some cautions 
associated with this partnership, the potential benefits are beyond 
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  1  George Matulaitis-Matulewicz, Journal, trans. and ed. by Sister Ann Mikaila, MVS, 
Stockbridge, 2003, p. 32.



measurement. It is, however, often difficult to estimate the benefits lost 
because of the absence of such effort as compared to measuring the 
fruits of exerting this effort, especially when dealing in a spiritual realm. 
Oftentimes, we restrict the evaluation of the results to an anecdotal level. 
However the philosophy inspired by Bl. George and followed by my early 
mentors, Fr. Walter Pełczyński, MIC, and Fr. Seraphim Michalenko, MIC, 
is that, if the spiritual needs of the members are primarily attended to, 
the Lord will reward our efforts, both through the prayerful support of 
the members and through their generosity. Likewise, the rewards may 
often come through people who we do not know, but who know of the 
Marians through their words and deeds. This emphasizes the need to 
surround yourselves with persons who share the Marian values and 
who can express the Marian Charism through the many operational and 
creative talents that they can bring to the ministry.

When I first started to work for the Marians in 1990, I took 
the position as a JOB in a respectable profession and as the General 
Manager of a multi-faceted and challenging operation. The mentoring of 
the Marians, following the example of Bl. George, allowed the specific 
Marian charism to grow within me as my new perspective was being 
shaped, not that of a secular job, but as a call from none other than 
the Lord Himself, to be an apostle, focused upon the charism of the 
Marians, to help save souls by serving as an outreach partner of the 
Marians. In a short time, I realized that several of my co-workers, both 
in the USA and abroad, shared the same attitudes and convictions about 
their responsibilities. This cooperative attitude certainly has helped the 
relationship between the Marian clergy and the laity to grow and form 
a partnership of mutual trust and support so evident in most Marian 
relationships. 

At this point, I would like to highlight and explore the meaning 
behind some of the most profound statements made by Bl. George 
about the Marians’ responsibility to train their own priests and brothers 
to become experts in training the laity. For example, on January 12th 
1913, he said in his Journal, “Continually we hear complaints about 
the scarcity of people: there is so much to be done and no one to do it. 
Often it is easier to raise money for some institution than to find people 
to staff it. Our greatest concern, therefore, should be to train as many 
men as possible for the most important tasks and needs of the Church. 
Let us spare nothing for the training and education of our members. 
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The funds, the energy, and the effort that we invest in this task will 
pay great dividends later.”2 Also on January 16th, 1911, he expanded 
the scope of his charge when he stated “We should endeavor to make 
use of everything for God’s glory: human talent and all sorts of gifts, 
the arts and sciences, trades and professions, all kinds of societies and 
associations, the press and so on. But in making use of all of these 
things, we must not forget that they are the means and not an end in 
themselves.”3 

In giving guidance for the formation of lay associations, he paid 
particular attention to the foundation stones – being the priests and 
the lay brothers who would be assigned to create and guide these 
associations. He said, “In the formation of our lay brothers, our concern 
should not only be to educate them properly, not only to teach them 
a trade, but, especially, to instruct them in Christian doctrine, to help 
them develop a spiritual life, and, besides all this, to enkindle in them 
an ardent apostolic spirit. Then they will be able to go out and renew 
the faith in the hearts of everyone they meet and associate with. Burning 
with the fire of zeal, lay brothers could be very effective in combating 
vice and immorality. They could go out in pairs or teams to rescue those 
that are sunk in the mire of vice and degradation, working just like 
the Salvation Army, a noteworthy Protestant organization. In our case, 
however, our work would have to proceed along Catholic lines and with 
the consent of the Bishops.

“Going out in pairs or teams, our lay brothers could also visit the 
sick and the poor – the workers are often in such dire need, for they live 
in hovels and slums, where no one comes to help or encourage them in 
their hard lot. May God give us many such brothers. They could bring 
Christ into places priests cannot reach. If, with God’s help, we could train 
these brothers, they could not only distribute alms, but also instruct the 
poor, give them some good books or read to them, invite them to come 
to church, and so on. Such brothers, working under the direction and 
supervision of our priests, would be a tremendous help in the apostolate 
… O God, give us some good men. Gather us together from every land, 
country, and nation and make us one, so that we may glorify Your Holy 

  2  Ibid., p. 129
  3  Ibid., p. 62.
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Name and serve You faithfully; so that we may fight the good fight and 
spread Your Spirit everywhere, bringing it into everyplace.”4

Having given the instructions on how to build the foundation, he 
then instructed the Congregation to enlist good men and women so that 
the work of the Congregation could then be multiplied under the careful 
guidance of the Marian Priests and Lay Brothers. 

My first reaction to this passage was astonishment at Bl. George’s 
enlightenment and practical thinking on how the apostolic accomplishments 
of his Congregation could be multiplied with the cooperation of the laity as 
apostles – not unlike the original charge to the first apostles. His statement 
comes from an era steeped in aristocracy within the Church in which 
many European countries were still influenced by feudalistic structures 
governing the relationship with the laity. The Catholic Church would not 
officially address this opportunity for a change in the relationship with the 
laity for nearly a half century until the Second Vatican Council. This time 
also witnessed the beginnings of the Marxist influence in Eastern Europe. 
By basing his statements on the responsibility of the Church (the Marians) 
to provide training and supervision, he provided the necessary framework 
to protect the Church from wayward teachings by the laity that could 
bring discredit to otherwise well-meaning efforts. Later, on January 20th , 
1913, Bl. George continued this thought by stating, “To go out and look 
for people to join us and, having found them, to educate, instruct, and 
prepare them to undertake the work most urgently needed in the Church 
– this should be our vital concern.”5 

In his reflections on Bl. George’s writings, Fr. Tadeusz Rogalewski, 
MIC, commented, “Apostolic zeal inspired the Renovator of the Marians 
with the idea to get lay people involved in the evangelization of society 
as well. Even before the contemporary Church worked out a theology 
of the laity, long before the decree on the apostolate of the lay people, 
Apostolicam actuositatem, was promulgated by the Second Vatican Council, 
he read the signs of the approaching times – he tried to get broad circles 
of society involved in the work to defend and propagate the faith.”6 

  4  Ibid., p. 129.
  5  Ibid., p. 129.
  6  Tadeusz Rogalewski, M.I.C, Theological Foundations of the Christian Life in the 

teachings of the Founder and Renovator of the Congregation of Marians, Stockbridge, 
1999, pp. 131-132. 
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Father Rogalewski, MIC, directs us to this prominent statement from 
Bl. George’s Journal, “How much good laymen and lay women could 
do if they were only instructed and enlightened beforehand in matters 
of faith, informed about the needs of the Church, enkindled with the 
fire of holy zeal and then well organized into groups and attracted to 
the work of spreading the faith! They would be able to bring Christ into 
places we priests could not even approach.”7

Evangelization was not the only charge that Bl. Matulaitis gave to 
his Congregation. Both Bl. Papczyński and Bl. Matulaitis established 
praying for the poor souls in purgatory as one of the main aspects of the 
charism of the Congregation. In the Constitutions, this requirement is well 
articulated as it instructs: “Therefore, members should remember to aid 
the souls of the faithful departed suffering in purgatory by offering their 
indulgences and mortifications, by prayers and intercession, especially 
by the Sacrifice of the Holy Mass, and by offering up for them their 
zealous deeds and other good works….”8 Blessed George also refers 
to praying for the Holy Souls when he said, “Therefore, pray, brother, 
and work for the faithful departed. Offer your penitential works, your 
self-denial, your works of zeal, and other good works for their intention. 
Offer the Sacrifice of the Mass, Holy Communion, and indulgences. Use 
holy water and other sacramentals….”9 This particular aspect of the 
Marian charism also constitutes one of the primary characteristics of the 
Association since its beginning. Internationally, the Associations perform 
this activity through enrollments for the deceased, votive candles, and 
“Memorials” with these activities comprising the vast majority of the 
intercessory prayers requested of the Marians. While possibly not the 
methods envisioned by Bl. George, the results are exactly as he directed 
his Congregation to achieve.

1. Creation of the first Marian Lay Association

It is from the passages referred to above, that we discover the origins 
of the Association of Marian Helpers and the justification for many of 

  7  Ibid., p. 119.
  8  Constitutions and Directory of the Marians of the Immaculate Conception, Stockbridge, 

2006, p. 41. 
  9  Instructions of Blessed George Matulaitis, Sec. XVII, Para. 8, p. 89.
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our apostolic activities. The printing and web-based publishing certainly 
find their origin in Bl. George’s directives as well as the formation of 
many subordinate ministries such as at Lichen with the Lichen Center 
for Assistance and the Center of Marian Formation, and in the USA with 
Eucharistic Apostles of The Divine Mercy, Mother of Mercy Messengers, 
Healthcare Professionals for Divine Mercy, and the Intercessory Prayer 
Ministries found in nearly all of the Associations of Marian Helpers 
around the world.

The passage “they would be able to bring Christ into places 
we priests could not even approach”10 can lead us to two different 
interpretations. One interpretation suggests that in Bl. George’s time, 
priests were facing anti-clerical sentiments by some aspects of society. 
It implies that the laity would not be treated in the same fashion and 
could gain a foothold to begin the apostolic work and conversion 
process. Another interpretation, which is also applicable to today’s 
society is that the personal touch of the laity, reaching and connecting 
with people on their own level, would remove emotional barriers and 
speak to them in the daily circumstances of life. “Fr. Matulewicz, who 
made a careful analysis of the needs of his time, and who even foresaw 
the days that lay ahead in the life of the Church, thought that the 
‘special mark’ of the restored Congregation in these altered conditions 
“should be the knowledge of how to organize, unite and draw men to 
the task of defending, extending and exalting the Church.”11 The coming 
changes, both social and political; the growth of a large de-Christianized 
working class; the ideological conflicts between the representatives of 
contemporary science and culture – all this meant that “a priest, even 
if he wanted to, could never cover the whole field of apostolic work.”12 
“It is then, absolutely necessary for the laity to come to the rescue of 
the clergy, and to co-operate in that task of paramount importance – the 
spreading of true Catholic doctrine,” not only among the faithful, but 
among non-Catholics and unbelievers.”13 This is especially true today 

10  Tadeusz Rogalewski, M.I.C., Theological Foundations of the Christian Life in the 
Teachings of the Founder and Renovator of the Congregation of Marians, p. 132.

11  Witold Nieciecki, M.I.C., The Main Characteristics of the Spirituality of the 
Congregation of Marian Fathers in Light of the Marian Constitutions of 1930, 
Stockbridge, 1968, p. 181.

12  Ibid.
13  Ibid., p. 182. 
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when the ability to reach the audience is becoming more fractured by 
multiple and rapidly changing communications methods. The challenge 
soon facing Marians will be to frame the message of salvation to unique 
segments or portions of society and how to deliver this message to each 
segment using the most efficient and effective methods.

Together with the new generation of Marians, well trained in theology, 
the laity can assist in ways never imagined by Bl. George but certainly 
with the exact same spirit and effectiveness. This assistance comes not 
only from talents and financial resources but from increasing the base 
of prayerful associates who support the charism of this Congregation 
through their daily deeds and prayers.

Revealing further the spiritual and statutory foundations of the 
Association of Marian Helpers, Fr. Rogalewski, MIC, points to the passage 
in Bl. George’s Journal that states: “Perhaps the greatest calamity of our 
times is the intellectual departure from the real truth and the way of 
faith, and the chaos and confusion in the realm of ideas. To repair this 
evil, we ourselves must acquire knowledge of the true, Catholic doctrine 
– know our faith well, fully, comprehensively. This accomplished, we 
must strive to enlighten the minds of others with this light of faith [….]. 
Just as there are all kinds of charitable institutions with their rosters of 
numerous, registered members, so also there should be organizations for 
the propagation, teaching, and defense of the faith. And we should try to 
attract as many people as possible into them […]. Domestics, teachers, 
laborers, craftsmen, and farmers could be organized into societies […]. 
Whoever loves God and the Church, whoever cherishes God’s glory and 
the prosperity of the Church, let him join the crusade for God and the 
Church.”14

The Directory of the Congregation reinforces this precept in Section 
85 where it establishes the statutory foundation for the Association of 
Marian Helpers. It reads: “The Congregation should take care that people 
dedicated to it be united more closely with it in the Association of Marian 
Helpers, that it may take advantage of their help in apostolic works 
and share with them its spiritual benefits.”15 While the original focus 

14  Tadeusz Rogalewski, M.I.C, Theological Foundations of the Christian Life in the 
Teachings of the Founder and Renovator of the Congregation of Marians, p. 132.

15  Constitutions and Directory of the Marians of the Immaculate Conception, Stockbridge, 
2006, p. 138. 
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was most likely upon members attached to the Congregation through 
their parishes, the current actualization of this principle combines the 
previously mentioned use of modern communications and the newer 
dimension of a professional staff that also require the same levels of 
spiritual nourishment and direction. In some lay positions, this guidance 
and education rivals even the attention directed by Bl. George towards 
the Lay Brothers. This is necessitated because of the direct impact of 
these lay people on the public through the current means of instant and 
far reaching communications methods. The professional staff also serves 
in other capacities. Through the specialized talents that they bring to 
the ministry, they assist the Marians in expressing the Marian charism 
artistically, vocally, and in the published word through many channels of 
communications. A point of great importance is that the associated laity 
also provide a base of long-term continuity between different directors 
to ensure that a consistent message is always presented. Their presence 
also helps ensure long-term stewardship of resources as promises of one 
administration are fulfilled by the Association over several years and 
changes of leadership. The demand for accountability is particularly 
important today with the commitment of benefactors to capital campaign 
projects, especially through memorializations. Equally important is the 
responsibility to meet the legal obligations that are rapidly growing, with 
regards to the reporting and management of fundraising institutions in 
the USA and many if not all other nations. The change of assignments 
of Marians in their pastoral growth puts a great burden upon the 
Congregation to maintain the necessary Marian base of knowledge in 
all areas – but Bl. George saw this even in his own time and provided 
the inspiration to search for knowledgeable lay individuals, competent in 
their fields, to resolve this quandary by the formation of an association 
of the laity with the appropriate talents to augment the Marian staff.

Blessed George focused upon apostolic work as a necessary and 
fundamental requirement of the renovated order. His vision for this 
work was both vast and wide but always focused on the main goal of 
the salvation of souls, yet always considering the individual Marians’ 
talents and qualifications. Marians were encouraged to go where the 
need was greatest; however, primacy was placed on working in their 
own country, so that the priority was given to their countrymen. In the 
early 1900’s, Bl. George felt that, at that moment, the Church should 
be concerned about the souls in Russia and Siberia. His predictions 
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certainly proved true in that regard. But he also placed great emphasis 
on the Marian ministry in America where he felt there was great promise, 
but he was concerned about its fervent and tumultuous life. And finally, 
he encouraged the evangelization of pagan nations and bringing the 
apostolate to members of other faiths. 

Fulfilling his vision, Bl. George sent correspondences in 1924 to 
the first Marians in Chicago outlining his ideas for creating a lay-based 
organization. In the “Instructions of Blessed George” he instructed the 
Marian Clerics: “They shall try to influence men through other men 
– through societies, through their own lay-brothers, through other men 
of good will, etc., They shall, therefore, try to instruct and train men 
of good will and organize them into societies in order that together 
with them and through them, they might do more good everywhere for 
the Church and for the Congregation. ‘Everyone that hath zeal for the 
law, and maintaineth the testament, let him follow me’ (1 Maccabees. 
2:27). It should also be characteristic of the Congregation that it would 
try to carry on its apostolate and perform works of mercy through 
other people of good-will, in such a way that the gospel of Christ might 
be carried through lay-brothers into such places where the clergy can 
reach only with great difficulty or not reach at all.”16 By this time, Bl. 
George was already familiar with Fr. Stanislaus Papczyński’s “Norma 
Vitae” in which the founding father “urged that a ‘promoter’ should be 
appointed in every Marian house, and that this promoter should try to 
win over as many “fervent and pious” members of that Confraternity 
(Confraternity of the Immaculate Conception) as possible, making them 
“devout lovers” of the Immaculate Virgin and “Helpers of the holy 
souls” besides “encouraging and counseling them to make frequent and 
salutary use of the sacraments of Penance and the Eucharist, as well 
as acts of love, and avoidance of sin.”17 Father Matulaitis foresaw the 
coming changes within the Church and society in general. He expressed 
the need for this renewed Congregation to organize men and women 
in the tasks of defending the faith and that each apostolic work would 
“be adapted to the current needs and suggestions of the Church, to the 
circumstances of time and place.”18

16  Instructions of Blessed George Matulaitis, Sec. II, para. 53-54, p. 19.
17  Witold Nieciecki, The Main Characteristics of the Spirituality of the Congregation of 

Marian Fathers in Light of the Marian Constitutions of 1930, p. 181.
18 Ibid., p. 185.
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Although records are sketchy as to this period of time, the Marians 
of the former St. Casimir Province began organizing parish-based groups 
which they titled “Marian Fathers Auxiliaries”. These were groups of 
the lay faithful that supported the Marian ministry through prayer and 
financial assistance. The Statutes of this Auxiliary appear not to have 
achieved canonical status but are believed to have received the blessings 
of the Local Ordinary. These statutes were personally corrected and 
approved by Bl. George in the 1924 to 1926 time frame. By the time 
of his visit to the United States in 1926, there were already more 
than 20 chapters in different Lithuanian parishes. In 1944, Fr. Walter 
Pełczyński, MIC, obviously using the Auxiliary Statutes as the basic 
document, formed the Association of Marian Helpers in Stockbridge, 
Mass. The former St. Stanislaus Kostka Province, however, did not 
develop primarily within parish ministry. In the 1940’s, the Association, 
although formed around a Polish culture, quickly shifted to also embrace 
an English-speaking patrimony as their method in the fulfillment of Bl. 
George’s vision to spread the charism of the Marians. Through direct 
mail and the publications Róże Maryi and the Marian Helpers Bulletin, 
the enrollments into the Association rapidly grew to over 1,000,000 
throughout the United States and internationally by the 1970s. In 
2009, with the decade-long difficulties associated with the external and 
internal economics, the active membership declined to 400,000 from 
the combined Mother of Mercy Province, and there are over 2,000,000 
souls on the rolls of members both living and deceased.

Each branch of the Association of Marian Helpers around the world 
has adapted its own means of communications to their members based 
on the circumstances of their location, culture, and resources – both 
human and financial. Where it is possible, the personal contact approach, 
preferred by Bl. George, is encouraged, especially if it can be nurtured by 
the presence of a Marian Priest or Brother. In the other extreme, a large 
and dispersed population such as the United States or the Philippines has 
required other means more suited to a disproportionately small number 
of Marians to the geographical location. Here the formation of individuals 
and small groups, nurtured by other modern means of communications, 
and occasional regional conferences and meetings, are the more effective 
means of properly fulfilling the pressing needs of our times: “to involve 
larger groups of people from every segment of society in a more active 
apostolate for the faith and growth and defense of the Church... Lay men 
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and women could do so much good here, once they have been instructed 
and educated in matters of faith and better informed about the needs 
of the Church; fired with holy zeal, they then could be organized into 
groups and actively involved in the tasks of spreading the faith.”19

2. Growth in the 21st Century

In the last eight decades, the Congregation has established Apostolates 
and Associations of Marian Helpers, with members and professional staff, 
in 10 countries around the world, and soon will have the 11th in the 
Philippines. In every country, the particular Association/Apostolate is 
fulfilling the mandate of Bl. George by educating the faithful, enlightening 
the non-catholic, and enabling millions of souls to share in the spiritual 
benefit of the Masses, good works and prayers of the Marians. The 
continuation of this legacy is possible because of the fortitude of the 
men of this Congregation and the embracing of the Marian charism by 
the laity with their prayerful and financial resources.

Where might the Congregation go forward from this point? The 
constant review and updating of the Association Statutes appears to 
be a pivotal issue. The constantly changing communications methods 
are allowing the Association to spread globally at an accelerating pace. 
This gives rise to the spiritual formation of peoples the Marians may 
never know or meet but who are profoundly changed by the efforts of 
the Marians, especially through the message of The Divine Mercy. The 
Marians should consider officially embracing a category of membership, 
which is primarily supportive in nature. These are persons who, through 
their prayerful, financial and intellectual support, through living a daily 
life as Christians, actualize the essence of being a Marian Helper. In effect, 
many persons throughout the entire world, who have been inspired by 
the Marian charism, fit this category of “Marian Helper” without ever 
having been informed of, or who are ineligible to accept, the obligations 
listed in the Association statutes. Could these persons, whom we pray 
for daily and who pray for the Marians and their associate members, be 
classified within the official statutes as “Auxiliaries or Associates” in the 
spirit of the first institution formed under Bl. George’s guidance? 

19 George Matulaitis-Matulewicz, Journal, pp. 46-47.
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3. Closing Reflections

The relationship between the Marians and the laity dedicated to their 
charism is one of a special trust. On the one hand, the Religious (Priests 
and Brothers), are clearly mandated by their vows and exhorted by the 
Founder and the Renovator, to serve as examples of piety, providing 
guidance and inspiration to the laity on both a co-worker and a pastoral 
level. Using the modern means of communications and a “popular” 
voice, the Marians are charged to serve as “Pastors without Borders,” 
especially as regards to saving souls in areas of greatest need. This charge 
has expanded to serving as the banner bearers of The Divine Mercy 
message and devotion, chosen to do so by “Divine Providence” amidst 
the demands of time and circumstances. 

The expectation from most of the key lay co-workers is that they 
be guided in a mutually respectful manner and properly instructed in 
the faith so that their God-given talents may be exercised to the same 
degree as it is expected of the Marians themselves. 

The exercise of faithful “stewardship” by the Marians leads to 
forming a long-lasting bond that encourages support and co-operation 
over an extended period of time, and even through many generations of 
Marians and benefactors, where the spirit of the charism and the good 
works overcome the limiting constraints of personalities. 

If the Marians remain loyal to the heritage of the principles 
established by the Founder and expanded upon by the Renovator, I am 
certain that the Merciful Savior will continue to bless this Congregation 
with quality vocations and loyal benefactors.

Francis Bourdon
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The term “liturgical formation” may describe both the effort towards 
deepening one’s understanding of the liturgy combined with an 

active participation and formation for Christian life attained through 
the liturgy.1 In the first case, this is a formation for the liturgy, while in 
the second the liturgy itself becomes the formative factor of the person 
that participates in it. This two-sided approach to liturgical formation 
is contained in the well-known and frequently quoted fragment of the 
Conciliar Constitution stating that the liturgy is the summit toward 
which the activity of the Church is directed (formation for the liturgy), 
as well as the source from which its strength flows (formation through 
the liturgy).2

Formation to participate in the liturgy is connected with the main 
idea of the pre-Conciliar liturgical movement, which was expounded 
in the Conciliar Constitution on the Liturgy as the need for a full, 
conscious, and active participation in liturgical celebrations.3 On the 
other hand, the concept of Christian formation through the liturgy is 
rooted in the Scriptures4 and in the early tradition of the Church.5 
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1  Formacja liturgiczna, in B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, p. 470. 
2  Sacrosanctum Concilium (SC), 10. This sentence is frequently quoted in a much 

shallower sense as to state in general that the liturgy is an important reality. 
3  SC 14.
4  Example: Jn 6:51-58.



In modern times, it was renewed by the initiator of the liturgical 
movement, Fr. Prosper Guéranger, OSB,6 who perceived the liturgy as 
a very important source of the spiritual life. Both aspects of liturgical 
formation are mutually complementary. However, the first aspect or the 
formation for the liturgy fulfills, as it were, the function of the second 
aspect, which is the basic and most important one.

It is worthwhile to see what the most important Marian documents 
such as the Constitutions (C), Directory (D),7 and the Ratio Formationis 
Marianorum,8 recently ratified by the General Chapter of 2005 have to 
say on the matter of liturgical formation. It seems that this topic hasn’t 
been yet treated in this manner.9 Analyzing what the Marian documents 
have to say on liturgical formation, it is interesting to compare them to 
similar statements of the Church Magisterium from its major documents 
about the consecrated life. In this way, we are able to see whether and 
how the Marian documents absorb the general teaching of the Church 
and adapt it to the Marian realities of life.

1. Liturgical formation as a formation to participate 
in the liturgy

It is primarily Ratio Formationis Marianorum in its articles on the 
formation in the postulancy and novitiate that speaks of the formation 
to participate in the liturgy. In both cases, the liturgy is spoken of in 
the context of the introduction to the life of prayer. Formation in the 
postulancy includes an introduction to the practice and meaning of 

5  Ancient mystagogical catechesis, whose “golden period” falls in the fourth and 
fifth centuries, was the formation of neophytes to the life of faith based on the 
liturgical experience. 

6  See Guéranger Prosper Louis Pascal, in B. Nadolski, Leksykon liturgii, p. 504.
7  We refer here to the Constitutions and Directory revised by the General Chapter 

of 2011.
8  Edition: Ratio Formationis Marianorum. General Chapter, Rome 2005, Rome 

2008.
9  See M. Pisarzak, Formacja liturgiczna kandydatów do kapłaństwa w Zgromadzeniu 

Księży Marianów w Polsce, „Collectanea Theologica” 64 (1994), f. 4, pgs. 123-
128. This document was written as a message to the 29th meeting of the liturgy 
instructors; it is primarily a detailed presentation of the curriculum on the liturgy 
implemented by the novitiate of the Polish Province and Marian Seminary in Lublin. 
The document regards only candidates for the priesthood in Poland.
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Christian prayer with the emphasis on a fuller participation in Holy 
Mass and adoration of the Eucharist, followed by the introduction 
to the Liturgy of the Hours and other common prayers; meditation 
of the Word of God and personal prayer; and regular recourse to the 
sacrament of Penance.10

According to RFM, as part of the introduction to the practice 
of personal and communal prayer during novitiate formation, it is 
likewise advised to point out the importance of liturgical prayer and 
its relationship with the whole of the spiritual life. More precisely, it 
is a matter of initiation into the deeper understanding of the Eucharist 
and the Liturgy of the Hours.11

However, Ratio says nothing in regards to the post-novitiate 
formation to participate in the liturgy; instead, it is the Marian 
Directory that emphasizes the need for instruction in the matter of 
liturgical worship as part of the pastoral formation of the candidates 
for the priesthood.12

Formation to participate in the liturgy does not exclusively concern 
the confreres in initial formation. Our Constitutions command the 
confreres to value and to explore the liturgical actions and pious 
exercises,13 while the Directory instructs all the confreres to prepare for 
liturgical celebrations not only by prayer, but also by duly familiarizing 
themselves with the significance and manner of performing the rites.14 
It further recommends appointing a master of ceremonies for larger 
houses so that he may watch over the proper manner of performing 
sacred celebrations and offices.15

Marian documents basically conform to the teaching of the Church 
Magisterium on this subject. However, certain dissimilarities exist. 
Directives on religious formation Potissimum Institutioni (PI) clearly 
set apart the preparation to cultivate the worship of God in the sacred 
liturgy as a separate aspect of the novitiate formation,16 while our 

10  RFM 80.5.
11  Ibid., 95.9.
12  D 158.
13  C 74. This article is based on the art. 256 of the Constitutions of 1930, which 

speaks about pious exercises. The article was altered by the addition of the phrase 
“liturgical life.”

14  D 26. 
15  Ibid., 25.
16  The Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, 

Directives on formation in religious institutes Potissimum Institutioni, 46.

Liturgical Formation of the Marians...
427



RFM comprises it in the framework of a general initiation into prayer. 
While enumerating the necessary traits of religious formators, the same 
Directives speak of the love of the liturgy and the understanding of 
its role in spiritual and ecclesial formation.17 RFM does not mention 
this trait.18

2. Liturgical formation as a formation through liturgy

2.1. The form of the liturgical life

The article of the Marian Constitutions entitled Special Devotions 
encourages the confreres in general terms to do their utmost to promote 
the liturgical life,19 without giving any specifics; while some types of 
devotion, further mentioned in that article, have mainly an outside-of-
the-liturgy character. The form of the liturgical life in our Congregation 
is primarily defined by the article entitled “Daily Practices.”20 As daily 
liturgical practices, we have there the Eucharist and the Liturgy of the 
Hours, wherein there is some differentiation when it comes to priests 
and brothers. It says that “priests are to offer the Eucharistic Sacrifice,” 
while “the others are to make every effort to participate.” (The Polish text 
says: Brothers should participate in it as far as possible, Latin: ceteri illud 
pro viribus participant). Also, the daily obligation to recite the Liturgy of 
the Hours that naturally applies to priests and deacons on the strength 
of their ordination is treated lightly when it comes to religious brothers, 
because their obligation in that respect may be fulfilled not through 
the recitation of the Liturgy of the Hours but in some other manner, as 
defined by the Provincial Statutes. The same article of the Constitutions 
commands that “in the morning or evening, they should recite suitable 
parts of the Liturgy of the Hours or other prayers.”

The comparison of the Marian legislation with documents of the 
Church Magisterium leads to a belief that the Marian legislation still 
did not sufficiently assimilate the role of the Liturgy of the Hours in 
the consecrated life, seeing this form of prayer as “priestly” and not 

17  PI, 31.
18  See RFM 77-79, 97, 110.
19  C 19.
20  Ibid., 75.
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Church-wide. The Catechism of the Catholic Church clearly states that 
the Liturgy of the Hours is “intended to become the prayer of the 
whole People of God. […] Her members participate according to their 
own place in the Church and the circumstances of their lives: priests 
devoted to the pastoral ministry, because they are called to remain 
diligent in prayer and the service of the world; religious, by the charism 
of their consecrated lives.”21 The Congregation’s documents Congregavit 
and Ripartire assert with unequivocal approval the fact that religious 
communities rediscovered the meaning of liturgical prayer—including 
the communal recitation of the Liturgy of the Hours—which places the 
Eucharist and the Liturgy of the Hours in the center of communities, 
as it were, and, therefore, causes them to be built on the foundation 
of the liturgy.22 Likewise, in his apostolic exhortation Vita consecrata, 
John Paul II speaks of both the Eucharist and the Liturgy of the Hours 
as means to sustain communion with Christ.23 Therefore, given the 
general teaching of the Church, it would appear that the Marian laws 
provide a very easy way of replacing the Liturgy of the Hours with 
another form of prayer – an outside-of-the-liturgy form, placing them 
practically on the same level. Clearly, in this aspect, article 75 of the 
Constitutions entitled “Daily Practices” calls for correction.

At the time when article 75 of the present Constitutions was 
written, these alternative prayers able to replace the common Liturgy 
of the Hours were the traditional Marian prayers, alternately recited 
with the Liturgy of the Hours in many Marian houses; however, in some 
houses— admittedly few—they became the only form of communal 
daily prayer before in the 1990s.24 However, following the General 
Chapter of 2005, the Marian prayers exist in their new version and 
they are to be recited after the morning and evening prayers. Thus, 

21  CCC 1175.
22  Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, 

Instruction Fraternal Life in Community (Feb. 2, 1994) 14; Instruction Starting 
Afresh From Christ: A Renewed Commitment to Consecrated Life in the Third 
Millennium, (May 19, 2002), 25.

23  John Paul II, Post-synodal apostolic exhortation Vita consecrata, (May 25, 1996), 
95.

24  The author of this work described the relation between the Liturgy of the Hours 
and the old Marian prayers in his article The Communion of Marian Prayer, 
in Fraternal Life in the Experience of Marian Communities, Acta Conventus Generalis 
1996, Rome – Warsaw, 1997, pgs. 104-112.
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it is only fitting for the Marian law to keep up with the practice, already 
established in the Congregation.

2.2. The Liturgy as a source of communion with Christ

Some documents, both of the Marians and the Church, speak only 
in general terms about the liturgy as a source of the spiritual life.25 
If attempts are made to concretize this idea, they often stress that 
the liturgy is the source of communion with Christ. Our Constitutions 
emphasize this in article 94, which is a part of the chapter dedicated 
to fraternal charity. We can unite with Christ through the sacraments 
of baptism and Eucharist, and we can extend this obtained love of God 
to our confreres, with whom we share our vocation.26 On the other 
hand, article 146, which is a part of the chapter on formation, stresses 
that principal supports for formation derive from the liturgy. Therefore, 
the study and celebration of the liturgy in our formation houses must 
be arranged in such a manner as to enable the students to unite more 
closely with Christ.27 While discussing the novitiate formation, it is 
said that love of Christ and the Church is enlivened by participation 
in the Eucharist.28 

RFM, which is more precise on this topic, specifies that the liturgy, 
especially the Eucharist, means that we enter into the Paschal Mystery 
of Christ thanks to which we are formed in the image and likeness 
of Christ. This formation is performed by heeding the Word of Life 
proclaimed in the liturgy; by uniting our self-offering with the sacrifice 
of Christ, and by receiving the Eucharistic Nourishment of life.29 Also, 
the Liturgy of the Hours plays an important role: We raise our hearts 
in praise of God and gradually learn to give everything as a sacrifice 
to Him.30 This is being said in the context of novitiate formation, but 
formation in every stage is centered around the Paschal Mystery of 
Christ, as well. A community where formation is carried out is above 
all a community of prayer based on the daily Eucharist and the Liturgy 

25  For example: C 67, 69.
26  Ibid., 94.
27  Ibid., 146.
28  Ibid., 166b.
29  RFM 9.
30  Ibid.
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of the Hours. This is a trait of both post-novitiate31 and continuous 
formation.32 In the case of candidates for the priesthood, liturgical life 
is the privileged way that leads their vocation to maturity.33

In this aspect, the Marian documents reflect the teaching of the 
Church Magisterium. The statement made in RFM 9 concerning the 
initiation of the confreres into the Paschal Mystery of Christ does 
not seem to be inspired by any document dealing directly with the 
consecrated life: It comes from the Conciliar Constitution, Sacrosanctum 
concilium.34 Church documents often emphasize that participation in 
the liturgy, leading to communion with Christ, makes our self-sacrifice 
possible.35 The instruction, Starting Afresh From Christ most clearly 
speaks of this. It states that each liturgical celebration is an opportunity 
to strengthen ourselves in the attitude of giving our lives for others, 
while our religious consecration has a Eucharistic structure, as it 
were.36

2.3. The Liturgy as a source of fraternal communion

Inseparable from the communion with Christ is the communion 
with the confreres. For this reason, participation in the liturgy results 
not only in the love of God, but also in mutual charity. This is stressed 
in the above-mentioned article 94 of the Marian Constitutions that 
speaks of the love of God experienced through the Eucharistic 
celebration. Thanks to this, reciprocal fraternal charity also becomes 
possible, which the confreres: “…should foster among themselves by 
mind, heart, and deed, anticipating one another in showing respect, 
mutually condescending and forgiving, correcting one another in the 
Lord, and rousing one another to good.”37 

Speaking of liturgical formation, the Marian Constitutions also list 
together, as the fruits of properly living out the liturgy, unity with 
Christ and the bonds of the communal life.38 On the other hand, 

31  Ibid., 125.
32  Ibid., 164.1.
33  Ibid., 150.
34  See SC 7, 10, 17.
35  PI 22, VC 20, 59.
36  Starting Afresh From Christ, 26.
37  C 94.
38  Ibid., 146.
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speaking about novitiate formation, our Constitutions stress that active 
participation in the Eucharist enlivens the love of Christ and the entire 
Church.39 The phrase “entire Church” has a generalizing connotation, 
but it is not something abstract: love of the entire Church includes love 
of concrete persons who are part of that same Church.

Examining the role of the Eucharist in formation, RFM quotes 
a passage from Sancrosanctum concilium, which speaks of the Eucharist 
as “a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity.”40 Also, the 
sacrament of penance has a communal dimension, because through this 
sacrament, we become reconciled with our own community, which we 
have wounded by our sins.41 The communal aspect of the liturgical life 
during formation is also mentioned in articles regarding the novitiate that 
speak of the Eucharist as the center of one’s individual and the communal 
spiritual life.42 It is also mentioned in the context of post-novitiate formation, 
which is centered on the Paschal Mystery of Christ and is carried out in 
a community which is above all a community of prayer gathered around 
the daily Eucharist and the Liturgy of the Hours.43 

In spite of these important references to the communal dimension 
of liturgical formation, one may be under the impression that the topic 
has been less distinctly outlined by the Marian documents than it was 
by the teachings of the Church. The directives Potissimum Insitutioni 
provide individual elements of the communal dimension of liturgical 
formation: the formation community is daily judged and converted 
by heeding the Word of God; it is purified by penance, built by the 
Eucharist, and enlivened by experiences of the liturgical year, and the 
formation of the youth is not done individually but communally, which 
affords experiencing all the dimensions of formation, including the 
liturgical one.44 Institution of the Eucharist is mentioned in the context 
of Jesus’ commandment to love one another, given at the Last Supper 
(Jn 13:34; 15:12). The breaking of the one bread and drinking from 
the one cup helps solidify mutual charity.45 Further down, the same 
instruction refers to Christ who daily enables consecrated persons to 

39  Ibid., 166b.
40  RFM 9, cf. SC 47.
41  Ibid., 41.
42  Ibid., 95.9.
43  Ibid., 125.
44  PI 27.
45  Congregavit 9.
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unite themselves to Him and to each other in the Eucharist so that 
their community may become His living and visible Body.46 At the 
same time, the instruction called the fact of rediscovering liturgical 
prayer by religious families, including the communal celebration of the 
Liturgy of the Hours a valuable achievement, “which have been brought 
into more lively contact with the word of God and the prayer of the 
Church.”47 Just as it was in the first Christian community (Acts 2:42), 
the Eucharist, the communal life, and “fidelity to the teaching of the 
apostles and their successors” put us “in touch with God’s great works” 
and these works become the source of the union of hearts and the fount 
of “mutual encouragement in faith.”48 An important comment, very 
topical for our Congregation, is located in the instruction’s fragment 
dedicated to small communities. While it is sometimes necessary 
because of the conditions of life and pastoral commitment to function 
as numerically small communities—and this situation may have its 
advantages—a religious institute should not be composed of small 
communities only. Larger communities are necessary as well which 
afford, among other things, a richer prayerful and liturgical life, as well 
as to provide support for the smaller units.49 

In his exhortation, Vita consecrata, Bl. John Paul II spoke about 
the Eucharist as a manifestation of the fraternal life, referring to Acts 
2:42-47.50 This is an important supplement to the Church’s teaching 
on the Eucharist as a source of communion.

It would seem that adding the following three aspects to both the 
Marian Constitutions and RFM may prove quite valuable: a clearer 
representation of the liturgy as a source of communion; emphasis on 
such concrete elements of formation as the liturgical reading of the 
Word of God and celebrations of the mysteries of the liturgical year 
on which issues the Marian documents are silent; and stressing the 
fact that the communal celebration of the liturgy is not only a source 
but also a manifestation of fraternal communion.

Translated from Polish: Marina Batiuk

46  Ibid., 12.
47  Ibid., 14.
48  Ibid.
49  Ibid., 64.
50  VC 45.
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Cardinal J. Ratzinger once wrote in his book: “Introduction to 
Christianity” that “no one can lay God and his Kingdom on the 

table before another man, even the believer cannot do it for himself... 
In other words, both believer and the unbeliever share, each in his 
own way, doubt and belief, if they don’t hide from themselves and 
from the truth of their being.”1 Therefore showing the history of our 
Congregation requires at the same time the revelation of that context 
of unbelief from which it emerges.

1.  Are they seeking anything?

If the aim of this conference was to present “the experience of 
faith” in the history of a man, or a group of people, the starting point 
would be always to assume that this person or group of people is 
looking for something, it is best if they sought the truth about 
themselves, life, sense of existence. Therefore, those of the members 
of our Congregation who get upset while hear about the research for 
the specifics of our Institute, may find they out there in vain, because 
the desire to know the truth is something typical for the experience of 
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1  Joseph Cardinal Ratzinger, Introduction to Christianity, English translation Burns 
and Oats, New York: Seabury Press, 1969, p. 46. 



faith. The resentment could be here, to quote a phrase from the 
conference of the late Father Witold Nieciecki MIC: “What, then 
ultimately is this guiding principle, the special mark of the Marian way, 
justifying its difference, while the efficiency and attractiveness? So far, 
still we are orbiting the key problem for us—maybe a little bit of lack 
of courage—needed to simply give an answer that will be by different 
parties challenged and attacked...”2 This search is an expression of 
health, the desire of a fresh air. Pope John Paul II in the Encyclical 
Fides et Ratio writes that: “God has placed in the human heart a desire 
to know the truth—in a word, to know himself—so that, by knowing 
and loving God, men and women may also come to the fullness of 
truth about themselves (cf. Ex 33:18; Ps 27:8-9; 63:2-3; Jn 14:8; 1 
Jn 3:2).”3 The Man who is not seeking the meaning of his existence 
certainly lives in some profound alienation from the self and the world, 
or is completely eradicated by some mental or physical ailment. 
I wouldn’t like to use the term: “should’ve get some treatment” (which 
in fact I myself heard from some preacher). Nevertheless we should 
not downplay the significance of such situation when someone’s sight 
gets restored to the reality of his disease, of which he was not aware 
of; to the cross he is to carry, or a crossroads leading him towards the 
right place, to the truth. His anguish, while illuminated by the light of 
the Resurrection, becomes a path built by the Creator. Jews preach the 
kerygma with the words describing Abraham: “Abraham our father was 
a shepherd stray…”4 German theologian Achim Buckenmaier of the 
Pontifical Council for Promoting the New Evangelization in his book: 
“Abraham - Father of believers” writes that at the beginning of each 
new year, during the service at the synagogue Abraham is mentioned. 
He is commemorated with a particular episode of his life—the sacrifice 
of Isaac. After many theologians, in particular Jewish, the offering is 
called “akedá” (Hebrew) or “bound”. Isaac was bound on the altar. 
This term has a symbolic value, showing Isaac’ attachment to the faith 
of his father and Abraham’ voluntary commitment to a new and 
incomprehensible will of God. The reminder of this story, always at 

2  Witold Nieciecki, MIC, W poszukiwaniu mariańskiej drogi, ed. J. Kumala, Licheń 
2004, p. 98. 

3  John Paul II, Fides et Ratio, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_en.html

4  See: Dt 26:5-9.
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the beginning of each year shows how important place it takes in the 
transmitted traditions of Israel. The history of Isaac’ sacrifice is also 
invoked at the beginning of each new day, even before the prayer “Hear 
O Israel”, recited by Dt 5,4 ff.5 Cardinal J. Ratzinger, in turn, writes 
in his aforementioned book: “Only gradually, through painful experience, 
did people come to see that even the baptized Christian needs 
forgiveness, with the result that the renewed remission of sins granted 
by the sacrament of penance advanced more and more into the 
foreground, especially since baptism moved to the beginning of life and 
thus ceased to be an expression of active conversion”.6 This painful 
experience becomes more and more a form of “bonding” with what 
man perceives as beneficial for himself and corresponding to the pursuit 
for happiness. Religious Vows in the Congregation are nothing but 
a form of this “bond” with the community—the official consent to 
experience faith within the community. One of the Jewish legends tells 
of Abraham, who grew up without a father because his mother hid 
him in a cave for fear of the king Nimrod renowned for cruelty to 
children.7 Paraphrasing this legend Abraham inevitably was sentenced 
to cope with the surroundings. Food was brought to him by angels 
while he earnestly sought the strength, to support him. Seeking it at 
the vast skies, the stars, the sun and the moon he could see that these 
powers after a while of being with him disappear out of sight, are 
impermanent. Perhaps it somehow explains why Abraham was 
a polytheist. One day came to a cave a woman who confided to the 
young Abraham she was seeking her son she left in a cave for fear of 
losing him and is tormented by her conscience to find him. Abraham 
replied that he is this desolate one she is looking for and confessed, 
he will remain faithful to this God, who in her conscience has reminded 
her of a son and inspired her for search. The aforementioned quotes 
and images are to undergo a background to a phenomenon of a Man’s 
search for truth, and outline the beginnings of the experience of faith. 

5  Achim Buckenmaier, Abraham: Vater der Gläubigen. Eine Glaubensbiographie, 
Augsburg 2003.

6   Joseph Cardinal Ratzinger; Pope Benedict XVI; Benedict (2010-06-04), Intro-
duction To Christianity, 2nd Edition (Communio Books) (Kindle Locations 4108-
4111). Ignatius Press. Kindle Edition.

7  Luis Ginzberg, The Legends of the Jews, http://www.sacred-texts.com/jud/loj/
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Looking at the experience of faith of our Founder, we see the endless 
stream of consecutive events indicating His search for truth. One of 
them is worth some more attention. It is a time just when he left the 
Piarists and was ready for the installation of His own Institute. Then 
some doubts started to cross His mind about this foolish perhaps idea,8 
which were reflected in his request to return to the Piarists under the 
condition that they dedicate themselves to the Immaculate Conception 
of the BVM. I suppose any Provincial Council would laugh to tears 
while reading this sort of application, but the point in this encounter 
is that He was not afraid to expose himself to ridicule bearing in mind 
the goal which was to find the right place and conviction for His 
intentions. It is also important that He remained obedient to the 
decision of the Church not running away from the truth about himself. 
Man has to accept this tension between what God wants him to be, 
and whom he really is—I once heard from Bishop Z. Kiernikowski.9 
“Father if You are willing, remove this cup from me”—that’s the 
beginning of Christ’s prayer before the Passover, and His entry into 
death. Faith, as an experience is from the beginning a process of walking 
into death or it is a moment of touching this point in Man which is 
beyond his senses, and which at the same time fulfils his humanity. 
“Belief signifies the decision that at the very core of human existence 
there is a point that cannot be nourished and supported on the visible 
and tangible, that encounters and comes into contact with what cannot 
be seen and finds that it is a necessity for its own existence.”10 One 
could say that this quest has left some mark on the whole subsequent 
history of our Congregation. At the beginning it was a search for the 
exact nature of the Community, then its place in the Church and in 
the world. Giving the title of the Immaculate Conception for the 
Congregation was a bold step. It was as if the consent for that mystery 
to be fulfilled in the history of every Marian. To be the Marian for 
Father Founder meant: to let God realise this promise of a New Man 

  8  Tadeusz Rogalewski, MIC, Lumen Marianorum, Stanislaus Papczynski, Stock-
bridge 2012, p. 247.

  9  Bp Zbigniew Kiernikowski, Ordinary of Siedlce Diocese – Poland.
10  Ratzinger, Joseph Cardinal; Pope Benedict XVI; Benedict (2010-06-04), Introduc-

tion To Christianity, 2nd Edition (Communio Books) (Kindle Locations 528-530). 
Ignatius Press. Kindle Edition.
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in everyone. To reach that bravery one has to grow up surrounded by 
many dangers, sometimes compromises and sometimes by a number 
of errors. Father Renovator following the same spirit wrote in His 
“Journal”: “the future is veiled from our earthly sight, and besides, life 
often demands that we take risks. We can afford to take a chance all 
the more, since we need not fear the outcome. Even if our work or 
plan proves to be unsuccessful, God will accept our good will, our 
initiative, and our efforts. In God’s sight we have lost nothing, only 
gained. And what about human opinion? What is there to lose and 
why should we be so afraid? If we have really given up the self and 
abandoned all to God, what can people do to us? They cannot take 
God away from us; they cannot close the gates of heaven against us 
or force us into hell if we do not want to go there.”11 This bravery of 
search inflamed by the Renovator brings in the history of the 
Congregation such fruit as the increase of the number of members and 
convents able to adapt the social and political conditions. Community 
again can manage formation programmes both to the perpetual 
profession and priesthood. The Renovator devoted himself to the 
Charity work in Warsaw, Prague. Congregation begins to push the 
boundaries of Central and Eastern Europe, creating the foundations for 
new overseas provinces. These in turn create their own centres of 
formation and religious houses. Marians shifted mainly from Poland 
and Eastern Europe search methods of reaching the charism of the 
local churches while sharing the charism of their own Institute. The 
history of new created Provinces such as Portugal, Brazil, the U.S., the 
UK, indicates the same element of seeking a proper environment to 
respond to the needs of a local Church by the charism of their own 
Institute. It’s fair to say that God was always protecting us from 
clinging to the places, so the promise of a New Creation in the 
Immaculate Conception could be left to grow. Post-war period, which 
was a challenge for many religious communities also affected us by the 
loss of our college in Bielany, Warsaw, but also gave the opportunity 
to create education centers in Portugal, the USA and England. Publishing 
work initiated in Rome evolved to the level of their own publication 
centres in Poland and the USA. Members of the Congregation 

11  George Matulaitis-Matulewicz, Journal, Stockbridge 2003, p. 38.
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courageously undertook the since work at the Universities taking 
responsible positions primarily in the Catholic universities becoming 
members of teaching staff for the Institute. Considering the “seeking” 
as an element of faith, alienation seems to be the counterbalance and 
needs some more attention. This phrase was coined in the nineteenth 
century, probably for the purpose of describing certain phenomena in 
urban environments and meant the isolation or a loss of identity by 
an individual. In our case, it’s more about the escape from 
aforementioned point of faith. In the Sacred Scriptures we find many 
situations of this sort that seem to express this phenomenon such as 
a passage from the Gospel of Luke, when Jesus surprises His disciples 
by the abundant catch of fish, and when Simon Peter replies with the 
feeling of lost: “Go away from me Lord, for I am a sinful man.”12 
Certainly this kind of attitude of hitting the breasts is a good place to 
hid from responsibility. Alienation can certainly take different forms. 
John Paul II writes, for example, in “Redemptor hominis”13 that: “The 
man of today seems ever to be under threat from what he produces, 
that is to say from the result of the work of his hands and, even more 
so, of the work of his intellect and the tendencies of his will.” In 
“Solicitudo Rei Socialis” we read that: “All of us experience firsthand 
the sad effects of this blind submission to pure consumerism: in the 
first place a crass materialism, and at the same time a radical 
dissatisfaction.”14 Father Founder describes the escape in religiosity in 
the 5th Chapter of “The Mystical Temple of God”: “It seems to me 
that the sacrifices of Cain were faulty by a defect of this good intention. 
‘For the Lord looked with favour on Abel and his gifts; but He did not 
look with favour on Cain and his gifts’ (Gen 4:4-5). Theodosion 
translates this passage thus: ‘And the Lord was highly pleased by Abel 
and his sacrifice, but was not pleased by Cain and his sacrifice.’ Why 
so? For, as Ambrose says, ‘when Cain was offering God his gifts, he 
kept his own being for himself. God did not accept such a portion, but 
said ‘Son, offer me your heart.’ But he kept his heart for himself and 
offered God the fruits of the earth.’ The most magnificent God rejected 

12  See: Luke 5:8.
13  John Paul II, Redemptor hominis, 15.
14  John Paul II, Solicitudo Rei Socialis, 27.
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those gifts that were offered not out of love, but in some other spirit, 
either from brotherly rivalry or a meaningless and futile ceremony.”15 
The purpose of alienation is to create a warm shelter fitted with security 
of all sorts; it is to take a default position similar to that of evangelical 
Zacchaeus,16 who on one hand wants to be a pious Jew, on the other 
hand to serve the Roman occupant. Alienation, in the context of 
disbelief is a safe façade, a hidden place inhabited by someone who 
got frightened in a process of seeking the meaning of his life; in front 
of something unbearable the hidden place became a must. Sociologist 
Richard Podgorski of CSWU writing about alienation as a sociological 
phenomenon describes it as an expression of social loneliness, which 
is accompanied by a sense of lack of purpose, anxiety and emptiness.17 
One feels at the margins of life. It is the result of the “rat race” in 
which he’s got out of the game; against which he fought by self-defence, 
competitive attitude, an attitude of independence. Searching for ways 
out the said author indicates that the activity in the area of   formation 
of individual people is not enough. We need to evangelise the systems 
and structures, tirelessly showing the meaning and purpose of their 
existence. Blessed J. Matulewicz writes that if we they are tempted to 
escape from the reality let them flee to the Immaculate Conception of 
the Blessed Virgin Mary to imitate her virtues.18 One of the historical 
facts from the life of the Marians, namely the “Rostkowski dispersion” 
seems to be a documented picture of a communal escape from the 
search for the meaning of existence. The problem, briefly speaking, 
concerned the division between those who wanted to remain 
a contemplative part of the Congregation leading a monastery life, and 
those willing to follow the Founder’s idea to be pastorally involved. 
On one hand, the alternative was a quiet monastic life, on the other 
pastoral activities in the field where God’s service always gives 
something being expressed by the words of the Gospel: “did we not 
prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do 

15  Stanislaus of Jesus Mary Papczynski, Mystical Temple of God, Stockbridge 2005, 
p. 37-38.

16  See: Luke 19:1-10.
17  Ryszard Podgórski, Alienacja jako zjawisko społeczne; http://www.opoka.org.pl/

biblioteka/F/FA/rp_antropolog3.html
18  See: Constitutions & Directory, par. 17.
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many mighty works in your name?” Christ’s reply to that concept of 
service was: “I never knew you; depart from me, you workers of 
lawlessness.”19 The dispersion was calmed down in 1722 by Bishop 
of Poznan Peter Tarlo who called the dispersed Marians back to their 
monasteries and gathered a General Chapter. Fr Andrzej of St. Matthew 
Deszpot was elected a General then—Czech native—admitted to the 
Order by the Founder. Since then, the Order took the coat of arms 
with the image of the Virgin of the Immaculate Conception, intending 
under her care to strengthen and grow. Observation of the Chapter 
documents would let us see the motives of the Fathers to change the 
coat of arms from the “Ark” into “Immaculate Conception”, but the 
ultimate realization of this idea gives evidence for determination to 
define Marians as an integrated Religious Family. Rostkowski Dispersion 
seems to be an example of such an experience of alienation, of which 
awareness ultimately led to the faith. Looking at the events following 
this experience, we can see that the Congregation is experiencing at 
that the time its splendour. Alienation though a negative phenomenon 
becomes a mysterious element of formation. The awareness of it brings 
a new spirit into the community. History reveals the true face of 
intentions of our works. What we see today is that the number of our 
missions promising stability and strength God is taking away from us, 
we must say, or they are entering a phase of serious difficulties: 
Balsamão and Fatima in Portugal, Irkutsk built with great effort, Fawley 
Court and other Polish centres in UK, schools and centres in the United 
States planned to promote the Divine Mercy, centres in Lithuania and 
Belarus, a desolated Seminary in Lublin, Poland. Marian of the 
Immaculate Conception will be eyeing up at these stories with always 
carrying in heart: “Let it be to me according to your Word.”20

2. Faith meets disbelief. Do they believe in what they do?

Such term was used in fact by Tomáš Halík, Czech Catholic priest 
ordained secretly in 1978, when in his book, “Patience with God” was 
looking for a right paths of dialogue with atheism. He wrote there that: 

19  See: Mathew 7:22-24.
20  See: Luke 1:38.

Dariusz Mażewski, MIC
444



“...indication of truthfulness and mature faith is the degree to which 
faith creates scope for conscience, the extent to which it illuminates, 
awakens, and reinforces conscience. A mature faith helps conscience to 
mature; immature faith does not trust conscience and tries to replace 
it with mechanical obedience to externally imposed prescriptions and 
proscriptions.”21 Card. J. Ratzinger in turn says that: “We generally 
assume rather unthinkingly that ‘religion’ and ‘belief’ are always 
the same thing and that every religion can therefore just as well be 
described as a ‘belief’. But this is true only to a limited extent...”22 “By 
‘religio’, Card. Ratzinger writes, religious feeling understood in practice 
mainly the observance of certain ritual forms and customs. It was not 
crucial that there should be an act of faith in the supernatural; even 
the complete absence of such faith did not imply any disloyalty to this 
religion. As it was essentially a system of rites, the crucial factor was 
the careful observance of these.”23 When we celebrate the sacraments 
or participate in them, we know that even if we make it without 
faith, Christ is present, but the non-sacramental activities disclose to 
a certain extent what we really believe. Fr W. Makoś MIC in his book: 
“Fr. Stanislaus of Jesus Mary Papczyński” writes: “Fr. Stanislaus came 
from Lubocza to Puszcza Korabiewska 24 of September 1673 and 
began to organise the Marian Community. He quickly realised that 
he’s dealing with the people who don’t take religious life seriously. 
Over the next three days none of them showed up for a common 
prayer. Neither they thought of leading a life of mortification and 
work or strive for perfection instead they wandered around the area 
collecting an abundant alms to comfortably arrange and dine. In this 
situation, the Servant of God J. Krajewski asked him to waive part of 
the site to be able to build a retreat house.”24 Building the churches, 
speaking straightforward, is to minister to a religion not faith but 
from the other site looking; isn’t it that this conflict of disbelief with 

21  Tomáš Halík, Patience with God: The Story of Zacchaeus Continuing In Us (Kindle 
Location 2409). The Doubleday Religious Publishing Group. Kindle Edition.

22  Joseph Cardinal Ratzinger; Pope Benedict XVI; Benedict (2010-06-04), Introduc-
tion To Christianity, 2nd Edition (Communio Books) (Kindle Locations 492-494). 
Ignatius Press. Kindle Edition.

23  Ibid. (Kindle Locations 496-497).
24  Wacław Makoś, O. Stanislaw od Jezusa Papczyński, Warszawa 1998.
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faith is provoking to believe? Preaching a good sermon or moralising 
someone is a good facade, behind which you can hide the most “vain 
Narcissus” but isn’t true that utmost conflict between those who 
call themselves believers provokes a living faith? Father Matulewicz 
writes in his diary: “Whoever wishes to insure his life against all 
misfortune and hardship is not a suitable candidate for us.”25 This 
lack of security in the form of drawing the future’s lines and long-term 
planning and then falling down was creating from the beginning of our 
Congregation a form of functioning of the Marian of the Immaculate 
Conception, which seems to be arranged by the Divine Providence 
itself. The most spectacular in this matter and most illustrious for this 
meeting of faith and disbelief are the circumstances which associated 
the renovation of our Community in the early twentieth century. After 
1865, the Russian invaders allowed only one Marian religious house 
in Mariampole, Lithuania where Tsar kept all the deported. Thus, the 
Congregation had been sentenced to a slow extinction. Several members 
were exiled to Siberia for fighting in the uprising. Year 1904 brought 
the completion of the last Marian convent in Mariampol. In 1908, 
remained alive only one Marian, Father Vincent Sękowski—the last 
General. Other Marians died, or at their request joined the diocese 
clergy. It seemed that the persecutions led to the end of its existence. In 
1905 a monthly: “Przegląd Powszechny”, announced a questionnaire: 
what’s the main task of Catholicism in Poland today? The answers to 
that question revealed a superficial, consisting principally of external 
religious practices, without much effect on the moral character.26 The 
analysis of this epoch also points out the issue of the labourers being 
rallied around the Labour Parties who couldn’t see any authority in 
the Church. Catholic Intelligence, very small, also fell into dropping 
off from the Church, seeing this Institution as not giving any hope for 
social involvement. Father Matulewicz associated at that time with the 
Christian Social Movement wrote: “The Church knows that a certain 
abundance of goods is required to fulfil the virtue and religion. In vain 
we will preach about respecting other people’s property, if they will 
be thrashed and writhed from poverty and hunger; the most beautiful 

25  George Matulewicz-Matulaitis, Journal, p. 40.
26  See: Jan Bukowicz, Tadeusz Górski, Marianie 1673-1973, Warszawa 1973.
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sermons about the sanctity of the family hearth will be good for nothing 
as long as in a small room will be cooped a couple of families, and in 
a single bed a five or six will sleep together.” In a letter to Fr Honorat 
Koźmiński27 He wrote: “Dear Father, I ask You for fervent prayer to 
the Lord God to help us get truly organised and start truly priestly life. 
In view of these concerns ... and low impact that the priests have on 
people, I feel even more the need to get associated and wholeheartedly 
I go for it. We need to be reformed as a clergy, need to take to social 
work, but particularly strive for perfection.” During the meeting in 
1925 in a renewed community He confide to his friend Fr. Francis 
Buczys: “I always was convinced and still am, that my most important 
vocation is to serve the Marian Congregation; dedicate to it all my 
strength, and organise it properly. I consider it as a will of God—in 
fact of this I am most certain.”28 The purpose of the contrast of faith 
and unbelief is to show that these two realities always exist side by 
side. The temptation of unbelief must be present in order to give way 
to a living faith, vain religion to an inspired trust. Father Renovator 
eyed Marian’s death at the time he himself was in a middle of his 
family crisis, trusting that God stores for him a New Life. The Institute 
developed the most in these conditions, which were the not favourable 
for the development of religious life. At that time Community takes 
tasks, which initially were prohibited in the Church, or the prospect of 
development was challenged. Things went that way with the printing 
of Sister Faustina Kowalska’s Diary, initially denied became a tool 
for her canonization and the spreading of the Divine Mercy devotion 
throughout the world. The death of Bielany College in Warsaw turned 
to find a place in Lublin, a Catholic intellectual environment. Shrine of 
our Lady of Lichen ministering to the simple and poor people became 
a centre of formation for both Christians and families. Printing pious 
pictures turned into a professional Publishing which supports the 
formation of the Word of God and organizes a nationwide Catholic 
book fair.

27  See: Jan Bukowicz, Tadeusz Gorski, The renewal of the Marian Order in 1909-
1910, Stockbridge 2000.

28  For Christ and the Church. Short Biography and excerpts from letters from Blessed 
Gorge Matulaitis-Matulewicz Renovator of the Congregation of Marian Fathers, 
Stockbridge 2012, pp. 29-30. 
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3. Do they give the signs of faith?

Eucharistic table Community in our congregation is a sign of 
a Church union with Christ. Making religious vows is another sign 
of the Community living in the presence of Christ. So what more we 
can give? The sign of faith is a sign that provokes man to believe. 
Christ is this kind of sign in that sense that shows what love is about: 
“Love one another as I have loved you (J 13:34).” If Christ is the 
obvious sign, where our problems with faith come from? Pope John 
Paul II in the Encyclical “Fides et Ratio” writes: “Saint Thomas said so 
well, “what you neither see nor grasp, faith confirms for you, leaving 
nature far behind... He is echoed by the philosopher Pascal: ‘Just as 
Jesus Christ went unrecognized among men, so does his truth appear 
without external difference among common modes of thought. So too 
does the Eucharist remain among common bread.”29 “History therefore 
becomes the arena where we see what God does for humanity. God 
comes to us in the things we know best and can verify most easily, the 
things of our everyday life, apart from which we cannot understand 
ourselves.”30 The Acts of the Apostles show us how physical miracles 
strengthen the preaching of the Apostles. We can also see that God 
responds and participates in human misery and wants to take us out 
of it. Certainly, the beatification of our Founder and the Renovator 
showed us how these characters and their intercession influenced 
the lives of many, often very simple people in their faith. A miracle 
accompanying the beatification of our Founder was spectacular for it 
was accompanied by the doctor who declared to be unbeliever. What 
turned to be interesting, the miracle had not transformed his life, which 
we cannot definitely declare. But the question is: Was the miracle too 
weak? The sign that the Church gives to the world is a sign of love in 
the dimension of the cross and unity. Card. J. Ratzinger says: “Thus 
what is small by a cosmic or even worldly scale represents the real 
sign of God wherein the entirely Other shows itself, which even in 
relation to our expectations is once again the completely unrecognizable. 
The cosmic Nothing is the true All, because ‘for’ is the really divine 

29  John Paul II, Ecyclical Letter Fides et Ratio, 13.
30  Ibid., 12.
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thing.”31 So being ‘for’ is a sign. The martyrs’ blood of Rosica is a seed 
of the Christian faith, Bishop Stanisław Budzik said in an interview32. 
In solidarity with their parishioners—he said about blessed George 
Kaszyra and Anthony Leszczewicz—they gave a fantastic testimony 
just as did Fr. Maximilian Kolbe and Fr. George Popiełuszko and once 
how did the martyrs of the first centuries whom we venerate today 
in the Roman catacombs. From the World War II period we can recall 
such figures as Fr. J. Hermanowicz, Fabian Abrantowicz, Thomas 
Podziawo who in the cosmic “nothing” were “for”, that is, for those 
to whom they were sent as a sign of fidelity of Christ to His Church. 
In the post-war Marian history the presence of our Congregation in 
a genocide war in Rwanda in 1994 seems to be spectacular; it claimed 
1.5 million victims and left a huge devastation. Marian Missionaries 
speak about their experience as a mission to prepare for death. The 
testimony to the faith of many Christians from the Marian Parish who 
then organized the life of the Church despite the absence of priests, 
gives hope to the meaning and value of the ministry of the Congregation 
in that area—one of the Marian missionaries reports.33 This mark to 
be “for” stuck to our Congregation from the very beginning by being 
always present in the Parish life, retreat houses, or pastoral help. God 
was always taking away from us all the attempts to foster our own 
prestige, although allowed, especially in the fields of science, to take 
responsible educational functions. However we did not have ever our 
own universities or institutions which would gain a special prestige. At 
the beginning of the Congregation we could see it in our ministry to the 
Confraternities by which we used to gather together the faithful around 
the life of the Parish. Over the time, this form of ministry evolved into 
the Association of Marian Helpers, as well as ministering to the addicts 
and terminally ill. Many of the members devoted themselves to the 
Evangelization or Catechesis. The simplest way to read the experience 
of faith in the history of our Congregation is to begin from “today”. 

31  Joseph Cardinal Ratzinger; Pope Benedict XVI; Benedict (2010-06-04), Intro-
duction To Christianity, 2nd Edition (Communio Books) (Kindle Locations 3106-
3108). Ignatius Press. Kindle Edition.

32  http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/
art,6572,meczennicy-z-rosicy-cudowny-przyklad-wiary.html

33  http://www.spm.pl.pl/akw46kusy.htm
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If today “me and you” are in the Congregation, it is a sign that faith 
had been passed on to us through the generations preceding us in our 
Marian vocation. Those generations became to us—the youngsters—a 
fathers in the process of to “beget us” in hope and to qualify us to 
look into the future with confidence. The younger generation taking 
faith over from the elders helps them to look at the past with gratitude 
by giving the testimony of forgiveness and by understanding of what 
they have failed to do, or did   incorrectly. The same principle works 
in reverse when it comes to leaving the Congregation and individual 
cases of leave. The Congregation has become for those the source of 
light to make a decision to leave. Departures from the Community 
may be some kind of a sign that the members of the Institute search 
for truth and make binding decisions. It also gives the belief that 
at the heart of the Institute is the Spirit of God, not the addictive 
conditions in which neither party has a way out. A Jewish legend tells 
of how God brought David—King of ancient Israel, to be mature in 
the faith as a ruler.34 David, in his youthful vanity, turned to God with 
resentment as to why his subordinates cry out to God with the phrase 
“God of Abraham, Isaac and Jacob”, and not evoking “God of David.” 
Because—the Lord said—I have put them to the test. So what’s the 
problem with me to be tested by You—David answered. You’ll be 
tested as You wish, God has said and I can even tell what kind of test 
it will be. You’ll be tried with a woman. David, as the legend says, 
felt very determined by this announcement. One day, when Bathsheba 
was taking a walk through the royal court, David was playing darts 
and at certain point aimed directly at Bathsheba tied hair which get 
solved and ran down a woman’s body. This incident, although it was 
not simply a sin described by the book of Chronicles but only the 
beginning of an affair, has struck the conscience of the king and urged 
for caution. Thinking however that this is the situation against which 
God has warned, David began a penance by fasting—sprinkled his 
head with ashes and put on sackcloth. After two weeks, God spoke in 
his heart: How much longer shall this sin be hidden in thy hand and 
remain unatoned. I have made the atonement—David said to God. You 
wanted me to be called God of David, God said, but You remained 

34  http://www.sacred-texts.com/jud/loj/loj405.htm
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in Your repentance without referring to me. The legend is to show 
that the experience of faith is to be in a constant reference to the One 
who has called for this experience. The relationship with Him is much 
richer than human affectivity. The story of Abraham, presented before, 
and his son Isaac also shows that faith is a much richer experience 
than affection for his son, projections on his life and human concepts 
for self-realization. Human sexuality, Benedict XVI writes in his first 
encyclical, in the light of faith and relationship to God becomes ordered 
and gets known as being truly set by the Creator.35 

Giving the signs of faith as a result of experience is a phenomenon 
that originates from individual perspective. Hence the need to practice 
a mutual openness by the members of the Congregation, which has 
always been exercised in our Community by means of ongoing 
formation, conventions and chapters, major superiors’ canonical 
visitations, to the simplest interviews with the house superior. It is 
these very activities, though hidden from the world that are the tools 
of verification for our faith, showing the ways of life, encouraging 
towards reflection. Perhaps in this way, what is small in the space and 
the world becomes a sign of God.

35  Benedict XVI, Ecyclical Letter Caritas in Veritate, 44.
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The Portrait of a Man of Faith.
The Light of Blessed George Matulewicz’s 

Spiritual Experience

People of faith are not so much writing about faith, as living it out. For 
them, the experience of faith is a constant inspiration in undertaking 

vital tasks, in fulfilling their discerned and accepted vocation. Each 
person has his or her own unique journey of faith; therefore, one cannot 
copy someone else’s life of faith. In that sense, faith is a personal gift 
that should be implemented in the actual circumstances of one’s life. 
We also need witnesses to the faith. In fact, we need one another, 
because each one should be a witness to the other. We need each other 
as lights along the way that illuminate some aspect of the mystery of 
faith lived-out and that point the way as we enter into the darkness of 
our faith. These witnesses can inspire us when we feel overwhelmed 
by discouragement or spiritual exhaustion.

One of the personalities on our Marian path, who is such a beacon 
on the path, is Blessed George Matulaitis-Matulewicz. What light can 
we draw from his spiritual experience and what kind of portrait of the 
man of faith can they paint? Let’s try to acquire at least an outline of 
such a portrait.

1. Having God at the Center of Life

It is clear that someone who truly believes in God discovers that 
no one or nothing can be at the center of his life except God alone. 



The act of faith can be compared to falling in love, when the beloved 
becomes the center of the whole of one’s life. Love plays a major role in 
faith. “God’s love stirs our own,” teaches Blessed George. The human 
love for God is best expressed by trusting in Him. For this reason, the 
believer focuses entirely on God and subordinates everything to Him. 
Blessed George professes: “May God and His glory be the center of 
my whole life, the axis about which all my thoughts, feelings, desires, 
and actions continually turn.”1 We see in these words the totality of his 
dedication to God and a complete lifetime commitment. Nothing exists 
without God and everything is geared towards Him and makes sense 
only insofar as it is related to God.

The man of faith functions only within the realm of the sacrum, 
that is, in the space where he experiences God’s presence. A living 
faith embraces the whole person, and no part of his life is separate 
from God. Also, with the eyes of faith, he embraces the entire world, 
understood as a gift from God and a challenge to man.

2. Seeking God

The journey of faith is a continuing search for God who has already 
been met. An internal dynamism is contained within the experience 
of faith which impels the believer to constantly seek the face of God. 
This enthusiasm occurs because faith is not just a purely intellectual 
act of cognition, but is a cognition in love, which means love fuels the 
desire to better know our Beloved God. Seeking God and getting to 
know Him on this earth does not conclude with finding Him, but goes 
on, endlessly discovering His presence and experiencing His love.

This kind of spiritual experience can be seen in the life of Blessed 
George, who was guided on his road of faith by the motto: “To seek 
God in all things, to do all things for the greater glory of God, to bring 
the Spirit of God into all things so that all may be filled with it.”2

Therefore, it is a matter of having “the search for God” joined 
together with “bringing God,” and “showing Him to others.” This 
connection conveys the lifestyle of a man of faith, for whom unity with 

1  Blessed George Matulaitis-Matulewicz, Journal, Stockbridge, 2003, p. 31.
2  Ibid.

Janusz Kumala, MIC
454



God is not just a personal (and private) experience, but an internal 
force that enlivens and impels him to share it with others. Here we 
discover the deepest source of all apostolic activity which, if it does 
emerge from a relationship with God, is simply pure activism, which 
won’t necessarily produce good fruit.

3. Sought out by God

Not only does a man of faith seek God, but he also knows that he 
is sought by Him. If the “quest” for God signifies a spiritual growth, 
then it accomplishes this development through God’s action and not 
merely human effort. Uncovering the truth that God is seeking us 
out is both joyful and comforting, because the experience of sin and 
human weakness is a constant obstacle in our “quest” for God. The 
man of faith realizes that his “quest” for God would be futile, if he 
himself would not be found by God. Faith enables us to deal with our 
human frailty and weakness in humility and deep trust in the power 
of God’s mercy. This is how Blessed George understood God’s actions 
in human life: “We should conscientiously seek God in all things and 
try to please Him. But the Lord God is so kind and good that He takes 
the first step to look for us. His grace awakens us and raises us up 
from spiritual sleep. He constantly urges and encourages us to work 
for His greater glory; He leads and draws us to greater perfection and 
to do all kinds of good works for the salvation of souls and for the 
welfare of the Church.”3 

A man of faith always remembers that God is the Author of all 
goodness in human life. Therefore, to believe means to humbly accept 
God’s action and to open up to His mercy, by removing obstacles that 
could undermine its effectiveness. Hence, Blessed George warns: “Only 
let us not hinder or impede the influence of God’s grace; let us not 
obstruct His work in our soul. On the contrary, we must make every 
effort to remove all obstacles and to yield to God’s grace.”4

3  Ibid., p. 51.
4  Ibid.
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4. Concerned for Holiness

Trusting in God and submitting ourselves to His guidance do not 
mean relinquishing all responsibility for our lives. On the contrary, 
faith opens our eyes to what is most important and to what we should 
dedicate ourselves. A man of faith entrusts himself to God so that He 
may shape his life, to lead him to the fullness, which may be defined 
as a life of holiness. In this process of spiritual growth, man is invited 
by God to cooperate. The livelier our faith is, the more zealous our 
cooperation with God’s grace will be. God has the one and only 
plan for humanity: to reach holiness. This plan is nothing abstract or 
perfectionist in thought and action, but functions as a living unity with 
God. Building and deepening this unity is a lifelong task so that we 
may experience its fullness in eternity.

Blessed George confidently advises: “We should never begrudge 
either time or effort to seek spiritual perfection. This, the most 
important task of all, requires our wholehearted dedication.”5 
Sometimes a person of faith who displays this kind of zeal in working 
for the good of others tends to forget his own spiritual growth. He 
mistakenly assumes that his faith impels him to “burn” in working for 
others, where no time is left to cultivate his personal relationship with 
God. Blessed George reminds all zealous apostles: “As the foundation of 
all our actions and plans we must always lay the stone of a holy life.”6 
We all know what it means to build a house on a weak foundation or 
on no foundation at all. Sooner or later this structure will collapse. 
The worst part is that the very life of its builder will be endangered! 
In this context, Blessed George recalls the words of Jesus: “What good 
is it if a person gains the whole world, but allows his soul to suffer the 
slightest damage or harm?” (cf. Mt 16:26).7

Why is this admonition important? Blessed George appears to be 
a good authority on the human heart and its challenges on the path 
of spiritual growth. Here is his description of the spiritual trap that 
people of faith often fall into: “A person often tends to defer attaining 
spiritual perfection, or even neglects it altogether when faced with an 

5  Ibid., p. 34.
6  Ibid.
7  Ibid., p. 35.

Janusz Kumala, MIC
456



opportunity of doing something good for others. Sometimes the person 
allows himself to become so involved in this whirlwind of good works 
that he has no time left for himself. Living in this frantic activity, the 
spirit gradually diminishes and dries up, becomes weak and dissipated. 
When our spirit has cooled, nothing is left to fire our zeal and then 
even our good works lose their vitality.”8 

The pursuit of holiness envelops the whole life of a man of faith, 
and thus, his relationship to God, to people, and to works that he 
undertakes (which are themselves in relation to God and other people). 
Blessed George clearly states : “Our task must be to seek perfection: to 
perfect ourselves and to help perfect other people and their works.”9 
Our first task is “self-improvement,” concretely understood by Blessed 
George to be undertaken in a planned and deliberate manner. Blessed 
George indicates that all spiritual practices must lead a man of lively 
faith to “live a conscious, supernatural life,” which is manifested 
primarily by a “pure, supernatural intention.” Therefore, it is not 
a matter of attaining success at all costs, but of permeating one’s actions 
with love of God and people. This activity does not signify mediocrity 
in their activities and work. Blessed George clearly emphasizes that 
“perfecting works” should also be based on seeking “perfection by 
using our time as productively as possible by acquiring some special 
skill in addition to our general education.”10 Thus, a concern for the 
holiness of life includes a concern for intellectual and professional 
development in order to better serve the people.

5. The Brave

What makes a man courageously take on challenges in life? Not 
human security or abundant means, but a deep trust in God. It is 
only thanks to Him that a man of faith has the courage to take risks 
and even to offer his life for the glory of God. The firm faith of weak 
people is always at the heart of new initiatives and great works in the 
Church. The greater is the trust in God, the more effective is the action 
and the greater are the fruits. 

  8   Ibid., p. 36.
  9   Ibid., p. 33.
10  Ibid.
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Before undertaking any cause, a man of weak faith first calculates 
and evaluates the degree of risk, analyzing possible problems, and 
collecting appropriate instruments. All this is done out of fear of failure. 
People of strong faith act differently. Blessed George describes their 
manner of acting in the following way: “If what we mean to do is both 
good and useful and if it is likely to bring greater glory to God and 
good to the Church, then we must boldly set to work to accomplish 
it. Insofar as we have truly renounced ourselves and abandoned 
ourselves to God, we will find a way to eliminate the difficulties or 
at least to get around them, and our plans will be realized.”11 A man 
of faith courageously takes on every task, because he trusts in God 
and is confident that he carries out God’s will. He does not evaluate 
his actions in terms of “success/failure,” because he knows that in 
the spirit of faith, “there is no fear of losing.”12 Why? Blessed George 
explains: “Even if our work and plans prove to be unsuccessful, God 
will accept our good will, our initiative, and our efforts. In God’s sight, 
we have lost nothing, only gained.”13

The bravery of a man of faith reinforces his readiness for perse-
cution or even the loss of liberty or life. “If you are imprisoned for God 
and because of God,” Blessed George asks, “will not your cell become 
a haven of rest and your exile – a paradise?”14 Naturally, Blessed George 
realistically advises us to “avoid danger prudently, but, if need be, we 
should have the courage to look danger squarely in the face.”15 A man 
of faith always lives with the conviction that the hand of Providence 
leads him.16

6. Fervent in Action

We admire the saints for their great commitment to the service of 
God and men, for their zeal, which often prompts them to perform great 
and heroic deeds. Unbelievers are also capable of fervently attending to 

11   Ibid., p. 38.
12  Ibid.
13  Ibid.
14  Ibid., p. 41.
15  Ibid.
16  Ibid.
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their own matters, shaming those who claim to be believers; but their 
faith is dead, because it is without works. Authentic faith gives birth 
to zeal in doing the will of God on behalf of the good of the Church 
and all people. A man of faith does not waste time, but carefully uses 
it to do good. We witness this zeal in the life of Blessed George, who 
often made a retreat resolution: “to use every minute of the day well.” 
And indeed, he acted accordingly, which is testified to by his enormous 
industry and fervor in carrying out his duties. 

This zeal, found in the attitude of a man of faith, is best described 
by the word “most,” and thus implies a certain maximalism of action, 
in his efforts towards achieving his goals. Blessed George instructs: 
“Is it not our duty to go wherever we can gain more for God, where 
we can save more souls, that is, where godlessness, immorality, lack 
of faith, indifference toward the Church abound?”17

The measure of zeal is, of course, the degree of love in the heart of 
the believer. Decisiveness and unyieldingness in carrying out the will 
of God are the signs of a lively faith and a deep unity with God.

7. Immersed in Prayer

The image of a man of faith is shaped in daily prayer. Without 
prayer, faith dies, while prayer without faith turns into sorcery. If we 
understand prayer as dwelling in God’s presence, it is easy to see that 
the purpose of life is to fill it with prayer. The point is to live every 
moment in the presence of a loving God. It is important to emphasize 
the word “loving,” because man wants to be with someone who is 
known to love him. The more we become convinced that God is love, 
the more we want to be with Him, and this is prayer.

A man of faith does not experience a gap between prayer and work, 
but tries to harmonize them. “I am going to be careful,” says Blessed 
George, “not to neglect my work for prayer, nor to be lax in my prayer 
because of work.”18 This charge is not simply the Benedictine rule to 
“pray and work”, but something more. Deep faith causes a person of 
faith to breathe prayer constantly as if his whole life becomes a prayer, 

17  Ibid., p. 42.
18  Ibid., p. 47.
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regardless of what he does. As Blessed George advises, “to acquire the 
habit of living the internal life, of praying constantly. We must learn to 
keep close to Jesus in our heart, bringing ourselves and all we do into 
His presence.”19 This habit cannot be called anything but a mystical 
experience, which is not occasional but regular, an exact description of 
dwelling in the presence of God.

“We need to acquire this habit of interior prayer. [...] Such brief 
aspirations, such momentary elevations of the spirit toward heaven, 
such stirrings of love for God and man, such quick glances at all things 
in the light of eternity do not require that we set aside any special time 
and do not interfere with our work but, on the contrary, are a source 
of refreshment. [...] to remain and to walk in the presence of God, 
always prepared to do whatever is most pleasing to Him, and our soul 
will be immersed in prayer.”20 These instructions of Blessed George 
are an excellent school of Christian mysticism.

***

A mature faith is manifested through total trust in God, which is 
obedience to His will. A man of faith accepts God’s plan for his life. He 
constantly discerns, and faithfully and diligently pursues God’s design. 
He tries to receive every moment of his life as a gift from a loving God 
and to live out his life in His presence.

If adopted and developed, the gift of faith transforms us into 
people of faith who discover that the meaning of human life is found 
in becoming conformed to Christ in order to say with St. Paul: I live 
no longer I, but Christ lives in me. What is the path that leads there? 
Maybe, it is one indicated by Blessed George: “To meditate frequently 
on Christ, to gaze with the eyes of faith, as does an artist wanting to 
paint a picture.”21

Translated from Polish: Marina Batiuk

19  Ibid.
20   Ibid., pp. 55-57.
21  J. Matulewicz, De imitatione Christi, in Manuscripta polona, t. II, Romae 1956, 

p. 118.
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Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Dziennik

Fryburg Szwajcarski
31 VII 1911 – 19 IX 1912

Znane są od wielu lat zapiski błogosławionego Jerzego Matulewicza 
z lat 1911-1914, które powszechnie nazywamy Dziennikiem du-

chowym. Ważnym ich uzupełnieniem jest dziennik w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu. Pisał go od momentu przyjazdu do Fryburga 31 lipca 
1911 roku do 12 sierpnia 1912 roku. W dzienniku znajdujemy do-
kładne informacje dotyczące opisywanych zdarzeń z datą, podaniem 
osób i miejsc. 

Z dziennika dowiadujemy się, kiedy błogosławiony Jerzy złożył ślu-
by wieczyste. Możemy też poznać, jak wspólnota fryburska odbywała 
miesięczny dzień skupienia, jak się modliła w Dzień Zaduszny.

Tekst dziennika znajduje się na 70 stronach rękopisu. W ostatnim 
czasie udostępnił go prywatny kolekcjoner Stanislovas Sajauskas z Ma-
riampola. Tu publikujemy go po raz pierwszy w tłumaczeniu na język 
polski [oryginał łaciński był opublikowany w „Ephemerides Mariano-
rum” 1(2012) s. 439-475]. 

Błogosławiony Jerzy prowadził dziennik osobiście w trzeciej osobie 
(Jerzy Matulewicz przybył, otrzymał telegram, wygłosił konferencję, od-
prawił Mszę św. itd.), tak że niekiedy nieznający charakteru jego pi-
sma zastanawiali się, kto jest autorem tego tekstu.

Wraz z dziennikiem publikujemy zapis prośby biskupa Stanisła-
wa Zdzitowieckiego z 19 września 1912 roku, aby marianie przyszli 
z pomocą Ojcom Paulinom na Jasnej Górze w Częstochowie po zbrod-



ni Macocha. Także ta informacja jest pisana ręką Matulewicza. Znaj-
duje się w Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas (F 1674, inv. 2, 
vol. 49, f. 9-10).

Oba teksty z autografu łacińskiego Matulewicza odpisał i przetłu-
maczył na język polski ks. Jan Bukowicz MIC. 

Tadeusz Górski MIC

Rok 1911

1 VII. Tego dnia Jerzy Matulewicz (Matulaitis) z Warszawy, przez Wie-
deń w Austrii przybył przed południem do Fryburga w Szwajcarii 
i wszedł do konwiktu Kanizjanum.

Zastał tam już kolegę ks. Wincentego Dworanowskiego1 z diecezji sej-
neńskiej. Było też innych pięciu konwiktorów różnych narodowości. 

1 VIII. Jerzy Matulewicz ze swoim kolegą Józefem Wojtkiewiczem2, 
z diecezji warszawskiej, który przebywał w mieście, przy Grand rue 
20, udali się do ordynariusza, aby ustalić sprawy naszego nowicjatu. 
Ponieważ ordynariusz był chory, a wikariusz generalny i kanclerz od-
prawiali rekolekcje w Seminarium, powrócili do konwiktu. Z ordyna-
riuszem załatwił sprawę w sobotę rano. Tego dnia ks. Józef Wojtkie-
wicz, jego współbrat, zamieszkał w naszym konwikcie. Siostrom, do 
których konwikt należy, i które załatwiają jego sprawy, zapłaciliśmy 
2800 franków. Odwiedził nas ks. Zajączkowski3.
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1  Dworanowski (Dvaranauskas) Wincenty (1871-1966), wyświęcony 1899, wi-
cerektor seminarium sejneńskiego (1903-1911), od 1911 marianin, przełożony 
i proboszcz wielu placówek.

2  Wojtkiewicz (Vaitkevičius) Józef (1880-1949), wyświęcony w Warszawie 1903, 
od 1911 marianin. Pracował w Warszawie, w seminarium włocławskim (1913-
1918), był kapelanem bp Matulewicza (1918-1920), profesorem Uniwersytetu 
Kowieńskiego, wielokrotnym przełożonym wielu klasztorów.

3  Zajączkowski (Zajančkauskas) Wincenty (1884-1956), wyświęcony 1906, od 
1919 uczył w litewskim seminarium nauczycielskim w Wilnie, później wstąpił do 
franciszkanów.



2 VIII. Odwiedził nas ks. Korniłowicz4, a wieczorem poszliśmy odwie-
dzić ojców kapucynów i zyskać odpust. 

3 VIII. Ks. Józef Wojtkiewicz o godzinie 8 rano poszedł pogrzebać zmar-
łą pracownicę polską Kerger.

Rektor Akademii Petersburskiej5 z miejscowości z Aix-les-Baines 
przybył do ks. Matulewicza, aby porozmawiać o sprawach Akademii 
Petersburskiej. Obaj, a głównie Ksiądz Rektor, napisali relację o stanie 
Akademii w roku 1910/11, celem posłania jej do Kongregacji Stu-
diów w Rzymie.

4 VIII. Rektor powrócił z Aix-les-Baines. Zostawił Matulewiczowi re-
lację o stanie Akademii do przepisania, co obiecał zrobić kanclerz 
uniwersytetu. 

Ks. Wojtkiewicz wraz z ks. Korniłowiczem poszli na spacer do Bruhl, 
aby wejść na górę Moles.

5 VIII. Około godziny 11 z rana przybyło pięciu nowych naszych współ-
braci kapłanów z diecezji sejneńskiej: Feliks Kudirka6 i Justyn Nowicki7, 
następnie Jerzy Koszys8, laik, z diecezji żmudzkiej i laicy: Wacław Sidzi-
kowski i Józef Łazowski, alumni seminarium pedagogicznego w Wejwe-
rach9, obydwaj z diecezji sejneńskiej.

Matulewicz przez całe przedpołudnie dyktował kanclerzowi Wey-
erichowi relację o stanie Akademii Petersburskiej. Ks. Władysław Kor-
niłowicz został u nas na nocleg.
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4  Korniłowicz Władysław (1884-1946), jeden z najwybitniejszych przedstawicieli 
życia religijnego w Polsce w okresie międzywojennym. Jako student Uniwersyte-
tu Fryburskiego w latach 1911-1912 mieszkał u marianów i partycypował w ich 
życiu. 

5  Kakowski Aleksander (1862-1938), rektor Akademii Duchownej w Petersburgu 
(1910-1913), arcybiskup warszawski od 1913, kardynał (1919).

6  Kudirka Feliks (1870-1932), wyświęcony 1894, wstąpił do marianów 1911 we 
Fryburgu, 1913 wyjechał do USA, od 1930 prowincjał.

7  Nowicki (Novickas) Justyn (1885-1973), wyświęcony 1909, marianin od 1911, 
ojciec duchowny seminarium w Sejnach, mistrz nowicjatu (1923-1939). 

8  Koszys (Košys) Jerzy (1891-1974), jeden z pierwszych marianów (1911-1918).
9  Weyrich, kanclerz Uniwersytetu Fryburskiego. 



6 VIII. Odjechał ks. Korniłowicz. 

7 VIII. Ks. Edward książę O‘Rourke10, kapłan diecezji mohylewskiej, 
zamieszkał u nas, aby z nami odprawić rekolekcje.

Z rozmów z Wacławem Sidzikowskim i Józefem Łazowskim wyni-
ka, że nie mają oni powołania. Ksiądz, który ich przysłał11, nie znał 
ich dobrze. Oni pragną jedynie ukończyć gimnazjum i nauczyć się, cze-
go tylko można. Nie rozumieją, co to jest powołanie i nie troszczą się 
o nie. Zrozumieliśmy, że oni nie mogą przebywać pod jednym dachem 
z nami. Po całym dniu biegania nie znaleźliśmy dla nich miejsca, gdzie 
by mogli uczyć się języka francuskiego, niemieckiego i łaciny. Przebie-
gliśmy niemal całe miasto, znaleźliśmy wreszcie miejsce u Baroniego 
w „Sarinia”. Za utrzymanie jednego zapłaciliśmy 65 franków i za na-
ukę 20. Za obydwu razem 170 franków.

8 VIII. Matulewicz i Wojtkiewicz, po wyjaśnieniu sprawy i przedsta-
wieniu niezbędnych dokumentów, otrzymali od wikariusza generalne-
go diecezji lozańskiej (fryburskiej)12 możliwość pozostania, otwarcia 
domu studiów i działania według naszej propozycji, mianowicie zało-
żenia nowicjatu. Wikariusz obiecał dać wymagane oświadczenie w koń-
cu września dla przedstawienia go w Rzymie ponieważ teraz wyjeżdża 
na odpoczynek. Wieczorem przybyli nasi współbracia: ks. Leon Kul-
wieć13, kapłan diecezji żmudzkiej, i Kazimierz Bronikowski14, z diece-
zji warszawskiej. 
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10  O’Rourke Edward (1876-1943), biskup w Rydze (1918-1920), administrator apo-
stolski w Gdańsku (1922-1938), w 1943 nowicjusz mariański w Rzymie, opuścił 
nowicjat. 

11  Andziulis Pius (1870-1950), wyświęcony 1900, od 1918 marianin, 1939-1950 
prowincjał litewski. 

12  Ordynariusz diecezji bp Józef Dezuaz był chory i zmarł 27 września 1911 r. Spra-
wy załatwiał wikariusz generalny ks. Currat. 

13  Kulwieć Leon (1880-1919), wyświęcony 1906, od 1911 marianin. Pracował wśród 
młodzieży w Warszawie. Nuncjusz Ratti posłał go do parafii Mstyczów na Kielec-
czyźnie, aby ją uchronić przed schizmą. Tam Kulwieć zaraził się tyfusem i zmarł. 

14  Bronikowski Kazimierz (1877-1950), wyświęcony 1902, ojciec duchowny semi-
narium warszawskiego, od 1911 marianin, 1922-1927 wikariusz generalny na 
Polskę, następnie wicegenerał. 



9 VIII. Przybył Jego Magnificencja Rektor Akademii Petersburskiej Alek-
sander Kakowski. Matulewicz rozmawiał z nim i przedstawił mu prze-
pisane sprawozdanie o Akademii, które ma być wysłane do Rzymu.

Dzisiaj o godzinie dziewiątej wieczorem rozpoczynają się dziesięcio-
dniowe rekolekcje, które odprawia ośmiu kapłanów: Matulewicz, któ-
ry je prowadzi, Bronikowski, Dworanowski, Kudirka, Kulwieć, Nowic-
ki, O‘Rourke, Wojtkiewicz. Jerzy Koszys odprawi rekolekcje w języku 
litewskim później, z pomocą ks. Kulwiecia.

10 VIII. Matulewicz przerwał rekolekcje na godzinę, ponieważ chciał 
spotkać się z Jego Magnificencją Kakowskim, rektorem Akademii Pe-
tersburskiej i odebrać przywiezione przez niego dokumenty, aby je za-
wieźć do Rzymu.

11 VIII. Przed południem około godziny 11 przyjechał Mroczek15 – kle-
ryk diecezji warszawskiej, po zakończeniu studiów seminaryjnych, ma-
jący cztery święcenia niższe i zaraz rozpoczął rekolekcje.

17 VIII. O godz. 11 przyjechał Marian Wiśniewski16, kapłan diecezji 
kieleckiej.

18 VIII. Zakończyliśmy rekolekcje. Ks O‘Rourke pojechał przez Wie-
deń do Petersburga. 

Ustaliliśmy porządek dnia i załatwiliśmy inne sprawy. Poszliśmy na 
spacer, a ks. Wiśniewski rozpoczął rekolekcje. Podczas spaceru ks. Wi-
śniewski nieroztropnie oddalił się od swoich współbraci i ku wielkie-
mu ich zmartwieniu zabłądził. Powrócił po godzinie i otrzymał naga-
nę. Niedoświadczonym i nieostrożnym ciągle trzeba przypominać, aby 
byli ostrożni i posłuszni tym, co dobrze znają okolicę.

20 VIII. Ks. Wojtkiewicz wyjechał, aby odprawić Mszę św. dla różnych 
skupisk robotników polskich.
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15  Mroczek Władysław (1890-1976), jako kleryk warszawski w 1911 wstąpił do 
marianów. 1933-1939 prowincjał, 1951-1957 generał.

16  Wiśniewski Marian (1885-1967), wyświęcony 1911 dla diecezji kieleckiej, od 
1911 marianin, założyciel i redaktor „Pro Christo”, pracował w kilku krajach, sze-
rzył nabożeństwo do Serca Jezusowego. 



21 VIII. Rozpoczęliśmy wyjaśnianie Statutów, zaczynając od ćwiczeń 
pobożnych i rachunku sumienia. Każdy powinien poznać treść i cel po-
szczególnych punktów. Ćwiczenia pobożne są to jakby narzędzia, z po-
mocą których zdobywa się doskonałość. Należy więc poznać ich zna-
czenie i cel, do którego prowadzą. 

 
24 VIII. Po południu poszliśmy na dłuższy spacer po okolicy. Ks. Wojt-
kiewicz prowadził rekolekcje dla dwóch zakonnic ze Zgromadzenia Ser-
ca Jezusowego z Warszawy.

30 VIII. Matulewicz otrzymał telegram od ks. Buczysa17, aby wysłał do 
Petersburga potrzebne dokumenty: zrzeczenie się stanowiska profesora 
i inspektora Akademii, które sprawował. Dokumenty zostały wysłane 
tego samego dnia, a list do Metropolity Kluczyńskiego18 nazajutrz. 

3 IX. Ks. Wojtkiewicz pojechał wyspowiadać, odprawić Mszę św. i wy-
głosić kazanie dla robotników polskich, przybywających do Szwajca-
rii. Matulewicz o godzinie 6.30 rano miał konferencję o celu nowicja-
tu i w ogóle na czym on polega.

6 IX. Z pomocą Bożą przeżyliśmy pierwszy miesiąc nowicjatu. Był to 
pewien wstęp do nowicjatu. Teraz rozpoczęliśmy poważniej sprawy 
traktować i wprowadzamy ostrzejsze przepisy. Należało postępować 
stopniowo, aby się przygotować.

Dzisiaj wieczorem rozpoczynamy rekolekcje miesięczne. Będzie na-
stępujący porządek: rano 5.25-6.15 rozmyślanie o powołaniu. Ukryte 
życie Chrystusa w Nazarecie przygotowuje do powołania, które na po-
czątku otrzymali Aniołowie, Mędrcy itd. Cel powołania: środki, w ja-
ki sposób cenić i iść za powołaniem.
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17  Buczys (Bučys) Franciszek Piotr (1872-1951), od 1909 marianin, bliski współ-
pracownik Matulewicza przy odnowie marianów, dziekan i rektor Uniwersytetu 
Kowieńskiego, od 1930 biskup wschodniego obrządku, generał marianów (1927-
1933, 1939-1951). 

18  Kluczyński Wincenty (1847-1917), w latach 1910-1914 arcybiskup mohylew-
ski. (Zob. Listy polskie, Licheń Stary 2012, s. 333-334). 



7 IX. Rozmyślanie o Matce Bożej Wspomożenia Wiernych, która była 
i powinna być naszą patronką i wspomożycielką.

Porządek naszych rekolekcji: 5.25-6.15 modlitwy poranne i roz-
myślanie; 11.45-12 rachunek sumienia; 14 część różańca; 16-16.45 
rozważanie o duchu wiary; 17 spowiedź; o godzinie 20 modlitwy wie-
czorne, punkty rozmyślania, rachunek sumienia.

W wolnym czasie: 
1. przeczytać notatki z rekolekcji rocznych;
2. przeczytać część Konstytucji;
3. zrobić rachunek sumienia z całego miesiąca;
4. brewiarz, adoracja i inne modlitwy – prywatnie;
5. spełniać zwykłe obowiązki;
6. należy zachować ścisłe milczenie przez cały czas;
7. zanotować spostrzeżenia w notesie. Od dzisiejszego dnia za-

 prowadza się surowsze przepisy w nowicjacie: co do wysyłania 
 listów, próśb o pozwolenia, upomnień, kar za wykroczenia, upo-
 mnień braterskich, oskarżania się, praktyki cnót zakonnych.

Magister ogłosił, że w przyszłym miesiącu wszyscy powinni zdać 
sprawozdanie z życia zewnętrznego przełożonemu, a sprawozdanie z ży-
cia wewnętrznego – ojcu duchownemu.

Ks. Wojtkiewicz poszedł o godzinie 5 spowiadać polskie dziewczę-
ta, które w klasztorze św. Pawła uczą się drukarstwa.

O czwartej było rozmyślanie o życiu z wiary w sposobie mówienia 
i cierpienia za wiarę.

Wszyscy odbyli spowiedź i złożyli sprawozdanie z życia duchowe-
go. Ks. Władysław Jurgutis19 student z Monachium, mgr teologii z die-
cezji żmudzkiej i Kuraitis, mgr teologii z diecezji sejneńskiej przyszli do 
nas, aby załatwić spawy i odprawić rekolekcje. 

 
8 IX. Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Po obiedzie poszli-
śmy na spacer i zobaczyć pustelnię św. Marii Magdaleny. Pustelnika 
nie było, bo jest chory i leży w szpitalu.
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19  Jurgutis Władysław (1885-1966), ekonomista i polityk, eksksiądz, studiował 
w Petersburgu (uczeń Matulewicza) i w Monachium. 1922-1929 dyrektor banku 
litewskiego. 



9 IX. Zwykłe sprawy. Ks. Matulewicz odwiedził księcia i księżnę Pu-
zynów. Wieczorem Jurgutis i Kuraitis20 rozpoczęli rekolekcje z pomocą 
ks. Matulewicza, który prowadzi im rozmyślania i wskazuje kierunek. 
O 9.30 przyszedł Józef Płokarz21, student uniwersytetu krakowskiego, 
który pragnie wstąpić do naszego Zgromadzenia.

10 IX. Zwyczajne sprawy. Kilku poszło do kaplicy sióstr wizytek na 
adorację Najświętszego Sakramentu. Konferencja o godzinie 6.30 ogól-
nie o ćwiczeniu się co tydzień w innej cnocie, bardzo w naszym Zgro-
madzeniu pożądanej, a zwłaszcza o umartwieniu i sposobie ćwiczenia 
się w nim.
 
11 IX. Księża Bronikowski i Wiśniewski poszli odprawiać Mszę św. do 
katedry św. Mikołaja. Odwiedził nas ks. Korniłowicz i prosił, aby, jako 
konwiktor, został przyjęty do Kanizjanum.

13 IX. Jurgutis i Kuraitis zakończyli rekolekcje. Obydwaj proszą o przy-
jęcie w przyszłym roku do naszego Zgromadzenia. Przeszkodą jest tyl-
ko to, że mają długi, choć nie muszą ich natychmiast spłacać. Będą 
rozmawiać ze swoimi dobrodziejami, którzy może im je darują. Poza 
tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby serdecznie zostali przyjęci. Obaj 
dzisiaj wyjechali. Księża Dworanowski i Kulwieć zostali wyznaczeni do 
zbadania naszych finansów, czyli stanu naszych wydatków i wpływów. 
Ustalono, aby to robili każdego miesiąca.

14 IX. Wszyscy poszli na dłuższą przechadzkę. Płokarz rozpoczyna ty-
godniowe rekolekcje, które mu prowadzi ks. Kulwieć.

17 X. Konferencja była o pogardzie świata i o stałym wznoszeniu się 
w górę. O godzinie 5 mieliśmy zebranie, czyli swego rodzaju kapitułę. 
Takie posiedzenia postanowiliśmy odbywać w każdy czwartek po spa-
cerze zamiast rekreacji o godzinie 7.30-8.15. 
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20  Kuraitis Franciszek (1883-1964), wyświęcony 1907, wszechstronnie wykształ-
cony. Wydawał czasopismo „Vadovas” (1912-1915). Od 1922 profesor Uniwer-
sytetu Kowieńskiego.

21  Płokarz Jozafat, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, należał do koła etycznego 
na Pięknej w Warszawie. W 1911 roku rozpoczął nowicjat we Fryburgu, odszedł 
1912 bez profesji.



1)  Celem takiego spotkania jest lepsze uporządkowanie spraw w na-
szym domu. Każdy winien otwarcie powiedzieć, co jest w naszym 
domu złego, jakie braki widzi, co należy poprawić, co robić le-
piej. Niech każdy powie, jeśli może miał jakieś trudności, może 
to było związane z jakimś zarządzeniem przełożonych itd. 

2)  Trzeba rozmawiać o dokonanych dziełach, projektach, o proble-
mach, trudnościach i sposobie ich usunięcia, może można to zro-
bić lepiej, jak?

3)  Niech każdy powie, jeśli miał jakieś trudności, wątpliwości, któ-
re chciałby rozwiązać (z teologii moralnej, pastoralnej, apologe-
tyki, dogmatyki id.). 

4)  Niech się podzielą między sobą interesującymi wiadomościami 
z czasopism naukowych z życia Kościoła, o sposobie obrony wia-
ry i Kościoła, o rozporządzeniach przełożonych itd.

5)  Niech rozmawiają o współczesnych problemach, o warunkach 
społecznych, o nieprzyjaciołach Kościoła, o najlepszych sposo-
bach obrony wiary i Kościoła itd.

Wszyscy winni się nauczyć przeprowadzać takie zebranie. Posie-
dzenie rozpoczyna i kończy modlitwa. Każdy niech przedstawi zagad-
nienia do rozważenia, a przełożony usunie to, co niepożyteczne. Jutro 
o 5.30 po południu zbierzemy się na naukę ceremonii, którą popro-
wadzi ks. Dworanowski. Mówiliśmy o lepszym ustaleniu miejsc w ka-
plicy, o bieliźnie liturgicznej, o zapalaniu i gaszeniu świec wieczorem 
w domu, o zachowaniu ścisłego milczenia.

Sposób przeprowadzania zebrania: wszyscy mogą mówić i prze-
wodniczyć albo mieć swój udział. Pod kierunkiem magistra powinien 
być wybrany przewodniczący, sekretarz itd. Dyskusję powinna rozpo-
cząć modlitwa do Ducha Świętego, a kończyć modlitwa „Maryjo, Mat-
ko łaski”.

Uczestnicy wcześniej przedstawiają przełożonemu lub radnemu 
sprawy do dyskusji. Z nich przełożony ułoży plan zebrania. Również 
pod koniec dyskusji można zgłosić sprawy do rozważania na następ-
nej sesji. 

Przełożony razem z radnymi może nie poddawać do dyskusji spraw, 
które uważa za mało ważne albo nieodpowiednie. 
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Na dzisiejszej sesji mówiliśmy:
1) O ceremoniach służenia i sprawowania Mszy. Jutro o godzinie 

5.30-6.30 wszyscy się zbierzemy dla nauki ceremonii. Przewod-
nikiem będzie ks. Dworanowski.

2)  O lepszym uporządkowaniu miejsc i siedzeń w kaplicy.
3)  O kładzeniu na swoim miejscu sprzętów kościelnych, humerałów 

i puryfikaterzy.
4)  O zapalaniu i gaszeniu przez lektora świateł, który wieczorem 

o godzinie 9 gasi wszystkie światła.
5)  O mówieniu przyciszonym głosem w czasie ścisłego milczenia, je-

śli jakieś spawy należy załatwić. Również ściszonym głosem mó-
wić w pokojach, aby nie przeszkadzać innym.

6)  Stypendia mszalne lepiej uporządkować. Zakrystian wyznaczy, 
kto ma celebrować, a celebrujący w tej intencji odprawia Mszę.

7)  Uporządkować na przyszłość naszą bibliotekę. Należy zapisywać 
na kartkach tytuły.

8)  Na dzwonek do kaplicy lub refektarza nie należy rozmawiać, lecz 
przygotować się do modlitwy, która wkrótce nastąpi.

Ta sesja ogólnie tak jest zorganizowana, aby mogła służyć za ka-
pitułę, być wyrazem posłuszeństwa, rozwiązywać trudne sprawy, co 
praktykuje się w niektórych klasztorach.

Niektórzy dzisiaj poszli do jednego z kościołów, aby posłuchać ka-
zania niemieckiego.

Dotychczas w refektarzu na początku obiadu czytaliśmy rozdział 
z Pisma Świętego Nowego Testamentu po niemiecku; na początku kola-
cji rozdział O naśladowaniu Chrystusa po niemiecku. Poza tym czytano 
jakiś życiorys świętego. Dotychczas przeczytaliśmy po polsku życiorys 
św. Ignacego i św. Franciszka Salezego. Teraz zaczęliśmy czytać Żywot 
Jezusa Chrystusa po niemiecku autorstwa Mechlera S.J. Na rekreacji 
mówimy po niemiecku, z wyjątkiem czwartku i niedzieli, kiedy każdy 
może mówić w swoim języku. Równość w językach i narodowościach 
jest podstawą równości, miłości Boga, Kościoła i Zgromadzenia. 

 
18 IX. Władysław Korniłowicz, kleryk z diecezji warszawskiej, został 
przyjęty do naszego konwiktu jako oblat. Półtorej godziny poświęcili-
śmy dzisiaj na udoskonalenie ceremonii Mszy świętej. 
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20 IX. Kleryk Płokarz zakończył rekolekcje i poprosił o przyjęcie do 
nowicjatu.

24 IX. Matulewicz miał konferencję o ćwiczeniu się w nienawiści, 
ucieczce, czuwaniu co do grzechów powszednich świadomych i pół-
świadomych, jak również niedoskonałości; szczególnie należy usunąć 
wszelkie przywiązanie i pielęgnować świętą nienawiść do nich.
 
25 IX. Odbyliśmy dłuższy spacer. Wieczorem, zamiast rekreacji, roz-
mawialiśmy o zaprowadzeniu lepszego porządku w kaplicy. Gdy jeden 
zapala świece, drugi pomaga celebransowi się ubrać. Siostry przystę-
pują do Komunii przed Mszą; ustalono, że nasi przystępują w czasie 
Mszy, również ustalono, że gdy jeden zapala świece, drugi pomaga 
ubrać się kapłanowi.

Ponadto mówiliśmy o różnych spawach np. czy nauczyciel, wysta-
wiając uczniowi ocenę z religii, powinien oceniać tylko jego wiadomości, 
czy też jego postępowanie, i uczniowi niewierzącemu dać ocenę z religii 
złą. O tych sprawach porozmawiamy na następnym spotkaniu. 

Matulewicz z ks. Wojtkiewiczem odwiedzili kanclerza uniwersyte-
tu, zapytując o dokumenty potrzebne do immatrykulacji, jak również 
o czas, kiedy moglibyśmy odwiedzić pana Pythona22. Kanclerz Weyrich 
dał nam wygodny kielich z pateną. Obiecał udać się do Berna razem 
z nami, aby odwiedzić pana Pythona.

Ks. Wiśniewski przez cały czas chodzi do dentysty. 
Ks. Matulewicz musi sobie kupić garnitur, żeby mógł pojechać do 

Berna.

27 IX. Dostaliśmy wiadomość o śmierci naszego ordynariusza bisku-
pa Józefa Dezuaz. 

28 IX. Matulewicz odprawił Mszę św. za zmarłego biskupa. Po połu-
dniu wszyscy nawiedziliśmy Zmarłego i pomodliliśmy się.

30 IX. Pogrzeb biskupa. Wiele osób przybyło, by uczestniczyć w ża-
łobnych ceremoniach.
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22  Python J., kierownik oświaty i wychowania publicznego w Kantonie Fryburskim. Głów-
nie dzięki niemu powstał Uniwersytet Fryburski w 1889 r. Mieszkał w Bernie. 



1 X. Odwiedził nas ks. Sergiusz Grum-Grzymaiło23. Zjadł obiad, odbył 
z nami spacer i wyjechał. Obiecał wrócić po 10 lub 12 dniach. 
Tej niedzieli nie było konferencji, tylko wyjaśnianie reguł.

5 X. Dłuższa przechadzka. Wieczorem rozmawialiśmy o sprawach na-
szego domu.

1)  Ustaliliśmy, aby na nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu po 
obiedzie i kolacji, która trwa około ośmiu minut wszyscy razem 
wchodzili i wychodzili z kaplicy, aby wśród młodych nie powsta-
ła zazdrość. Co do innych ćwiczeń zostawia się swobodę. W wol-
nym czasie każdy może wejść do kaplicy, żeby się pomodlić.

2)  Płokarza ustanowiliśmy załatwiającym sprawy. W swoich potrzebach 
materialnych wszyscy mają się zwracać do niego, a on to przedsta-
wi przełożonemu, aby rzeczy potrzebne były kupowane razem.

3)  Ks. Matulewicza nie nazywać: „ojciec”, lecz po imieniu, aby nie 
zdradzać relacji, jakie panują między nami.

4)  Kto korzysta z kąpieli, niech wpisuje do książki swoje nazwisko, 
dzień i rodzaj kąpieli, żeby było wiadomo, za co siostrom trzeba 
zapłacić.

7 X. Ustaliliśmy porządek rekolekcji miesięcznych. I Rozmyślanie o mo-
tywach gorliwości i zapale; II o różańcu. III Rozmyślanie o pomocach 
i motywach gorliwości. Jak również rozważanie o duchu gorliwości.  
Będzie porządek następujący:

1) 5.25-6.15 I rozmyślanie;
2) 11-11.45 II rozmyślanie;
3) 11.45-12 szczegółowy rachunek sumienia;
4) o godzinie 2 – część różańca;
5) 4-4.45 rozmyślanie z rachunkiem sumienia (Petit);
6) o godzinie 5 spowiedź.

Reguły:
1)  Przez cały czas należy zachowywać ścisłe milczenie.
2)  Przeczytać notatki z rekolekcji rocznych i inne, oraz oświecenia. 
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23  Grum-Grzymaiło Sergiusz (1866-1945), przyjęty do Kościoła katolickiego z pra-
wosławia. Po studiach w Zachodniej Europie wyświęcony 1908. Ułatwiał Matu-
lewiczowi kontakty z Rzymem. 



3)  Odczytać część Konstytucji. 
4)  Zrobić rachunek sumienia z całego miesiąca. Zdać sprawozdanie 

z życia wewnętrznego ojcu duchownemu.
5)  W wolnym czasie każdy może kontynuować swoje zwykłe zaję-

cia. Również sam może iść na przechadzkę.

12 X. Była dłuższa przechadzka. Po kolacji zamiast rekreacji mieliśmy 
zebranie, na którym omówiliśmy następujące sprawy: 

1)  Wszyscy powinni uzupełnić naukę gimnazjalną, jeśli wstąpili do 
seminarium bez ukończenia pełnego gimnazjum. Wszyscy (przy-
najmniej młodsi), powinni uzupełnić takie studia. Ks. Feliks Ku-
dirka od jutra będzie uczył przedmiotów matematycznych jedną 
godzinę dziennie, jeśli inaczej się nie postanowi. Powiadomią go 
ci, którzy koniecznie muszą takie studia uzupełnić. Znajomość ję-
zyka niemieckiego i francuskiego uzupełnią poszczególni, co do 
innych przedmiotów później się postanowi. 

2)  Co do uczęszczania na wykłady na uniwersytecie: a) jako ogól-
ną zasadę przyjęto: kto we Fryburgu będzie tylko rok, powinien 
szczególną uwagę zwrócić na życie duchowe i przyjąć jak najmniej 
wykładów. Ci, co zostaną tu dłużej, mogą przyjąć więcej godzin, 
ponieważ w następnych latach będą mieli jakby przedłużenie 
nowicjatu.

 Następnie inaczej rozłożą swoje wykłady ci, którzy zamierzają uzy-
skać stopnie naukowe, a inaczej ci, co chcą skorzystać tylko z do-
brej okazji studiowania. Każdy powinien przejrzeć programy nauko-
we i zdecydować, na co będzie uczęszczał, aby można było prze-
dyskutować jego propozycję. Do decydowania o tym będzie powo-
łana rada złożona z Matulewicza, Wojtkiewicza i Korniłowicza.

3)  Ci, którzy biorą pieniądze od ks. Kudirki, niech powiedzą, na jaki 
cel, co chcą kupić. W każdym razie niech podadzą sumę i co za 
to kupili. 

4)  Ktoś zaproponował, aby lektor, czytający fragment Pisma Świę-
tego przy posiłku, stał. Jeden z obecnych, czyta ze swojego miej-
sca siedząc, taka praktyka pozostaje.

5) Zachodzi konieczność, aby jeden z braci był zakrystianem, bo-
wiem (... trzy wyrazy nieczytelne...) specjalnego. Wybrano Wła-
dysława Mroczka, który pod kierunkiem ks. Dworanowskiego 
będzie się troszczył o zakrystię.
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6)  Niektórzy bracia uważają, że czasem krzesła i naczynia w refek-
tarzu są przestawiane z wielkim hałasem. Upomina się ich, aby 
wszystko starali się spełnić w największej ciszy.

7)  Ci, którzy nie znają, a chcą poznać zasady gimnastyki – postano-
wiono na ten cel poświęcić 15 minut. O godzinie 5.15 zadzwoni 
się na gimnastykę. Gimnastyka będzie się odbywała tylko przez 
kilka dni.

8)  Jeden z braci proponuje, aby nie wszyscy naraz usiłowali wejść 
do kaplicy. „Veni Sancte Spiritus” rozpoczyna się po jakimś mo-
mencie uspokojenia. 

13 X. Ks. Matulewicz otrzymał od Metropolity Kluczyńskiego na wła-
sną prośbę zwolnienie ze stanowiska profesora i inspektora.

15 X. Ks. Wojtkiewicz udał się na kapelanię we Freches, aby wyspo-
wiadać robotników i odprawić dla nich Mszę św.

Konferencja była o duchu wiary i zaufania w Opatrzność Bożą. 
Kudirka i Koszys otrzymali pozwolenie na wstawanie o czwartej 

albo 4.30. Kudirka natychmiast odprawia Mszę św.

17 X. Jan Strikas, Litwin, kapłan diecezji żmudzkiej, który przez 50 
lat pracował pośród Litwinów na wygnanie skazanych do diecezji te-
respolskiej, zamieszkał w Kanizjanum, aby się wypróbować. 

Jutro zaczniemy chodzić na uniwersytet na wykłady. Dotychcza-
sowy porządek dnia był następujący: godzina 5 wstanie. 5.25-6.15 
modlitwy, rozmyślanie, Msza – jedni odprawiają, drudzy służą. Bra-
cia usługują – potem kapłani sami sobie usługują. Godz. 7-9 śnia-
danie w milczeniu. 11-11.45 czytanie duchowne. 11.45-12 rachu-
nek sumienia. 12-14 obiad, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. 
Rekreacja, spacer.

Różaniec na spacerze – nie w kaplicy. 18.30-19 wykład reguł – oprócz 
czwartku, niedzieli i świąt. 8.15-8.30 modlitwy, punkty medytacji. Ra-
chunek sumienia prywatnie w kaplicy, albo w celi. 9-10 spoczynek. 
W dowolnym czasie w kaplicy, albo w celi rachunek sumienia. Adora-
cja w dowolnym czasie. W niedziele i święta o 6.30 wieczorem konfe-
rencja. W czwartki spacer dłuższy z różańcem prywatnie. Spacer – jeże-
li nie może być w czwartek, ma być w innym dniu. W dniu, w którym 
jest przechadzka zamiast wieczornej rekreacji rozmawiamy o porząd-
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ku w domu, który należy zachowywać, udoskonalić, albo zmienić itd. 
Według Instrukcji. Poza ćwiczeniami duchownymi wszyscy pracują. 

 
19 X. Wszyscy, oprócz trzech słabowitych poszli na górę Bera. Wyszli 
rano o godzinie 9.30, wrócili o 7.30 wieczorem. 

20 X. Zamiast rekreacji wieczornej odbyliśmy posiedzenie. Ponie-
waż niektórzy zaczęli chodzić na wykłady uniwersyteckie, dlatego po-
rządek dnia w domu uległ zmianie tak, aby ćwiczenia duchowne nie 
ucierpiały.

21 X. O godz. 11.30 Matulewicz wraz z Wojtkiewiczem udali się do 
Jego Magnificencji Pythona, naczelnego dyrektora oświaty publicznej 
w Kantonie Fryburskim. Przyjął łaskawie, gratulował otwarcia Domu 
Studiów i zatwierdził go.

22 X. Matulewicz z Wojtkiewiczem udali się do kanclerza uniwersytetu 
Weyricha, który dla naszych konwiktorów dał kilka książek ascetycznych 
i początek wykładów o. Del Prado24. Po południu odwiedził nas o. Adam 
Woroniecki, dominikanin, kolega i przyjaciel niektórych z nas25.

26 X. Spacer. Wieczorem po kolacji sesja na temat:
1.  Należy zachować ścisłe milczenie idąc na wykłady i wracając z nich; 

kiedy wychodzą ze swojego pokoju i kiedy wchodzą. Nie trzaskać 
drzwiami. Wszystkie sprawy należy załatwić do godziny dziewią-
tej. Po dziewiątej niech się starają nie wychodzić z pokoju.

2.  Lepiej będzie, gdy nasi zapiszą się do dobrych stowarzyszeń stu-
denckich. Do litewskiej „Rutae”26 może się zapisać dwóch. Po-
dobnie do polskiej „Jagellonia”27 dwóch albo trzech.
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24  Del Prado N. OP, profesor teologii dogmatycznej na wydziale teologicznym Uni-
wersytetu Fryburskiego. 

25  Woroniecki Jacek OP (1878-1949), kolega i przyjaciel Matulewicza, prof. i rektor 
KUL (1922-1924). 

26  „Ruta”, litewskie kulturalne towarzystwo, działające głównie w Wilnie w latach 1909-
1914, ale także we Fryburgu. Matulewicz zalecał marianom brać w nim udział. 

27 „Jagiellonia”, towarzystwo księży i kleryków, działające przy Uniwersytecie Fry-
burskim. Od 1904 r. opiekowało się duszpastersko sezonowymi robotnikami Po-
lakami w Szwajcarii. Marianie brali w nim udział. 



3.  Zakrystian niech naleje wody święconej do kropielniczek w każ-
dym pokoju. Należy dać do prania i naprawy alby. 

4.  Co naszym wypada śpiewać? A) Niech nie śpiewają niczego niepo-
ważnego, frywolnego, co nie wypada duchownym i zakonnikom. 
B) Niech nie śpiewają niczego patriotycznego, co byłoby przykre 
lub wrogie dla innych. C) Mogą śpiewać pieśni poważne, czy re-
ligijne. D) Niech rozmawiają o kontaktach z obcymi; niech to czy-
nią ostrożnie zwłaszcza z kobietami. 

1 XI. Postanowiliśmy, dla pomocy zmarłym, przez całą oktawę podczas 
nawiedzenia po obiedzie i kolacji odmawiać psalm De profundis z mo-
dlitwami, ponieważ stale ofiarujemy za zmarłych wszystkie uzyskane 
odpusty. Niestety, obecnie nie możemy propagować modlitw za zmar-
łych, ponieważ nie jesteśmy niezależni. W przyszłości będziemy mogli 
propagować modlitwy za zmarłych przez kazania, procesje, przez śpie-
wanie Nieszporów za zmarłych, przez uroczyste Msze. 
 
2 XI. Odbyliśmy dłuższą przechadzkę. Posiedzenie odłożono na nie-
dzielę XXII po Zielonych Świątkach, czyli 5 listopada. Wieczorem odje-
chali do kraju ci dwaj chłopcy, którzy tu zostali przysłani przez ks. An-
dziulisa. Doświadczenie uczy, że należy przyjmować kandydatów dobrze 
przygotowanych, którzy już wiedzą czego chcą i do czego zmierzają.

4 XI. Matulewicz i Wojtkiewicz byli u wikariusza generalnego diecezji 
Lozanna ks. Currata, aby okazać dokumenty podróży. Prosili też, aby 
Ordynariat dał łaskawe oświadczenie, że nie ma nic przeciwko temu, 
aby w konwikcie Kanizjanum został ustanowiony nasz nowicjat i dom 
studiów. Obiecał się na to zgodzić, pod warunkiem, że zostanie dostar-
czone krótkie opracowane historii i celu Zgromadzenia.
 
5 XI. Odprawiliśmy skupienie miesięczne. Pierwsze rozmyślanie było 
na temat słów: „Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego ser-
ca” o cnotach Serca Jezusowego łagodności i pokorze. Drugie rozmy-
ślanie o życiu Matki Bożej po wniebowstąpieniu Jezusa. Trzecie roz-
myślanie i rachunek sumienia o pokorze Jezusa. Wieczorem po kolacji 
odbyliśmy sesję. 

1)  Mówiliśmy, aby czytanie pism naukowych podzielić, aby każdy 
co innego czytał i na spotkaniu zreferował to wszystkim: jakie 
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ukazały się nowe książki, jakimi zagadnieniami ludzie się intere-
sują itd. W ten sposób każdemu zajmie to mniej czasu i przyczy-
ni się do dobra wszystkich.

2)  Postanowiliśmy, aby niektórzy z nas wybrani chodzili na zebrania 
innych stowarzyszeń studentów katolickich, aby nawiązać kon-
takt z grupami, z którymi kiedyś przyjdzie nam pracować i nieco 
ćwiczyć się w pracach społecznych.

3)  Mówiliśmy, jak można by pogodzić umysły inteligencji i jak w nich 
rozpalić ducha katolickiego. Spostrzegamy, że inteligencja w Polsce 
i na Litwie coraz bardziej oddala się od religii i ducha katolickie-
go. Przyczyną tego oddalenia od Kościoła jest wielka ignorancja 
w sprawach wiary i różne uprzedzenia, które nabywają w szko-
le, w czasopismach i książkach. Jako środki zaradcze wskazuje się 
1) Dostosowany do inteligencji wykład nauki katolickiej, zwłasz-
cza dogmatyki nie tylko teologii moralnej. Należy to robić w ko-
ściołach i wszędzie. 2) Wygłaszać serie wykładów na tematy apo-
logetyczne i dogmatyczne. 3) W prelekcjach publicznych przed-
stawiać zagadnienia i ideały religijne. Pomagać w różny sposób 
w wyjaśnianiu trudności. 4) Niech piszą na kartkach swoje trud-
ności, czy wątpliwości religijne i kładą je w ustalonych miejscach. 
5) Zakładać biblioteki i szerzyć książki katolickie. 6) Odwiedzać 
domy katolików. 7) Zakładać stowarzyszenia, rozmawiać z po-
szczególnymi osobami.

6 XI. Matulewicz przekazał do Kurii krótką historię Zgromadzenia, jego 
zasady i sposób postępowania. Ponieważ nie zastał biskupa administra-
tora apostolskiego, zostawił list i obiecał wrócić za trzy dni.
 
9 XI. Od Ordynariatu Matulewicz otrzymał niezbędne zatwierdzenie 
i zgodę Kongregacji Zakonników na otwarcie domu studiów we Frybur-
gu w konwikcie kanizjańskim. Po południu krótki spacer. 

Wieczorem rozmowa i posiedzenie o sprawach różnych:
1)  O konieczności kupna podręczników filozofii i teologii.
2)  O urządzeniu rekreacji w taki sposób, aby w niedziele po obiedzie 

był dłuższy spacer, a po kolacji rozmowa o poważnych sprawach, 
jak to było dotąd. Kiedy z powodu deszczu nie można wyjść na 
spacer, należy urządzić posiedzenie i rozmowę. 
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3)  O sposobie podawania do stołu: w jednym tygodniu należy poda-
wać od jednego końca stołu, a w drugim tygodniu od drugiego.

4)  Ci, co nie znają zasad gimnastyki niech się ich nauczą, na to po-
święcimy specjalny czas. 

 Rozmawiano o ustanowieniu apostolatu dla bardziej inteligent-
nych.

5)  Niekiedy można pozwolić na spacer samotny, w celu umożliwie-
nia refleksji nad własnym życiem i apostolatem.

11 XI. Ks. Strikas opuścił nasz konwikt i przeniósł się do Albertinum.

13 XI. Matulewicz wyjechał do Rzymu dla załatwienia spraw Akade-
mii i Zgromadzenia. Był w Rzymie do 29 listopada. Związane z tym 
akta są zawarte w specjalnym sprawozdaniu, w Księdze protokółów, 
którą przechowuje się w archiwum.

Po swoim powrocie przez jakiś czas był bardzo zajęty, dlatego nic 
nie zanotowano w tej kronice. W tym czasie nie zaszło nic nadzwy-
czajnego. 

Na początku grudnia, jak zwykle, wszyscy odprawili miesięczne re-
kolekcje. Posiedzenia miesięczne odbywały się normalnie. Postanowio-
no, aby w niedziele, wtorki i czwartki po kolacji były zebrania. W tych 
dniach można rozmawiać we własnym języku, w pozostałych po nie-
miecku. Na zebraniach mówiono o ważniejszych miesięcznikach. Z in-
nych poważniejszych spraw mówiliśmy o tym, jak się zachować, gdy 
ktoś nas przezywa, obraża, fałszywie oskarża, np. o modernizm itp. 
Nie trzeba się obrażać, tracić spokoju, ani rozpoczynać ostrej polemi-
ki w czasopismach itp., ale przemilczeć, nie bronić się, ale się modlić 
i robić swoje. Najlepiej jest, kiedy Kongregacja i biskupi wiedzą, co my 
robimy. Z biskupami należy być w dobrych kontaktach. Dobrze, jeżeli 
wiedzą, co my robimy. Tak samo i Kongregacja.

 
24 XII. Urządziliśmy wigilię Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy wie-
czerzę i podczas niej śpiewaliśmy kolędy. W kaplicy wspólnie odmówi-
liśmy Jutrznię i Laudesy. O północy, po wieczerzy wigilijnej, odprawi-
liśmy Pasterkę. Niektórzy Polacy poszli do swoich rodaków na łama-
nie się opłatkiem, jak w swoim kraju. Także niektórzy Litwini poszli 
do Litwinów. 
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25 XII. Boże Narodzenie. Śpiewaliśmy Nieszpory i mieliśmy błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem.

Wieczorem przyszedł, aby odprawić pięciodniowe rekolekcje Leon Bi-
stras28, pochodzący z Lipawy na Litwie, gdzie ukończył gimnazjum, stu-
dent medycyny na uniwersytecie w Genewie. Chciał poważnie rozważyć 
sprawę swego powołania. Rekolekcje prowadził mu Matulewicz.

26 XII. Matulewicz z Wojtkiewiczem poszli do o. Zapletala, domini-
kanina29, aby mu złożyć życzenia i porozmawiać o naszym konwikcie 
i jego stosunku do wydziału teologicznego na uniwersytecie. Oświad-
czyliśmy, że jesteśmy gotowi spełniać wymagania uniwersytetu, gdyż 
nasi współbracia są zapisani jako studenci. Zapletal proponował, że-
byśmy byli tylko domem studiów i zależni jedynie od biskupa. Wyja-
śniliśmy, że my wypełniliśmy wszystko, co było konieczne w stosun-
ku do Władz kościelnych. Nam jest obojętne, czy będziemy się nazy-
wać domem studiów czy konwiktem. Chodzi tylko o siostry, właści-
cielki konwiktu, jeżeli konwikt straci prawa, to siostry mogą ponieść 
szkodę, ponieważ my jesteśmy jedynie konwiktorami, a w przyszłości 
możemy odejść z konwiktu. O. Zapletal proponował, aby całą sprawę 
zostawić tak jak jest, dopóki nie zaistnieją trudności. Obiecał informo-
wać nas o zmianach. 

Jak to już wiedzieliśmy od innych i z rozmowy z ojcem Zapletalem 
stało się jasne, nie wiem czego obawia się z naszej strony uniwersytet. 
Ktoś30 uważał o. Matulewicza za modernistę, który może nieodpowied-
nio wychować i w ten sposób przynieść szkodę uniwersytetowi – niepo-
czytalne podejrzenia.

Ks. Bronikowski udał się do Zurychu, odwiedzić swego chorego 
krewnego i wyspowiadać go.

 
31 XII. Wieczorem odśpiewaliśmy Nieszpory i Te Deum oraz przyjęli-
śmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Odbyliśmy dysputę teologiczną o argumentach na istnienie Boga. 
Atakowali Wiśniewski i Płokarz; bronił Mroczek.
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28  Bistras Leon (1890-1971), nowicjusz mariański (1911), polityk z partii Chrześci-
jańskich Demokratów, 1925-1926 premier. 

29  Zapletal V. OP, dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Fryburskiego.
30  Decurtins Gaspar (1855-1916), profesor na wydziale filozoficznym we Fryburgu. 



Rok 1912

1 I. Nieszpory i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pan By-
stras po zakończeniu rekolekcji wyjechał do Genewy. Wybrał stan du-
chowny i postanowił przez jakiś czas się wypróbować, czy ma powoła-
nie do naszego Zgromadzenia. Postanowił uporządkować swoje rzeczy 
w Genewie i powrócić do naszego konwiktu. Kilku Litwinów: kapłani 
i klerycy, prosili ks. Matulewicza, aby poprowadził dla nich rekolek-
cje. Ks. Matulewicz chętnie się zgodził, pod warunkiem, jeżeli się zgo-
dzą przełożeni konwiktu. Dyrektor konwiktu nie zgodził się na to, ale 
chciał, by rekolekcje odbyli razem z innymi konwiktorami.

4 I. Dłuższy spacer, a wieczorem sesja. Mówiliśmy o obronie autory-
tetu Papieża i jego rozporządzeń, ponieważ niekiedy widać niezdro-
wy krytycyzm wobec rozporządzeń Stolicy Świętej nie tylko ze strony 
świeckich, ale i duchownych. To występuje zwłaszcza w Rosji, ale tak-
że gdzie indziej. Do nas należy roztropna obrona decyzji Stolicy Świę-
tej, które atakują różni wrogowie Kościoła i bezmyślni katolicy, ulegli 
ich atakom.

5 I. Rekolekcje miesięczne. Pierwsze rozmyślanie: Powołanie Trzech 
Króli wobec naszego powołania. Drugie rozmyślanie: Drogi Boże. Trze-
cie rozmyślanie: Źródła naszych braków codziennych i pomoce do ich 
przezwyciężenia.

6 I. Nieszpory były śpiewane, potem pacierze wieczorne i błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem. Po południu była dysputa teologicz-
na na temat: Istnienie Boga może być udowodnione. Obrońca Korniło-
wicz; atakujący Wiśniewski i Kudirka, uzupełnił Matulewicz.

7 I. Konferencja: Unikanie osądzania bliźnich: ich intencji, czynów. Kon-
ferencja II. O miłości bliźniego; O walce z pokusami; O dobrej intencji. 
O 4.30 po południu przyjechał z Genewy pan Leon Bistras, aby kon-
tynuować studia filozoficzne i wypróbować swoje powołanie.
 
14 I. Święto Imienia Jezus. Leon Bistras poprosił, aby mógł rozpocząć 
nowicjat. Dysputa teologiczna o możliwości i konieczności objawienia. 
Konferencja na temat: Musimy oceniać sami siebie.
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21 I. Kontynuacja dyskusji o Objawieniu. Konferencja o sumiennym 
wykonaniu swoich codziennych obowiązków. 

26 I. Ks. Nowicki poprowadził dyskusję filozoficzną, jaką miał prze-
prowadzić na uniwersytecie. 

27 I. Matulewicz z Wojtkiewiczem byli u biskupa miejscowego Boveta, 
aby przedstawić swoje dokumenty zakonne. Przyjął ich życzliwie. Byli 
też u kanclerza uniwersytetu Weyricha. Rozmawiali z nim o oszczer-
stwach, jakie szerzy jeden z profesorów świeckich przeciwko Matu-
lewiczowi i konwiktowi Kanizjanum. Oskarżał on Matulewicza o mo-
dernizm. Twierdził, że Matulewicz chce przetłumaczyć na polski język 
dzieła Harnacka31 i Loisy32. Robił to zapewne w dobrej intencji, lecz 
kierując się niewłaściwym zapałem, namówiony przez osoby z Polski. 
Bez wątpienia Opatrzność tak kierowała, aby nasze Zgromadzenie do-
prowadzić do większej czystości i prawowierności w głoszeniu zasad 
wiary i w jej obronie.

28 I. Ks. Korniłowicz miał wykład o abstynencji. Konferencja była o za-
chowaniu czystości i porządku we wszystkich rzeczach.

3 II. Rekolekcje miesięczne. Rozmyślanie o Osobie Chrystusa. O kup-
cu, który, sprzedawszy wszystko, co miał, kupił drogocenną per-
łę. Rozważanie o miłości własnego powołania, a rachunek sumienia 
o wytrwałości. 

Po zakończeniu omawiania prawa zakonnego w ostatnich dniach 
wróciliśmy do wyjaśniania Konstytucji. Mówiliśmy o spowiedzi: jak ją 
praktykować z pożytkiem duchowym.

 
11 II. Przez tydzień były przedstawiane i wyjaśniane Konstytucje. Mó-
wiliśmy o kierownictwie duchowym, o rozmowach z kierownikiem du-
chowym i zdawaniu sprawy ze stanu duchowego, o przygotowaniu do 
Komunii św. i dziękczynieniu, o nawiedzeniu Najświętszego Sakramen-
tu. Konferencja była o wzgardzie opinii i szacunku ludzkiego.
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31  Harnack Adolf (1851-1930), liberalny teolog protestancki. 
32  Loisy Alfred (1857-1940), francuski teolog i biblista, nazywany ojcem katolickie-

go modernizmu. W 1908 r. wystąpił z Kościoła. 



18 II. Konferencja była o zwalczaniu wszelkiej ciekawości.

25 II. Konferencja o pokorze.

1 III. Przybył do nas ks. Wincenty Kudirka33, brat Feliksa34. Przypro-
wadził swoją siostrę, którą umieściliśmy w zakładzie dla dziewcząt, 
żeby się nauczyła języka francuskiego.

3 III. Konferencja była o skutkach pokory. Wyjaśnia się Konstytucje: 
O ćwiczeniach pobożnych. Szerzej mówiliśmy: 1) o modlitwie uczucio-
wej, czyli modlitwie serca; 2) o modlitwie prostej, odpoczynku według 
Paulain: Graces d’oraisone.

4 III. Od 4 marca 1912 magister rozpoczął wyjaśnianie rozdziału Kon-
stytucji o umartwieniach i pokutach.

7 III. Rekolekcje miesięczne. I. Rozmyślanie – Nasze życie jest podob-
ne do winorośli. II. Najświętsza Maria Panna nasza ucieczka. III. Wiel-
koduszność Chrystusa: wszystko swoje i siebie za nas ofiarował. Ra-
chunek sumienia o miłości Boga. Wieczorem błogosławieństwo eucha-
rystyczne z racji święta św. Tomasza Apostoła.

Prawie zawsze ks. Wojtkiewicz w środy idzie do Instytutu Św. Krzy-
ża wyspowiadać dziewczęta polskie i litewskie.

8 III. Ks. Matulewicz rozpoczął prowadzenie rekolekcji dla dziewcząt 
polskich, które przyjechały do Lozanny. Do nich przyłączyły się dziew-
częta polskie z miasta i z Akademii Św. Krzyża. Te rekolekcje odbywa-
ły się u sióstr zakonnych w willi Misericorde.

11 III. Zakończyły się rekolekcje.
 
13 III. Matulewicz i Wojtkiewicz byli u Biskupa Ordynariusza. 
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33  Kudirka (Kudirko) Wincenty, ur. 1884, wyświęcony 1907 w Sejnach, brat Feliksa. 
34  Kudirka Feliks (1877-1932), wyświęcony w Sejnach 1894, od 1911 marianin. 

W 1913 udał się do USA i został pierwszym przełożonym i proboszczem mariań-
skim w Chicago. Od 1926 był wikariuszem generalnym w USA.



1)  Z prośbą, aby zezwolił, czy też zatwierdził błogosławieństwo Eu-
charystyczne w niedziele i święta.

2)  Pytali biskupa, czy mogą wszyscy przenieść się do innego domu, 
aby być bardziej niezależni i uporządkowani i młodszych nauczyć 
zajęć praktycznych. Biskup powiedział, że nie ma nic przeciw 
temu, gdyż jest to sprawa prywatna.

3)  Pytali też, czy mogą urządzić sobie kaplicę. Biskup odpowiedział, 
że nie ma nic przeciwko temu. 

15 III. Matulewicz, Wojtkiewicz i Kudirka poszli do właściciela willi 
Gieota, by pertraktować jej kupno. Obiecał przesłać umowę.

17 III. Konferencja była o zachowaniu pokory w codziennych kontak-
tach i pracach. Zrezygnowaliśmy z wynajęcia willi od właściciela pana 
Gieota.
 
18 III. Ks. Wincenty Kudirka udał się do Worishofen (Bayern) dla le-
czenia swojej nerwicy, jest bowiem chory. Korniłowicz zdał egzamin 
bakalaureatu z wynikiem bardzo dobrym.

19 III. Ks. Korniłowicz pojechał do Beuron do Benedyktynów odpra-
wić rekolekcje. Potem pojedzie do Krakowa, aby w Wielką Sobotę przy-
jąć święcenia kapłańskie. Ks. Mroczek zdał egzaminy, albo raczej kol-
lokwia z logiki, teologii naturalnej i etyki z oceną bardzo dobrą; Pło-
karz z teologii naturalnej i etyki; z teologii otrzymał notę wyśmienicie, 
a z etyki – bardzo dobrze.

24 III. Konferencja o znoszeniu swojego krzyża.

27 III. Zmieniliśmy dom na zamieszkanie. Ma 12 pokoi i cztery po-
mieszczenia gospodarcze. Powodem była niezależność w układaniu so-
bie życia i w przygotowaniu swoich do naszego życia zakonnego.
 
28 III. Zdecydowaliśmy się zakupić rzeczy nam potrzebne: łóżka, sto-
ły, krzesła, nakrycia i inne.

31 III. Konferencja o działaniu z motywów nadprzyrodzonych, w du-
chu Jezusowym, a unikaniu ducha ciała, świata i diabła.
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Ks. Wiśniewski już po południu 30. udał się w pobliże Bazylei do 
robotników polskich, aby ich wyspowiadać i wszystko przygotować 
jak należy.

5 IV. Rekolekcje miesięczne. I. Rozmyślanie o Matce Bożej Bolesnej; 
II. O krzyżu kapłana i zakonnika (konieczność, pożytek); III. Droga 
Krzyżowa, spowiedź.

6 IV. Ks. Wojtkiewicz pojechał do Montreux, aby wyspowiadać chłop-
ców z Instytutu Gawrońskiego. 

14 IV. Konferencja o bojaźni Bożej.
 
16 IV. Wszyscy poszli na spacer do Marten (Morat).

21 IV. Konferencja o prawdziwości i szczerości.

23 IV. Imieniny Jerzego Matulewicza. Wszyscy poszli na spacer. Wie-
czorem dysputa scholastyczna o kryteriach prawdziwości.

Imieniny braci tak będą obchodzone: W przeddzień każdy mówi 
o swoich imieninach przełożonemu, aby mógł poinformować o tym 
wspólnotę. Wszyscy składają mu życzenia. Kapłani wspomną o nim 
w Memento, a jeżeli mogą, ofiarują za niego Mszę św.; inni przyjmą 
w jego intencji Komunię św. 

24 IV. Ks. Kozak35 sprowadził się do nas, aby nauczyć się zasad ży-
cia duchowego. 

25 IV. Matulewicz uprzedził przełożoną generalną sióstr, że na przy-
szły rok nie będziemy już mieszkać w Kanizjanum, gdyż będzie bar-
dzo mało studentów. Chcemy być niezależni, aby móc lepiej urobić naj-
młodszych. Wynajmujemy przy ulicy Pere Girard nr 8 cały dom z wy-
jątkiem parteru.
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35  Kozak (Kazakas) Julian (1886-1930), wyświęcony 1910, student Matulewicza 
w Petersburgu. Od 1912 marianin. Od 1913 wraz z F. Kudirką organizował dom 
w Chicago.



26 IV. Rozpoczynają się wykłady na uniwersytecie. 

28 IV. Powrócił ks. Korniłowicz, już wyświęcony na kapłana.
    Konferencja o pielęgnowaniu w swoim sercu uczuć miłosierdzia 
i współczucia. 

5 V. Rekolekcje miesięczne. I. Zmartwychwstanie Chrystusa; II. Uka-
zanie się po Zmartwychwstaniu swojej Matce; III. Rozważanie i rachu-
nek sumienia o pokoju i odnowie wewnętrznej. Spowiedź.

6-7 V. Miesięczne sprawozdanie o życiu zewnętrznym.

8 V. Matulewicz otrzymał listy: 1) od Staniukynasa36, który informu-
je o powstaniu nieporozumień z przełożoną angielską, która załatwia 
sprawy Zgromadzenia św. Kazimierza, że odwołuje swój przyjazd i roz-
poczęcie nowicjatu. 2) od bp sufragana Ruszkiewicza37, który zapytu-
je, kto wraca do Warszawy. Usilnie prosi, aby powrócili Bronikowski 
i Wojtkiewicz.

 
12 V. Konferencja (przemówienie) o życiu duchowym, przeciwnym ży-
ciu zmysłowemu.

19 V. Kulwieć i jeszcze kilku kapłanów, udało się z posługą duchową 
robotnikom polskim.
Konferencja o prowadzeniu życia prostego i umartwionego.
 
26 V. Dworanowski, Kulwieć i Wiśniewski udali się z posługą ducho-
wą do robotników polskich. 
Konferencja o ufności w Bogu.
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36  Staniukynas Antoni (1865-1918), ksiądz diecezji sejneńskiej. Od 1904 w USA. 
Ułatwił osiedlanie się marianom w Chicago. Miał zamiar wstąpić do marianów, 
ale tego nie zrealizował. 

37  Ruszkiewicz Kazimierz (1836-1925), od 1884 sufragan warszawski, proboszcz 
parafii św. Krzyża w Warszawie. Wspierał starania Matulewicza przy odnawianiu 
marianów oraz z upoważnienia Kongregacji Zakonników przyjął do zakonu Matu-
lewicza i Bučysa (1909).



2 VI. Konferencja o potrzebie szerokiego serca w służbie Bożej.

6 VI. Boże Ciało. Niemal wszyscy uczestniczyli w procesji.

9 VI. Rekolekcje miesięczne. I. O kulcie Serca Jezusowego. II. O sza-
cunku dla Eucharystii, czego był wzorem św. Alojzy. Kapłani są szcze-
gólnie umiłowani przez Serce Jezusowe. 

W tym czasie były wyjaśniane Reguły i Konstytucje. Na spotkaniach 
mówiliśmy o zasadach pokory i o budującym zachowaniu między ludź-
mi. Rozmawialiśmy też prywatnie, w jaki sposób moglibyśmy pomóc 
Polakom i Rusinom, którzy za pracą przyjeżdżają do Szwajcarii. Trzeba 
opracować reguły ogólne i metodyczne instrukcje i katechetyczne reguły 
częstej spowiedzi i Komunii św. Trzeba ich nauczyć czytać i dać książki 
do czytania. Wyszukać takich, którzy by pouczali innych.

 
16 VI. Była konferencja o wiernym wypełnianiu małych obowiązków 
i okazji do uświęcania się. Niektórzy z naszych udali się wspomagać 
polskich robotników, rozproszonych po Szwajcarii.

23 VI. Konferencja o trosce o pokój ducha. Niektórzy nasi udali się do 
polskich robotników.

30 VI. Konferencja o skupieniu duchowym i środkach do niego pro-
wadzących.
Niektórzy udali się do polskich robotników. 

8 VII. Rekolekcje miesięczne. I. O miłości św. Piotra. II. O końcu na-
szego życia. III O miłości bliźniego. Dobroć i życzliwość. Spowiedź.

9 VII. Wczoraj przyjechał z Petersburga ks. Franciszek Buczys. Przy-
wiózł dziewczynę, która z siostrą ks. Kudirki będzie nas obsługiwała 
w nowym domu. 

W tym miesiącu zakończyliśmy wyjaśnianie reguł. Na rekreacjach 
rozmawialiśmy o sprawach z życia Kościoła. Omawialiśmy metodę 
współpracy naukowej w ujęciu profesora P. De Laugen-Wendelsa38. 
Dalej czytamy: O prawie.
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38  De Langen Wendels OP, profesor teologii moralnej na Uniwersytecie Fryburskim. 



Przez cały czerwiec mieliśmy nabożeństwo z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu. Postanowiliśmy je odprawiać w pierwsze piąt-
ki miesiąca.

10 VII. Ks. Leon Kulwieć na polecenie lekarzy pojechał na trzy tygo-
dnie wypoczynku do Vilars s. Olton. 

Podczas wyjaśniania reguł mówiliśmy o zachowaniu sekretu. 

11 VII. Odbyliśmy dłuższy spacer, rekreację i lekcję w lesie.

14 VII. Spacer wszystkich po lesie. Konferencja o zaparciu się siebie. 
Mówiliśmy o znaczeniu milczenia w życiu wewnętrznym, i o jego wy-
jątkowym znaczeniu w naszym życiu. Poza rekreacją będziemy rozma-
wiać tylko z bardzo poważnej przyczyny, ale nie na korytarzu i tylko 
przyciszonym głosem, aby załatwić sprawę, która nie może być odło-
żona. Jeżeli sprawa nie jest pilna, należy ją odłożyć do rekreacji. Nie 
trzaskać drzwiami i cicho chodzić, wychodząc i wchodząc do domu. Ści-
słe milczenie należy zachować od pacierzy wieczornych do zakończenia 
Mszy porannej, w kaplicy, w zakrystii i w refektarzu podczas posiłku. 
Nie odwiedzać nikogo bez poważnej przyczyny. Nie widać w tym nad-
użyć, ale gdyby się zjawiły, może być zakazane wchodzenie do obcych 
pomieszczeń bez pozwolenia przełożonego. Kiedy ktoś wchodzi do cu-
dzego pokoju, niech wychodzi, załatwiwszy sprawę, żeby nie przeszka-
dzać i nie marnować czasu. Wieczorem podczas rekreacji, jeśli ktoś czy-
ta Cicerona, niech przedstawi innym reguły wydawania głosu. O tym 
mówiliśmy. 

Ks. Buczys, który mieszka w willi sióstr „Misericorde”, kilkakrot-
nie mówił o swoich pracach w Akademii i poza nią. Mówiliśmy o róż-
nych sprawach. Obecnie przygotowuje rekolekcje, które będzie głosił 
kapłanom w Kownie i w Wilnie.

19 VII. Wczesnym rankiem przybył z Sejn brat Jan Totoraitis39.
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39  Totoraitis Jan (1872-1941), wyświęcony 1895, od 1910 marianin, studiował hi-
storię we Fryburgu, ojciec duchowny i wykładowca w seminarium w Sejnach, pro-
wincjał (1930-1933), dyrektor gimnazjum w Mariampolu, profesor Uniwersyte-
tu Kowieńskiego. 



Matulewicz poszedł spowiadać siostry ze Zgromadzenia Św. Paw-
ła, Polki i Niemki. Totoraitis przez dwa dni zdawał sprawozdanie ze 
swoich prac. Wieczorem uroczyste błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem.

20 VII. Totoraitis przeprowadził się z Kanizjanum do willi „Misericor-
de”. Korniłowicz uzyskał licencjat z teologii i natychmiast poszedł asy-
stować do Mszy kolegi.   

21 VII. Matulewicz podczas spaceru długo rozmawiał o Zgromadzeniu 
z księżmi Maliauckasem40, Raštutisem41 i Strickasem. Oni stawiali licz-
ne zarzuty, zwłaszcza że zaczynamy współpracę z Polakami. Mieli oba-
wę, że to będzie ze szkodą dla Litwinów. Nie powiedzieli nic nowego, 
tylko stawiali znane zarzuty, które nie miały żadnych podstaw. Otrzy-
mali odpowiedź: Zgromadzenie musi się opierać na zasadach Ewange-
lii i Kościoła, nie na czymkolwiek innym. Musi być katolickie, a więc 
ma obejmować jednakowo wszystkie narodowości. Będziemy się sta-
rali, żeby żadna narodowość nie cierpiała szkody, czy straty, ale będzie-
my zabiegali o dobro wszystkich.

23 VII. Korniłowicz wrócił około południa. Wojtkiewicz rozpoczął eg-
zamin doktorski z teologii.
 
24 VII. Dalszy ciąg egzaminu doktorskiego ks. Wojtkiewicza. Ks. Kor-
niłowicz wyjechał na ferie.

25 VII. Ks. Wojtkiewicz zakończył egzamin doktorski. Za pracę dok-
torską otrzymał cum laude, ponieważ nie miał możliwości opubliko-
wania pracy. Z ustnego – summa cum laude. Po egzaminach była mała 
rekreacja. Zastanawialiśmy się nad przyjęciem ks. Kozaka do nowicja-
tu: a) ostatecznie został przyjęty; b) ostatnio cierpi na skrupuły, powi-
nien więc zaraz rozpocząć nowicjat, nie jadąc do domu.
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40  Przypuszczalnie chodzi o Antoniego Maliauckisa (1877-1941) księdza diecezji 
żmudzkiej, socjologa, który kształcił się w Lowanium i we Fryburgu.

41  Raštutis Nikodem (1881-1947), wyświęcony 1903 dla diecezji żmudzkiej. Stu-
diował we Fryburgu. Opiekował się dziećmi litewskimi w Rosji i Trynopolu pod 
Wilnem. W 1936 wyjechał do Republiki Litewskiej.



26 VII. Zaczęliśmy przygotowywać nowe mieszkanie. Kozak prosi 
o przyjęcie do nowicjatu. Spowiedź sióstr św. Pawła. 

27 VII. Przygotowujemy nowe mieszkanie. Zapłaciliśmy pani Regli 
1080 franków za pół roku. Ks. Wiśniewski pojechał do robotników.

28 VII. Poszliśmy na spacer. Z profesami i tymi, co kończą nowicjat, 
rozmawialiśmy o sprawach Zgromadzenia, o jego zorganizowaniu i urzą-
dzeniu. W ten sposób przygotowujemy się do formalnej sesji. Na po-
czątku Matulewicz przedstawił porządek obrad. Potem mówiliśmy 
o tym w lesie.

29 VII. Przeprowadziliśmy posiedzenie o sprawach Zgromadzenia.

30 VII. Kontynuowaliśmy rozmowę o problemach Zgromadzenia. 
Julian Kozak został formalnie przyjęty do nowicjatu. 

31 VII. W tych dniach przenosimy rzeczy z konwiktu Kanizjanum do 
domu przy ulicy Pere Girard 8. Przespaliśmy tam pierwszą noc. Ksiądz 
Kulwieć powrócił z Villari, gdzie przebywał na kuracji. 

Matulewicz z Wojtkiewiczem byli u biskupa i prosili o pozwolenie 
na urządzenie w nowym domu kaplicy. Dał ustne pozwolenie. Prośbę 
złożyliśmy na piśmie.

Sprawy, o których w ostatnich dniach mówiliśmy, są następujące: 

I. O tymczasowym zarządzie i organizacji Zgromadzenia

1)  Postanowiono, że tymczasem Przełożony Generalny będzie miał 
jako radych we Fryburgu Feliksa Kudirkę i Mariana Wiśniewskie-
go. Pierwszy będzie ekonomem, a drugi sekretarzem. Kiedy zaś 
będą decydowane sprawy ważniejsze, może być dokooptowany 
jeden lub drugi nowicjusz. 

2)  Dla wszystkich braci przebywających na terytorium Rosji przeło-
żonym będzie ks. Franciszek Buczys.

3)  Ponadto przebywający na terytorium diecezji warszawskiej mają 
swojego przełożonego. Podobnie przebywający na terenie diece-
zji sejneńskiej. Przełożeni miejscowi są mianowani przez przeło-
żonego generalnego. 
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4)  Jeżeli jest możliwe bez trudu, to niech bracia konkretnej diecezji 
zdają sprawozdanie z życia zewnętrznego przełożonym miejsco-
wym. Niech się spowiadają przed kapłanem swojego Zgromadze-
nia. Jeżeli niemożliwe, to niech zdają sprawozdanie Przełożone-
mu Generalnemu. 

 
II. O nowicjacie i domu studiów

1) Chociaż obecnie oddzielenie domu studiów od nowicjatu nie jest 
możliwe, należy się starać, aby nowicjusze mieli sobie wyznaczo-
ną część domu i własny porządek dnia. 

2) Nowicjusze przynajmniej dwukrotnie w miesiącu winni zdawać 
magistrowi sprawozdanie ze swojego życia. 

3)  Ponieważ nie można nowicjatu oddzielić od studiów, niech no-
wicjusze będą bardziej oddani ćwiczeniom duchownym aniżeli 
studiom. 

4) Należy również zaprowadzić porządek dnia studentów:
a)  dążyć do tego, aby ich życiem i nauką ktoś kierował. Obec-

nie winien to robić przełożony generalny, jeżeli to możliwe;
b) Starać się, aby życie było uporządkowane, wskazane książki 

do rozmyślania i czytania duchownego;
c) aby niektóre ćwiczenia odbywali razem z nowicjuszami, a nie-

kiedy prywatnie;
d) aby studenci odbywali rozmowy na tematy duchowe;
e) aby studenci odbywali dyskusje naukowe z teologii i filozofii;
f) aby przełożeni mieli wgląd w to, co oni czytają;
g) jeśli to możliwe i użyteczne, niech niektórzy ze studentów 

będą wyznaczeni do pomocy innym, przynajmniej z niektó-
rych przedmiotów.

To wszystko niech posłuży jako wytyczne, które jeśli zajdzie po-
trzeba, mogą być wykorzystane w życiu.

III. Kandydaci do Zgromadzenia

1) Nasi kapłani niech się troszczą o powołania do życia doskonałe-
go w ogóle, a szczególnie niech budzą i pielęgnują powołania do 
życia zakonnego.
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2) Należy się troszczyć, zgodnie z przepisami kościelnymi i szacun-
kiem względem biskupów, aby oni nie powstrzymywali i nie prze-
szkadzali księżom w realizacji powołania zakonnego. 

3) Kandydatów laików należy dobrze wypróbować nie przez jedne-
go jakiegoś ojca, lecz także przez innych. W tych sprawach nale-
ży zachowywać zalecenia przełożonych.

 
IV. O sprawach materialnych Zgromadzenia

1) Niech się starają, na ile to możliwe, tym co zdobędą za swoją pra-
cę, wspierać Zgromadzenie, które jest bardzo biedne; 

2) Niech się starają znaleźć dobroczyńców, albo stypendia, zwłasz-
cza dla tych, którzy studiują. 

3) Niech każdy napisze testament, oprócz tych, które znajdują się 
w Rosji w bibliotekach, albo gdzie indziej. Niech jeden drugiemu 
go podpisze wobec notariusza.

V. O stosunku do ordynariuszy

1) Niech nikt nie wtrąca się w sprawy, które należą do zarządu die-
cezji, albo je krytykuje. Zwłaszcza niech się wystrzegają mówić źle 
o zarządzeniach diecezjalnych, albo w ogóle o księżach. Całe du-
chowieństwo, a zwłaszcza biskupów i innych dostojników, niech 
otaczają szacunkiem, życzliwością i miłością.

2) O dziełach, jakie w diecezji pełnią, niech co jakiś czas zdają spra-
wozdania Ordynariuszom, zgodnie z Instrukcjami.

VI. Nie należy przyjmować obcych na stałe zamieszkanie w domach 
razem z naszymi braćmi. Jeżeli zachodzi taka konieczność, trzeba wy-
dzielić osobne pomieszczenie dla gości.

VII. Konstytucje, które należy przedstawić władzom rosyjskim do za-
twierdzenia, zostały opracowane przez ks. Buczysa i przez pozostałych 
zatwierdzone. Trzeba je najpierw przedstawić kilku biskupom i postą-
pić według ich zalecenia. 
 
VIII. Propozycji ks. Antoniego Staniukynasa wyjazdu do Ameryki, aby 
pracować pośród Litwinów na emigracji. 
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1) Jest nam miła i godna realizacji; 
2) Należy porozmawiać o niej z ordynariuszem sejneńskim i żmudz-

kim;
3) Dopiero wtedy dać ostateczną odpowiedź. 

IX. O zachowaniu tajemnicy naszego życia zakonnego.

1) Dyskrecję należy zachować według naszych Instrukcji i roztrop-
nej decyzji przełożonych.

2) O wewnętrznych sprawach Zgromadzenia można rozmawiać tyl-
ko z biskupem ordynariuszem. Obcych nie należy informować 
o sprawach Zgromadzenia i nie wtajemniczać w nasze życie z na-
szą szkodą. 

X. O sprawozdaniu, jakie winno być składane Kongregacji co trzy lata. 
Każdy niech notuje, co wykonał poza swoimi obowiązkami, aby z tego 
można było opracować sprawozdanie.

XI. O instrukcjach.

1) Matulewicz poinformował, że zasadnicza część została już opra-
cowana. Czytali ją i zatwierdzili księża: Buczys i Totoraitis.

2) Instrukcja o wychowaniu nowicjuszy częściowo została już opra-
cowana i materiały zebrane do opracowania całości. Całość zo-
stanie opracowana w tym roku.

3) Wszyscy są proszeni, aby zbierali informacje przydatne do opra-
cowania instrukcji. 

XII. O rekreacjach.

Trzeba się starać, aby mimo braku ogrodu czy innego miejsca, urzą-
dzać spotkania i przechadzki, dla podtrzymania życia wspólnego.

XIII. O kontaktach narodowościowych wiele się mówiło w ciągu roku. 
Zostały też opracowane Instrukcje, które się teraz próbuje.

XIV. O przeszkodach i zarzutach, jakie naszemu Zgromadzeniu są 
stawiane. 
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1) Niech się nimi nie załamują, lecz tym bardziej niech się napeł-
niają duchem Chrystusa i Kościoła i niezmordowanie pracują dla 
zbawienia dusz i proszą Boga o usunięcie trudności.

2) Niech się zbytnio nie bronią, ale raczej wypełniają swoje obowiąz-
ki i spokojnie milcząc wykazują niegodziwość zarzutów, zło do-
brem zwyciężając.

3) Niech z powodu zarzutów i napaści nie odstępują od Ewangelii 
Chrystusowej i prawa Kościoła. Niech, za przykładem Chrystusa 
i Apostołów, w tym wszystkim żyją oraz wsparcie i siłę czerpią. 

 
XV. O używaniu napojów alkoholowych. 

1) We własnych posiłkach niech nigdy alkoholu nie używają. 
2) Wszyscy niech starają się zachować abstynencję także w kontak-

tach z obcymi, chyba że roztropność i dobrze uporządkowana mi-
łość wskaże coś innego, lecz także i wtedy niech nie używają tych 
napojów, jak tylko przymuszeni koniecznością. Ostatecznie w jaki 
sposób w tych sprawach postępować w różnych okolicznościach, 
życie nas pouczy i potem zostaną opracowane instrukcje. 

 
XVI. O zachowaniu ducha ubóstwa.

Przełożeni niech czuwają, aby nie wdarł się duch obfitości, lecz 
niech wszystko będzie zgodne z duchem ubóstwa.

XVII. Byłoby pożyteczne, aby ktoś odwiedził nowicjat benedyktynów, 
jezuitów i innych zgromadzeń.

XVIII. Bracia między sobą niech podtrzymują częste kontakty, przy-
najmniej przez korespondencję, ale niech nie wspominają w niej nie-
potrzebnie o innych braciach, ani niech nie przechowują listów niebez-
piecznych.

XIX. Niekiedy mniej roztropnych braci należy upomnieć, aby nie za-
wierali niepotrzebnych i niebezpiecznych przyjaźni z obcymi. 
 
XX.  Byłoby pożyteczne, aby trzyletnie sprawozdania były zdawane 
Kongregacji nie tylko listownie, ale osobiście przez przełożonego lub 
kogoś wybranego w tym celu. 
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XXI. Należy dołożyć wszelkiej troski, aby kandydaci do naszego Zgro-
madzenia byli przygotowani do służenia Bogu i ludziom nie tylko du-
chowo, ale wszechstronnie.

1 VIII. Przyjechał gość – Władysław Jurgutis. Długo rozmawiał z Matule-
wiczem o zarzutach, jakie nam są stawiane przez nacjonalistów i innych. 

Wojtkiewicz był u Ordynariusza i otrzymał pisemne pozwolenie na 
urządzenie kaplicy.

Na posiedzeniach, których decyzje były powyżej opisane, obec-
ni byli: Matulewicz Jerzy, Buczys Franciszek, Totoraitis Jan, Wincen-
ty Dworanowski, Wojtkiewicz Józef, Kudirka Feliks, Bronikowski Kazi-
mierz, Wiśniewski Marian, Nowicki Justyn, Kulwieć Leon.

2 VIII. Mieliśmy sesję formalną, na której zostały zatwierdzone decy-
zje, które na poprzednich posiedzeniach były postanowione. Przez se-
kretarza zostały wpisane do księgi protokółów i podpisane przez obec-
nych kapłanów. 

Przy obecności wszystkich profesów mieliśmy także posiedzenie 
o nowicjuszach, o ich charakterze i dopuszczeniu do ślubów. Jurgutis 
oświadczył, że jeszcze nie może wstąpić do naszego Zgromadzenia, bo 
jego poglądy zbytnio się różnią od naszych. 

Z Bożą pomocą mogliśmy urządzić i ozdobić kaplicę.
O godzinie 8 wieczorem rozpoczęliśmy rekolekcje. Konferencja była 

na temat: Istota rekolekcji ośmiodniowych, sposób ich przeprowadze-
nia i użyteczność. 

3 VIII. Pierwszą Mszę w kaplicy odprawił Matulewicz za naszych dobro-
czyńców, zwłaszcza za tych, którzy nam dopomogli urządzić kaplicę. 

Pierwszy dzień rekolekcji prowadził Matulewicz według Belle-
cjusza. Konferencja: Konieczne jest, aby Bóg był dla nas wszystkim. 
Św. Paweł jako przykład człowieka oddanego Bogu i zbawieniu dusz.

4 VIII. Konferencja: O przyczynach naszych grzechów i upadków w nie. 
Pan Bystras pojechał na Litwę, aby załatwić ważne sprawy.

5 VIII. Trwają rekolekcje. Konferencja: O naprawie i uporządkowaniu 
życia.
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6 VIII. Trwają rekolekcje. Konferencja: O powołaniu Apostołów.
 
7 VIII. Trwają rekolekcje. Konferencja: O dążeniu do doskonałości. 
 
8 VIII. Trwają rekolekcje. Konferencja: O gorliwości.

9 VIII. Trwają rekolekcje.
Przybył Jego Magnificencja rektor Akademii Petersburskiej ks. Alek-

sander Kakowski. Odwiedził Matulewicza. Rozmawiał z nim o spra-
wach Akademii.

Ks. Kazimierz Bronikowski złożył profesję trzech ślubów na rok 
i przyrzeczenia wieczorem o godzinie 6.30. Tegoż dnia odjechał do 
Warszawy, aby poprowadzić święconym rekolekcje.

10 VIII. Matulewicz złożył trzy śluby wieczyste, które należy odnowić 
29 sierpnia, bo jeszcze nie ma trzech pełnych lat.

Dzień świąteczny św. Wawrzyńca. Buczys i Totoraitis odnowili swo-
je śluby roczne.

Pierwszą profesję złożyli: Dworanowski, Kudirka, Wojtkiewicz, Kul-
wieć, Nowicki. Ci wszyscy złożyli także zobowiązania. Koszys złożył 
pierwsze śluby proste bez zobowiązań, ponieważ jest bratem. Rekolek-
cje trwają. Konferencja o naśladowaniu Chrystusa.

11 VIII. Koniec rekolekcji. Rano wyjechał do ojczyzny Buczys i Toto-
raitis, a po południu do swego kraju Kulwieć. Mroczek złożył pierw-
sze śluby ze zobowiązaniami.

12 VIII. Przez kilka dni robiliśmy porządki w domu.

13 VIII. Wyjechali do ojczyzny Dworanowski i Nowicki.

18 IX. Przez ostatnie dni wprowadzaliśmy porządek w domu i w na-
szym życiu. Dzisiaj złożył pierwsze śluby Wiśniewski. Wieczorem po-
jechał Wojtkiewicz na Litwę, a potem do Warszawy.

19 IX. Przybył niespodziewanie do Fryburga Jego Ekscelencja ks. biskup 
kaliski Stanisław Zdzitowiecki42 z Włocławka, z Polski pod zaborem 
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43  Owczarek Wojciech Stanisław (1875-1938), kanclerz kurii we Włocławku. Od 
1918 sufragan włocławski.

44  Rejman Jan (1856-1927), paulin. Był kustoszem i przeorem klasztoru jasnogór-
skiego w latach 1895-1910. Z powodu zbrodni Macocha popadł w depresję. 

rosyjskim. Przyjechał razem z ks. prałatem Owczarkiem43, kanclerzem 
swego konsystorza. Celem wizyty była rozmowa z ks. Matulewiczem, 
przełożonym generalnym [Zgromadzenia Księży Marianów] na temat 
odrodzenia i odnowy duchowej Klasztoru Jasnogórskiego.

Ksiądz biskup przedstawił smutny stan tego klasztoru:
a) Także i dawniej zdarzały się wykroczenia przeciwko karności i róż-

ne przestępstwa. Pozostawały one jednak w ukryciu i tylko w ar-
chiwach są zachowane ich ślady.

b) Bardzo smutna jest historia Macocha. Napełnia ona prawdziwym 
bólem wszystkich katolików, jest rozpowszechniona po całym 
świecie i znana wszystkim. Ci nieszczęśliwi zakonnicy już poku-
tują za swoje czyny w więzieniu.

c) Nadal jednak pozostaje w klasztorze jeden niegodny i występ-
ny zakonnik, który zasługuje na wydalenie, ale władze świeckie 
w tym przeszkadzają. Ponadto panuje uzasadnione przeświadcze-
nie, że dwaj inni utrzymują podejrzane kontakty z władzami cy-
wilnymi i donoszą im o wysiłkach odnowy.

d) Ojciec Rejman44, za którego smutnego przełożeństwa owe skanda-
le i zbrodnie zostały dokonane, jest w Austrii. Pozostaje on nadal 
w kontakcie z poprzednimi zakonnikami.

e) Ojciec Pius, bardziej inteligentny i gorliwy, został przez władze 
usunięty na 5 lat.

f) Z tych zakonników, którzy znajdują się w klasztorze, o. Wiciowski 
jest już stary i niezdolny do podjęcia reformy. W razie śmierci prze-
ora ci lepsi przypuszczalnie nie otrzymają zatwierdzenia od rządu, 
a więc cała władza może znowu wpaść w ręce poprzedników.

g) Pozostali są niezdolni do podjęcia i wprowadzenia reformy.

Według słów księdza biskupa ogólny stan klasztoru jest bardzo god-
ny pożałowania. Przedstawia niemal całkowitą ruinę moralną. Wyjątek 
stanowią ci lepsi, którzy jednak nie są w stanie podjąć jakichkolwiek 
skutecznych środków naprawy.
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Prosił, aby nasze Zgromadzenie pospieszyło z pomocą temuż klasz-
torowi, mającemu wielkie znaczenie dla Królestwa Polskiego, a nawet 
dla całego Kościoła, z racji czczonego tam Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej. Ks. biskup obiecał, że będzie wspierał nasze wysiłki w mia-
rę swoich możliwości.

Ks. Matulewicz przedstawił trudności, jakich można się spodzie-
wać, a mianowicie:

a) Czy ojcowie paulini wyrażą zgodę na połączenie się z naszym 
Zgromadzeniem?

b) Marianów jest jeszcze niewielu. Mówił też i o innych trudno-
ściach. Na koniec jednak powiedział, że Zgromadzenie nasze jest 
gotowe próbować, a także uczynić wszystko, aby w miarę swoich 
sił coraz skuteczniej służyć Kościołowi, a szczególnie Najświętszej 
Maryi Pannie. Ponieważ nasze Zgromadzenie jest poddane Maryi 
i czci Ją w szczególny sposób, dlatego chętnie zrobimy wszystko 
dla Jej obrony i szerzenia Jej czci.

Ks. Matulewicz ostatecznie postawił następujące warunki:
1. Niech ks. biskup przedstawi tę sprawę w Rzymie Ojcu Świętemu 

i Kongregacji Zakonników. Ks. biskup odpowiedział, że najpierw 
będzie o tym rozmawiał z o. Ledóchowskim, jezuitą45, co bardzo 
się spodobało ks. Matulewiczowi.

2. My, nasze Zgromadzenie, będziemy posłuszni decyzjom i rozpo-
rządzeniom Stolicy Apostolskiej.

3. Niech ks. biskup omówi całą sprawę z biskupami w Polsce i w Ro-
sji. Niech biskupi zgodzą się ją popierać. Niech też odsyłają nam 
kandydatów, którzy chcieliby wstąpić do naszego Zgromadzenia. 
Do Częstochowy zaś niech kierują kandydatów pragnących pra-
cować nad zbawieniem bliźnich.

Ks. Matulewicz obiecał ks. biskupowi, że będzie się troszczył, aby 
przysłani do naszego Zgromadzenia kandydaci, także kapłani, zostali 
rzetelnie wyuczeni drogi doskonałości, wykształceni w innych dziedzi-
nach teologii i otrzymali jak najlepszą formację.

45  Ledóchowski Włodzimierz (1866-1942), asystent generalny asystencji niemiec-
kiej (1906-1915), a następnie generał jezuitów. 
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Ks. biskup pojechał do Rzymu, obiecując poinformować stamtąd 
o sprawie. Powiedział też, że uda się do Lourdes, aby polecić Mat-
ce Bożej w tym cudownym miejscu to zagadnienie, tak bardzo trudne 
i skomplikowane z powodu konieczności uzyskania zgody rządu.

Ks. Matulewicz postawił też warunek, że będą nam pozostawione 
nasze Konstytucje, organizacja i zarząd oraz sposób życia, z wyjątkiem 
tego, co nie należy do istoty, a co nie może ulec zmianie ze względu 
na władze, jak związana z Częstochową nazwa, ubiór i przyjęte tam 
zwyczaje.

Mało znaczy strój, zwyczaje, a nawet sama nazwa, byle tylko po-
większała się chwała Boża, byleby Najświętsza Dziewica Maryja była 
należycie czczona, a samo życie zakonne rozkwitało w całej pełni.

W innych miejscowościach, poza Częstochową, Zgromadzenie na-
sze zachowa wszystkie swoje uprawnienia.
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Journal
Fribourg, Switzerland

July 31, 1911- Sept. 19, 1912

For many years, we have been familiar with Blessed 
George Matulewicz’s notes from 1911-1914, generally 
known as his Journal. Now a little diary–in the strictest sense 
of that word–comes as a very important supplement to it. 
Blessed George kept this diary from his arrival at Fribourg on 
July 31, 1911, until Aug. 12, 1912. There we find precise 
information regarding the events of the day, with mention of 
names and places.

Also we learn from this diary the date on which Blessed 
George made his perpetual vows, how the Fribourg community 
lived out their monthly day of recollection, and how they 
prayed on the Day of All the Faithful Departed.

The diary contains 70 hand-written pages. It was made 
recently available by a private collector, Sajauskas, from 
Marijampole. We now publish it here for the first time in 
Polish (its Latin original was previously published in the 
Ephemerides Marianorum 1(2012) pgs. 439-475).

Błogosławiony Jerzy Matulewicz
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Blessed George wrote the diary in the third person: 
George Matulewicz arrived; he received a telegram, delivered 
a conference, celebrated Holy Mass, etc., which may make 
someone unfamiliar with Blessed George’s style wonder who 
was the author of this diary.

Along with the diary, we publish the appeal of Bishop 
Stanisław Zdzitowiecki of Sept. 19, 1912, requesting the 
Marian Fathers’ assistance for the Paulines from Jasna Góra 
in Częstochowa, after crimes committed by Damazy Macoch. 
This information is also written in Matulewicz’s hand. The 
original is archived in Lietuvos Centrinis Valstybinis Archyvas 
(F 1674, inv. 2, vol. 49, f. 9-10).

Both documents were copied from their original Latin and 
translated into Polish by Fr. Jan Bukowicz, MIC.

Translated from Polish: Marina Batiuk
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Kolegium Polskie w Rzymie od chwili założenia w 1866 r. stanowi-
ło ważny ośrodek formacyjny kleryków przygotowujących się do 

kapłaństwa, a obecnie, w zmienionych warunkach historycznych, jest 
przeznaczone na pobyt w Rzymie kapłanów podejmujących studia na 
tamtejszych uczelniach. Wypełniając swoje zadanie, na trwałe wpisa-
ło się w dzieje życia wielu kapłanów, a przez nich, w wielu wypadkach 
bardzo wybitnych, w dzieje Kościoła w Polsce1. Jego bogate dzieje, nie-
jednokrotnie także burzliwe, zasługiwałyby na pełniejsze opracowanie 
o charakterze monograficznym, które pokazałoby jego osiągniecia, a za-
razem pobudziło, nie zawsze wyraźnie formułowane, przekonanie o je-
go znaczeniu w czasach obecnych i zapewne także w dalszej przyszło-
ści. Początki Kolegium Polskiego i jego kościelny kształt są związane ze 
Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego i z jego misją nastawio-
ną na odnowę, którą podjęło w odniesieniu do Kościoła w Polsce, naj-
pierw w okresie rozbiorów, a potem także w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. Na uwagę badaczy dziejów Kościoła 
zasługuje niewykorzystywane dotychczas Archiwum Papieskiego Kole-
gium Polskiego, w którym znajdują się bogate źródła do polskich dzie-
jów kościelnych, pokazujące zwłaszcza żywą troskę biskupów polskich 
o formację duchową i intelektualną kapłanów.

EPHEMERIDES MARIANORUM
2(2013) 505-512

Ks. dr hab. Janusz Królikowski
Tarnów

Listy bł. Jerzego Matulewicza
do ks. Jakuba Jagałły CR, 

rektora Kolegium Polskiego w Rzymie

1   Por. Wychowankowie Kolegium, w: 100-lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, 
Rzym 1966, 69-93.



W tym miejscu zostają wybrane z bogatych zasobów archiwalnych 
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie listy bł. Jerzego Matulewicza 
skierowane do rektora kolegium ks. Jakuba Jagałły, na podstawie któ-
rych możemy poznać niektóre aspekty jego działalności jako biskupa 
wileńskiego. Wprawdzie ten wątek jego działalności został już szeroko 
opracowany, ale każdy drobiazg może pozwolić na pogłębione poznanie 
jego osobowości i jego działalności2. Publikowane listy pochodzą z lat 
1923-1925 i dotyczą przede wszystkim spraw kapłanów diecezji wi-
leńskiej albo posyłania do Rzymu na studia kleryków. Warto mieć na 
względzie, że był to niełatwy czas zarówno dla biskupa diecezji wileń-
skiej, jak i dla samego Kolegium Polskiego w Rzymie3.

Adresatem listów bł. Jerzego Matulewicza – jak już wspomniano – jest 
zmartwychwstaniec, ks. Jakub Jagałła, rektor Kolegium Polskiego w Rzy-
mie w latach 1920-19274. Czytając publikowane tutaj listy, trzeba pa-
miętać, że rektorzy Kolegium Polskiego w Rzymie od samego począt-
ku jego istnienia pełnili rolę nieoficjalnych przedstawicieli polskich bi-
skupów w kręgach kurii rzymskiej i pośredniczyli w rozmaitych spra-
wach, które należało załatwić. Oczywiście, kolegium było także otwar-
te na gościnne przyjmowanie biskupów, gdy przybywali do Wiecznego 
Miasta, na przykład z okazji wizyt ad limina Apostolorum. Te wszyst-
kie okoliczności wyjaśniają zagadnienia podejmowane w listach bł. 
J. Matulewicza.

2   Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony arcybiskup Jerzy Ma-
tulewicz, Warszawa 1987; Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 1916-1921, tłuma-
czyli i do druku przygotowali J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1996; M.B. Pecyna, Oso-
bowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wrocław 1990; T. Górski, Bło-
gosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005; Dla Chrystusa i Kościoła. Przesłanie Zało-
życiela i Odnowiciela. Materiały Międzynarodowych Konferencji Stowarzyszenia Pomoc-
ników Mariańskich (Licheń Stary, 7-11 V 2006 – Mariampol, 22-26 IV 2007), red. J. Ku-
mala, Licheń Stary 2009.

3   Por. J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, t. 2: 1887-1932, Kraków-Kielce 2007, 453-460.

4   Jakub Jagałła (ur. 2 XII 1863 – zm. 9 IV 1934): w 1897 r. wstąpił do zmartwychwstańców, 
w 1892 r. otrzymał święcenia kapłańskie; w latach 1926-1932 pełnił funkcję przełożonego 
generalnego zgromadzenia. Por. J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców…, 206 i we-
dług indeksu.

Ks. Janusz Królikowski
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Edycja

1

Sygn. 1057

Wilno, 27 V 1923 r.

Najprzewielebniejszy Ojcze Rektorze

Zamierzam udać się do Rzymu ad limina Apostolorum. Przybędę tam 
z kapelanem prawdopodobnie 19 lub 20 czerwca roku bieżącego. Bardzo 
uprzejmie proszę o gościnę w Kolegium Polskiem, jeżeli to możliwe.

Oczekując na łaskawą odpowiedź, pozostaję w najgłębszym usza-
nowaniu.

Oddany w Chrystusie
† Jerzy Matulewicz biskup wileński

2

Sygn. 1058

Wilno, 25 IX 1923 r.

Przewielebny Ojcze Rektorze

List i nominacje dla czterech prałatów otrzymałem w Kissingen. Ser-
deczne Bóg zapłać. Chciałem zaraz wysłać pieniądze – 30 dolarów, ale 
nie mogłem. Banki niemieckie nie podejmowały się przesłania dolarów 
bez specjalnego zezwolenia ministra. Stąd też nie łatwo to uczynić. Na-
pisałem do Kowna, do ks. prof. Buczysa5, by natychmiast wysłał na 
imię Wielebnego Ojca Rektora 30 dolarów.

5   Pranas Petras (Franciszek) Buczys (ur. 20 VIII 1872 – zm. 25 X 1951): w 1899 r. przy-
jął święcenia kapłańskie, uzyskał doktorat z apologetyki na uniwersytecie we Fryburgu 
Szwajcarskim; był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu (1902-1915) oraz uni-
wersytetu w Kownie (1921-1928); w 1909 r. wstąpił do zakonu marianów i pracował nad 
jego odrodzeniem; w latach 1927-1933 i 1939-1951 był generałem zakonu; w 1930 r. zo-

Listy bł. Jerzego Matulewicza do ks. Jakuba Jagałły CR
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W Kissingen nieco wypocząłem, kuracja bardzo dobrze mi posłuży-
ła. Po powrocie wpadłem w wir zajęć. W wolnych chwilach poprawiam 
ustawy według kodeksu i przygotowuję materiał do synodu.

Jeszcze raz jak najserdeczniej dziękuję Wielebnym Ojcom za gości-
nę, braterskie przyjęcie i okazaną pomoc. Bardzo wdzięczny jestem Prze-
wielebnemu Ojcu Marszałkiewiczowi6 za udzielone rady i wskazówki, 
bardzo wiele z nich korzystam. Niech Bóg mu to wynagrodzi. Serdecz-
nie też dziękuję ojcu Olejniczakowi7 za wszystko, zwłaszcza za wskaza-
ne książki. Z Berlina przesłaliśmy na jego imię książkę, o którą prosił, 
przez księgarnię Herdera.

Owe dwa dolary jakaś pobożna dała mi dla Świętego Ojca, chyba 
na świętopietrze.

Kandydaci na studia do Rzymu boją się wyjeżdżać z tego powodu, 
że nasza waluta teraz spada. Miał jechać do Rzymu pewien młodzie-
niec – Białorusin, ale i ten się cofnął.

Ośmielam się prosić o jedną przysługę. W administracji „Acta Apo-
stolicae Sedis” Typographia Polyglotta Vaticana kupiłem sporo książek, 
między innemi wszystkie „Acta Apostolicae Sedis”. Przy opakowywa-
niu zrobiono omyłkę – w jednej paczce był nr 1 roku 1921, a reszta 
roku 1920, do kompletu zaś brakuje nr 1 roku 1920 i zaczynając od 
nr 2 włącznie do końca wszystkich numerów roku 1921. Proszę tedy 
bardzo Przewielebnego Ojca, by zechciał wstąpić do administracji Ty-
pografii papieskiej i poprosił o wysłanie mi pocztą do Wilna nr 1 z roku 
1920 i numerów zaczynając od 2 do końca roku 1921. Ks. prof. Bu-
czys opłacił wszystko, ale jeżeli potrzeba, gotów jestem opłacić powtór-
nie, byleby mieć komplet.

stał konsekrowany na biskupa obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. Por. T. Górski, Bu-
czys Pranas Petras, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, kol. 1153-1154.

6   Władysław Marszałkiewicz (1861-1927): z pochodzenia Mołdawianin, w 1879 r. wstąpił 
do zmartwychwstańców, w 1884 r. przyjął święcenia kapłańskie; pracował w Krakowie 
jako rektor internatu (1889-1894), w Bułgarii i Rzymie jako konsultor w Świętej Kongre-
gacji Biskupów i Zakonników (1905-1927), gdzie zmarł. Por. J. Iwicki, Charyzmat zmar-
twychwstańców…, według indeksu.

7   Tadeusz Olejniczak (30 IV 1877 – 7 IV 1933): w 1893 r. wstąpił do zmartwychwstańców, 
w 1899 r. otrzymał święcenia kapłańskie; uzyskał tytuł doktora archeologii oraz dokto-
ra filozofii; w latach 1929-1933 pełnił funkcję rektora Kolegium Polskiego w Rzymie. Por. 
B. Micewski, Olejniczak Tadeusz, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wy-
czawski, t. 6, Warszawa 1983, 586-588; J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców…, 178 
i według indeksu.

Ks. Janusz Królikowski
508



Przewielebnemu Ojcu Rektorowi i wszystkim Ojcom posyłam ser-
deczne pozdrowienie i polecam się ich modlitwom.

Oddany
† Jerzy Matulewicz biskup wileński

3

Sygn. 1060

Wilno, 25 IX 1924 r.

Przewielebny Ojcze Rektorze

List z 12 IX 1924 r. otrzymałem. Bardzo wiarogodne osoby mnie 
zapewniają, że p. Leon Broel-Plater8, hrabia, jest solidnym człowiekiem, 
że on szczerze chce poświęcić się na służbę Bogu w stanie kapłańskim. 
Wina, podobno, była po stronie księżniczki Lubeckiej, małżeństwo zo-
stało unieważnione. P. Leon Broel-Plater obecnie jest wolny; robi wra-
żenie skromnego i religijnego człowieka. Ci, co go bliżej znają, ręczą, że 
można go bez obawy przyjąć do Kolegium.

Przy sposobności wszystkim Wielebnym Ojcom przesyłam serdecz-
ne pozdrowienie: Szczęść Boże w pracy! Polecając modlitwom, pozosta-
ję szczerze oddany

† Jerzy Matulewicz biskup wileński

8   Leon Broel-Plater (ur. 8 II 1897 – zm. 10 II 1980): przebywał w Kolegium Polskim w Rzy-
mie w latach 1924-1928, doktor filozofii i teologii, kapelan wojskowy, duszpasterz polo-
nijny w Holandii i Nowej Zelandii. Por. 100-lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzy-
mie…, 69; L. Broel-Plater, Zapiski emeryta, Londyn 1976.

Listy bł. Jerzego Matulewicza do ks. Jakuba Jagałły CR
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4

Sygn. 1061

Wilno, 19 I 1925 r.

Przewielebny Ojcze Rektorze

Korzystając z dobroci Przewielebnego Ojca, przesyłam na ręce jego 
prośbę o prelaturę dla ks. prałata Hanusowicza9 oraz czek na 550 li-
rów na koszta.

Polecając się modlitwom, pozostaję szczerze mu oddany

† Jerzy Matulewicz biskup wileński

PS. Pieniądze posłane są przekazem. Przewielebny Ojciec Rektor otrzy-
ma je z Banco di Roma – przesyłałem dotąd a vista przez Bank Rolni-
czo-Przemysłowy z Wilna.

5

Sygn. 1062

Wilno, 23 III 1925 r.

Przewielebny Ojcze Rektorze

Bardzo serdecznie dziękuję Wielebnemu Ojcu za wystaranie się no-
minacji dla ks. prałata Hanusowicza i za nadesłanie dyplomu. Pozosta-
jące 30 lirów proszę łaskawie przyjąć na klasztor.

Nic nie mam przeciw temu, by alumn Leon Broel-Plater otrzymał 
tonsurę. Ale nie rozumiem, po co tak się spieszyć i aż do dyspensy się 

9   Jan Hanusowicz (ur. 1864 – zm. 13 II 1940): święcenia kapłańskie przyjął w 1886 r.; 
doktor teologii, prałat i prepozyt kapituły bazyliki metropolitalnej w Wilnie. Por. 
Cathalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno Domini 1939, Vilnae 
1939, 11, 157.

Ks. Janusz Królikowski
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uciekać. Radziłbym poczekać. Ale może on ma specjalne jakieś racje 
ku temu. Jeżeli tak, niech napisze do mnie, a litteras remissoriales mu 
przyślę.

Wyobrażam sobie, ile Wielebni Ojcowie będą mieli pracy z powodu 
jubileuszu. Ja w tym roku nie będę mógł pojechać do Rzymu. Wszystkim 
Przewielebnym Ojcom przesyłam jak najserdeczniejsze pozdrowienia.

Jeszcze raz dziękuję za przysługę i polecam się modlitwom.
Całem sercem oddany

† Jerzy Matulewicz biskup wileński

6

Sygn. 1063

Wilno, 7 VII 1925 r

Przewielebny Ojcze Rektorze

Bardzo serdecznie dziękuję za zajęcie się naszemi sprawami. P. Kam. 
bardzo gorąco pragnie dostąpienia łaski, o którą prosi Ojca Świętego. 
O serwitach nikt nie wie w Wilnie. Zdaje się, że ich tu nie było. Klery-
kowi Broel-Platerowi nie dałem pozwolenia na przyjęcie tonsury. Nie 
ma racji do proszenia dyspensy. Proszę z nim postąpić, jak Przewieleb-
nemu Ojcu będzie się zdawało – wszystko aprobuję.

Przewielebnemu Ojcu przesyłam serdeczne pozdrowienie. Bóg za-
płać za wszystko!

Całem sercem oddany
† Jerzy Matulewicz biskup wileński

Listy bł. Jerzego Matulewicza do ks. Jakuba Jagałły CR
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Blessed George Matulaitis-Matulewicz’s 
Letters to Fr. Jakub Jagałła, CR, 

Rector of the Polish College in Rome

The archives of the Pontifical Polish College in Rome con-
tain an abundance of documents pertaining to the history of 
the Church in Poland, which prove the Polish bishops’ hearty 
concern for the spiritual and intellectual formation of priests.

The author presents thus-far unknown letters of Blessed 
George Matulaitis-Matulewicz, addressed to the Rector of the 
Pontifical Polish College in Rome, Fr. Jakub Jagałła, thanks to 
which we can now learn some aspects of Blessed George’s work 
as the bishop of Vilnius. The now-published letters belong to 
the period of 1923-1925, and are primarily concerned with 
priests from the Diocese of Vilnius or with matters of sending 
seminarians to study in Rome.

Key words: Blessed George Matulaitis-Matulewicz, Fr. Jakub 
Jagałła, Pontifical Polish College in Rome, history of the Church 
in Poland, Diocese of Vilnius.

Translated from Polish: Marina Batiuk
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EPHEMERIDES MARIANORUM
2(2013) 515-546

Andrzej Mączyński MIC
Stockbridge (USA)

Geneza habitu mariańskiego.
Krótkie studium historyczne 

1. Wizja habitu u Ojca Założyciela

[…] z Boskiego natchnienia, za radą najwybitniejszych teologów i za 
zgodą stolicy biskupiej krakowskiej i poznańskiej przywdziałem biały 
habit na cześć Niepokalanego Poczęcia NMP i w nim bez zwłoki przed-
stawiłem się z wyrazami posłuszeństwa i uległości Najdostojniejszemu 
i Najprzewielebniejszemu Księdzu Arcybiskupowi Ranucciemu, Nun-
cjuszowi Apostolskiemu w Polsce; otrzymałem błogosławieństwo oraz 
pochwałę i aprobatę dla mojego zamiaru założenia tego maleńkiego 
Zgromadzenia1.

Takimi słowami, zamieszczonymi w testamencie z 1701 roku, opi-
suje bł. o. Stanisław okoliczności, w jakich przywdziewa biały habit 
marianów. Co do czasu obłóczyn Ojciec Założyciel napisze w Fundatio 
Domus Recollectionis z 1675 r. tak: udałem się, poproszony, do dworu 
pewnego szlachcica, Jakuba Karskiego, męża znakomitego, i […] w cza-
sie oktawy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w białym już kolo-
rze, ofiarowałem siebie jako nowego kandydata tej Matki na wieczną 
służbę (podkreślenie moje – A.M.)2. Wybitny znawca postaci o. Pap-
czyńskiego, ks. Kazimierz Krzyżanowski MIC, uściśla tę relację, do-

1  Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane, Warszawa 2007, 1495. 
2  Tamże, 1459.



dając, że ceremonia odbyła się w kaplicy Karskich w Luboczy, przed 
cudownym obrazem Niepokalanej Dziewicy Maryi, prawdopodobnie 
15 września 1671 roku3.

Różne były reakcje otoczenia na fakt zmiany koloru habitu przez 
bł. Stanisława. Niektóre z nich były nawet powodem cierpienia Ojca 
Założyciela. On sam zanotuje w Fundatio Domus Recollectionis: Cho-
ciaż bowiem zdumienie ogarnęło wielu, kiedy zobaczyli, że z czarnego 
stałem się biały, [niektórzy z nich] śpiewali za Poetą: „Tak nagle łabędź, 
który dopiero co był krukiem...”. Jednakże Boski Majestat pokierował 
nimi w taki sposób, że nawet okazywali radość z tej zmiany, pochwa-
lali zamiar, życzyli najszczęśliwszego sukcesu, między innymi sam Nun-
cjusz Apostolski, pewien biskup, dobrze znani zakonnicy. Choć byli i ta-
cy, którzy patrzyli [na mnie] jak na szalonego, niektórzy nawet mnie 
prześladowali, ponieważ początki te koniecznie musiały opierać się na 
cierpieniu4.

W 4 i 5 punkcie IV rozdziału Reguły życia (Norma vitæ) ukończo-
nej w 1672 roku5, Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów poda-
je detale odnoszące się do stroju, jaki wybrał dla członków swojego 
instytutu: 

4. A ponieważ miękkość odzieży sprzyja nie tylko pysze, lecz także 
żądzy cielesnej, dlatego wy, jako eremici, macie mieć szaty z najzwyklej-
szego płótna, raczej surowego i grubego: habit sięgający do kostek, który 
nie zamiatałby ziemi ani nie odsłaniałby zbytnio kostek; płaszcz krótki, 
sięgający każdemu do kolan; włosiennicę z grubego płótna albo innego 
kłującego materiału. Wszystko koloru białego na cześć jaśniejącego bielą 
Poczęcia Matki Bożej, w której to odzieży należy zachowywać najwięk-
szą czystość (podkreślenie moje – A.M.). Brudne bowiem ubóstwo ni-
komu nie może się podobać.

5. Stopy w lecie niech będą bose, w drewnianych sandałach, przy-
najmniej w domu. Poza domem i w zimie, ze względu na pewną przy-
zwoitość i dla zachowania zdrowia, dozwolone są w zimnych regionach 
proste buty, jednolite, niewyszukane i kapelusze podszyte jagnięcymi skó-
rami, których także dla ochrony ciała w zimnym klimacie nie zakazu-
je się nosić po zasięgnięciu rady przełożonego Zgromadzenia. Bracia ro-

3  Por. tamże, przypis 247.
4  Tamże, 1460.
5  Por. tamże, przypis 261.
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botnicy powinni jednak nosić ubiór różny od duchownych, a mianowi-
cie habit sięgający do kostek, koloru popielatego, i płaszcz bez kołnierza. 
Za [braci] robotników uważa się tych, którzy nie mogą w chórze wraz 
z pozostałymi odmawiać oficjum za zmarłych i innych [modlitw] w ję-
zyku łacińskim6.

Dziś niemożliwe jest precyzyjne ustalenie kroju habitu, jaki nosił 
o. Papczyński i jego pierwsi towarzysze. Wiadomo jedynie, że oprócz 
białego koloru habit prawie niczym nie różnił7 się od tego, jaki no-
sili wówczas pijarzy8. Jak pisze współczesny biograf bł. Stanisława Pap-
czyńskiego, ks. Tadeusz Rogalewski MIC: Podczas gdy pijarzy nosili ha-
bit czarny, o. Stanisław wybrał dla siebie i dla przyszłych marianów ha-
bit koloru białego, gdyż uważał, że kolor ten jest najwłaściwszym strojem 
członków „Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia” i żaden inny nie uzmy-
sławia tak dobrze jak ten nieskazitelności Dziewicy Niepokalanie Poczę-
tej. Noszony przez marianów miał być w rozumieniu o. Papczyńskiego 
naturalną pomocą w szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia, jako zasad-
niczego celu nowego zgromadzenia9. W okresie poprzedzającym beaty-
fikację o. Stanisława zwrócono się nawet do księży pijarów w Rzymie 
z zapytaniem, czy nie zachowały się jakieś opisy lub przekazy ikono-
graficzne habitu pijarskiego z XVII wieku. Niestety, sami pijarzy niewie-
le posiadają, może z wyjątkiem portretu czcigodnego Gliceriusza Lan-

6  Tamże, 58-59.
7  Prawdopodobnie jedyną drobną różnicą między habitem marianów, a tym, któ-

ry nosili pijarzy, był brak drewnianych guzików, którymi ci ostatni zapinali nie-
wielkie rozcięcie u swoich habitów, znajdujące się na wysokości klatki piersio-
wej. Badając uważnie starą mariańską ikonografię, widać wyraźnie brak jakich-
kolwiek zewnętrznych guzików na habitach marianów. Milczy o tym również usta-
wodawstwo Zakonu. Por. Constituzioni della Congregazione Paolina dei Poveri del-
la Madre di Dio delle Scuole Pie scritte da San Giuseppe Calasanzio, w: Constitu-
zioni dell’Ordine delle Scuole Pie, Roma 2004, 68, § 155.      

8  Habit pijarów inspirowany był strojem używanym przez jezuitów oraz inne po-
wstające w XVI w. zakony, tzw. kleru regularnego, takie jak: teatyni (1524); bar-
nabici (1530); klerycy regularni z Somasca (1534); klerycy regularni Matki Bo-
żej (1574); kamilianie (1584); klerycy regularni caracciolini (1588). Członkowie 
tych zakonów nie nosili specjalnych, wyszukanych w formie habitów, lecz strój 
wzorowany na ubiorze kleru diecezjalnego. Por. M. Daniluk, K. Klauza, Podręcz-
na encyklopedia instytutów życia konsekrowanego, Lublin 1994, 163.

9  T. Rogalewski MIC, Stanisław Papczyński (1631-1701) Założyciel Zgromadzenia 
Księży Marianów – Inspirator Mariańskiej Szkoły Duchowości, Lublin – Warsza-
wa 2001, 186.
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driani10, zmarłego w 1612 roku pijarskiego kandydata na ołtarze. Za 
jedyną wskazówkę może tu posłużyć najstarszy, jak się powszechnie są-
dzi, namalowany jeszcze za życia Ojca Założyciela, jego portret z klasz-
toru w Skórcu. Przekazał go marianom w 1921 roku ks. Napoleon Lu-
bowicki, członek Zakonu Marianów w latach 1858-1864, przebywa-
jący w klasztorze w Raśnie. Po kasacie Zakonu, jako diakon, zmuszony 
był przejść do Seminarium Wileńskiego11. Porównując oba malowidła, 
można dostrzec spore cechy podobieństwa pomiędzy krojem szat obu 
zakonników. We wszelkich dociekaniach na temat kroju naszej pierw-
szej szaty zakonnej trzeba pamiętać, że już u samego jej początku mia-
ła ona swój wyraźny kształt, który odróżniał ją od innych tego typu 
strojów zakonnych. Świadczyć o tym może wzmianka samego o. Pap-
czyńskiego, zamieszczona w cytowanym już Fundatio Domus Recollec-
tionis: Pozwoliłem przeto temu pustelnikowi [Janowi od Niepokalanego 
Poczęcia, w świecie Stanisławowi Krajewskiemu – przyp. A.M.] przy-
wdziać habit mojego wzoru (jaki przyjąłem z Boskiego zrządzenia) (pod-
kreślenie moje – A.M.) i przedstawiłem go w świętej nuncjaturze jako 
towarzysza, przedtem jednak przyjąwszy od niego [akt] ofiarowania sie-
bie dla Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia NMP12.

Kolor habitu był dla o. Papczyńskiego czymś niezmiernie istotnym. 
Łatwo można dojść do takiego przekonania po uważnej lekturze ostat-
niej wersji jego testamentu, gdzie pisze: Jeśli zaś ojciec Joachim [Kozłow-
ski – przyp. AM] byłby za zgodą ojców ponownie zatwierdzony jako ko-
adiutor, wówczas zobowiązuję go [pod groźbą] strasznego Sądu Bożego, 
aby mi niczego nie zmieniał w habicie (podkreślenie moje – A.M.), na-
zwie Zakonu ani nie ważył się bezbożnie zniweczyć czci Najświętszej 
Maryi Panny13. Za tym samym zdaje się przemawiać relacja czcigod-
nego o. Kazimierza Wyszyńskiego, którą zamieścił w napisanym przez 
siebie Żywocie Ojca Założyciela: Gdy Czcigodny Sługa Boży Ojciec Sta-
nisław od Jezusa Maryi spostrzegł, że o. Joachim od św. Anny i br. Anto-
ni mają białe kapelusze, przyniesione z Rzymu, a w całym Zgromadze-

10  Fotografia tego XVII-wiecznego portretu znajduje się w aneksie do niniejszego 
artykułu.

11  Por. Album Zmarłych Ojców i Braci Zgromadzenia Księży Marianów, red. J. Bu-
kowicz MIC, Warszawa – Stockbridge 1997, 64.

12  Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane…, 1463.
13  Tamże, 1499.
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niu używano czarnych, zapytał o przyczynę tej nowości. Ojciec Joachim 
odpowiedział, że biały kapelusz lepiej pasuje do białego habitu. Sługa 
Boży odrzekł, że nie ma żadnego związku kapelusza z habitem. Dla ha-
bitu istotne jest, żeby był jasny i biały, na wyrażenie wewnętrznej nie-
winności Niepokalanego Poczęcia NMP (podkreślenie moje – A.M.). Na-
tomiast kapelusz jest rzeczą dodatkową, którą można używać albo nie 
używać. Dlatego powiedział: „Ojcze Joachimie, proszę cię, i już tyle razy 
prosiłem, abyś nic nie zmieniał w tym Zgromadzeniu Niepokalanego Po-
częcia. Mówię ci bowiem, że to nie ja, ale sam Bóg w Kościele Bożym 
je wzbudził, i tak powinno trwać zawsze, bez żadnych nowości”. Kazał 
pociąć na małe kawałki te białe nakrycia głowy, bo być może, duchem 
proroczym oświecony, przewidywał w przyszłości coś bardziej gorszego 
z tymi białymi kapeluszami14. I wreszcie sam o. Stanisław w swoim li-
ście z 1691 roku skierowanym do Zakonu Franciszkanów, w którym 
prosi o inkorporację marianów do Zakonu Mniszek Niepokalanego Po-
częcia, zaznacza, iż pragnie, aby marianom zachowano ich habit oraz 
cel ratowania dusz zmarłych15. 

2. Habit w „Regule dziesięciu cnót”

W 1699 roku marianie otrzymali Regułę dziesięciu cnót NMP, któ-
rej X rozdział mówi o sposobie, w jaki powinny się ubierać osoby, któ-
re zachowują tę regułę: Co zaś do habitu, który powinien być prosty 
i surowy, to niech będzie zachowany przepis, aby mianowicie odziewa-
no się po profesji w sposób i na wzór, jak odziewali się Jezus i Jego Mat-
ka, ponieważ dusze Bogu poświęcone mają być czynem i habitem po-
dobne do swego Oblubieńca Chrystusa i do Matki Jego, tak aby Matka, 
jak i Syn jaśnieli w ich ubiorach i habitach, to jest przez szary w odzieży 
wewnętrznej, biały w zewnętrznej, czarny w paciorkach koronki i czer-
wony we wstęgach Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia, do którego, no-
szonego pod zewnętrznym odzieniem, ma być przymocowany wizeru-
nek Bogarodzicy, ozdobiony błękitnym, to jest niebieskim kolorem. Poza 

14  Z. Proczek MIC, Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimie-
rza Wyszyńskiego, Warszawa – Stockbridge 2004, 125-126.

15  Por. List do Zakonu Braci Mniejszych, w: Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane…, 
1484. 
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tym niech noszą w sposób widoczny sznur św. Franciszka i zawieszone 
u niego dziesięć czarnych, modlitewnych paciorków, czyli dziesięć Zdro-
waś Maryjo na pamiątkę dziesięciu cnót tejże Dziewicy16. Jak zatem wi-
dać, nowo przyjęta Reguła także zobowiązywała marianów do noszenia 
habitu białego koloru. Co więcej, wprowadzała do niego dwa dodatko-
we elementy w postaci sznura św. Franciszka i koronki dziesięciu cnót 
NMP. Jednak Ojciec Założyciel, składając na nią śluby, poczynił w spi-
sanym przez siebie akcie profesji następujące zastrzeżenie: Ja, Stanisław 
od Jezusa i Maryi, niegodny przełożony Zakonu Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenia Polskiego, Wspomożyciela 
Zmarłych i Proboszczów, przyrzekam i ślubuję Bogu oraz Najświętszej 
Maryi Pannie i wszystkim świętym […], że przez cały czas mojego ży-
cia będę zachowywał Regułę naśladowania dziesięciu cnót Najświętszej 
Maryi Panny w tym, co nie sprzeciwia się przepisom naszego Instytutu 
zakonnego (podkreślenie moje – A.M.), żyjąc w czystości, posłuszeństwie 
i świętym ubóstwie, dostosowując obyczaje do tejże Reguły tego rodza-
ju zobowiązaniem, którym w niej, czy przez nią są zobowiązani i podle-
gli jej profesi17. Zastrzeżenie owo, jak się wydaje, było jednym z powo-
dów, dla których bezpośredni kontynuatorzy dzieła o. Papczyńskiego 
nie czuli się zobowiązani do ścisłego i natychmiastowego przestrzegania 
wszystkich norm, jakie Reguła przewidywała dla habitu mariańskiego. 
Odnosiło się to zwłaszcza do różnic w ubiorze, jaki bł. Stanisław wy-
brał dla mariańskich braci zakonnych. Należy też pamiętać, że generał 
Zakonu Franciszkanów, udzielając marianom pozwolenia na składanie 
ślubów na Regułę dziesięciu cnót, udzielił im jednocześnie pozwolenia 
na zachowanie ich dotychczasowego habitu18. Dopiero bowiem kapitu-
ła generalna, która odbyła się w Goźlinie w 1722 r., poleca, co nastę-
puje: p. 25. Habit wszystkich ma być jednakowy, i wszystko co służy 
do odziewania się ma być u wszystkich takie samo; p. 26. Każdy ma 

16  Regula Ordinis B.V. Mariae, w: Regra dos Religiosos Marianos, Lisboa 1757, 226 (prze-
kładu tego fragmentu z łaciny na język polski dokonał ks. S. Michalenko MIC).

17  Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane…, 1503-1504.
18  Por. Przyłączenie marianów do Zakonu Serafickiego pod Regułą dziesięciu cnót 

NMP z dnia 21 września 1699 r. w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae, Var-
saviae 1723, 36-40, w: Positio super introductione Causae et super virtutibus ex 
officio concinnata (Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyński), Romae 1977, 
542. 
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mieć sznur franciszkański jako pas19. W ślad za tymi dwoma uchwała-
mi pójdzie ustawodawstwo mariańskie. Zacytujmy Statuta Patrum Ma-
rianorum z 1723 roku – rozdział III, p. 6: Dla świadczenia na rzecz 
duchowego blasku Niepokalanego Poczęcia Bożej Rodzicielki wszystkie 
wasze szaty mają być z prostego sukna i białego koloru, i trzeba się sta-
rać sumiennie o ich czystość, jako że brudne ubóstwo nie powinno się 
nikomu podobać. Jakość sukna i jednolitość ma być zachowana przez 
wszystkich. Sznur franciszkański ma być noszony przez każdego jako 
pas. W podróży mogą używać, jeśli to jest konieczne, oprócz zakonnego 
habitu płaszcz przeciwdeszczowy koloru szarego. Wszyscy zaś mają się 
mieć na baczności, aby nie wchodzili bez przepisanego habitu zakonne-
go do chóru, albo nie dawali się widzieć w jakimś miejscu domu poza 
celą, zwłaszcza w obecności gości, i aby przełożeni surowo ganili i ka-
rali czyniących to. Klerycką tonsurę wszyscy niech używają jednolitą, 
nie zapuszczając ani brody, ani włosów na głowie20.

3. Habit w ustawodawstwie marianów 

Kolejne pokolenia Marianów, idąc za przykładem swojego Założy-
ciela, z wielkim szacunkiem traktowały biały habit mariański. Trosz-
czono się o to, aby był on dla wszystkich jednolity, wierny swej pier-
wotnej formie, a także aby sam habit, jak i pozostałe elementy stro-
ju mariańskiego, zawsze odpowiadały wymogom prostoty i zakonnego 
ubóstwa. Temu wszystkiemu daje wyraz ustawodawstwo mariańskie 
w ciągu całego XVIII w.: 

19  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie goźlińskim dnia 31 sierpnia 
roku 1722 w: Decreta – Ordinationes Capitulorum Congregationumque Genera-
lium M.I.C. 1702-1999, red. W. Makoś MIC, Puszcza Mariańska 2001, 53. 
Dla ułatwienia tytuły poszczególnych dokumentów, z których pochodzą cytowa-
ne fragmenty XVIII-wiecznego ustawodawstwa mariańskiego, przetłumaczone są 
na język polski. Przekładu z łaciny niemal wszystkich zamieszczonych w artyku-
le i przypisach tekstów dokonał ks. K. Krzyżanowski MIC, za co autor niniejsze-
go studium pragnie mu wyrazić serdeczne podziękowanie. Wyrazy wdzięczności 
należą się także księżom: S. Michalenko MIC, M. Pisarzakowi MIC i W. Mako-
siowi MIC, którzy również są autorami przekładu wybranych fragmentów. Za-
znaczono to osobno w odpowiednich przypisach. 

20  Statuta Patrum Marianorum Ordinis B.V.Mariæ, w: Regra dos Religiosos Maria-
nos, Lisboa 1757, 264.
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–  Czcigodna Rada Generalna likwiduje odzież nazywaną „rokolory”21, 
których użycie jest zabronione na drogach, ale mogą mieć według 
Reguły odzienie powszechnie przyjęte o nazwie „opończa”, i te niech 
będą koloru szarego, a nie innego. Również zabronione są sprzączki 
do trzewików mosiężne, albo żelazne pobielane, ale mogą używać pro-
stych żelaznych22.

–  Niech wszyscy noszą jednolicie koronki, czyli „decimki” przy sznu-
rze, skracając wyciągnięte łańcuszki [zwykłych różańców] w formie 
dziesiątki z dziesięcioma paciorkami23.

–  Dla usunięcia nadużyć, które wcisnęły się do Zakonu, jako że niektó-
rzy zakonnicy używają odzieży przeciwdeszczowej (opończe) całkowi-
cie o kroju używanym przez świeckich, i tak ubrani wchodzą do ko-
ścioła, do klasztoru też obcego, albo do domów dobroczyńców. Dlatego 
więc szczególnie poleca się Przewielebnemu Ojcu Prepozytowi [Przeło-
żonemu Generalnemu], aby przywrócił tę odzież do reguły zakonnej. 
Zaś ojcowie zakonni niech używają ją tylko w wypadku deszczu. Po-
dobnie ojcowie, gdy idą razem, niech używają zawsze płaszczy. Gdy 
zaś podróżują bez towarzysza, mogą używać „pallandranu”24, zaś do 
chóru niech nigdy go nie używają, ale raczej płaszcza25.

–  Kształt habitu ma być nienaruszalnie zachowany przez wszystkich oj-
ców i braci według dawnego zwyczaju, i nie wolno wprowadzać żad-
nej nowości pod karą ustanowioną przeciw nieposłusznym26.

–  Jako że nasza Reguła, rozdz. 10, postanawia, że habity zakonników 
powinny być tanie i ze skromnego sukna, i Statuty, rozdz. 3, n. 6 za-
rządzają, aby wszystkie szaty naszego Zakonu były sporządzane z pro-
stego sukna, i żeby koniecznie odzienie Braci i wyposażenie celi było 
jednolite według Konstytucji Klemensa VIII i [zarządzeń] wszelkich 
Przełożonych, przeto jest zabroniona znaczna różnorodność w suknie 

21  Jest to prawdopodobnie nazwa płaszcza używanego w podróży, uszytego w prze-
sadnie wyszukanej formie.

22  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie skórzeckim dnia 3 listopada 
roku 1744, w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 6, s. 164. 

23  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie korabiewskim dnia 19 czerw-
ca roku 1747, w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 20, s. 192.

24  Właś. palandran lub palendra, czyli długi kloszowy płaszcz od deszczu. 
25  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie korabiewskim dnia 19 czerw-

ca roku 1747, w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 26, s. 196. 
26  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie raśniańskim dnia 11 września 

roku 1757, w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 19, s. 281.
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i w pokryciach łóżek, i żeby nie były kosztowne, i żeby nie było uży-
wane wyszukane sukno do płaszczy, albo wyszukane – czyli z jedwa-
biu – pończochy, nakrycie czy to stóp czy łóżek, i aby w końcu nie 
były widoczne światowe, eleganckie buty u profesów, sprzeniewierza-
jące się ubóstwu, w którym rozkoszowała się uboga Królowa Nieba 
i Matka Chrystusa27.

–  Niech nie nabywają niezwykłych kapeluszy świeckich, ale w podró-
ży niech używają kapeluszy z sukna jednolitego28.

–  Jako że duszą zakonności jest życie wspólne, stąd dla uniknięcia tak 
indywidualnego zaopatrywania się, jak i pogardliwych opinii ludzi 
świeckich stąd powstających, jak też zarzutów czasami słusznych ze 
strony prawa, jest rzeczą stosowną, aby zamiast 30 florenów polskich, 
które zwykły być dawane każdego roku dla nabycia ubrania, zakon-
nicy, zwłaszcza młodsi klerycy i bracia konwersi, byli zaopatrywani 
w habit każdego roku, dla których to habitów jeden łokieć sukna by 
nie kosztował więcej niż 5 florenów polskich; również nie mogą być 
im odmawiane koszula, pończochy i buty, i tak będzie zachowana 
uczciwość i jednolitość. Z tego powodu zabronione są laski z okuciem 
złotym i osobliwe sznury, i przeto niech nie używają innych okuć do 
lasek, niż mosiężne, albo inne tańsze. Jeśli chodzi o sznury, niech bę-
dzie przestrzegana również ta jednolitość, żeby – według zwyczaju Za-
konu Serafickiego – były zawiązane w trzy węzły29.

–  Rada Generalna postanowiła, żeby wszyscy zakonnicy używali płasz-
czy koloru szarego, używanie zaś kapot zupełnie ma ustać i ma być 
zniesione, jednak nabyte do użycia, mogą być używane do czasu aż 
zostaną zniszczone30.

27  Postanowienia kapitulne […] uchwalone na naszej kapitule, która odbyła się w kon-
wencie raśniańskim św. Anny […], dnia 24 sierpnia 1766 r., w: Decreta – Ordi-
nationes Capitulorum..., p. 32, s. 337. 

28  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie korabiewskim […] dnia 6 czerw-
ca 1770 r., w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 16, s. 352.

29  Postanowienia kapitulne uchwalone w konwencie mariampolskim […] dnia 9 czerw-
ca 1776 r., w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, s. 395, p. Decimo.

30  Dekrety Rady Generalnej, pod przewodnictwem Przewielebnego w Chrystusie 
o. Raymunda Nowickiego STL, Prepozyta i Wizytatora Generalnego Zakonu Klery-
ków Regularnych Marianów pod tytułem Niepokalanego Poczęcia N.M.P., w konwen-
cie korabiewskim św. Michała Archanioła. Dnia 29 i 30 września 1780 r., i 1 paź-
dziernika uchwalone i wyjęte z akt do wiadomości szczególnej wszystkich Braci i kon-
wentów […], w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 11, s. 424. 
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–  Również Rada Generalna poważnie zabroniła, żeby nasi zakonnicy 
nie śmieli od tego czasu nosić więcej koronki dziesięciu cnót N.M.P. 
ze sznurkami koloru błękitnego, jak to do dziś było w użyciu. Zniosła 
zatem ową niestosowną koronkę, i postanowiła stanowczo, żeby [za-
konnicy] nie pokazywali się więcej z takimi31.

–  Kapoty, chociaż uprzednio w roku 1777 były wyjęte spod prawa 
i zabronione, jako że nikt się nie słuchał tego zakazu, z tego powodu 
udziela się na nie pozwolenia, ale aby były skromne, jednolite, ko-
loru szarego, w przeciwnym razie są zabronione, i nie są dozwolone 
klamry innego koloru. Zaś koronki niech nie będą noszone ze sznur-
kami jedwabnymi, ale mają być zachowane dawne, jak było w zwy-
czaju32.

–  Zalecając bardzo surowo jednolitość, żeby uwidoczniała się w naszym 
ubiorze tak wewnętrznym, jak zewnętrznym i pragnąc mieć ją zacho-
waną, postanawiamy, żeby (…) wszyscy zakonnicy, jakiegokolwiek 
dostojeństwa i godności, jeśli są prawdziwymi Marianami, powinni 
używać wewnątrz szarego lub białego ubrania, kapeluszy czarnych, 
a nie białych, i to skromnych, a nie wyszukanych. Z kolei stanow-
czo zabronione są czapki świeckie lub przystrojone zwyczajem ludzi 
świeckich i raczej wyszukane. Jeśliby ktoś używał bardziej wyszuka-
nego stroju, niech będzie zaraz upomniany przez Przełożonego, i jeśli 
byłby uparty i pogardzający tym prawem odnośnie tych rzeczy, któ-
re starają się o jednolitość i ją zalecają, ma być ukarany ścisłym osą-
dem Przewielebnego Generała na wniosek Przełożonego miejscowego 
na skutek przestępstwa33.

–  Odnowiona jest decyzja ostatniej Kapituły Generalnej, mocą której 
zabronione były zupełnie czapki świeckie lub po świecku sporządzo-
ne na okres zimy, i przez naszych zakonników nabyte bez zwraca-

31  Tamże, p. 18, s. 424 (przekładu tego fragmentu z łaciny na język polski doko-
nali K. Krzyżanowski MIC i S. Michalenko MIC).

32  Uchwały w czasie Pośredniej Kapituły Generalnej pod przewodnictwem Przewie-
lebnego o. Raymunda Nowickiego S.T.M., Prepozyta i Wizytatora Generalnego, 
która odbyła się w konwencie korabiewskim w dniach 7-12 lipca 1785 r. […], w: 
Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 19, s. 458. 

33  Postanowienia Kapituły Generalnej, [która odbyła się w konwencie] raśniańskim 
św. Anny w dniach 12-19 września 1788 r., pod przewodnictwem Przewielebne-
go w Chrystusie o. Stanisława Mogienia S.T.L., Prepozyta Generalnego, przepisa-
ne do przestrzegania Klerykom Regularnym Marianom pod tytułem Niepokalane-
go Poczęcia N.M.P., w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 19, s. 473.
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nia uwagi na wydatki. Dlatego to znów Kongregacja ze względu na 
nie doprowadzoną do skutku uchwałę kapitulną postanowiła, aby je-
śli wciąż jeszcze będą widziane u zakonników takie czapki, to Prze-
wielebny Ojciec Generał, jak też Przełożeni miejscowi mają władzę 
odebrania, sprzedania [owych czapek] i wydania tych pieniędzy na 
dobry użytek według własnego uznania34.

–  Kapituła uchwaliła i nakazała, aby nasze habity zakonne były sporzą-
dzane w formie niewyszukanej i eleganckiej, i nie z rękawami zawija-
nymi, ale w dawnej formie. Działający wbrew temu dekretowi podle-
gają karom wymierzonym przez Przewielebnego Ojca Generała35.

–  Aby przyrzekane ubóstwo było widoczne też w wierzchnim okryciu, 
Kapituła postanowiła i ściśle nakazała, aby dla księży jeden łokieć 
sukna na habit nie przekraczał ceny 8 florenów polskich, zaś dla kle-
ryków i braci laików – 6 florenów. Poza tym nakazane jest dla utrzy-
mania jednolitości, aby płaszcze przeciwdeszczowe były jednego ko-
loru ciemnoszarego. Dlatego kolor sukna będzie przedstawiony każ-
demu konwentowi przez Przewielebnego Generała36.

4. Troska o habit u o. Kazimierza Wyszyńskiego

Wyjątkowy pietyzm dla habitu mariańskiego przejawiał czcigodny 
sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński (1700-1755) i w tym 
kontekście jego postać zasługuje tu na szczególną uwagę. Ojciec Kazi-
mierz cenił sobie wielce biały habit zakonny i pragnął tym zewnętrznym 
znakiem, jak również wewnętrznym naśladowaniem życia Maryi, pod-
kreślić Jej nieskalaną czystość i świętość. Nie ograniczał się przy tym je-
dynie do zewnętrznego znaku, wskazującego na Niepokalaną. Wypeł-
niając zlecone mu obowiązki zakonne, a szczególnie jako przełożony ge-
neralny, pobudzał swych współbraci do naśladowania Maryi, do czego 

34  Postanowienia kapitulne uchwalone w czasie Kapituły Generalnej w konwencie ra-
śniańskim w dniach 20-27 października 1793 r. pod przewodnictwem Przewieleb-
nego o. Tadeusza Białowieskiego S.T.L, Prepozyta i Wizytatora Generalnego, prze-
pisane do przestrzegania Klerykom Regularnym Marianom, w: Decreta – Ordina-
tiones Capitulorum…, p. 17, s. 496. 

35  Tamże, p. 19, s. 496 (przekładu tego fragmentu z łaciny dokonali K. Krzyżano-
wski MIC i S. Michalenko MIC). 

36  Tamże, p. 23, s. 497. 
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zobowiązywała ich Reguła dziesięciu cnót i co sam z wielką gorliwością 
praktykował37. W przedmowie do Gwiazdy Zarannej, w której m.in. za-
znajamia czytelnika z historią Zakonu Marianów, pisze: Zakon, chcąc 
na zewnątrz podkreślić kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, przyjął biały habit (podkreślenie moje – A.M.), pod którym za-
konnicy noszą biały szkaplerz z wyhaftowanym lub wybitym obrazem 
Niepokalanego Poczęcia Maryi, ozdobiony kolorem niebieskim, u pasa 
zaś mają zawieszoną decymkę, czyli dziesięć czarnych paciorków ró-
żańca, symbolizujących dziesięć cnót ewangelicznych Najświętszej Ma-
ryi Panny38.

W 1750 roku o. Wyszyński został skierowany przez kapitułę gene-
ralną do Rzymu w celu załatwienia pilnych spraw Zakonu. Jedną z nich 
była obrona tytułu i habitu marianów (który niewątpliwie już wówczas 
miał określony swój specyficzny krój) przed zakusami ks. Józefa Tur-
czynowicza, usiłującego w Wilnie założyć zakon „pseudomarianów”, 
którego członkowie mieli się rekrutować z neofitów, a ściślej z Żydów 
nawróconych na wiarę katolicką. Ojciec Kazimierz swoje starania opi-
sał szczegółowo w Dzienniku czynności oraz listach skierowanych do 
generała Zakonu o. Kajetana Wetyckiego39. Z ich treści przebija auten-
tyczna i głęboka troska o nazwę i habit wspólnoty mariańskiej – jedne 
z nieodzownych elementów, jakie składają się na specyfikę każdego in-
stytutu zakonnego40. Będąc już w Portugalii z zamiarem przeszczepie-
nia tam Zakonu Marianów, o. Wyszyński zamieszcza w swym Dzienni-
ku ciekawą wzmiankę, która świadczy o jego wielkiej wrażliwości, jaką 
miał w odniesieniu do koloru habitu mariańskiego, a przede wszyst-
kim szczególnego przesłania teologicznego, jakie niósł z sobą ów kolor: 
Gdy przybyliśmy do Lizbony, najpierw mieliśmy wielki spór co do ha-

37  Por. Z. Proczek MIC, Śladami Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, Li-
cheń Stary 2007, 169-170.

38  Tenże, Stróż duchowego dziedzictwa Marianów…, 35. Por. także Objaśnie-
nie z Informacją o zakonie OO. Maryanów, Zebrania Niepokalanego Poczęcia Ma-
ryi, w: Uwiadomienie o sukience albo szkaplerzu Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, który się rozdaje wszelkiego stanu ludziom przez WW. OO. Ma-
ryanów, Berdyczów 1773, (reprint z 1998 r.), 22. 

39  Por. Z. Proczek MIC, O. Kazimierz Wyszyński jako animator życia mariańskiego, 
w: Patrimonium Marianorum; ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kon-
tekście swej epoki, red. K. Pek MIC, Warszawa – Lublin 2003, 119. 

40  Por. J. Kałowski MIC, Działalność zakonodawcza Księdza Józefa Turczynowicza; 
studium prawno-historyczne, Warszawa 1982, 64.

Andrzej Mączyński MIC
526



bitu. Przed nami utworzyli się zakonnicy Niepokalanego Poczęcia, któ-
rzy przyjęli biały habit i błękitny płaszcz. Tocząc o to wielki spór, dopro-
wadziliśmy do tego, iż wszyscy uznali, że biały habit i biały płaszcz są 
odpowiedniejsze […]. Biorąc przykład z naszego białego habitu (podkre-
ślenie moje – A.M.), zaczynają tu stroić po kościołach figury Niepoka-
lanej Dziewicy w biały, a nie w niebieski płaszcz. Podczas publicznych 
procesji Bożego Ciała widać było figurę Najświętszej Panny w bieli, gdy 
przedtem noszono Jej figury w płaszczu błękitnym41. 

Wiele światła na postawę o. Wyszyńskiego rzuca też relacja jego 
ucznia i świadka życia oraz kontynuatora jego dzieła w Portugalii – 
o. Aleksego Fischera, którą zamieścił w napisanym przez siebie Świa-
dectwie z 1757 roku: Gdy widoczny już był kres życia Ojca, jego syno-
wie bardzo ubolewali z pozostawienia jeszcze nieustabilizowanego nowe-
go instytutu zakonnego. [Ojciec Kazimierz] Przywołał ich do siebie i upo-
mniał, aby nie tracili ducha, lecz trwali w przyjętym habicie i zakonnej 
obserwancji. Sama [Maryja] Dziewica jest Fundatorką tego dzieła. Dla-
tego, kto będzie pobożnie i stale nosił habit Jej Niepokalanego Poczęcia, 
nie zostanie przez Nią opuszczony (podkreślenie moje – A.M.)42.

Natomiast inny uczeń o. Kazimierza Wyszyńskiego, o. Jacek Wa-
silewski (1717-1777), będąc generałem Zakonu, w swoim liście 
z 6 czerwca 1765 r., zapowiadającym wizytację klasztorów mariań-
skich, dał głęboką teologiczną wykładnię szczególnych więzów, jakie 
łączą Zakon Marianów z Dziewicą Maryją; jednym z elementów pod-
kreślających tę więź była biel habitu noszonego przez marianów: Dzięki 
życzliwości Boga Najwyższego, interwencji Matki Dziewicy, by ta wie-
czysta pamiątka była w niebie i na ziemi, sam tylko biały, ozdobiony 
liliami, nasz mariański Zakon (podkreślenie moje – A.M.) uzyskał za 
szczególniejszą Założycielkę i Patronkę Niepokalaną Dziewicę Maryję. 
Stało się tak, by było dawane świadectwo pozostawionemu Ciału Naj-
świętszej Matki Chrystusa, mistycznie obrazowanemu jako wieczysta pa-
miątka przez nasz Zakon. Któż umiłowanemu nie czyniłby przykrości, 
mówiąc, że niesłusznie nazywamy się Ciałem Wielkiej Matki? Chociaż 
niegodni, świadczymy, że jesteśmy Jej synami: Ona nam dała ustawy, 

41  Z. Proczek MIC, Stróż duchowego dziedzictwa Marianów…, 410.
42  Tenże, Najstarsze świadectwa o Słudze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim, War-

szawa – Stockbridge 2005, 73-74. 
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ona pobudza nas do naśladowania swoich cnót, Ona kroczy przed nami 
jako wzór, Ona – powiadam – we wszelkich sprawach nas broni43. 

5. Reformy o. generała Rajmunda Nowickiego

W kontekście historii habitu mariańskiego i poczynionych w nim 
zmian nie sposób nie wspomnieć tu o. Jana Rajmunda Nowickiego, 
przełożonego generalnego Zakonu w latach 1776-1788, największego 
obok o. K. Wyszyńskiego reformatora marianów w XVIII w. W okresie 
jego rządów marianie nie tylko osiągnęli apogeum swojego rozwoju, 
ale również podjęli dzieło wewnętrznej reformy i szerokiego otwarcia 
na szkolnictwo przyklasztorne oraz prowadzenie misji ludowych. Jed-
nym z ważnych owoców reformy wewnątrz Instytutu było uwolnienie 
się od krępującej marianów zależności prawnej od Zakonu Franciszka-
nów. Pociągało to za sobą m.in. potrzebę nowej redakcji ustaw zakon-
nych, a w nich odejścia od elementów, które tę zależność podkreślały. 
Jednym z nich zatem była konieczność używania przy habicie sznura 
św. Franciszka. W ślad za dekretem rady generalnej Zakonu z 1 paź-
dziernika 1780 r., o. generał Nowicki wydaje specjalny list do współ-
braci, w którym ogłasza zmiany wprowadzone w sposobie ubierania 
się zakonników mariańskich: 

Br. Rajmund Nowicki S.T.L., Przełożony Generalny, Wizytator i słu-
ga w Panu, Zakonu Kleryków Regularnych Marianów pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

Umiłowanym w Chrystusie Wielebnym, Czcigodnym i Wielce Czci-
godnym Ojcom i Braciom w Chrystusie i Wielkiej Matce naszej [Maryi] 
– pozdrowienie i błogosławieństwo.

Przypominam [Wam] pierwszy punkt dekretów uchwalonych 1 paź-
dziernika 1780 roku na zebraniu Rady Generalnej, odbytym w kon-
wencie korabiewskim św. Michała, który mówi, że współbracia [religio-
si] naszego Zakonu, nawiązując do pierwotnych konstytucji, nie prze-
pasują się sznurem [horda], lecz pasem z tkaniny wełnianej [cingulo ex 
lana aut filis], ale nie z jedwabiu [ex serico] (podkreślenie moje – A.M.). 
Z pewnych racji i przyczyn tenże punkt nie został zrealizowany w ubie-

43  Kongregacja Generalna w konwencie górskim roku 1765, List powiadamiający 
z 6 czerwca 1765 r., w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, 324 (przekładu 
tego fragmentu z łaciny na język polski dokonał W. Makoś MIC). 
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głym roku w święto Niepokalanego Poczęcia (według zamysłu Rady 
Generalnej).

Nawiązując do naszego Listu Pasterskiego, gdzie jest mowa o ujedno-
liceniu habitu, chcemy poczynić uwagę na temat wspomnianego pasa. 
Niech wszyscy wiedzą i wezmą sobie do serca, aby przy tej okazji wpro-
wadzenia pasa nie było nadużyć i zaniedbania cnoty ubóstwa. A to może 
się zdarzyć, i rzeczywiście pojawia się, gdy jest używany pas wykona-
ny z jedwabiu i niezwykle ozdobiony, np. kwiatami i innymi symbola-
mi (co trąci duchem sekularyzmu).

Więc aby wszyscy zachowali jednolitość [uniformitas] i nie naru-
szali świętego ubóstwa, niech noszą pas szeroki na trzy lub około trzy 
palce [semitrium], długi na sześć lub pięć łokci [ulnarum], bez jakichkol-
wiek ozdób, w kwiaty i inne znaki, dobrze i gładko wykonany [tkany na 
sposób kostek, alearum], na dole zakończony małymi [krótkimi] frędz-
lami, bez wydłużania ich i wydziwiania (jak to się już zdarzyło). Prze-
pasanie biegnie od prawej do lewej strony. Na pasie ma być zawieszo-
na [appensa – ma zwisać] koronka dziesięciu cnót NMP [beneplacitorum 
BVM] (podkreślenie moje – A.M.). Wykonanie i trzymanie się tego po-
lecenia bezwzględnie nakazujemy. Niech współbracia nie szukają ozdób 
tego świata [ornamentum saeculi], ponieważ przez zakonną profesję już 
wyrzekli się tego, o czym mówi św. Paweł: „Nie usiłujcie przypodobać 
się światu, ludziom czy samym sobie” (…). Lecz idźcie za komentarzem 
św. Grzegorza (…): „Przepaszcie wasze biodra, aby oprzeć się pożądli-
wości ciała (…). Abyście byli czyści na ciele i na duszy”. Opanowani 
i zwarci zewnętrznie, będziecie mocni wewnętrznie, w tym co jest waż-
ne dla życia zakonnego.

Niech zatem przełożeni lokalni dopilnują zachowania jednolitości 
w stroju. Aby wszyscy zakonnicy powierzeni ich trosce i odpowiedzial-
ności, tak właśnie byli przepasani. Nie w ten sposób, że jeden tak, a dru-
gi inaczej, po swojemu. Wszyscy przed ludźmi mają się pokazywać jed-
nakowo [pari modo].

Z tym pismem mają się zapoznać wszyscy, należy je odczytać przy 
wspólnym stole, wyjaśnić, wpisać do księgi protokołów i przekazać da-
lej „via cursoria”.

Dan w naszym konwencie mariampolskim Świętego Krzyża, dnia 
12 grudnia RP 178144.

44  List pasterski II, w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, 427 (przekładu tego 
listu z łaciny na język polski dokonali M. Pisarzak MIC i S. Michalenko MIC). 
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Konsekwentnie, wzmianka o wcześniej nakazanym marianom sznu-
rze św. Franciszka znika z Reguły dziesięciu cnót, którą wraz z nową 
redakcją Konstytucji mariańskich wydano po polsku w Wilnie 1791 
roku45: Poza tym niech noszą dziesięć modlitewnych czarnych pacior-
ków, w sposób widoczny wiszących u pasa, czyli dziesięć Zdrowaś Ma-
ryjo na pamiątkę dziesięciu cnót tejże Przeczystej Dziewicy46. Innym 
ważnym szczegółem formalnie wprowadzonym w okresie generalatu 
o. R. Nowickiego do stroju marianów, jako jego obowiązkowa część, 
był biały płaszcz, jaki już sam Ojciec Założyciel nosił i który noszono 
także potem, ale nie zawsze i nie wszyscy47: 
–  Ta sama Rada Generalna, pragnąc utrzymać ów dawny i chwalebny 

zwyczaj, wprowadzony przez samego Czcigodnego Założyciela, w no-
szeniu białego płaszcza, postanowiła i uchwaliła, żeby [biały płaszcz] 
był nabyty i noszony przez naszych wszystkich zakonników, i żeby 
nikt z zakonników nie ważył zjawić się i nie śmiał się okazać bez bia-
łego płaszcza, szczególnie wśród raczej dostojnych osób i w miastach 
(podkreślenie moje – A.M.). Również zdecydowała, żeby nawet bra-
cia nowicjusze postarali się nabyć dla siebie biały płaszcz, w przeciw-
nym razie nie wolno ich dopuścić do profesji48.

–  Zalecając bardzo surowo jednolitość, żeby uwidoczniała się w naszym 
ubiorze tak wewnętrznym, jak zewnętrznym i pragnąc mieć ją zacho-
waną, postanawiamy, żeby białe płaszcze były krótsze o pół łokcia [tj. 
ok. 29,5 cm – przyp. autora niniejszego studium] od samego zakon-
nego habitu (podkreślenie moje – A.M.)49.

45  Por. Reguła Zakonu Księży Marianów pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Błogo-
sławionej Panny Maryi o naśladowaniu dziesięciu cnót Jey upodobanych; Konsty-
tucje Apostolskie dla Zakonu Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Maryi Panny 
Kleryków Regularnych Marianów pod Regułą Dziesięciu Cnót Teyże Maryi, Wil-
no 1791. 

46  Bł. St. Papczyński, Pisma zebrane…, 1542.
47  Por. S. Sydry MIC, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku, 

Warszawa 1930, 80.
48  Dekrety Rady Generalnej, pod przewodnictwem Przewielebnego w Chrystusie 

o. Raymunda Nowickiego STL, Prepozyta i Wizytatora Generalnego Zakonu Klery-
ków Regularnych Marianów pod tytułem Niepokalanego Poczęcia N.M.P., w konwen-
cie korabiewskim św. Michała Archanioła. Dnia 29 i 30 września 1780 r., i 1 paź-
dziernika uchwalone i wyjęte z akt do wiadomości szczególnej wszystkich Braci i kon-
wentów […], w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 14, s. 424. 

49  Postanowienia Kapituły Generalnej, [która odbyła się w konwencie] raśniańskim 
św. Anny w dniach 12-19 września 1788 r., pod przewodnictwem Przewielebne-
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–  Zdecydowane jest, aby nowicjusze, tak do klerykatu, jak do laikatu, 
nie byli dopuszczani do profesji, zanim by nie mieli nabytego przez 
siebie płaszcza zakonnego, o długości do kolana50.
Uważny czytelnik po lekturze powyższych decyzji dostrzeże natych-

miast pewną niekonsekwencję w określaniu długości płaszcza. Raz ma 
on być krótszy o pół łokcia od habitu, a za drugim razem ma sięgać 
już tylko do kolan. Trudno dziś dociec przyczyny tej różnicy. Z pomo-
cą mogą nam tu przyjść przekazy ikonograficzne „białych” zakonników 
mariańskich z XVII, XVIII i XIX w. Do naszych czasów zachowało się 
dziewiętnaście51 znanych nam obecnie przekazów: w Polsce, w archi-
wum generalnym w Rzymie, w klasztorze na górze Balsamão w Portu-
galii oraz w pałacu arcybiskupim w Lizbonie. Na trzech wizerunkach 
z Polski płaszcz wyraźnie sięga do kolan, a na pięciu innych z Balsamão 
i z Rzymu jest już tylko nieco krótszy od samego habitu. Wydaje się, 
że za tą ostatnią wersją długości płaszcza także przemawia fragment li-
stu, jaki ordynariusz wileński bp Michał Zienkowicz kieruje 25 wrze-
śnia 1751 r. do Kongregacji Biskupów i Zakonników w sprawie wspo-
mnianego już ks. J. Turczynowicza. Według relacji biskupiej ks. Turczy-
nowicz, ponieważ był kapłanem diecezjalnym, zamienił strój kapłański, 

go w Chrystusie o. Stanisława Mogienia S.T.L., Prepozyta Generalnego, przepisa-
ne do przestrzegania Klerykom Regularnym Marianom pod tytułem Niepokalane-
go Poczęcia N.M.P., w: Decreta – Ordinationes Capitulorum…, p. 19, s. 473.

50  Postanowienia kapitulne uchwalone w czasie Kapituły Generalnej w konwencie 
raśniańskim w dniach 20-27 października 1793 r. pod przewodnictwem Prze-
wielebnego o.Tadeusza Białowieskiego S.T.L, Prepozyta i Wizytatora Generalnego, 
przepisane do przestrzegania Klerykom Regularnym Marianom, w: Decreta – Or-
dinationes Capitulorum…, p. 18, s. 496. 

51  Są to: portrety o. Papczyńskiego w: Skórcu, Puszczy Mariańskiej, Goźlinie, na 
Mariankach w Górze Kalwarii, w Mariampolu i w Balsamão oraz portugalska 
rycina w Archiwum Generalnym Księży Marianów w Rzymie, miedzioryt w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i miedzioryt z Gabinetu Rycin króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego; portrety o. Wyszyńskiego w: Goźlinie, dwa w Balsamão, w pałacu ar-
cybiskupim w Lizbonie i miedzioryt w Archiwum Prowincjalnym Księży Maria-
nów w Warszawie; portret o. R. Nowickiego w Goźlinie; obraz „Msza św. Ojca 
Założyciela” w Skórcu; obraz symbolizujący przeszczepienie Zakonu Marianów 
do Portugalii oraz drugi ukazujący archanioła Rafała prowadzącego o. Wyszyń-
skiego do Balsamão – oba znajdują się w Balsamão; litografia kolorowana ma-
riańskiego zakonnika zamieszczona w: Rys Historyczny Zgromadzeń Zakonnych 
Obojej Płci wraz z Rycerskimi Zakonami i Orderami Państw, t. I. Zakony męskie, 
Warszawa 1848, (ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie). 
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by – jak sam twierdził – nie kalać go kwestą, na habit podobny wpraw-
dzie do stroju używanego przez członków Zakonu Marianów, ale i róż-
niący się odeń zarówno kolorem, który nie jest biały, jak i płaszczem się-
gającym tylko do kolan52. Natomiast ks. Jędrzej Kitowicz (1728-1804) 
w swoim Opisie obyczajów za panowania Augusta III, podaje następują-
cą charakterystykę stroju mariańskiego, a w niej szczegół odnoszący się 
do płaszcza: Krój ich sukni taki, jaki był przedtem pijarów, to jest suk-
nia długa do ziemi, fałdzista, z przodu zaszyta, z płaszczykiem krótkim 
do kolan (podkreślenie moje – A.M.), czapka wykrawanka, kolor bia-
ły53. Należy tu zaznaczyć, że habit marianów dopełniało nakrycie gło-
wy w postaci czarnego biretu i czarnej piuski (a nie białych, jak wie-
lu chciałoby widzieć)54.

Rządy o. Nowickiego charakteryzowały się wieloma śmiałymi refor-
mami. Ksiądz Jan Kosmowski MIC, badacz tego okresu historii mariań-
skiej, pisze o tym: w drugiej połowie XVIII w. wielu zakonów nie omi-
nął kryzys, którego korzeni należy upatrywać przede wszystkim w po-
przedniej epoce saskiej. Były one atakowane przez niektórych przedsta-
wicieli Oświecenia, którzy zarzucali im bezużyteczność. Ze strony bisku-
pów, a także niektórych świeckich, płynęły zachęty pod adresem zako-
nów, aby dokonały reformy zgodnie z duchem czasów i aktywnie włą-
czyły się w dzieło odnowy kulturalnej i moralnej społeczeństwa. Problem 
reformy stał się dla Zgromadzenia Marianów zadaniem pierwszorzędnej 
wagi55. W tym kontekście warto przytoczyć mało znany epizod z histo-
rii Zgromadzenia, który dowodzi, jak daleko marianie tamtych czasów 
gotowi byli pójść w owych reformach. Opisuje go mariański historyk, 
działający w latach 30. ubiegłego stulecia, ks. Stefan Sydry MIC: Spra-
wa zmiany habitu była podnoszona ze strony społeczeństwa (podkreśle-
nie moje – A.M.). W 1782 roku odbyła się kapituła o doniosłym znacze-
niu, która zamierzyła sobie przeprowadzenie gruntownej reformy całego 
Zakonu. Na tę kapitułę jako swego przedstawiciela delegował biskup inf-

52  J. Kałowski MIC, Działalność zakonodawcza Księdza Józefa Turczynowicza…, 56.
53  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985. Cytowa-

ny fragment pobrano ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej; Opis 
obyczajów…, w rozdziale: O bernardynach i innych zakonach. 

54  Por. S. Sydry MIC, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku…, 
80, oraz materiał ikonograficzny z XVIII i XIX w. z Balsamão i z Polski.

55  J. Kosmowski MIC, Marianie w latach 1787-1864, Warszawa – Lublin 2004, 25.
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lancki [Józef Kazimierz Kossakowski (1738-1794) – przyp. A.M.] o. Ta-
deusza Białowieskiego, przełożonego rezydencji w Janowie, zlecił mu 
przedstawienie kapitule jego postulatów zmierzających do reorganiza-
cji Zakonu, stosownie do nowych wymagań. Nadto wystosował biskup 
list do generała Zakonu mocno polecający poważne potraktowanie jego 
wskazówek. W liście tym zwraca uwagę, żeby kapituła porobiła zmia-
ny w kierunku rozwinięcia prac Zakonu na zewnątrz przez służbę kra-
jowi, bo w przeciwnym razie grozi nieodwołalnie konfiskata majątków 
zakonnych. Nie wystarczą same tylko oficja kościelne, kontemplacja, na-
leży przyjść z pomocą Komisji Edukacyjnej [chodzi o Komisję Edukacji 
Narodowej – przyp. A.M.], bo sama podołać nie może, zakładać szkółki 
przy klasztorach, by wszystkie dzieci szlachty mogły się uczyć. Drugie 
przeogromne pole do pracy to misje ludowe. Jeżeli kapituła uwzględni te 
dezyderaty, to biskup inflancki ofiaruje w swej diecezji trzy bogate fun-
dacje Zakonowi. Nadto mocno wnosił sprawę zmiany [białego – przyp. 
A.M.] habitu na czarny. Najwyżej niech zostawią pas biały, żeby za-
konnicy tak znacznie nie wyróżniali się od duchowieństwa świeckiego. 
Tym bardziej jest to potrzebne w jego diecezji, bo tu katolicy są rozsiani 
pośród dysydentów.

„Byłoby moim uważnym wszelkich okoliczności rozebranych życze-
niem, ażeby nawet przy zatrzymaniu wszystkich reguł i zachowania 
we wszystkim kroju sukien, co do koloru nie czynić różnicy od przyję-
tego już przywykłego oczom publicznym koloru czarnego dla duchow-
nych, zostawiwszy, jeżeliby się to zdawało, dla różnicy same pasy bia-
łe. Czyliż można przypuścić do rozsądnej uwagi, ażeby farba powierz-
chowna wpływała w ducha ustawy, przeto nie upatruję w tym żadnej 
racji ważnej, a szczególnie co do mojej diecezji, położonej między dysy-
dentami, uważałem nie jakoweś wrażenie szczególne z samego ubioru 
(...). Rozumiem też, że i racja ekonomiczna stać by się mogła do tej re-
formy przekonująca i racja ulegania samej w tej mierze opinii powszech-
nej (podkreślenie moje – A.M.)”56.

56  Dosłowny cytat fragmentu listu bp. J.K. Kossakowskiego, w którym zachęca on 
marianów do zmiany koloru habitu w: S. Sydry, Czcigodny Sługa Boży o. Stani-
sław od Jezusa Maryi Papczyński i jego dzieło w świetle dokumentów, Warszawa 
1937, 281.
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 List ten jest ujęty w jędrne, zdecydowane zdania, przemawia z si-
łą przekonania o potrzebie zmiany dotychczasowego systemu pracy 
zakonnej.

Odpowiedział nań o. Nowicki dnia 29 września 1782 r., że zdaje 
sobie doskonale sprawę z opinii społeczeństwa o zakonnikach, dlatego za 
kardynalne swe prawo przyjął obowiązek organizowania misji [ludowych 
– przyp. A.M.] i szkół parafialnych. Co do koloru habitu pragnąłby się 
zgodzić, gdyby to do niego należało, ale nie może zrobić takich zmian bez 
pozwolenia Stolicy Apostolskiej (podkreślenie moje – A.M.)57.

Pomimo gotowości do zmiany koloru habitu mariańskiego, jaką wy-
raził o. generał Nowicki, myśl ta, jak należy przypuszczać na podsta-
wie zachowanych dokumentów, nie została podjęta w następnym stu-
leciu. Czasami jedynie trudne okoliczności tamtych czasów wymusza-
ły na przełożonych pewne ustępstwa od ogólnie obowiązującej reguły. 
Przypadki takie wydają się jednak być tylko sporadyczne. O jednym 
z nich czyni wzmiankę ks. Sydry: W części Polski, oderwanej w pierw-
szym rozbiorze, już w roku 1832 zabronił rząd schizmatycki wstępowa-
nia do zakonów. Z tego powodu generał o. Placyd Czubernatowicz po-
zwolił diakonowi Onufremu Szyrwidowi na chodzenie w czarnej sutan-
nie świeckich księży, by nie zdradzał, że jest zakonnikiem58.

Poza opisanym wyżej przypadkiem należy chyba przyjąć tezę, że 
XIX-wieczni marianie pozostali wierni swojej zakonnej szacie, żyjąc nie-
kiedy nawet poza wspólnotą zakonną. Dowodzić tego może 11 foto-
grafii59, jakie zachowały się do naszych czasów w archiwum general-
nym oraz archiwum polskiej prowincji Zgromadzenia. Szczególnie jed-
na z nich zasługuje na naszą uwagę, ponieważ przedstawia o. Bernar-

57  Tenże, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII wieku…, 81.
58  Tenże, Czcigodny Sługa Boży o. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński…, 287.
59  Są to: 3 fotografie o. Wincentego Sękowskiego (1840-1911); 2 fotografie o. An-

drzeja Jurewicza (1823-1908); 2 fotografie o. Kazimierza Pestynka (1828-1893); 
fotografia o. Andrzeja Strupińskiego (1829-1892); fotografia o. Jerzego Czesna-
sa (1835-1892), który notabene udzielił sakramentu chrztu św. Jerzemu Bole-
sławowi Matulaitisowi, przyszłemu odnowicielowi Zakonu Marianów, w koście-
le w Mariampolu, dnia 13 kwietnia 1871 r.; fotografia grupowa z wizytacji bi-
skupiej w „przytułku dla starców” w Górze Kalwarii ok. 1900 r., na której uwi-
doczniony jest o. Bernard Pielasiński (1832-1914); fotografia grupowa, na któ-
rej uwidocznieni są dwaj mariańscy klerycy: Wincenty Sękowski i Szymon Sza-
łaszewicz (1840-1878), wówczas studenci Warszawskiej Akademii Duchownej, 
którą ukończyli w 1862 r. 
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da Pielasińskiego wiele lat po kasacie Zakonu. Zrobiono ją około 1900 
roku podczas wizytacji biskupiej w „przytułku dla starców” w Górze 
Kalwarii, gdzie kapelanem był o. Bernard. Dawny marianin jest na 
zdjęciu w białym habicie, w którym chodził do końca życia, pomimo 
że formalnie nie był już zakonnikiem60. Na podstawie tych fotogra-
fii i ryciny z 1848 r., jak również posiłkując się przytoczonym wyżej 
opisem J. Kitowicza oraz pozostałą XVIII-wieczną ikonografią ukazują-
cą habit mariański, ze znaczną precyzją można odtworzyć jego specy-
ficzny krój, jaki miał on w momencie, w którym przestał nas prawnie 
obowiązywać. Jest także możliwe dokładne odtworzenie wyglądu ko-
ronki dziesięciu cnót NMP, jaką nosili marianie przy habicie. Zacho-
wał się bowiem jeden jej egzemplarz, znaleziony61 podczas remontu 
kościoła Wieczerzy Pańskiej na Mariankach w Górze Kalwarii, wiosną 
1962 roku62. Według dużego prawdopodobieństwa mogła ona należeć 
do o. generała Tadeusza Białowieskiego (1750-1832), który jako je-
dyny, obok Ojca Założyciela, został pochowany w Wieczerniku63. Jego 
grób odkryto w czasie wspomnianego wyżej remontu64.

6. U progu odnowy…

Jest wrzesień roku 1908. W ostatnim klasztorze mariańskim w Ma-
riampolu żyje jeszcze o. Wincenty Sękowski, ostatni „biały marianin” 
i zarazem przełożony generalny Zakonu. Do niego to zwraca się listow-
nie młody wówczas kapłan, profesor Akademii Duchownej w Peters-
burgu – ks. Jerzy Matulewicz, prosząc o przyjęcie do Zakonu. W swo-
im liście ks. Jerzy wyraża w imieniu własnym oraz swego przyjaciela, 
pragnienie przywdziania habitu mariańskiego:

60  Por. J. Kałowski MIC, Kontrowersyjne problemy odnowy, w: Marianie, red. J. Bu-
kowicz MIC, T. Górski MIC, Rzym 1975. 

61  Wg ustnej relacji J. Kosmowskiego MIC.
62  Por. E. Makulski MIC, Dziedzictwo. Odbudowa kościoła Wieczerzy Pańskiej w Gó-

rze Kalwarii, Wrocław 2001, 27.
63  Por. Album Zmarłych Ojców i Braci Zgromadzenia Księży Marianów, red. J. Bu-

kowicz MIC, Warszawa – Stockbridge 1997, 53.
64  Por. E. Makulski MIC, Dziedzictwo. Odbudowa kościoła Wieczerzy Pańskiej…, 

33-34.
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Petersburg, [8-9 września]65 1908

Przewielebny i Najdroższy Ojcze!

Goszcząc w Mariampolu błagałem Drogiego Ojca, by nie przestawał 
troszczyć się o uzyskanie pozwolenia władz na otwarcie klasztoru. Czy-
niłem to ze względu na samego siebie oraz kilku moich przyjaciół.

Już od dawna odczuwam pragnienie doskonalszego życia. Tylko szko-
da mi było opuścić Kościół w naszym kraju, gdzie jest tak wiele pra-
cy, a pracowników tak mało, i wyruszyć gdzieś do obcych stron, więc 
zostałem.

Teraz, kiedy w naszym kraju panuje większa wolność, kiedy za-
czynają się odradzać zakony, chciałbym zrealizować swoje pragnienia, 
a zwłaszcza pragnąłbym wstąpić do Zgromadzenia Marianów. Rozma-
wiałem o tym z jednym ze swych przyjaciół66; on również wraz ze mną 
od razu by wstąpił. Prawie jesteśmy pewni, że jeszcze dwóch naszych 
przyjaciół również by chciało przywdziać habit mariański (podkreślenie 
moje – A.M.)67. Jestem przekonany, że później za nami poszliby niektó-
rzy z naszych uczniów68.

65  W brudnopisie data wstawiona później: 7 X 1908. Treść listu i reakcja adresa-
ta wskazują na 8-9 IX 1908. 

66  Buczys (Bučys) Franciszek Piotr (1872-1951), kolega i przyjaciel ks. Matulewi-
cza. Po studiach w Sejnach, Petersburgu i Fryburgu, w latach 1902-1915 był 
profesorem apologetyki w Akademii Duchownej w Petersburgu. 29 VIII 1909 
roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Marianów. W okresie późniejszym 
był rektorem Uniwersytetu Kowieńskiego, generałem marianów i biskupem ob-
rządku bizantyńsko-słowiańskiego (EK, II, 1153-1154).

67  Cywiński Antanas i Totoraitis Jonas.
   Cywiński (Civinskas) Antanas (1867-1913) otrzymał doktorat z teologii w „Gre-

gorianum” w Rzymie oraz studiował socjologię i filozofię we Fryburgu (1900-
1902), gdzie był kolegą ks. Matulewicza. Do marianów został przyjęty 9 I 1910, 
jednak nie rozpoczął nowicjatu z powodu choroby (EL, I, 550).

   Totoraitis Jonas (1872-1941) studiował w Sejnach i we Fryburgu, gdzie w 1904 
roku otrzymał doktorat z filozofii. 9 I 1910 roku o. generał Wincenty Sękowski 
przyjął go do Zgromadzenia Księży Marianów. Śluby złożył 13 VII 1911 roku. 
Wykładał historię na Uniwersytecie Kowieńskim (1923-1937) i był pierwszym 
prowincjałem litewskim (1930-1933). Autor wielu prac z historii Litwy (EL, V, 
476).

68  J. Bukowicz MIC, T. Górski MIC, Odrodzenie Zgromadzenia Księży Marianów 
w latach 1909-1910 (dokumenty), Warszawa 1995, 51-52. 
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Jak wiadomo, warunki zewnętrzne zmuszą wkrótce ks. Matulewi-
cza do wyboru ukrytej drogi realizacji swojego powołania zakonnego. 
Pomimo to, jeszcze dwa lata później – 27 października 1910 r., bł. Je-
rzy Matulewicz zanotuje w swoim Dzienniku:

Obyśmy nasze myśli, pragnienia i zamiary kierowali ku temu jedne-
mu, aby wszędzie wnosić Chrystusa, wszystko przepajać Jego duchem, 
wszędzie wywyższać imię Kościoła. W tym celu mamy się posługiwać 
wszystkimi uczciwymi środkami: strojem kapłanów lub jeżeli byłoby le-
piej – habitem zakonnym (podkreślenie moje – A.M.), a jeżeli byłoby sto-
sowniej – odzieniem świeckim, jak również nauką, sztuką, pracą, ma-
jątkiem, krwią własną i wszystkim. Czemuż nie mielibyśmy, gdy po-
trzeba, wykorzystać dla większej chwały Bożej i dobra Kościoła wszyst-
kiego, co Bóg stworzył i co dobrego istnieje?69. 

Ojciec generał W. Sękowski w piśmie z dnia 20 lipca 1909 roku 
pisze do papieża Piusa X: Ponieważ wszyscy sądzą, że pewne ogniska 
życia zakonnego są konieczne w naszych stronach, a równocześnie są 
kandydaci, którzy już od dawna pragną wstąpić do naszego Zgromadze-
nia, rozważywszy sumiennie to wszystko, doszliśmy do wniosku – jeże-
li z powodu zakazów rządowych inaczej zaradzić nie można (podkreśle-
nie moje – A.M.) – aby w Zgromadzeniu Księży Marianów wolno było, 
za zgodą Stolicy Apostolskiej, wieść życie bez żadnych oznak zewnętrz-
nych naszego powołania. Proszę przeto, aby Stolica Apostolska, biorąc 
pod uwagę przeszkody życia zakonnego, jakie u nas istnieją, zwolniła 
nas od noszenia habitu zakonnego (podkreślenie moje – A.M.)70. 

W ślad za tym listem ks. Jerzy Matulewicz skieruje 30 lipca 1909 
roku pismo do prefekta Kongregacji Zakonników kard. J. Vives y Tu-
ty, w którym napisze:

I. W imperium rosyjskim władza państwowa dokonała kasaty 
wszystkich zakonów i zgromadzeń zakonnych. 

Także i Zgromadzenie Księży Marianów od roku 1864 nie mogło i nie 
może nadal przyjmować nowicjuszy. W ten sposób Zgromadzenie Księży 
Marianów wkrótce przestanie w ogóle istnieć. Chyba że, nie zważając 
na zakaz państwowy, będzie nadal przyjmowało nowicjuszy i prowadzi-
ło życie zakonne, nie zdradzając się z tym, na ile to możliwe, przed wła-

69  Bł. J. Matulewicz, Dzienniki, Licheń Stary 2009, 41.
70  J. Bukowicz MIC, T. Górski MIC, Odrodzenie Zgromadzenia Księży Marianów…, 

68. 
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dzami państwowymi. Że taki rodzaj życia zakonnego w Rosji jest możli-
wy dowodzą tego inne liczne tego rodzaju zgromadzenia zakonne, które 
tu dobrze się rozwijają i są bardzo pomocne dla Kościoła.

Przeto i Zgromadzenie Księży Marianów pokornie prosi, aby i jemu 
było wolno, nie zważając wcale na niegodziwe prawa państwowe, ale 
stosując się jedynie do praw Kościoła – świętej Matki naszej – istnieć 
dalej, nie okazując niczym na zewnątrz, o ile to możliwe, wobec władz, 
swojej przynależności do zakonu. 

II. Następnie, tak z powodu trudności, na jakie w naszych stronach 
jest narażone życie zakonne, jak też z powodu zmienionej sytuacji i po-
dejmowanych prac, należałoby wprowadzić pewne zmiany w konstytu-
cjach mariańskich, na przykład: jak to łatwo pojąć, byłoby niemożliwe 
dalsze noszenie habitu zakonnego...

Przeto pokornie prosimy:
1) aby Stolica Apostolska zdyspensowała nas łaskawie od noszenia 

habitu zakonnego (podkreślenie moje – A.M.)71. 
Jak wiadomo, Stolica Apostolska przychyliła się do powyższych 

próśb i 28 listopada 1910 r. zatwierdziła zreformowane Zgromadze-
nie Księży Marianów oraz jego nowe Konstytucje. Reszta jest już hi-
storią odnowionego Zgromadzenia…
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Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński (1631-1701). 
Obraz nieznanego artysty z przeł. XVII i XVIII w. 

Klasztor Marianów w Skórcu. Jest to najstarszy wizerunek 
Ojca Założyciela jaki obecnie posiadamy.

Czcigodny Gliceriusz Landriani SP (1588-1612).
Obraz nieznanego artysty z XVII w.
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Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.
Obraz nieznanego artysty z 1 poł. XVIII w. 
Klasztor Marianów w Puszczy Mariańskiej

Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.
Obraz z 2 poł. XVIII w., którego autorem według dużego 

prawdopodobieństwa mógł być br. Franciszek Niemirowski 
OIC (1735-1795). Klasztor Marianów w Mariampolu, Litwa.
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Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński.
Rycina autorstwa I.B. Dourneau, wykonana prawdopodobnie 

w Portugalii w połowie XVIII w.
Archiwum Generalne Księży Marianów w Rzymie.

Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, jako orędownik 
dusz czyśćcowych. Obraz nieznanego artysty z końca XVIII w.

Klasztor Marianów na Mariankach w Górze Kalwarii.
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Czcigodny o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński (1700-1755).
Obraz nieznanego artysty z 2 poł. XVIII w.

Klasztor Marianów na wzgórzu Balsamão, Portugalia.

Czcigodny o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński (1700-1755).
Obraz z 2 poł. XVIII w., przypisywany o. Janowi 

Niezabitowskiemu OIC (1744-1804). Klasztor Marianów w Goźlinie.
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Obraz z 2 poł. XVIII w., przypisywany A. Padrão, symbolicznie 
ukazujący przeszczepienie Zakonu Marianów do Portugalii.

Klasztor Marianów na wzgórzu Balsamão, Portugalia.

Ojciec Jan Rajmund Nowicki OIC (1736-1806). 
Obraz z 2 poł. XVIII w. przypisywany o. Janowi 

Niezabitowskiemu OIC (1744-1804). Klasztor Marianów w Goźlinie.
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Litografia kolorowana zakonnika mariańskiego, 
zamieszczona w: Rys Historyczny Zgromadzeń Zakonnych Obojej Płci 
wraz z Rycerskimi Zakonami i Orderami Państw, t. I Zakony męskie, 
Warszawa 1848 r. (ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie).

Ojciec Kazimierz Pestynek OIC (1828-1893). 
Fotografia z 2. poł. XIX w. 

Archiwum Prowincjalne Księży Marianów w Warszawie.
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Ojciec Andrzej Jurewicz OIC (1823-1908).
Fotografia z 2 poł. XIX w. lub 1 poł. XX w.

Archiwum Prowincjalne Księży Marianów w Warszawie.

Ojciec Wincenty Sękowski OIC (1840-1911).
Fotografia z 2 poł. XIX w. lub 1 poł. XX w.

Archiwum Prowincjalne Księży Marianów w Warszawie.

   

Geneza habitu mariańskiego. Krótkie studium historyczne
545



ABSTRACT 

EPHEMERIDES 

MARIANORUM
2(2013) 515-546

Andrzej Mączyński MIC
546

Genesis of the Marian Habit: 
A Brief Historical Study

The author speaks of the genesis and form of the Marian 
habit in the period before the renovation of 1909. First, 
he presents the habit as planned by the Founder of the 
Congregation, Blessed Stanislaus Papczyński. Next, he discusses 
how the Rule of the 10 Virtues of the Blessed Virgin Mary, 
which the Marians accepted in 1699, informs us about the 
habit. The author also quotes parts of the first Marian laws 
that speak about the habit. Subsequently, he depicts Fr. Casimir 
Wyszyński’s concern for the preservation and defense of the 
Marian habit; Fr. Raymond Nowicki’s reforms regarding the 
habit and the attempts to change its color made in the 19th 
century. The appendix displays several photos of Marians 
wearing the white habit.

Key words: religious habit, “the White Marians,” Blessed 
Stanislaus Papczyński, Servant of God Casimir Wyszyński, Fr. 
Raymond Nowicki, Congregation of Marian Fathers.
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Sztuka wychowywania 
w posłannictwie marianów

Nad sztukę wychowania nic nie ma ważniejszego
(św. Jan Chryzostom)

Jakie miejsce zajmuje umiejętność wychowywania w mariańskim 
charyzmacie? Z pewnością wychowywanie w duchu katolickim i po-

wszechnym i tworzenie nowego człowieka oznacza współdziałanie 
z Duchem Świętym. Człowiek wychowany jest tym, który otrzymał 
od Boga szczególne dary, a dzięki wychowawcom rozwija je dla dobra 
wspólnego. Proces wychowania stanowi długoletnią pracę nad czło-
wieczeństwem i duchowością każdej istoty ludzkiej i wymaga dobrze 
przygotowanych wychowawców, którzy potrafią zaszczepić w niej za-
sady, wartości i styl życia właściwy człowiekowi stworzonemu na po-
dobieństwo Boże. 

Pojęcie wychowanie można określić symbolem 5xW, który oznacza: 
wolność, wymagania, wartości, wytrwałość, wierność. Natomiast ne-
gacją wychowania będzie symbol 5xZ: zniewolenie, zahamowanie, za-
straszenie, zostawienie [porzucenie] i zniszczenie. Przez wolność rozu-
miem, za Katechizmem Katolickim, takiego człowieka, który jest nie-
zależny w czynieniu dobra. Im więcej tego dobra czyni, tym więcej 
w nim wolności. Mówiąc o wymaganiach, bierzemy w wychowaniu 
pod uwagę złotą regułę Jezusa: Co byście chcieli, żeby wam ludzie czy-
nili, i wy im czyńcie (Mt 7, 12). Wartości, które są ważne w wycho-



waniu, to przede wszystkim przykazanie miłości Boga i bliźniego jak 
siebie samego oraz Dekalog i wartości metafizyczne: Dobro, Prawda, 
Piękno, Świętość. W wytrwałości musimy widzieć współdziałanie z ła-
ską Bożą i łaską stanu. Skoro Bóg kogoś do czegoś powołał to też daje 
mu do tego „narzędzia”, aby wytrwał. Wierność zaś jest bezwzględ-
nym i bezdyskusyjnym TAK Bogu i Kościołowi oraz ludziom, którym 
się ślubowało na całe życie. Jeśli zabraknie jednego z tych elementów, 
a wkradnie się fałszywe rozumienie wolności, wartości, wierności, to 
następuje deformacja (antywychowanie), czyli zniewolenie (samowola) 
i zniszczenie (swawola) – to znaczy 5xZ.

Warto więc, zanim podejmiemy trud wychowywania innych, po-
stawić sobie pytanie, jak sami zostaliśmy wychowani i czy posiada-
my charyzmat samowychowania? A także, czy otrzymaliśmy powoła-
nie do wychowywania drugich według doskonałego wzoru, jakim jest 
Jezus Chrystus? Gdybym posiadał zdolności pedagogiczne i miał tytuły 
naukowe, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym (parafraza Hym-
nu o miłości św. Pawła). 

Niniejszy artykuł dotyczy pozytywnego aspektu wychowywania, 
który kształtował mariańskie dzieło wychowywania dzieci i młodzie-
ży. Refleksje zostaną zawarte w trzech częściach. Pierwsza, zatytułowa-
na: Pierwotna wiara ojców, nawiązuje do założeń programowych i ide-
owych tworzącego się i odnawiającego Zgromadzenia Księży Marianów. 
Druga, Nadzieja wychowawców, omawia założenia, jakie przyświecały 
tym, którzy oddawali swe siły i talenty w służbie na rzecz wychowania 
nowych pokoleń dobrych ludzi i Polaków. Trzecia: Rozpoznali ich po 
Miłości, opisuje doświadczenia ukryte w sercach dzieci, które czerpią 
radość i szczęście z dziedzictwa Pro Christo et Ecclesia. W zakończeniu 
umieszczę wnioski i konkluzje oraz moje credo wychowawcze.

1. Pierwotna wiara ojców

W wychowaniu ważne jest to, jakim człowiekiem się staję. Dlate-
go Bóg jest zawsze pierwszym wychowawcą, a On wychowuje przez 
próby, krzyże i cierpienia. Człowiek pokorny potrafi przyjąć wszystko 
z ręki Najwyższego. Człowiek pyszny czyni po swojemu, nie przyjmu-
jąc żadnych pouczeń. Pycha poprzedza upadek najlepiej wykształcone-
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go, pokora zaś gwarantuje wielkość dobrze wyedukowanemu1. Dobrze 
to wyraził w książce Człowiek a społeczność profesor KUL S. Kowal-
czyk: W życiu współczesnym człowiek nie jest przede wszystkim osobą 
ludzką, lecz wcieloną funkcją: kolejarzem, urzędnikiem, nauczycielem, 
bossem związkowym (dodajmy księdzem), czy jakimkolwiek innym… 
Gdy nie dostrzegamy niczego innego w drugim poza zbiorem orzeczni-
ków… jesteśmy wypełnionymi formami. To prawda, że nie jest istot-
ne to, iż jestem uczniem – nauczycielem, chorym – lekarzem, biednym 
– bogatym, pracownikiem – szefem, salezjaninem – marianinem, peni-
tentem – księdzem, wiernym – papieżem, lecz istotne jest to, jakim je-
stem człowiekiem, jakim chrześcijaninem. Umiejętnie ujął to św. Pa-
weł: Nie ma już Żyda ani poganina, […] wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie (Ga 3, 28), a św. Augustyn wyraził to słowami: 
Dla was jestem biskupem, a z wami chrześcijaninem. Tego bogactwa 
wiary i różnorodności charyzmatów może każdy marianin nauczyć się 
od ojców w wierze.

Wiara w pomoc i obronę Maryi przed niebezpieczeństwami wynie-
siona z rodzinnego domu ma wpływ na osobisty charyzmat człowie-
ka przez całe jego życie. Słynna epopeja o Polakach pozbawionych Oj-
czyzny, czyli Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, gdzie jedynym ratun-
kiem była święta wiara, mówi o tym dobitnie: Panno Święta, co [...] 
w Ostrej świecisz Bramie… jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś 
cudem… i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść za wróco-
ne życie podziękować Bogu… Patrząc na bł. Ojca Założyciela, łatwo za-
uważyć, w jakiej atmosferze i religijności wzrastał w Podegrodziu Sta-
nisław Papczyński. W czasach, gdy Rzeczpospolita mogła rozwijać się 
bezpiecznie i w pokoju, dom rodzinny musiał być strzeżony z większą 
czujnością. Z doświadczenia wynika, że łatwiej ukształtować człowie-
ka w trudnych warunkach niż w rozluźnionej dyscyplinie. Potwierdza 
to postawa o. Stanisława, który zakładał Zakon nie w bezpiecznej sy-
tuacji w kraju, ale w trudnych czasach saskich, pełnych demoraliza-
cji oraz obfitujących w bijatyki i swawole. Szlachetni rodzice Stasia 
żyli i gospodarzyli na Ziemi Sądeckiej, słynącej z klasztoru założone-
go przez św. Kingę, który przygarniał i formował wielu świętych. Licz-

1  Więcej można o tym przeczytać u św. Bernarda z Clairvaux w: O stopniach poko-
ry i pychy. 
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ne rozsiane po górach i dolinach Ziemi Sądeckiej przydrożne kapliczki 
najdobitniej świadczą o przywiązaniu ludzi do Chrystusa i Maryi. Naj-
mocniej pokazuje pobożność miejscowej ludności sanktuarium Matki 
Bożej Ludźmierskiej, do którego niewątpliwie wielokrotnie pielgrzymo-
wali rodzice Stasia, jak i on sam. Być może tam otrzymał i wymodlił 
powołanie maryjne. Różnymi ścieżkami prowadziła Opatrzność mło-
dzieńca, który odpowiedział na wezwanie Najświętszej Panienki. Naj-
pierw znalazł się w szkołach pijarskich, daleko od rodzinnego domu. Pa-
tronką Schole Piae (Pobożnych Szkół) jest Matka Boża Dobrych Nauk. 
Dla Stanisława bycie pijarem oznaczało: kochać dzieci i młodzież i po-
święcić dla nich całe życie. To zamierzenie przyświecało mu podczas 
wstępowania do Zakonu i przez całe zakonne życie. Apostołować dla 
pijara to tyle, co stać się współpracownikiem Chrystusa Prawdy, któ-
ry pragnie wychowywać ludzi. Temu powołaniu o. Papczyński pozo-
stał wierny do końca. Opuszczał Zakon Pijarów jako znany kaznodzie-
ja i profesor. Pragnął dalej służyć Niepokalanej Matce i pozostał wier-
ny głosowi sumienia wzywającego go do dalszej pielgrzymki wiary. Peł-
nił ją do odwołania, fundując pierwszy polski zakon Towarzyszy Ma-
ryi, zakładając klasztory w Puszczy Korabiewskiej, Goźlinie i Nowej Je-
rozolimie (Górze Kalwarii), pielgrzymując pieszo do Wiecznego Miasta 
i na łożu śmierci w testamencie zostawiając swych duchowym spadko-
biercom Opatrzność Bożą. Śledząc losy naszego Brata, Ojca i Założy-
ciela, to samo możemy powiedzieć o każdym młodym człowieku, któ-
rego Bóg wzywał na mariańskie niwy. Wystarczy popatrzeć na działal-
ność Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego, następcy o. Założyciela, 
który wprowadził marianów na maryjną ziemię Portugalii. Na wszyst-
kich Białych Marianów, którzy nieśli tę duchowość Niepokalanego Po-
częcia na słowiańskie Czechy i Kresy. Gdy przyszły zabory Polski, lata 
rusyfikacji i germanizacji, a duchowi synowie Papczyńskiego byli ska-
zywani na daleką zsyłkę, mimo wszystko pozostali oni wierni mariań-
skiej drodze wytyczonej cierpieniem i wsparciem Najświętszej Panny. 
To Opatrzność uratowała Zakon Niepokalanego Poczęcia od zagłady, 
ofiarowując mu Odnowiciela w osobie bł. biskupa Jerzego Matulewi-
cza, który złożył śluby na ręce bpa Ruszkiewicza i w obecności ostat-
niego generała o. Sękowskiego, a potem pociągnął za sobą nowe rze-
sze kapłanów i braci. Można zauważyć wiele zbieżności w powołaniu 
maryjnym Odnowiciela Marianów z Ojcem Założycielem. Błogosławio-
ny Jerzy już od dzieciństwa był zdany na łaskę Miłosierdzia Bożego. 
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W wieku trzech lat stracił ojca, gdy miał 10 lat zmarła jego matka. 
Urodził się w pobliżu parafii Mariampol prowadzonej przez marianów, 
zatem całe życie wzrastał pod opieką duchową pracujących tam ka-
płanów. Chrztu udzielił mu o. generał Jerzy Czesnas, a w gimnazjum, 
do którego uczęszczał, lekcje prowadzili księża marianie. Dzięki wierze 
mógł sprostać trudnym chwilom osamotnienia, sieroctwa i ciężkiej cho-
roby (rozwijającej się gruźlicy kości). Pracując ciężko na gospodarstwie, 
w polu, nie zaniedbywał modlitwy różańcowej. Niebo wysłuchało wo-
łań tego szlachetnego młodzieńca. Został zabrany przez kuzyna, pro-
fesora z Kielc, gdzie kontynuował naukę i zrealizował swoje marzenie 
zostania kapłanem. W całej historii jego zawierzenia życia Bogu widać 
działanie i ciche prowadzenie Matki Kościoła. Zwłaszcza w dobrowol-
nym przyjęciu ślubów zakonnych, by ratować ginący Zakon o. Stani-
sława i nadać mu nowego ducha. Udaje mu się to pomimo piętrzących 
się przeciwności. Zakonnicy musieli ukrywać się przed dekretami ka-
sacyjnymi władz carskich. Ojciec Jerzy formuje nowych marianów we 
Fryburgu i Petersburgu. Podobnie jak ojciec Założyciel, wrażliwy jest 
na biedy społeczne, organizuje w Warszawie sierociniec na Bielanach, 
wspiera ubogą młodzież na Pradze w Zakładzie Wacława i Jadwigi Mań-
kowskich. Cechy mariańskie, znamionujące Założyciela i Odnowiciela, 
to miłość i służba Chrystusowi i Kościołowi na wzór Niepokalanej Mat-
ki. Obaj cieszyli się uznaniem władz świeckich, słynęli z kierownictwa 
duchowego, byli cenionymi spowiednikami, dbali o trzeźwość i wycho-
wanie w patriotyzmie. Miłość do Zgromadzenia była dla nich najważ-
niejsza, a zaraz po niej troska o najuboższych i najsłabszych. Świątobli-
wi ojcowie naszego zakonu często podkreślali, że nie lękają się prac naj-
bardziej upokarzających, byle tylko jaśniał i rozwijał się Kościół Chry-
stusowy. Ich przykład pozwala lepiej zrozumieć kolejne powołania, ale 
przede wszystkim wytyczyć kierunek rozwoju charyzmatu mariańskie-
go. W drodze Bożego wezwania można dostrzec podobne wątki, które 
podkreślali: wrażliwość na ubogich i troska o piękno duchowe Oblu-
bienicy Chrystusa – Kościoła. Rzeczywistość mariańską najpełniej opi-
sują dwa dzieła: Templum Dei Mysticum bł. Stanisława Papczyńskie-
go i Dziennik duchowy bł. Jerzego Matulewicza.

W dzieciństwie po poważnym wypadku uratowała mnie modlitwa 
matki w Licheniu, gdzie kustoszami są marianie. Mogłem podziękować 
Matce Bolesnej za przywrócone życie i za dar powołania kapłańskie-
go i zakonnego. Wiele miłosierdzia zaznałem w swoim niełatwym ży-
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ciu. Najpierw była niezdana matura, alkoholizm ojca, rezygnacja z no-
wicjatu u pallotynów, potem niepowodzenia w wojsku i na uczelni, 
śmierć mamy…, żebym w końcu przyjął Boży dar i obietnicę. Potem 
były spełnione marzenia o życiu poświęconym Bogu i ludziom, przy-
jęcie do Zgromadzenia Marianów, wymarzone studia, pielgrzymki do 
ulubionych sanktuariów, praca z dziećmi i młodzieżą w szkole... Teraz 
czuję, że uwielbiam Boga razem z Maryją i dzielę się tym szczęściem 
z tymi, którzy głoszą Jego imię za dobrodziejstwa, jakie nam wyświad-
czył. Nasi Błogosławieni Ojcowie poprzez niedoścignioną łaskę współ-
pracy w dziele zbawienia uczą mnie rozpoznawać znaki Boże, widzieć 
w historii życia ślady interwencji Boga, Jego bezwarunkową Miłość, 
mój grzech i przebaczenie Boże. Zawdzięczam im między innymi to, że 
przekonująco ukazują swoim życiem działanie Boga. Wielu wielkich, 
ale i pokornych marianów posiadło umiejętność ukazywania poprzez 
swoją duchowość tego, co uczynił Wszechmocny. Umiejętność odczyty-
wania Bożego udziału we własnej historii nazywam po prostu mariań-
skim charyzmatem. To nasz Błogosławiony Ojciec Fundator w Regule 
życia prosił: „niech wszystko u was dzieje się w miłości”.

2. Nadzieje ewangelizatorów

Gdy wychowawcy i ewangelizatorzy pragną stworzyć nowy program 
pedagogiczny, muszą otworzyć odpowiednią szkołę i przyjąć do niej wła-
ściwych kandydatów. W starożytności szkoły powstawały zawsze wo-
kół mistrza, dziś widzimy, że są to programy realizowane przez różne 
grupy interesów społecznych lub organizacje państwowe lub prywatne. 
Postawmy zatem pytanie: Co należy zrobić, by stworzyć dobrą szkołę 
opartą na zasadach chrześcijańskich? Święty Benedykt, ojciec monasty-
cyzmu zachodniego, jeden z pierwszych formatorów zakonnych opierał 
swą szkołę na działalności i nauczaniu Jezusa Chrystusa wobec dwuna-
stu Apostołów. Gdy przyjmował kandydata do klasztoru znajdującego 
się w Subiaco lub na Monte Cassino, zadawał pytanie: Czego szukasz? 
Jeśli kandydat szukał czegoś innego niż Boga, musiał odejść do świata. 
Jeśli szukał Boga, to Benedykt wymagał wyrzeczenia się swojego spo-
sobu myślenia i przyjęcie Reguły Ora et labora. Jeśli kandydat się zga-
dzał, mógł wejść za furtę klasztoru i żyjąc z innymi braćmi, uczyć się 
modlitwy i pracy. Do dzisiaj niektóre szkoły katolickie, ale także świe-
tlice przykościelne stawiają podobne pytania. Na przykład siostry feli-
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cjanki w rozmowie wstępnej pytają rodziców kandydatów do renomo-
wanych szkół, jakie bajki lub filmy dziecko ogląda, czym się interesu-
je, jakie są jego dobre strony charakteru, a jakie słabe. Jeśli siostry wi-
dzą, że rodzice kierują się motywami materialnymi, pouczają, że w ich 
szkołach dziecko musi zająć się wyłącznie nauką. Jeśli miałoby temu 
nie sprostać, lepiej przenieść je do innej szkoły. 

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: Czy marianie przeszli do 
historii pedagogiki, czy zbudowali takie szkoły i programy, jak np. 
salezjanie z systemem prewencyjnym Don Bosco? Chociaż nie stwo-
rzyli systemu wychowawczego w znaczeniu nowatorskiego programu 
powszechnie realizowanego w szkołach i innych placówkach wycho-
wawczych, to jednak oddziaływali na rzesze młodzieży, zwłaszcza ro-
botniczej, zaniedbanej moralnie i społecznie. W tym miejscu dobrze bę-
dzie przywołać znane szkoły prowadzone przez księży Marianów, ta-
kie jak: Liceum św. Mikołaja w Harbinie (działające na terenie Man-
dżurii w latach 1929-1948), gimnazjum na warszawskich Bielanach 
(1921-1954), Kolegium Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Fawley Co-
urt w Londynie (1953-1970) oraz dwa zakłady opiekuńcze: jeden na 
Pradze w Warszawie dla chłopców z ubogich rodzin (1932-1965), dru-
gi na Mokotowie dla osieroconych dzieci żołnierzy AK (1944-1947). 
Placówki te wychowywały młodzież w duchu Bóg – Honor – Ojczy-
zna, wdrażając jej zasady moralne, patriotyczne i kulturalne. Gimna-
zjum na warszawskich Bielanach stało się najlepszym ze wszystkich 
szkół w drugiej Rzeczpospolitej. Możemy zapytać dzisiaj, co przyczyni-
ło się do sukcesów tych szkół prowadzonych przez braci i Księży Ma-
rianów? Niewątpliwie program katolicki, który nawiązywał do nauki 
społecznej Kościoła. Czasy i okoliczności, w jakich powstała np. szkoła 
na Bielanach, były dla Polski bardzo ciężkie. Po stu dwudziestu latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość. Brakowało kadry pedagogicz-
nej, podręczników, funduszy na stypendia, internatów, a pomimo licz-
nych zaniedbań społecznych znaleźli się liczni działacze zainspirowani 
ideą bł. Jerzego Matulewicza (tacy marianie jak: ks. Lewandowicz, ks. 
Sobczyk, ks. Wierzejski i inni, którzy chcieli wychowywać nowe elity 
dla Kościoła i Narodu Polskiego). Z tej szkoły wyrośli wybitni i znani lu-
dzie w Polsce, tacy jak biskup Kraszewski, ekonomista Rapacki, dzien-
nikarz Osmańczyk, architekt Twarowski i wielu innych. 

 Byli wśród wychowanków tacy, którzy szczycili się z ukończenia 
mariańskich szkół (szkoda, że szkoły te były wyłącznie dla młodzieży 
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męskiej), wyrażając wdzięczność swoim mariańskim wychowawcom. 
Wybitnymi twórcami i współzałożycielami tych szkół były takie postaci 
jak: hrabia br. Bronisław Załuski (1888-1963), ks. Józef Jarzębowski 
(1897-1964), ks. Fabian Abrantowicz (1888-1943?), ks. Józef Herma-
nowicz (1890-1978), ks. Władysław Łysik (1914-1964), ks. Zygmunt 
Trószyński (1881-1965). Tych zacnych ojców i pedagogów mariańskich 
łączyła wierność duchowi o. Odnowiciela oraz idei odrodzenia w Ko-
ściele powszechnym poprzez edukację najuboższych i najmniejszych, 
tych, którzy byli zdani tylko na Opatrzność Bożą, o której mówił o. Za-
łożyciel. Służba i miłość do dzieci i młodzieży szła przed apostolstwem 
i misjami albo po prostu wiązała się z misją opieki nad najuboższymi. 
Można by się zastanawiać, dlaczego tak łatwo przychodziło to zaanga-
żowanie ówczesnym marianom [skąd ówcześni marianie mieli w sobie 
tyle zaangażowania?]. Zapewne wojny i ciężkie przeżycia osobiste sil-
niej motywowały wychowawców do kształtowania charakterów w du-
chu Ewangelii, pokoju i jedności. Przyglądając się losom prekursorów 
mariańskiego wychowania w Szkole Niepokalanej Matki, warto zwró-
cić uwagę na zasady wpojone im w domach rodzinnych. Jeszcze przed 
wstąpieniem do zakonu byli gruntownie wyedukowani przez rodziców. 
Brat Załuski – profesor SGGW, znany botanik i dyrektor szkoły na Bie-
lanach, ks. Józef Jarzębowski – opiekun sierocińca w Meksyku i założy-
ciel Fawley Court oraz ks. Zygmunt Trószyński – kapelan AK, pseudo-
nim Alkazar, uczestnik Powstania Warszawskiego zakładający na Ma-
rymoncie kuchnie i świetlice dla osieroconych przez wojnę dzieci. Po-
chodzili ze słynnych rodów polskich. Ich przodkowie w Polsce piasto-
wali wysokie stanowiska. Wychowanie, które otrzymali, w połączeniu 
z zakonną formacją, przyniosło wielkie owoce. Dla wielu młodych po-
koleń byli wzorcami nie tylko moralnymi, religijnymi, ale również pa-
triotycznymi. Niewątpliwie duży wpływ na ich wybór drogi apostola-
tu miała wojna i trudne warunki, w jakich przyszło im żyć, wygnania, 
łagry i więzienia sowieckie, jak w wypadku o. Abrantowicza – założy-
ciela i dyrektora Liceum w Harbinie i jego następcy o. Hermanowicza 
(możemy o tym przeczytać w książce: Marianie 1673-1973). Jako przy-
kład niech posłuży dramatyczne porwanie jednego z uczniów Liceum 
św. Mikołaja w Harbinie, za którego porywacze zażądali niebagatelnej 
sumy 2500 jenów japońskich. Ksiądz Archimandryta Fabian Abran-
towicz, wykazując wielki kunszt dyplomatyczny i prowadząc zgodną 
współpracę z przedstawicielami Kościoła prawosławnego, zdołał ura-
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tować młodzieńca. Dużo można by pisać o działalności ks. Józefa Ja-
rzębowskiego, wielkiego pisarza i poety emigracyjnego, twórcy hym-
nu młodzieży mariańskiej Błękitne rozwińmy sztandary, wychowawcy 
na Bielanach i twórcy muzeum Romualda Traugutta, oraz o ks. Wła-
dysławie Łysiku, który przez wiele lat po wojnie dożywiał młodzież 
na warszawskiej Pradze. Jedno pozostanie po nich na zawsze: pamięć 
o uratowaniu kilku pokoleń Polaków i wdrożeniu im miłości do Boga 
i Ojczyzny. Ich dzieło patriotyczno-duchowego wychowania kontynu-
owali inni ojcowie, którzy bardziej skoncentrowali się na działalności 
pedagogiczno-wydawniczej. Należy tu wymienić ks. Włodzimierza Okoń-
skiego, autora pracy o wychowaniu seksualnym pt. Wielka Tajemnica, 
który jako lekarz w swoich książkach wpajał ideały Sodalicji Mariań-
skiej; ks. Olgierda Nassalskiego oraz jego opowiadania dla dzieci Rok 
Wielkiej Przygody, a także dla młodzieży Jak pracować nad charakte-
rem oraz Światło gór nie zgasło, który kształtował ze swoich ministran-
tów nowych psychologów, jak np. założycieli Stowarzyszenia Serdusz-
ko; ks. Adama Bonieckiego – redaktora „Tygodnika Powszechnego” ze 
słynnymi felietonami Rozmowy niedokończone, który przez duszpaster-
stwo akademickie w Krakowie przygotował elity medialne znane w ca-
łej Polsce; ks. Andrzeja Szostka – rektora Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, który jako uczeń Karola Wojtyły formował nowych etyków, 
m.in. ks. Piotra Kieniewicza, który pomaga metodą naprotechnologii 
parom małżeńskim w otrzymaniu daru potomstwa. Przywołajmy rów-
nież nazwiska znanych filozofów: ks. Bogumiła Gackę, który stworzył 
w Radomiu akademię personalizmu i ks. Stanisława Klimaszewskie-
go, wydającego w Rzymie serie opowiadań dla młodych czytelników, 
poświęcone świętym i słynnym postaciom, takie jak Oblicza wielkości 
i Szukanie i służba, oraz dla rodzin – W dobrej i złej doli i inne. Lektury 
tych autorów przez wiele lat wpływały na decyzje życiowe wielu mło-
dych i szlachetnych ludzi. Dzięki nim młodzież nie tylko odkrywała 
świat duszy, ale także uczyła się rozmawiać o swojej cielesności i sek-
sualności, a nade wszystko wyznaczała sobie piękne i wzniosłe ideały, 
dla których warto poświęcić siebie samego. Dzisiaj misję dostarczania 
dobrej literatury dla osób wierzących wypełnia Wydawnictwo Księży 
Marianów PROMIC. W księgarniach mariańskich można znaleźć wiele 
wartościowych pozycji, powieści religijnych itp. Wydawnictwo zasłynę-
ło z organizacji Targów Wydawców Katolickich, wydaje bardzo prak-
tyczny zestaw czytań liturgicznych „Oremus”; niestety słabą stroną 
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tej działalności jest brak instrumentów służących kształtowaniu dzieci 
i młodzieży w duchu katechez, a poprzez nie wprowadzanie ich w litur-
gię Mszy i zaangażowanie dla Chrystusa i Kościoła. Niewątpliwie zbyt 
mało jest twórców literatury popularno-religijnej, którzy opowiadając 
o swojej drodze przyjaźni z Maryją, poprowadziliby nią innych. Nato-
miast w apostolacie trzeźwości udało się marianom kontynuować idee 
Ojca Założyciela. Są one realizowane w Centrum Pomocy Osobom Uza-
leżnionym w Licheniu. Duże zasługi w dziedzinie pracy z osobami uza-
leżnionymi ma ks. Dariusz Kwiatkowski, obecnie przebywający w ma-
riańskiej parafii w Londynie na Ealingu. To on rozpoczął w Licheniu 
organizowanie „mityngów pod gwiazdami” dla środowisk trzeźwościo-
wych (teraz kontynuowane przez ks. Roberta Krzywickiego) oraz zakła-
da szkoły duchowości i pomagania, a także wydaje wiele broszur po-
święconych tematyce życia w trzeźwości. Jako ważne w apostolacie ma-
riańskim jawi się Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, pro-
wadzone przez ks. Janusza Kumalę. Wypełnia ono posłannictwo ma-
rianów krzewienia pobożności maryjnej. Przez rekolekcje i publikacje 
maryjne służy całej Polsce. Należy także wymienić apostolat modlitwy 
za zmarłych, polecany przez bł. Stanisława Papczyńskiego w związku 
z ratowaniem dusz czyśćcowych i wspomaganiem poległych żołnierzy. 
Jest on propagowany i kontynuowany w działalności hospicyjnej ks. An-
drzeja Dziedziula w warszawskim hospicjum domowym i ks. Andrze-
ja Lacha w hospicjum w Licheniu. Jednak duch Ojca Założyciela i Oj-
ca Odnowiciela najbardziej widoczny jest w cichej i codziennej pracy 
w konfesjonale, prowadzonej godzinami dla pielgrzymów w Licheniu, 
jak również w mariańskich parafiach, zwłaszcza w Grudziądzu, gdzie 
trwa całodzienna spowiedź. Wychowanie poprzez konfesjonał jest nie-
wątpliwie trudną pracą, lecz tak istotną, że często zaważa ona na ca-
łym życiu człowieka. Doświadczają tego księża, gdy spotykają osobę, 
która nie spowiadała się przez dłuższy okres – jak jest wdzięczna za 
to, że mogła powrócić do Boga i pojednać się z ludźmi. Mój spowied-
nik śp. ks. Waldemar Oskiera powiadał, że „penitent to nie słonecz-
nik i nie należy dłubać w jego sumieniu”. Dlatego często odwoływał 
się do tego, aby patrzeć odważnie w przyszłość, która jest w rękach 
Opatrzności Bożej. Poprzez posługę w konfesjonale mariańscy kapła-
ni najbardziej oddziałują na młodych ludzi poszukujących Boga, sensu 
życia i gotowości poświęcenia. 
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Innym „frontem” ewangelizacji mariańskich duszpasterzy jest 
ostrzeganie przed współczesnymi zagrożeniami duchowymi, taki-
mi jak sekty i okultyzm. Tu należy wspomnieć księży egzorcystów: 
ks. Andrzeja Rogalskiego w Licheniu i ks. Edmunda Szaniawskiego na 
Mariankach w Górze Kalwarii. Zagubiona młodzież potrzebuje dzisiaj 
autorytetów i szuka wyzwolenia z różnych nałogów. Dlatego też ma-
rianie wspierają Zakład Karny dla nieletnich znajdujący się w Studzie-
nicach pod Puszczą Mariańską; dlatego działalność i praca z grupami 
wymagającymi kompetencji jak AA i DDA, narkomani, bezdomni czy 
więźniowie, chorzy psychicznie lub terminalnie. Praca ta jest bardzo 
istotna i wymaga wsparcia modlitewnego innych braci. 

Szczególnie należy wymienić przewodników grup pielgrzymkowych 
na Jasną Górę i do Lichenia. Ich organizacja jest najlepszą formą dusz-
pasterstwa powołań. Na pielgrzymkach młodzi ludzie mogą odkryć swo-
je powołanie czy to do małżeństwa, czy do życia zakonnego. 

Innym ważnym aspektem nowej ewangelizacji prowadzonej obecnie 
przez marianów jest duszpasterstwo parafialne i opieka nad różnymi 
grupami i stowarzyszeniami. Często powodzenie tej działalności zależy 
od zespołu księży i charyzmatycznej osoby proboszcza. Wiemy, że to, 
jak postrzegani są dzisiaj marianie przez ludzi, zależy od ich jedności 
i świadectwa braterskiej miłości, jakie pozostawiają w parafiach. Jed-
noczyć parafię wokół ołtarza więcej znaczy niż zbudować i wyremon-
tować kościół. W pracy parafialnej trudno jest poświęcić czas i uwa-
gę tylko jednostkom lub jednej grupie, choć ważne jest tworzenie eli-
ty katolickiej i rady parafialnej, ale wszystko to powinno opierać się 
na rodzinach katolickich. Inwestowanie w formowanie i wychowywa-
nie rodzin katolickich jest priorytetem w mariańskich parafiach. Do-
świadczałem tego będąc w parafii w Elblągu pod opieką ks. proboszcza 
L. Meyerholza, w Górze Kalwarii u ks. proboszcza K. Wojcieszaka, 
w Grudziądzu z ks. proboszczem B. Bindą i w Warszawie na Pradze 
z ks. proboszczem T. Nowaczkiem. Służba rodzinie dla tych probosz-
czów była na pierwszym miejscu w parafii. Dziś jest to jeszcze ważniej-
sze, gdyż istnieją instytucje i nieznane struktury, które niszczą rodzinę, 
świętość życia i miłości, próbując stworzyć i zalegalizować grupy opar-
te na bezmyślnych utopiach stadnych. Teologia rodziny stanowi klucz 
do parafialnych programów, albowiem to w rodzinie jak w soczewce 
uwidacznia się życie, którego wzorem jest życie Trójcy Przenajświętszej. 
Rodzina parafialna to lokalny Kościół, który apostołuje wśród wszyst-
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kich mieszkańców, ucząc, że Bóg Ojciec jest Miłością, Syn Boży Zbawi-
cielem, a Duch Święty naszym Uświęcicielem. Liderzy przy parafiach 
powinni pamiętać nie tylko o tym, ale przede wszystkim o tym, że bi-
skup i proboszcz są na danym terenie znakiem jedności i powszechno-
ści wspólnoty kościelnej. 

Ten krótki rys pracy duszpasterskiej mariańskich kapłanów nie wy-
czerpuje żadnego zagadnienia, zatem warto sięgnąć do zasygnalizowa-
nych publikacji, kronik parafialnych i opracowań naukowych. Jeszcze 
innym rodzajem pracy wychowawczej są misje prowadzone przez ma-
rianów w Afryce, Amerykach i Eurazji, ale to zagadnienie jest zbyt sze-
rokie, by się nim teraz zajmować. Najlepiej sięgnąć po materiały misyj-
ne napisane przez mariańskich misjonarzy: ks. Zdzisława Żywicę, któ-
ry prowadzi rekolekcje dla poranionych podczas wojny w Rwandzie; 
ks. Franciszka Filipca, ks. Leszka Czeluśniaka, ks. Ryszarda Kusego, 
pracujących na Czarnym Lądzie; ks. Mariusza Jarząbka i ks. Dariusza 
Drzewieckiego, misjonarzy na Filipinach; ks. Grzegorza Burdyńskiego, 
ks. Zbigniewa Grygorcewicza pracujących w Kazachstanie oraz innych. 

W ostatniej części znajdą się odniesienia do osobistych przeżyć i do-
świadczeń autora we wprowadzaniu mariańskiego wychowania poprzez 
katechezę i pracę w Domu Dziecka oraz w świetlicy socjoterapeutycz-
nej, stanowiącego kontynuację misji czcigodnych poprzedników.

3. Miłość do najmniejszych

Charyzmaty i wychowanie podobne są do trawy. Trawa, jak modli-
my się psalmami Dawidowymi, z rana świeża i kwitnąca, wieczorem 
spalona i wyschnięta. Charyzmaty i zdolności do wychowania to dary 
wewnętrzne, albo jesteśmy nimi obdarzeni, albo nie. Wykształcenie 
i dyplom nie gwarantują odebrania od Ducha Świętego powołania do 
wypełnienia misji. Wychowawca charyzmatyczny jest i tylko, i aż na-
rzędziem w wielkim planie Boga, który działa w odpowiednim czasie. 
Tygodniami, miesiącami uczę dzieci i młodzież... W katechezie trwam 
już 15 lat, a jednak nie dostrzegam efektów swojego działania, chociaż 
oczekuję dobrego zachowania czy posłuszeństwa. Rzucane przeze mnie 
słowa, przykłady i rady przypominają kępkę trawy, która cieszy oko 
swoją zielenią, lecz za chwilę rani widokiem zdeptanego i zmierzwione-
go siana, po którym przebiegły tabuny dzikich zwierząt. Nie, to tylko 
nieposkromione dzieci, które duszą się w murach szkoły, bo dano im 
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książki do przeczytania, a one pragną smakować radości dzieciństwa. 
Nie zapominam, że prawa natury są silniejsze: trawa usycha, umiera, 
ale wystarczy odrobina deszczu i promyk słońca, a znów wyrasta. Po-
dobnie dzieje się z dziećmi – wystarczy im ciepły uśmiech, pochwała 
i trochę czułości, by dostały skrzydeł, pomnożyły wiarę we własne ta-
lenty i pomoc Boga. Jeśli ktoś nazwie ten wywód „mową-trawą”, nie-
wątpliwie będzie miał rację, ale być może nie będzie też potrafił przy-
garnąć do siebie dzieci. Na studiach podyplomowych w Toruniu uczy-
łem się pedagogiki nie tylko teoretycznej, akademickiej, spisanej w stu-
denckim notatniku, ale konkretnie zrealizowanej wśród dzieci z ulicy, 
z którymi rozmawiałem, grałem w piłkę, jeździłem na wycieczki, cho-
dziłem na basen, do kina czy opery. Wychowywanie w mądrości i mi-
łości dzieci jest dla mnie ważniejsze niż budowanie kolejnych domów 
zakonnych i parafii, w których nie ma miejsca na świetlice czy ogni-
ska dla wałęsających się dzieciaków. Ksiądz Prefekt – pojęcie nieznane 
współczesnej młodzieży, choć nawiązujące do pięknej mariańskiej tra-
dycji – stanowił w przeszłości autentyczny wzór dla młodych ludzi; to-
warzyszył im wszędzie, jechał na pielgrzymkę, narażając się Służbom 
Bezpieczeństwa; nie zamykał się w klasztorze, by spokojnie posiedzieć 
przy kawie; obcowanie z młodzieżą zapewniało mu autorytet. Od tam-
tego czasu minęło 40 lat, a do dziś zacni kapłani w Grudziądzu mogą 
podziwiać owoce swojej pracy. Rodziny przyprowadzają do nich swoje 
dzieci i wnuki, bo darzą ich zaufaniem. Można to kontynuować, ale po 
nowemu, niestety, bez zachowania tradycji. Teraz liczy się lepszy kom-
puter, ładne mieszkanko, dobry samochód i fajne ciuchy. Piszę o tym 
nie tylko z żalu, że odeszliśmy od tradycji, ale z niepokoju o to, gdzie 
podziały się mariańskie ideały. Dobrze byłoby popytać tych, którzy 
pracują na pierwszej linii, co tak naprawdę w Zgromadzeniu powinno 
się liczyć, by ocalić ducha i charyzmat Ojców? Różne są dary i różne 
są charyzmaty, powiada św. Paweł. Czym innym jest charyzmat dany 
przez Ducha Świętego całemu Zakonowi Marianów, a czym innym ten 
podarowany poszczególnym braciom. Każdy dar przychodzący z Gó-
ry służy budowaniu, wspólnemu dobru i nie musi oznaczać, że brat 
nim naznaczony ma dostosować się do porządku ogólnego. Dla popar-
cia tej tezy wystarczy przywołać osoby dotknięte kalectwem, starością; 
nie można wymagać od nich tego, do czego zdolna jest osoba spraw-
na i zdrowa. Indywidualność – podkreślam – a nie indywidualizm, jest 
pożyteczna, bo ubogaca wielu, dlatego, jak uczy katolicka nauka spo-

Sztuka wychowywania w posłannictwie marianów
559



łeczna ze swą zasadą pomocniczości, dobrze jest wspomagać tych bra-
ci, których Bóg wybrał i powołał poniekąd podwójnie. Tak też stało 
się w życiu wielu charyzmatycznych postaci, m.in. bł. Matki Teresy 
z Kalkuty, św. o. Pio, św. Faustyny, św. Maksymiliana, św. Brata Al-
berta i wielu innych. Ci święci, jako członkowie określonych zakonów, 
szli za głosem Boga, choć mogło się to wydawać porzuceniem właści-
wej drogi. Duch tchnie, kędy chce i przez takiego zbuntowanego Fran-
ciszka wytycza nowe drogi i daje nowe charyzmaty. Charyzmat to nie 
skierowanie dekretem brata do tego czy innego zadania, lecz szukanie 
woli Bożej zgodnie z tym, do czego wzywa Pan. Charyzmatami obdarza 
Bóg tę osobę, którą wcześniej wybrał i przeznaczył do tego, by przy-
nosiła owoce miłości i nawrócenia. Pan Bóg jak ogrodnik posługuje się 
narzędziami, narzędzie nie może zapomnieć, że jest w rękach ogrodni-
ka, musi pamiętać, czym jest, i nie wywyższać się ponad tego, który 
w swej dłoni je trzyma. Pycha może spowodować, że Władca wszyst-
kich rzeczy pełne pychy narzędzia odstawi lub wybierze nowe. Jeśli 
chodzi o nauczanie religii w szkole, to przerasta ono niejednego kate-
chetę. Dzieci nie akceptują katechezy jako kolejnego przedmiotu, któ-
ry trzeba zakuwać i zdać, a później zapomnieć. Katecheta skupiony na 
sprawnym przekazaniu wiedzy nie jest w stanie zapanować nad roz-
gadaną klasą. Po prostu dzieci nie są taką formą katechezy zaintereso-
wane. Bardzo odczuwalny jest brak drugiej osoby wspomagającej ka-
techetę. Obecność drugiej osoby na katechezie, czy to w ramach prak-
tyk, czy na zasadzie wypracowania odpowiednich metod, niewątpliwie 
okazałaby się skuteczna. Tymczasem pogrążamy moc nauczania Ewan-
gelii. Dzieci i dorośli nie dostrzegają związku religii nauczanej w szkole 
ze Mszą św. w parafii. Często uważają, że obecność na katechezie zwal-
nia ich z pójścia do kościoła w niedzielę. Jak to uczynić, by powiązać 
dziękowanie Bogu, naukę i życie codzienne? Dobrze byłoby wrócić do 
„instytucji” księdza prefekta w szkole, który towarzyszy uczniowi we 
wszystkim, czym ten zajmuje się na co dzień. Jest na zajęciach sporto-
wych, idzie z klasą do kina, przygotowuje akademie szkolne, wyjeżdża 
na wycieczki, modli się, gdy uczeń zdaje egzaminy, a kiedy potrzeba, 
odwiedza jego dom rodzinny i pomaga rozwiązywać problemy i wspie-
ra w potrzebie. Zauważyłem skuteczność takiego działania podczas pra-
cy w Grudziądzu, a wcześniej w Elblągu i Górze Kalwarii. Tam chodzi-
łem po lekcjach odwiedzać dzieci i te ze świetlicy, i te z domu dziec-
ka. Najpierw pojawiałem się na podwórku, zagrałem w piłkę, pozna-
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wałem rodziców, zapraszałem na wyjazdy podczas ferii lub na autoka-
rowe wycieczki poza miasto. Po pewnym czasie zauważyłem, że dzie-
ci zaczynają mi ufać, zadają pytania, chcą, by je dostrzec, pochwalić. 
Prowadzenie świetlicy i stała obecność na każdym spotkaniu, na ka-
techezie, na mszy wzbudza w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i ro-
dzi zaufanie. Wiedzą, gdzie należy przyjść, gdy szukają pomocy. Do-
trzymywanie słowa, słowa przeprosin, przyznanie się do błędu – dzie-
ci to mocno cenią, jak również powierzenie im swoich trudnych chwil 
z dzieciństwa. Przekonanie, że ksiądz też to przechodził, też miał ta-
kiego ojca jak ja, cierpiał niedostatek i umiał obfitować, więc jest jak 
to mówią „ziomek”, czyli swój. 

Duszpasterstwo marianów nastawione na przebywanie z najmniej-
szymi zawsze przynosiło wspaniałe owoce. Proboszczowie, którzy za-
praszali ubogich do wigilijnego stołu, odwiedzali dzieci z kolędą w in-
ternatach, domach dziecka, zasiadali do wspólnego posiłku w świetli-
cy, przygotowywali paczki na święta dla najuboższych rodzin są wspo-
minani do dzisiaj. To dzięki tym otwartym na ludzi kapłanom mariań-
skim, a tutaj należałoby wymienić wielu, przetarły się drogi do wielu 
młodych serc. Tam, gdzie środowisko spisało na straty młodego czło-
wieka, nazywając go „narkomanem, alkoholikiem czy bandytą”, księ-
ża pierwsi podawali mu rękę i próbowali wyprowadzić go na dobrą 
drogę. W Elblągu i Górze Kalwarii przy pomocy młodych ludzi, szcze-
rze nawróconych i pragnących się zaangażować dla Kościoła, powsta-
ły świetlice dla niepełnosprawnych, gazetki redagowane przez mło-
dzież (np. „Inkwizytor – Nowa Jerozolima”), misteria, schole muzycz-
ne, czy tak wspaniała inicjatywa jak Spotkania Aniołków nad Wisłą 
w Grudziądzu. „Aniołki” od dwunastu lat gromadzą dzieci z mariań-
skich placówek wraz z ich opiekunami na świętowaniu Dnia Dziecka, 
Dnia Matki i Dnia Ojca. W Grudziądzu dzięki pomocy parafian z Lon-
dynu powstał fundusz wspierania Domu Dziecka. Zaczęło się od ofia-
rowania dzieciom busa na przewozy, potem dyrektor Maria Janow-
ska we współpracy z panią Elżbietą Marzec i rodziną Chodźko-Zajko 
przygotowywali dzieci do przyjacielskiego spotkania z księżmi. Wspól-
ne wyjazdy i Msze święte oraz odmawiane różańce za dobrodziejów 
sprawiły, że więź utrzymuje się prawie od dziesięciu lat. Marianie to-
warzyszyli dzieciom podczas wyjazdów do sanktuariów w Polsce, go-
ścili w Licheniu, Stoczku, Sulejówku, Rdzawce i Grzybowie. Zdobywali 
sponsorów na pielgrzymki do Wilna, Lwowa, Monte Cassino, Medju-
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gorje, na rejs Pogorią po Morzu Śródziemnym, na piesze wędrowanie 
na Jasną Górę. Młodzi ludzie, doświadczając dobroci wielu ludzi i mi-
łości kapłanów mariańskich, dokonywali wspaniałych wyborów życio-
wych. Na przykład ks. Jakub Biernacki, wolontariusz z tejże świetlicy, 
ukończył Seminarium Mariańskie w Lublinie i dalej posługuje najuboż-
szym; dużo dzieci z Domu Dziecka pokończyło studia i założyło rodzi-
ny; te, które zostały zaadoptowane, często odwiedzają księży i dzięku-
ją za opiekę. Warto, by to wspaniałe dzieło wzrastało jak drzewo zasa-
dzone nad rzeką i przynosiło dobre owoce, z których nie tylko dumni 
byliby marianie, ale i cały Kościół. Ufam, że kiedyś te najuboższe dzie-
ci odwdzięczą się swoim kapłanom mariańskim orędownictwem na Są-
dzie Ostatecznym. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40) – powie Chrystus do marianina, 
który na ziemi nosił imię Jego Matki z godnością i radością. Marianie 
przeminą i Pan ich wezwie do siebie w swoim czasie, lecz modlitwa 
za dusze w czyśćcu cierpiące, która jest specyfiką mariańskiego chary-
zmatu, będzie płynąć do miłosiernego Ojca także za kapłanów, którzy 
podlegają oczyszczeniu.

4. Wnioski i konkluzja

Mariański program wychowawczy:
1. Vivere cum Ecclesia
2. Per Mariam Immaculatam
3. Ad Jesum Reserectum 

Konkluzja: trójmian wychowawczy:
a) zdrowie – ciało – dziecko 
b) radość – dusza – uczeń
c) świętość – Duch-drugi Chrystus i druga Maryja.

Dawna dewiza wychowawcza brzmiała: Per aspera ad astra (przez 
trudy do gwiazd), w chrześcijańskim rozumieniu brzmiałoby to „przez 
krzyż do chwały”. Nie zdobywa się nieba bez dźwigania codziennych 
krzyży. Największym kunsztem wychowawczym jest pokazanie drugie-
mu człowiekowi jak sam dźwigam krzyż i naśladuję Chrystusa. Wzo-
rem tego jest Maryja Niepokalana. Stąd z wychowania chrześcijańskie-
go wypływa wychowanie mariańskie, a z formacji maryjnej bierze się 
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dobra szkoła chrześcijańska. Ukazać człowiekowi prawdziwe dobro, 
które jest w nim, a które otrzymał od Boga, to cel każdego wychowa-
nia chrześcijańskiego. Dobro w osobie ludzkiej zawsze widział Chry-
stus, a za Nim podkreślali to Boecjusz (twórca pojęcia persona) i świę-
ci: Augustyn, Benedykt, Franciszek, Dominik, Tomasz z Akwinu, Jan 
Bosko i błogosławieni marianie: o. Stanisław Papczyński i o. Jerzy Ma-
tulewicz, męczennicy z Rosicy: ks. Jerzy Leszczewicz i ks. Antoni Ko-
szyra oraz wielu wychowawców ze szkół, w których pracują kateche-
ci, kapelani i duszpasterze mariańscy. 

Patrzenie na człowieka jako na osobę ludzką jest podstawą forma-
cji chrześcijańskiej. Dostrzeganie w każdym człowieku oblicza Chrystu-
sa Ukrzyżowanego wyznacza wszystkie kierunki wychowania chrześci-
jańskiego. Można pokusić się o stwierdzenie, że taki mamy obraz Chry-
stusa, jak Go widzimy w drugim człowieku. Stare przysłowie mówi: 
„Dobrego karczma nie zepsuje, złego Kościół nie naprawi”. Lecz dla 
wychowawcy chrześcijańskiego jest ono przewrotne, gdyż nie ma osób 
straconych i ludzi, na których dobro nie działa – każdy jest kandyda-
tem do zbawienia.

Viktor Frankl swoje credo lekarskie zawarł w książce Homo pa-
tiens: Tylko organizm psychofizyczny może być zniszczony przez choro-
bę… i również zło ma władzę nad tym, co dana jednostka ma, ale nie 
nad tym, czym dana jednostka jest. Niestety, możemy szybko stwier-
dzić, że w wielu systemach pedagogicznych człowiek zostaje zreduko-
wany do jednego wymiaru. Tak czyni antropologizm, psychologizm, so-
cjologizm, permisywizm, rygoryzm i inne koncepcje, które mają błędną 
wizję Boga, fałszują obraz człowieka. Dużo na ten temat rozmawiałem 
z prof. Stanisławem Rucińskim, który swe pedagogiczne zasady wyło-
żył w publikacjach: Przypowieści o piaskownicy i Co jest najważniejsze 
w nauczycielu?2. Podobnie jak Profesor, jestem zwolennikiem pedagogi-
ki chrześcijańskiej opartej na tym, co specyficznie ludzkie, czyli na mi-
łości i wolności, której podstawy sformułował ks. kard. Karol Wojtyła 
w opracowaniach: Osoba i czyn oraz Miłość i odpowiedzialność. Dodam 
tylko dla żartu, że sam wyrosłem na „pedagogice kaszubskiej”, któ-
ra polegała na tym (jeśli dobrze rozumiałem rodziców), że „nigdy do 
zguby nie przyjdzie ten, co trzyma z Bogiem”, czyli dosadnie mówiąc: 

2  Materiały te można znaleźć w krakowskich rocznikach „Horyzonty Wychowania”.
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„z kim przestajesz, takim się stajesz”. Jak wyrwałem się z domu i po-
szedłem do szkoły morskiej, to oddziaływał na mnie pamiętnik Karola 
Burchardta Znaczy Kapitan. W książce tej odkryłem, że człowiek sil-
ny i zahartowany w bojach, który szuka przygody, ma wiernych przy-
jaciół i ufa Opatrzności, zostaje kimś wartościowym. 

Ufam, że w mariańskiej pracy wychowawczej orędują za nami bło-
gosławieni Ojcowie Zakonu Niepokalanego Poczęcia. Wszystko inne za-
wdzięczam ojcom i braciom marianom, ich wychowaniu, ich codzien-
nej sumiennej służbie z Niepokalaną dla Chrystusa i Kościoła. 
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Prot. n. 212/2012

Drodzy Współbracia,

W tytularną uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP łączymy się 
w jednej wierze i miłości, kolejny raz uświadamiając sobie, że jednoczy 
nas ten sam charyzmat Ducha Świętego i ta sama odpowiedź na łaskę 
powołania. Odnawiamy dziś uroczyście śluby zakonne, powierzając Bogu 
naszą przeszłość i przyszłość, oddajemy Mu tym samym nasze życie, pra-
ce, trudy i nadzieje. Wszystko w służbie Chrystusowi i Kościołowi, za 
przykładem Maryi Niepokalanej i pod Jej macierzyńską opieką.

W tym roku nasze tytularne święto obchodzimy w szczególnych oko-
licznościach. Przede wszystkim Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 11 paź-
dziernika 2012 roku rozpoczął Rok Wiary, zachęcając do tego, aby z ca-
łym Kościołem i w Kościele, „tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby 
wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem 
Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia” (Porta fidei, 2). 
W Liście Apostolskim Porta fidei ogłaszającym swoją decyzję Ojciec Świę-
ty wyjaśnił jej historiozbawczy sens i w zarysie nakreślił program, „który 
pomoże w głębszym zrozumieniu nie tylko treści wiary, ale wraz z nimi 
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także aktu, przez który decydujemy się całkowicie powierzyć Bogu, w peł-
nej wolności” (Porta fidei, 10). Jeśli wierzymy, że Chrystus jest sensem 
i ośrodkiem historii, to znaczy, iż także dla nas Rok Wiary jest czasem 
łaski i umocnienia więzi z Panem, przestrzenią działania Ducha Święte-
go, zmierzającego ku pogłębieniu zrozumienia charyzmatu naszej wspól-
noty zakonnej oraz osobistego, duchowego odnowienia. Wymownym sta-
je się również fakt, że w tym samym czasie, gdy kończymy Rok bł. Je-
rzego Matulewicza, przypada 340. rocznica aprobaty pierwszego klasz-
toru mariańskiego w Puszczy Korabiewskiej (1673) oraz 290. rocznica 
papieskiej aprobaty pierwszych konstytucji Zgromadzenia Księży Maria-
nów (1723). Wierzę, że wyżej wspomniane okoliczności, to punkty od-
niesienia dla naszego Zgromadzenia na najbliższy rok.

1. Niepokalane Poczęcie Matki Pana – dar i powołanie

Wnikając w myśl bł. Ojca Założyciela, jak i innych naszych Czcigod-
nych Ojców, zauważamy, iż misterium Niepokalanego Poczęcia NMP za-
podmiotowione jest w osobie Maryi. Jest to dar udzielony Matce Pana, 
poniekąd ucieleśniony w Niej, zapowiadający Jej Boskie macierzyństwo, 
zwiastujący nadchodzącego Odkupiciela; dar Ducha Świętego zrozumia-
ły w pełni i jedynie w odniesieniu do innego niepokalanego poczęcia, 
to jest poczęcia Jej Syna. W darze tym rozpoznajemy również przywi-
lej, to jest wyjątkowość i niepowtarzalność Maryi, ponieważ zachowuje 
Ją od nieszczęsnego dziedzictwa grzechu pierworodnego – tu odnajdu-
jemy zrozumienie zachwytu bł. Ojca Założyciela nad Pełną łaski, i pod-
stawę kolekty na uroczystość Niepokalanego Poczęcia, kolekty istnieją-
cej już w jego czasach.

Tak rozumiany dar udzielony Maryi, z jednej strony odsłania bez-
miar zbawczej miłości Boga ofiarowanej człowiekowi, z drugiej domaga 
się nieustannej odpowiedzi na całej przestrzeni Jej życia. W ten sposób 
Niepokalane Poczęcie Matki Pana zawiera w sobie także powołanie, za-
mysł samego Boga względem Niej. Jak nie istnieje Niepokalane Poczę-
cie Maryi jako takie, istnieje natomiast Osoba Matki Pana, której zo-
stała udzielona łaska świętego poczęcia, tak dar ten nie jest abstrakcyj-
ny, przeznaczony dla Jej splendoru lub Jej wywyższenia, lecz jest wple-
ciony w dzieło zbawienia. Ze zrozumieniem tych treści przychodzi nam 
ewangeliczna scena Zwiastowania. Ujawniona w słowach Anioła tajem-
nica Maryi (Pełna łaski, Pan z Tobą), jest glebą do zasiania ziarna Jej po-
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wołania, to jest propozycji Boga, aby została Matką Syna Najwyższego. 
W takich właśnie okolicznościach Maryja staje wobec konieczności da-
nia odpowiedzi na słowo Zwiastowania. Dar szczególny i wyjątkowy sta-
wia Ją wobec szczególnego i wyjątkowego powołania, Bóg prosi i ocze-
kuje szczególnej i wyjątkowej odpowiedzi. Tę odpowiedź odnajdujemy 
w słowie wiary Maryi, Jej całkowitego i ufnego powierzenia się Temu, 
od którego wszystko otrzymała. W Niej wszystko było Jego, nic Jej: od 
pierwszych chwil istnienia, poprzez Kalwarię, zmartwychwstanie Syna 
i zesłanie Ducha Świętego, aż po zaśnięcie w Bogu i wzięcie do domu 
Ojca. W ten sposób stała się Ona dla nas wzorem oddania się umiłowa-
nemu nade wszystko Bogu, służby Chrystusowi i Kościołowi (Pro Chri-
sto et Ecclesia). Jako Marianie, noszący Jej imię, jesteśmy nie tylko obda-
rowani szczególną łaską powołania w Kościele. Jesteśmy wezwani, aby 
urzeczywistniać w Kościele i świecie Jej sposób życia i służby Chrystu-
sowi na drodze wiary. Oby i w nas wszystko było z Boga i dla Boga, nic 
z nas. Oby w nas dokonał On swego dzieła, jak w Niej. I obyśmy Mu 
nie przeszkadzali, lecz wsłuchując się w Jego Słowo, przez wiarę dali od-
powiedź całym naszym życiem.

2. Rok 2013 Rokiem Wspólnoty mariańskiej

Dnia 24 października przyszłego roku minie 340 lat od zatwierdze-
nia przez biskupa Jacka Święcickiego pierwszej wspólnoty mariańskiej. 
Rozpoczął się tym samym proces kształtowania tej formy życia zakonne-
go, jaką w umyśle Założyciela wyrył Duch Święty (Fundatio Domus Re-
collectionis, nr 6). Po 50 latach od powstania pierwszego klasztoru bu-
dowa podstawowych zrębów Zgromadzenia Księży Marianów została do-
kończona: 3 września 1723 r. papież Innocenty XIII zatwierdził pierw-
sze konstytucje mariańskie. Dokonało się to już po śmierci Założyciela, 
290 lat temu.

Powyższe okoliczności historyczne są ważnym odniesieniem na nasze 
hic et nunc. Wskazują bowiem, że istotnym wymiarem naszej konsekracji 
jest życie we wspólnocie aprobowanej przez Kościół, zgodnie z zatwier-
dzonymi ustawami, wyrażającymi charyzmat Instytutu zakonnego. Taka 
jest pierwsza racja, aby rok 2013 był Rokiem Wspólnoty mariańskiej.

Nie mniej ważnym motywem jest również i ta okoliczność, że po nie-
mal dwu latach pełnienia posługi przełożonego generalnego i po prze-
prowadzeniu wizytacji w zdecydowanej większości domów zakonnych, 
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zauważam pewne oznaki kryzysu życia wspólnego. O ile bowiem w od-
niesieniu do teorii lub deklaracji współbracia dość jednoznacznie rozu-
mieją pryncypia naszego życia zakonnego, o tyle w praxis życia, nieste-
ty, nierzadko zauważalne są postawy lekceważące. Niektórzy jakby za-
pominali o potrzebie nieustannej pielęgnacji ducha wiary w sens tych 
wszystkich zasad i praktyk życia wspólnego, do których zakonnik zo-
bowiązuje się składając śluby. Konsekracja zakonna nie tylko wyma-
ga pewnego poziomu wiary koniecznego do jednorazowego oddania sie-
bie Bogu we wspólnocie, ale zakłada ustawiczną troskę o rozwój relacji 
z Bogiem. Pozytywne przykłady takiej dbałości o wierność Panu i priory-
tetowe traktowanie życia duchowego daje wielu współbraci i są dla in-
nych dobrym punktem odniesienia, świadectwem mądrego łączenia ży-
cia modlitwy i posługi oraz swoim życiem dowodzą, że owocna działal-
ność apostolska nie przeciwstawia się kontemplacji. Wydaje się w bo-
wiem, że w lekceważeniu i zaniedbywaniu życia duchowego leży przy-
czyna zagubień niektórych współbraci. Przedkładając działanie – nawet 
pożyteczne, nad życie duchowe, zakonnik traci azymut i roztrwania sens 
wielu wymiarów życia wspólnego, których zrozumienie znajduje się tylko 
w wierze wobec Pana. Z czasem, zamiast szukać łaski nawrócenia i mo-
cy płynącej z pogłębionego życia z Bogiem, decyduje zmienić swoje ży-
cie, dostosowując je do własnej, zmienionej już mentalności. Są to sytu-
acje zawsze dramatyczne.

Z woli Kościoła najbliższy czas przeżyjemy w Roku Wiary. Jest to 
dla nas czas sposobny do odkrycia na nowo naszej pierwotnej miłości 
ku Chrystusowi i Kościołowi. Miłość ta karmi się wiarą a siłę czerpie 
z regularnego życia sakramentalnego, czytania i medytacji Słowa Boże-
go, z osobistej modlitwy i lektury duchowej. Nie dajmy się zmanipulo-
wać duchowi świata, a jeśli już zauważamy tego pierwsze oznaki, jest 
to wołanie Ducha o nasze nawrócenie, o powrót do źródeł naszego po-
wołania i naszego prawdziwego szczęścia.

W powyższych okolicznościach rok 2013 ogłaszam 
Rokiem Wspólnoty.

W tym wysiłku przywracania należnego miejsca życiu wspólnemu, 
niech nam przewodzi i towarzyszy bł. Ojciec Założyciel. Mam tu na my-
śli nie tylko historyczne wspomnienie założenia pierwszego klasztoru 
mariańskiego, ale także jego nauczanie pozostawione nam jako drogo-
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wskaz oraz jego ojcowskie wstawiennictwo, którego my oraz wielu świec-
kich – nieustannie doświadczają. Bliskie są nam przede wszystkim jego 
słowa z Norma Vitae (II 4): „Co dotyczy wzajemnej miłości, niech ten 
spośród was wie, że jest droższy Boskiemu Majestatowi, kto będzie uwa-
żany za bardziej wyróżniającego się we wzajemnej miłości. Niech każdy 
pamięta, że duszą jego Instytutu jest miłość, i na ile od niej się oddali, 
na tyle też oddali się od życia. A zatem, tak jak usilnie będzie się przy-
czyniał do dobra, sławy, nieskażoności i świętości całego Zgromadzenia, 
tak poszczególnym jego osobom okaże wszystko to samo, czego by so-
bie życzył. Niech więc unika owej zgubnej, a miłości najbardziej prze-
ciwnej zarazy: zazdrości, nienawiści, zawziętości, rywalizacji, podejrzli-
wości, zniesławienia, antypatii, sympatii, zawiści, donosicielstwa, obelg, 
plotek, obmów, nękania, stronniczości, pogardy dla innych, mącenia, za-
mętu, kłótni i sporów. I jak o spokój własnej duszy, tak niech dba o spo-
kój cudzy i domowy, jako gorliwy strażnik miłości. Wreszcie tak od całe-
go Zgromadzenia, jak i od każdego jego członka niech odpowiednio od-
wraca wszelkie zło. Pamiętajcie o miłości pierwotnego Kościoła, o której 
autor Dziejów Apostolskich mówi: »A mnóstwo wierzących miało jedno 
serce i jedną duszę« [Dz 4, 32]”.

Drodzy Współbracia,

Zachęcam Was wszystkich, aby szczególnie w najbliższym czasie 
w osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwie pochylić się nad tym 
fundamentem naszego powołania, jakim jest życie wspólnotowe w kon-
tekście Roku Wiary. Służyć temu bez wątpienia mogą comiesięczne dni 
skupienia, renowacje, rekolekcje, konwenty i dobór odpowiedniej lektu-
ry. Chociaż zarówno troska o żywą wiarę, jak i wierność życiu wspólne-
mu ma charakter wewnętrzny i osobisty, to jednak „wiara rodzi się z tego, 
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17), 
a życie wspólne karmi się autentycznym świadectwem wiary i miłości. 
Niech towarzyszy nam troska o głoszenie właśnie Chrystusa, zarówno po-
przez słowo, jak i przykład życia, w świadomości, że w ten sposób jedni 
drugim pomagamy i stajemy się nie tylko grupą mężczyzn zebranych dla 
realizacji określonych celów, ale wspólnotą życia, dzielącą tę samą wiarę, 
tę samą miłość i ten sam charyzmat. Przykładem trwania przy Chrystu-
sie pośród doli i niedoli jest dla nas Maryja, Matka Pana i nasza Mat-
ka. W uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia powierzam Was wszystkich 
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Trójjedynemu Bogu i wstawiennictwu świętych, prosząc Was zarazem 
o modlitwę za mnie, abym wypełnił to, do czego mnie Pan powołał.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!
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Dear Confreres:

On our titular feast—the Solemnity of the Immaculate Conception of 
the Most Blessed Virgin Mary—we are united in faith and charity, once 
more being aware that we are bound by the same charism of the Holy 
Spirit and the same reply to the grace of vocation. Today we solemnly 
renew our religious vows, entrusting to God our past and our future, 
thus giving Him our life, works, struggles, and hopes: all in the service 
of Christ and the Church, after the example of Mary Immaculate and 
under her maternal protection.

This year we are celebrating our titular feast during special 
circumstances. First of all, on October 11, 2012, our Holy Father 
Benedict XVI opened the Year of Faith, encouraging all to be united 
with the Church and in the Church, “just like Christ, set out on the 
road, to lead the people out of the desert, to the place of life, into 
fellowship with the Son of God, towards the One who gives us life, 
and life in abundance” (Porta fidei, 2). In his apostolic letter Porta fidei 
that announced his decision, the Holy Father explained its historical and 
salvific sense and outlined a path “intended to help us understand more 
profoundly not only the content of the faith, but also the act by which 

Andrzej Pakuła, MIC
General Superior (Rome)

Circular Letter of the General Superior on 
the Solemnity of the Immaculate Conception 

of the Most Blessed Virgin Mary,
December 8, 2012

2(2013) 573-578

EPHEMERIDES MARIANORUM



we choose to entrust ourselves fully to God, in complete freedom” (Porta 
fidei, 10). If we believe that Christ is the sense and center of history 
than, the Year of Faith is for us also a time of grace and strengthening 
of our unity with the Lord, an area of action of the Holy Spirit, leading 
to a deeper understanding of the charism of our religious community 
and our individual spiritual renewal. It also goes without saying that 
the 340th anniversary of the founding of the first Marian monastery in 
Puszcza Korabiewska (1673) and the 290th anniversary of the papal 
approval of the first Constitutions of the Congregation of Marian Fathers 
(1723) happen during the same time as we end the Year of Blessed 
George Matulewicz. I trust that these circumstances will become our 
Congregation’s points of reference for the next year.

1. Immaculate Conception of the Mother of our Lord – a gift 
and a vocation

Scrutinizing the thought of Blessed Father Founder, as well as of 
our other Revered Fathers, we note that the mystery of the Immaculate 
Conception has been made manifest in the person of Mary. This is a gift 
given to the Mother of our Lord – as if made flesh in her – the gift that 
prophesies her divine motherhood and announces the coming of our 
Redeemer. It is a gift of the Holy Spirit, which is understood in full 
and only through the relation to another immaculate conception – the 
conception of her Son. We also recognize this gift as a privilege—Mary’s 
exceptionality and uniqueness—because this gift sets her free from the 
regrettable heritage of the original sin. Here we find the justification for 
Blessed Father Founder’s delight in the Full of grace and the tone of the 
Collect for the solemnity of the Immaculate Conception, the Collect that 
existed already in his time.

Such an understanding of the gift granted to Mary opens on the 
one hand, the immensity of God’s salvific love offered to mankind; 
and on the other hand, it demands a continuous response throughout 
her entire life. Thus, the Immaculate Conception of the Mother of our 
Lord contains within itself a vocation, the very plan of God in regard 
to Mary. For just like the Immaculate Conception does not exist as 
such, there exists instead the Person of our Lord’s Mother, to whom 
the grace of a holy conception was granted; and so, this very gift is not 

Andrzej Pakuła, MIC
574



abstract, not destined for Mary’s splendor or elevation but it is weaved 
into the work of salvation. For the understanding of these points, the 
Gospel account of the Annunciation comes to mind. The mystery of 
Mary (Full of grace, the Lord is with you) revealed in the Angel’s words, 
provided the soil for planting the seed of her vocation, in other words: 
God’s offer to become the Mother of the Son of the Most High. These 
are the circumstances, in which Mary must respond to the word of the 
Annunciation. A special and exceptional gift places her before a special 
and exceptional calling: God makes a request and awaits a special and 
exceptional response. In this response we find in the word Mary’s faith, 
in her total and unquestioning entrustment of herself to the One, from 
whom she received everything. Everything in her was His, nothing was 
her own, from the first moments of her existence, through Calvary, the 
Resurrection of her Son, and the descent of the Holy Spirit until her 
falling asleep in the Lord and going to the house of the Father. This way 
she became our model of dedicating ourselves to our dearly beloved God 
and to the service of Christ and the Church (Pro Christo et Ecclesia). As 
the Marians who bear her name, we are not only endowed with a special 
grace of vocation in the Church. We are called to actualize Mary’s manner 
of life and service to Christ on the road of faith in the Church and the 
world. Oh that everything in us is of God and for God, nothing of our 
own. Oh that He would fulfill in us His work as He did in Mary. Oh 
that we not hinder Him, but rather heeding His Word, through faith we 
give a response with our whole life. 

2. Year 2013 – the Year of the Marian Community

October 24, 2013, will mark the 340th anniversary of approval of 
the first Marian community by Bishop Jacek Święcicki. This act set out 
the process of shaping the way of life, which the Holy Spirit imprinted 
on the Founder’s soul (cf. Foundation of the House of Recollection, No. 6). 
Fifty years after the building of the first house, the fundamental directives 
of the Congregation of Marian Fathers’ were completed: On September 
3, 1723, Pope Innocent XIII approved the first Marian Constitutions. 
This happened shortly after the Founder’s death, 290 years ago. 

The above historical circumstances are important reference points for 
our hic et nunc, because they indicate that the essence of our religious 
consecration is a life in a religious community approved by the Church 
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in accordance to ratified laws that express the charism of our religious 
Institute. This is the first reason for the year 2013 to be a Year of the 
Marian Community.

Another, no less important reason is the fact that after nearly two 
years of fulfilling the office of General Superior and having conducted 
visitations in the vast majority of our religious houses I notice certain 
signs of crisis in our common life. As much as we refer to theory or 
statements the confreres seem to clearly understand the principles of 
our religious life, in praxis of the same life certain dismissive attitudes 
can be frequently observed. Some confreres seem to forget the need to 
continuously foster the spirit of faith in accordance with all principles and 
practices of common life, to which a confrere obliges himself to fulfill by 
making his vows. The religious consecration not only requires a specific 
degree of faith necessary for a one-time entrustment of oneself to God in 
a religious community, but it also entails a constant care for the growth 
of one’s relationship with God. Many confreres give positive examples 
of such concern for their faithfulness to the Lord and the priority of 
spiritual life, thus providing others good reference points, examples of 
a wise correlation of a life of prayer and a life of service, while proving 
with their lives that a fruitful apostolic work is not in opposition to 
contemplation. It seems that the cause for some confreres’ confusion lies 
in their indifferent and neglectful attitude toward their spiritual life. By 
putting action—even the most beneficial one—before one’s spiritual life, 
a religious loses his azimuth and throws away many aspects of common 
life, the understanding of which is found only in one’s faith in the Lord. 
In time, instead of seeking the grace of conversion and the strength 
flowing out of a deep life in God, a religious decides to alter his life and 
to adjust it to his own, already changed mentality. Such incidents are 
always very tragic.

By the will of the Church, we shall live out the next year as the 
Year of Faith. For us, this is an opportune time to rediscover our original 
love for Christ and the Church. This love is nourished by faith, while 
it draws strength from the regular life of the sacraments, studying and 
meditating on the Scriptures, individual prayer, and spiritual reading. Let 
us not allow the spirit of the world to manipulate us, but if we become 
aware of the first signs [of such manipulation] it means that the Holy 
Spirit beckons us to convert, to return to the source of our vocation and 
our true happiness.
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In view of the above 
I declare the year 2013 A Year of Community.

In our effort to restore common life to its proper place, may we be 
guided and assisted by our Blessed Father Founder. I don’t mean only 
the historic remembrance of the founding of the first Marian monastery, 
but mostly of his legacy of teachings that he left to us as a signpost 
and of his fatherly intercession, which we continue to experience along 
with many of the faithful. Above all, very close to us are the Blessed’s 
words from his Norma Vitae (II, 4): “Concerning mutual love: let it be 
known that the one who excels in mutual love is more dear to the Divine 
Majesty. Each of you should keep in mind that the soul of his Institute is 
love, and to the extent that he withdraws from love, he withdraws from 
life. Therefore, even as he will promote good, reputation, integrity, and 
holiness of the whole Congregation, so will he render to the individual 
members of this same Congregation all those things which he would wish 
for himself. And so he will avoid this contagious disease very opposed 
to love: envy, hatred, rancor, rivalry, suspicion, calumny, exclusive 
attachment, antipathy, jealousy, secret accusation, jeering, whispering, 
verbal abuse, annoyance, ambition, contempt for others, disturbances, 
agitations, quarrels, contentions. As he will watch over the tranquility 
of his own spirit, so he, a zealous guardian of love, will also give great 
care to guarding the tranquility of others and of the whole house. He 
will suitably drive away any evil both from the whole Congregation and 
from each of its members. Call to mind the love of the early Church, 
about which the writer of the Acts of the Apostles says, ‘The community 
of believers were of one heart and one mind.’”

Dear Confreres:

In the context of the Year of Faith, I encourage you all to ponder 
particularly—especially during your individual and common reflection 
and prayer—the foundation of our vocation, which is our common 
life. In this aspect, days of monthly recollection, renovations, retreats, 
conventions, and proper selection of spiritual reading will most certainly 
help. 

Although the concern for living faith and allegiance to the common 
life is internal and personal, “faith comes from what is heard, and that 
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what is heard comes through the word of Christ” (Rom 10:17). Common 
life is nourished by a true witness of faith and love. May we always 
take great care proclaiming Christ, both by word and example of life, 
being mindful that we help one another this way and become more than 
a group of men gathered to achieve specific goals, but a community of life 
that shares one faith, one charity, and one charism. Mary, the Mother of 
the Lord and our Mother, gives us an example of faithfulness to Christ 
in good and in bad. On the solemnity of her Immaculate Conception 
I entrust you all to the Triune God and the intercession of saints and 
I ask you to pray for me so that I may fulfill everything, to which the 
Lord has called me.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!
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Religious Spirituality According to Blessed 
Stanislaus Papczyński*

Usually one tries to choose from among numerous publications that 
appear on the market those believed to be the most valuable and 

necessary. Surely, one decides about the value of a publication by its 
author. In the case of the book under review, the author is a priest 
from the Congregation of the Marian Fathers, a Doctor of Theology 
of Spirituality, presently occupying the office of the Congregation’s 
General Superior. Another factor influencing the decision about either 
reading or buying a book is its title, but the most important factor is 
the manner and level of dealing with the topic at hand.

Considering the first part of the title, “Religious Spirituality,” 
a question arises about the need for delving into this matter, since 
a number of books dedicated to that issue have already appeared in 
Poland in recent years. In the Introduction, the author justifies the need 
for publishing this work, stating that studies of matters concerning 
the biography of the Marian Founder have been thus far of various 
standards; while matters relating to the legal, organizational, and 
spiritual structures “are essentially residual.” (p. 12). Most convincing 

*  Andrzej Pakuła, Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wcze-
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of all is the statement which says, “Unfortunately, until now, no 
study on the religious spirituality according to Stanislaus Papczyński 
and the early tradition of the Congregation of Marian Fathers was 
produced” (pgs. 13-14). In fairness, the author mentions that certain 
publications contain fragmentary references to the spirituality of the 
Marian Fathers. Therefore, considering the full title of this publication, 
it would seem that its appearance in print is more than justified, which 
was also confirmed in the Foreword by a well-known Polish theologian 
of spirituality, Fr. Prof Jerzy Misiurek: “It is worthy to emphasize that 
this monograph is extremely important for the history and theology of 
Polish spirituality. It sheds light on the making of religious spirituality, 
especially because Papczyński was the creator of the first new male 
religious congregation in the history of Poland” (p. 9).

The work contains a list of abbreviations, an introduction, five 
chapters, a conclusion, a bibliography, and a table of contents.

Reading the introduction, one acquires the feeling that the author 
is well prepared methodologically to write academic papers. He clearly 
presents the matter at hand, in which he wishes to discover, based 
upon Christian spirituality, “What elements of religious spirituality are 
essential and specific to Blessed Stanislaus Papczyński and the early 
Marian tradition?” (p. 15). It is beneficial that Fr. Pakuła also defines 
in the introduction what is understood by the “early Marian tradition.” 
It refers to the time period covering the first 50 years of the existence 
of his religious community – from 1673 (the date of their Episcopal 
approval) until 1723 (the date of the ratification of the Congregation’s 
Rule by Pope Innocent XIII). Next, he describes a synthesis of the 
methods used for this work and its structure.

The author solves the problem in five chapters of his dissertation. 
Evaluating the individual chapters, let’s consider the following questions: 
Are the chapters in correct order? Do they create a complete entity? 
Are they properly constructed?

The first chapter speaks of the foundations of religious spirituality. 
Examining the Marian Founder’s writings and the important documents 
of the early Congregation’s tradition, the author of this dissertation 
asserts that supernatural love is the substance and the tie bonding 
a religious spirituality. On the one hand, Fr. Pakuła carefully uncovers 
the sources’ fundamental contents, and on the other, he does not stop 
at just reporting them, but—implementing an extensive knowledge—
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he compares them with the theological thinking of the time and the 
practice of the Church. Furthermore, he attempts to assess their value 
in the light of the modern teaching of the Church and the modern 
theology of spirituality. His claim that the Marian Founder skillfully 
combined the basics of spirituality with its practical dimensions seems 
to be accurate as it is supported by the Founder’s work Norma vitae 
(The Rule of Life, 1671), in which the Founder worked out a proposal 
for the future Institute’s law. Father Pakuła emphasizes that Norma 
vitae deserves even more attention, seeing that up until the end of 
the 19th century, the Apostolic See did not provide any guidelines for 
composing a religious constitution.

In the second chapter, the author demonstrates the spirituality’s 
Trinitarian character present in all Blessed Papczyński’s writings. Father 
Pakuła rightly detects that there is no systematic Trinitarian theology 
in the Marian Founder’s thoughts, but only brief instructions for the 
religious that aim at awakening the stance of faith and love towards 
the Persons of the Holy Trinity. Papczyński ascribes to God the Father 
the priority in bestowing various graces. In God’s attitude toward man, 
he emphasizes its fatherly character, expressed in creative love. The 
Marian Founder included his most characteristic reflections about God’s 
fatherly love for man in a meditation on a passage from the Gospel of 
St. John: “For God so loved the world that he gave his only Son, so that 
everyone who believes in him might not perish but might have eternal 
life” (3:16). In this meditation, Papczyński stresses the need for man’s 
full commitment to his relationship with the Father and the Son. In the 
Founder’s writings, Jesus is presented as a model of conduct.

The author of this publication discusses a religious’s road to 
becoming like Christ and his road of following Christ according to 
Fr. Papczyński’s teachings. While speaking about the role of the 
Holy Spirit, he turns our attention to the Congregation of Marian 
Fathers’ charismatic origin. Father Pakuła is quite right to say that in 
former days, the pneumatological aspect of religious spirituality was 
a novelty. 

The immaculist character of the religious spirituality was included 
in the Congregation’s very name. Therefore, it is not surprising that 
Fr. Pakuła dedicates his next chapter to that topic. The chapter’s main 
thread focuses on the idea of the Immaculate Conception of the Most 
Blessed Virgin Mary as a foundation on which Fr. Papczyński organized 
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the whole of the Marians’ life. The author of this dissertation also 
accentuates the fact that the Congregation’s spiritual life continues to 
be formed around this same idea. This chapter provides thoughts about 
the Marian inspiration that flows from the Polish theology’s thinking 
of the time. We also find here valuable observations concerning new 
dimensions of the Marian spirituality—mainly that of Mary’s maternal 
presence—in the newly created religious Order. Fr. Papczyński did not 
tire of pointing out the need for imitating Mary’s attitude, which is 
an evangelical one. By imitating Mary, a religious becomes more fully 
formed in the likeness of Christ. On pages 183-184, the author relays, 
in an interesting manner, the ten virtues of Mary, a means by which 
a religious may attain holiness through their implementation.

The following chapter discusses the means of formation, to 
which Fr. Papczyński attributed the greatest value for the growth of 
the spiritual life. The grouping of these means is interesting: prayer 
and mortification, the sacramental life and the religious vows. It is in 
perfect love that the Marian Father perceived a justification for the 
grouping together of prayers with mortification. In his opinion, a prayer 
is a manifestation of God’s love which demands an inner discipline 
oriented towards the spiritual life. Very important to this topic seems 
to be the emphasis on the fact that Papczyński did not tire of pointing 
out that prayer is one of the means of nurturing a “relationship with 
God” that engages the whole person. In addition, the Blessed proposed 
that ways of praying always aim at producing an attitude of constant 
vigilance and concentration on the causes of God.

According to the 17th-century belief in the role of asceticism in the 
spiritual life, the Marian Founder dedicated a great deal of attention 
to that matter. In his monograph, Fr. Pakuła skillfully demonstrates 
the role of mortification in the growth of the religious man’s personal 
spiritual life and through them, the development of the spirituality 
of the Poles. This last issue may be associated with his ban on hard 
liquors, resulting from the general overuse of alcohol by the Polish 
population at that time. Admittedly, some justifications of ascetic 
practices were quite original, e.g. their association with the issue of 
resurrection. This point is skillfully demonstrated by Fr. Pakuła who 
states that “…having established the necessity for mortification in the 
earthly life, Papczyński does not call for the destruction of the ‘body,’ 
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but to have it subordinated to the spirit out of concern for its proper 
preparation for rising gloriously from the dead” (p. 228).

Discussing the role of further means aimed at growth in the 
spiritual life, the author agrees with the Marian Founder’s thinking 
and states that religious spirituality expresses and concretizes the 
sacraments—especially the Eucharist and Penance—in an exceptional 
manner. Fr. Papczyński’s reflections on the sacrament of Penance are 
interesting and quite original. He calls it the sacrament of rebirth and 
the re-gaining of the holiness and purity received at baptism (cf. pgs. 
232-233). Father Papczyński devoted the greatest role to the Eucharist 
in shaping the spiritual life. As we see from the present dissertation, 
the Marian Founder offered a number of practical instructions as to 
how the religious were to prepare and celebrate it, and how they 
were to give thanks. Clearly, thoughts about religious vows could not 
be omitted in the list of the means aimed at the growth of religious 
spirituality. The dissertation’s author rightly deduces that the means 
proposed by Fr. Papczyński and the early tradition of the Congregation 
of Marian Fathers are classical means of religious formation, but are 
imbued with the personal spiritual experience of the Founder and his 
first companions.

In the last chapter, Fr. Pakuła demonstrates religious spirituality in 
its ecclesial dimension. First, he examines the image of the Church in 
the light of the analyzed sources. He comes to the conclusion that the 
image and role of the Church in the religious life are among the most 
important issues that afford a complimentary understanding of the 
Marian Fathers’ religious spirituality. The image of the Church in the 
Marians’ religious spirituality was clearly impacted by the evolution of 
the Order during the first 30 years of its life, when it passed from an 
eremitical state to a more active form of the religious life with solemn 
vows. After analyzing the sources, Fr. Pakuła is able to conclude that 
a traditional image, based on the Scriptures and the Congregation’s 
charism, came into view. He also notices the impact that the theology of 
the Church expressed by St. Robert Bellarmine made on Fr. Papczyński, 
although the Founder never mentioned it. As to the religious’ service in 
the Church, it was mainly oriented toward simple folks. The Marians’ 
spiritual task was to determine that everyone would attain salvation, 
as well as to remember those who had already left this world. 
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As to questions posed at the beginning of this methodological 
assessment: Are the chapters in correct order? Do they create 
a complete entity? Are they properly constructed? The answers should 
be positive ones.

In terms of the research topic, Fr. Pakuła’s dissertation presents 
a valuable work, but an attentive analysis of its contents indicates 
that there are no perfect works, which is probably as well. I will 
relate to only one issue: Fr. Papczyński used interchangeably the 
terms “imitating” and “following,” which the dissertation author 
indicates, but does not address critically. Many present-day theologians 
also use these terms interchangeably. However, considering modern 
psychology, it is important to note that the term “imitating” signifies 
the formation of mature personality traits, while the term “following” 
describes the formation of appropriate attitudes. If in Fr. Papczyński’s 
works the verb “imitare” (to imitate) can also refer to the “following” 
of the saints, especially the Blessed Virgin Mary, the verb “sequire” 
(to follow) refers in principle to following Christ. Therefore, it would 
be necessary to make more precise Fr. Pakuła’s assertion that in Fr. 
Papczyński’s teaching “sequela Christi” leads to the re-creation of the 
Master’s life in the attitude of His disciple. If we are to understand 
the re-creation as an imitation, then the disciple wouldn’t be able to 
duplicate the life of his Master, but he could introduce into his life his 
Master’s manner of living.

This dissertation proves that the undertaken research yielded many 
valuable fruits. Its author depicts for the first time a comprehensive 
image of religious spirituality of the first religious congregation 
founded on Polish soil. His task was difficult because ideas and 
concepts concerned with this topic were scattered throughout Fr. 
Papczyński’s works and the documents of the early Marian tradition. 
The present work accentuates the Marian character of the newly created 
Congregation, although Fr. Pakuła indicates that the Founder did not 
leave behind any explanation as to his choice of the immaculistic 
character for the community he founded. Also noteworthy is Fr. 
Pakuła’s critical approach to both Fr. Papczyński’s writings and the 
works produced by the researchers of religious spirituality, i.e., his 
polemics with the known historian of spirituality Karol Górski, who 
claims that the Marian Founder favored external asceticism, while Fr. 
Pakuła asserts that he favored an internal austerity and self-denial. The 
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merit of his work is further increased by its author’s endeavor to seek 
creative inspiration from various schools of spirituality, for example, 
the Ignatian influence in the aspect of prayer is noticeable. A wide 
knowledge of the different schools of spirituality also helped Fr. Pakuła 
to discover the influence of St. Augustine, St. Gregory the Great, St. 
Thomas a Kempis, St. Teresa of Avila and St. Catherine of Siena in Fr. 
Papczyński’s understanding of the Church.

There is no doubt that the present publication is a fundamental 
work that allows us to learn about the Marian school of spirituality.

The book is now being prepared for publication in English.
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Po zakończonym na Litwie Roku bł. J. Matulewicza (rok 2012, 
w związku z 25 rocznicą beatyfikacji bł. Jerzego Matulewicza był 

ogłoszony przez Episkopat litewski Rokiem Bł. Jerzego Matulewicza), 
ukazała się ciekawa pozycja, album pt. Marijampolė. Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis. Jego autorem jest Stanislovas Sajauskas. Nie jest to pierw-
szy album tegoż autora.

Autor, jak sam się przedstawia, z wykształcenia jest inżynierem elek-
tronikiem, specjalistą w dziedzinie ultradźwięków i holografii. W 1994 
r., w czasach już niepodległej Litwy, uzyskał stopień doktora habilito-
wanego, a w 1995 tytuł profesora. Do 2011 r. był pracownikiem Uni-
wersytetu Technicznego w Kownie (Kauno Technologinis Universitetas). 
Od 1968 r. zaczął interesować się numizmatyką i heraldyką Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. W latach 1995-2011 był również pracowni-
kiem oddziału numizmatyki Narodowego Muzeum Sztuki im. Čiurlio-
nisa. Jego działalność na niwie numizmatyki została uhonorowana na-
grodą Banku Litewskiego i nagrodą im. Vlado Jurgučio Litewskiej Aka-
demii Nauk (1998 i 2008).

Autor, zawsze żywo interesujący się historią Litwy i nie rozstają-
cy się z aparatem fotograficznym, po 2011 r. postanowił wydać cykl 
dzieł ukazujących historię i kulturę jego rodzinnych stron – Suwalsz-
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czyzny. W ten sposób powstał cykl trzech albumów: Marijampolė. Iš 
praeities į dabartį [Mariampol. Z przeszłości do teraźniejszości] (2011), 
Marijampolė. Partizaninis karas [Mariampol. Wojna partyzancka] (2012, 
współautorem jest brat Justyn) oraz Marijampolė. Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis [Mariampol. Błogosławiony Jerzy Matulewicz] (2013).

Forma wydawnictwa – album fotograficzny – sprawia, że czytelnik 
w dużym stopniu czuje się uprzedzony o tym, co weźmie do ręki. Jed-
nakże w wypadku albumów p. Sajauskasa nie jest tak do końca. Jego 
pierwszy album o Mariampolu jest tego bardzo wyraźnym przykładem. 
Nie brak w nim wprawdzie ciekawych i unikalnych fotografii samego 
miasta, jego pięknych miejsc czy zabytków, jednak właściwymi obra-
zami są przede wszystkim fotografie ludzi mieszkających w mieście. To 
osoby wypełniające w nim swe powołanie, tworzące jego codzienność, 
uczestniczące we wspólnocie narodowej. W ten sposób czytelnik staje 
się widzem, nie tylko podążającym w przeszłość miasta jego starymi 
ulicami, oglądającym widoki, których czasem już nie ma, ale jest także 
wciągnięty w rytm życia jego mieszkańców. Szczególnie wiele miejsca 
autor poświęca fotografiom przedstawiającym społeczne i patriotyczne 
zaangażowanie mieszkańców Mariampola. Ostatnie fotografie z pierw-
szego albumu przedstawiają dzisiejsze twarze zesłańców czy uczestni-
ków oporu partyzanckiego lub ich rodzin. 

Szkoda jednak, że autor nie zrobił jeszcze jednego kroku i nie przed-
stawił w albumie zwykłego, codziennego życia mieszkańców miasta, ob-
razu domów, chwil odpoczynku, rozrywki. Bez tego książka jest bar-
dziej podobna do gazetki propagandowej, niż staje się świadkiem ży-
cia mieszkańców miasta.

Trzeci album z serii Mariampol, o błogosławionym Jerzym Matule-
wiczu, ma zapewne swą genezę w pierwszym albumie o Mariampolu. 
Już tam autor przedstawił kilka fotografii związanych z Błogosławio-
nym. Oczywiście formuła tamtego albumu nie pozwoliła szerzej przed-
stawić postaci bł. Jerzego Matulewicza. Nie można jednak było mówić 
o Mariampolu, nie wskazując postaci późniejszego biskupa wileńskiego. 
I zapewne wtedy zrodziła się myśl, by jemu poświęcić osobny album.

Czytelnik, a może bardziej widz oglądający fotografie, otrzymuje za-
tem książkę wprawdzie zatytułowaną Mariampol, ale w tym wypadku 
ważniejszy jest podtytuł: Błogosławiony Jerzy Matulewicz. I to on de-
cyduje o tym, co znajdujemy w środku.
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Od razu na wstępie zaznaczmy, że album ma dwie odrębne części. 
Pierwsza to część poświęcona postaci bł. Jerzego, druga, nazwana do-
datkiem, to publikacja nieznanego dotąd nikomu „Dziennika” mariań-
skiego nowicjatu we Fryburgu.

Przedstawiając zdjęcia i treści, autor posługuje się dwojakim klu-
czem. Z jednej strony próbuje trzymać się porządku chronologicznego, 
na który jednak nakłada podział na poszczególne dzieła bł. Jerzego. 
Taki podział jest całkiem uzasadniony, choćby i dlatego, że błogosła-
wiony Jerzy Matulewicz nie spędził przecież w Mariampolu zbyt wie-
lu lat swego życia. A mimo to właśnie Mariampol stał się miejscem, 
gdzie znalazły swą realizację jedne z największych dzieł jego życia: od-
nowienie marianów i założenie zgromadzenia Sióstr Ubogich.

Pierwszy rozdział albumu jest krótkim opisem dzieciństwa, lat mło-
dzieńczych i drogi do kapłaństwa bł. Jerzego. Następne zaś, pobieżnie, 
przedstawiają poszczególne etapy jego posługi: biskupstwo wileńskie, 
działalność wśród emigracji litewskiej w USA, praca przy konkordacie 
Litwy. W kolejnych rozdziałach autor przedstawia śmierć, pogrzeb oraz 
przeniesienie szczątków doczesnych bł. Jerzego do Mariampola.

Ciekawe, że o odnowionych marianach autor zaczyna mówić dopie-
ro po rozdziale o beatyfikacji bł. Jerzego w 1987 r. W ten sposób jakby 
chciał zaakcentować lub wskazać szczególny związek odnowionych ma-
rianów z postacią bpa Matulewicza. Ten tok myślenia autora potwier-
dzają następne rozdziały ukazujące kult bł. Jerzego Matulewicza oraz 
założone przez marianów w Mariampolu muzeum bł. Jerzego.

Przeglądając fotografie zamieszczone w albumie, natkniemy się na 
kilka nowych, dotąd mało znanych, szczególnie polskiemu czytelniko-
wi. Są to fotografie pochodzące najczęściej z podróży biskupa Matule-
wicza do USA lub fotografie z jego pogrzebu i przeniesienia zwłok do 
Mariampola w 1934 r. Część pochodzi z różnych archiwów i muzeów 
litewskich, część ze zbiorów prywatnych autora lub innych osób. Szcze-
gólną wartość historyczną mają fotografie przedstawiające Mariam-
pol w czasie beatyfikacji bł. Jerzego w 1987 r. i dziękczynne uroczy-
stości pobeatyfikacyjne. I tu rozczarowanie. Uroczystości beatyfikacyj-
ne w Rzymie oglądamy przez zdjęcia już znane z książki ks. Bukowicza 
pt. Beatyfikacja Bł. Jerzego Matulewicza (Warszawa 1998). Natomiast 
niezwykle entuzjastyczne powitanie biskupów i uroczystości pobeatyfi-
kacyjne 12 lipca 1987 r. w Mariampolu autor przedstawia na jedynie 
dwóch fotografiach. Szkoda, bo zupełnie nie oddają one ducha tego, co 
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rzeczywiście się tam wtedy wydarzyło. Tak samo, niestety, autor po-
został oszczędny w opisie tego wydarzenia, ograniczając się do wspo-
mnienia jedynie o udziale w nich „całego episkopatu Litwy i wiernych 
z sąsiednich państw”. Tymczasem, w rzeczywistości, oprócz wymienio-
nego episkopatu Litwy w uroczystościach wzięło udział jeszcze 80 ka-
płanów. Natomiast o liczbie wiernych „Kronika Kościoła Katolickiego 
na Litwie” napisała: W czasie głównych uroczystości tłum nie zmieścił 
się nie tylko w kościele czy na placu przykościelnym, wszystkie okolicz-
ne uliczki pełne były modlących się ludzi1. Szkoda, że te tak ważne dla 
całej Litwy, a przecież odbywające się w Mariampolu, wydarzenia nie 
znalazły szerszego echa w tym albumie. No, chyba że autor ma zamiar 
przygotować osobny album poświęcony jedynie temu wydarzeniu.

Najlepszą częścią albumu powinna być ta, która przedstawia od-
nowione życie klasztoru marianów, ich działalność, prace, których się 
podejmowali. Niestety, poza kilkoma zdjęciami z obecnego Muzeum 
bł. Jerzego, przedstawiającymi rozbudowę klasztoru w latach 20., trud-
no znaleźć tu coś ciekawego. Kilka fotografii autor poświęcił Siostrom 
Ubogich, które zostały założone przez bł. Jerzego. Przedstawia ich klasz-
tor, dzieła apostolskie prowadzone we współpracy z marianami. Jednak 
i tu – jak często, niestety, na pozostałych zdjęciach – jesteśmy świadka-
mi tylko ustawianych do fotografii scen grupowych. A szkoda, bo ro-
biono przecież już wtedy i inne zdjęcia.

Teksty wprowadzające do poszczególnych części albumu są z ko-
nieczności lakoniczne. Czasami jednak wydają się zbyt powierzchow-
ne lub jednostronne w osądach. Np. w ocenie biskupstwa wileńskie-
go autor nie wychodzi poza utrwalony na Litwie schemat litewskie-
go biskupa męczennika pełniącego służbę wśród złowrogich mu Pola-
ków w Wilnie. Czasami autor, posiadający przecież pewną wiedzę hi-
storyczną, jakby pisał nie na temat. Na przykład, gdy wymienia ma-
rianów prześladowanych w okresie sowieckim. Pomiędzy ich nazwiska-
mi wskazuje innych księży litewskich represjonowanych w czasach so-
wieckich. Nieuważny czytelnik może mieć wrażenie, że to też byli ma-
rianie. Jest jeszcze szereg innych drobnych błędów czy pomyłek, brak 
precyzji pewnych określeń, niemniej nie wpływają one na wartość ca-
łego albumu.

1  KKB, t. 75, s. 442.
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Oprócz części albumowej poświęconej bł. Jerzemu i jego dziełom 
czytelnik znajdzie tu „Dziennik” nowicjatu we Fryburgu. Znamien-
ne jest to, iż jest to pierwsza prezentacja tych dotąd nikomu niezna-
nych zapisków bł. Jerzego. We wstępie do „Dziennika” autor krótko 
przedstawia, w jaki sposób stał się jego posiadaczem, oraz kreśli dzie-
je jego powstania i tłumaczenia. „Dziennik” przedstawiony jest w for-
mie „lustrzanej”. Na jednej stronie mamy odczytany z rękopisu tekst 
łaciński, na drugiej stronie jego tłumaczenie na współczesny język li-
tewski. Odczytał tekst z rękopisu i przetłumaczył wykładowca Wydzia-
łu Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Stanislovas Po-
niškaitis. Taka forma przedstawienia zapisków, w obu językach jedno-
cześnie, stanowi możliwość zapoznania czytelnika z łaciną, jaką posłu-
giwał się sam ich autor. Pewnym natomiast utrudnieniem dla czytają-
cych tę część książki będzie zmniejszona w porównaniu do poprzed-
nich jej części wielkość liter. Czym autor się kierował? Czy chodziło 
o zaoszczędzenia miejsca, czy też w ten sposób chciał podkreślić, że to 
„jedynie” dodatek do albumu? Pewnie dla wielu miłośników historii 
marianów ten właśnie dodatek będzie miał większą wartość niż pozo-
stała część publikacji.

Zapiski były prowadzone od 31 lipca 1911 r. do 18 sierpnia 1912. 
Przedstawiają one życie codzienne tego pierwszego mariańskiego nowi-
cjatu po odnowieniu. Jest to w miarę dokładne diarium zajęć, wspól-
nych spotkań, przyjmowanych gości, odwiedzin, czynionych wizyt, któ-
re towarzyszyły nowicjatowi. Zapisanych jest również szereg uwag asce-
tycznych i wniosków wypływających z dyskusji prowadzonych na te-
mat odradzającego się życia mariańskiego. Odnowiciel skrzętnie notu-
je nie tylko spostrzeżenia swoje, ale i współbraci. Niektóre z tych uwag 
i przemyśleń znalazły później swoje miejsce wśród ustaw Zgromadze-
nia oraz różnych towarzyszących im instrukcji. Wbrew temu, co zapi-
sał autor we wstępie do prezentacji „Dziennika”, nie miał być on jed-
nak nigdy żadnym podręcznikiem nowicjatu. 

Autor, przedstawiając tę swoistą kronikę nowicjacką, zauważa, że 
pozwala ona zapełnić istniejącą dotąd lukę w zapiskach bł. Jerzego. 
I tak, i nie. Mimo wszystko „Dziennik” ten, nawet w pobieżnej lektu-
rze, nie sprawia wrażenia dziennika duchowego. Brak w nim jakich-
kolwiek osobistych odniesień do przeżywanej relacji z Panem Bogiem, 
refleksji wiary nad swoim życiem, poszczególnymi wydarzeniami czy 
powołaniem. Jest to po prostu dobrze prowadzona kronika nowicjatu. 
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Jakiś czas nawet bł. Jerzy notował równolegle i w „Dzienniku ducho-
wym”, i w „Dzienniku” „fryburskim”, co łatwo sprawdzić, porównu-
jąc daty poszczególne zapisów.

Trzeba przyznać, że publikacja „Dziennika” jest ważnym uzupeł-
nieniem historii odnowionych marianów. Zachowało się wprawdzie 
trochę listów z tamtego czasu, ale takie drobne uwagi, jak choćby ta, 
że „wyszliśmy na spacer w góry” dodają tej historii kolorów prawdzi-
wego życia.

Na ogromny plus dla autora należy zaliczyć dbałość o formę gra-
ficzną wydawnictwa. Karty wielkości A-4 pozwalają na dobrą prezenta-
cję wybranych fotografii. Te odpowiednio przygotowane, nie sprawiają 
wrażenia zbyt ciemnych lub nieostrych, mimo czasem wyraźnych po-
większeń w stosunku do oryginałów. Całość wydana jest bardzo sta-
rannie na papierze kredowym w twardej oprawie, co zapewne znacz-
nie przedłuży żywot albumu.

Biorąc pod uwagę, że jest to publikacja prywatna i amatorska, należy 
ją tym bardziej docenić, a zwłaszcza dostrzec wysiłek samego autora.
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Ksiądz Janusz Kumala w książce* poświęconej duchowości bł. Jerzego 
Matulewicza przedstawił główne rysy jego duchowej sylwetki. Ujął 

je w cztery podstawowe bloki tematyczne: 1. Dla Chrystusa; 2. W służ-
bie Kościoła; 3. Na wzór Maryi; 4. Patrzeć z wyżyn wieczności.

We Wstępie Autor przypomniał krótki życiorys Błogosławionego, ak-
centując jego duchowe inspiracje dla Zgromadzenia Marianów (s. 7-8).

Otwierając pierwszy rozdział, zaznaczył: Prawdziwa duchowość 
chrześcijańska […] rodzi się jedynie w kontakcie z Jezusem Chrystu-
sem i realizuje we wspólnocie Kościoła (s. 9). Taka właśnie ujawnia 
się w duchowości bł. Jerzego, a odzwierciedla ją hasło: Dla Chrystusa 
i Kościoła. Tak też – z Chrystusem i drogą krzyża – podążał przez życie 
Odnowiciel Zakonu Marianów. Jego głębokie przeżycia duchowe kon-
centrowały się wokół Bożej miłości objawionej w Chrystusie. Naśladu-
jąc Chrystusa, odnajdywał w Nim, w bliskiej więzi z Nim, źródło siły 
i nowego życia oraz oparcie w znoszeniu licznych krzyży i prześlado-
wań. Taką drogę w służbie Chrystusowi i Kościołowi przebywał bł. Je-
rzy i stoi ona również przed marianami (i wszystkimi, którzy gorliwie 
pracują dla Chrystusa i Kościoła). W podobnych zmaganiach zaleca on 
zawierzenie Chrystusowi i Jego Matce (s. 10-14).
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Z duchowości bł. Jerzego Matulewicza

*  Janusz Kumala MIC, Dla Chrystusa i Kościoła w duchowości bł. Jerzego Matule-
wicza, Licheń Stary 2011, ss. 100.



Błogosławiony Jerzy apeluje o przejęcie się duchem Chrystusowym, 
duchem miłości (s. 14). Tu znajduje się istota więzi z Chrystusem. 
Dziennik duchowy Błogosławionego ujawnia jego mistyczne przeżycia 
Bożej miłości. To ona prowadzi go do upodobnienia się do Chrystusa 
i do gorliwej służby. Oznacza to staranie, aby wszystko duchem Chry-
stusowym [miłości], ożywić, przeniknąć i odnowić (s. 15-16). Przeję-
cie się duchem miłości Chrystusa prowadzi więc do dzielenia się nim 
z ludźmi, jak też hartuje w trudnościach i prześladowaniach: Zatem mi-
łość do Chrystusa i miłość na wzór Chrystusa oddaje zarówno głębię ży-
cia duchowego bł. Jerzego, jak i żarliwość jego apostolatu (s. 16-18).

Błogosławiony troszczył się, by zewnętrzne zaangażowanie nie od-
rywało go od nieustannego przebywania z Chrystusem, stawiania sie-
bie i swoich prac wobec Bożej obecności. Łączył pracę z nieustanną 
modlitwą, praktykował chodzenie w obecności Bożej. Zaś przebywanie 
z Jezusem Eucharystycznym było dla niego źródłem wewnętrznego po-
koju i radości. Także innych zachęcał do trwania w obecności Chry-
stusa Oblubieńca. W tym właśnie upatrywał warunek owocnej pracy, 
a zwłaszcza dobrego życia (s. 18-21).

Aby to było możliwe, trzeba wpatrywać się w Chrystusa duchowym 
spojrzeniem pełnym miłości, zjednoczeniem w niej i poufnym obcowa-
niem z Nim (s. 21-22). Tą drogą szło wielu świętych, a prowadzi ona 
do identyfikacji z Chrystusem, do stania się drugim Chrystusem, pro-
mieniowania Nim i przenikania innych Jego duchem (s. 23).

Uzewnętrznia się też w naśladowaniu Chrystusa, Jego człowieczeń-
stwa, a więc cel Jego ziemskiego życia staje się naszym celem. W pój-
ściu za Chrystusem istotną rolę odgrywa wiara, odwaga, naśladowa-
nie całego życia Jezusa (a nie jednego aspektu) – zwłaszcza Chrystusa 
cierpiącego (bł. Jerzy wyrażał pragnienie męczeńskiej śmierci dla dopro-
wadzenia innych do Chrystusa). Zatem celem naśladowania Chrystusa 
jest prowadzenie do Niego ludzi. Jest to droga do świętości i oznacza 
ona kroczenie za Chrystusem, współpracę z Nim (s. 24-29).

Chodzi tu zwłaszcza o kroczenie za Chrystusem cierpiącym. Jak pi-
sze ks. J. Kumala, ten aspekt naśladowania Chrystusa wydaje się być 
najbardziej charakterystyczny dla duchowej drogi naszego Błogosławio-
nego (s. 29), który podkreślał, że jest to jedyna droga do świętości, 
mimo że się z nią nie utożsamia. Zbawczy wymiar zyskuje, gdy jest złą-
czona z miłością, a więc należy jednoczyć się z Jezusem, za nas cierpią-
cym, łącząc swe intencje z tą intencją, którą Jego Boskie Serce było prze-
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jęte (s. 30-31). Aby przyjąć taką postawę, potrzebna jest łaska Boża, 
a pomocą i siłą jest modlitwa. Chrystus obdarza wówczas łaską cierpli-
wości i jesteśmy zdolni przyjąć cierpienie jako pokutę za grzechy wła-
sne i całego świata.

Kroczenie za Chrystusem drogą cierpienia podnosi też walor na-
szego apostolatu. Nasz krzyż staje się źródłem uświęcenia dla nas i dla 
innych. W ten sposób łączy się z radością i dziękczynieniem i jest zna-
kiem Bożego błogosławieństwa i troski o nasze zbawienie (32-34).

Autor ukazuje jeszcze jeden bardzo ważny aspekt duchowości 
bł. Jerzego, który ujmuje w temacie: Świadomość misji – wszystko od-
nowić w Chrystusie. Pisze: Osobiste spotkanie Chrystusa, doświadczenie 
Jego miłości, przyjęcie Jego zaproszenia do naśladowania Go, musi za-
owocować tym, aby dla Chrystusa poświęcić całe swoje życie. Im żyw-
sza obecność Chrystusa w życiu duchowym, tym wyraźniejsze ukazy-
wanie Oblicza Chrystusa innym ludziom. Im gorętsza miłość do Chry-
stusa, tym mocniejsze promieniowanie nią na innych (s. 34).

To wszystko realizował bł. Jerzy i był świadomy misji odnawia-
nia świata w Chrystusie. Opierał ją na zjednoczeniu z Chrystusem 
(s. 34-35). Chodzi o apostolat budowany na głoszeniu Chrystusa świa-
tu, wnoszeniu ducha Chrystusowego, przyciąganiu wszystkich do Chry-
stusa (s. 36).

Apostolat ten ma być: odważny, gorliwy, zdobywczy, pokorny, ma 
być apostolatem przykładu, razem z innymi (Stowarzyszenie Pomocni-
ków Mariańskich), uniwersalny (skierowany do wszystkich narodowo-
ści) (s. 36-39).

W podsumowaniu tej części publikacji ks. J. Kumala pisze m.in.: 
Chrystus, który wypełniał i ożywiał życie duchowe bł. Jerzego, zajaśniał 
na jego obliczu i wielu do siebie pociągnął. Błogosławiony Jerzy potrafił 
być „dla Chrystusa”, bo „przejął się” Jego duchem miłości, i umiał być 
„dla ludzi”, bo ową miłością dzielił się z innymi. Z jego „duchowości mi-
łości” wynikał „apostolat miłości” (s. 40).

Drugi rozdział książki ukazuje bł. Jerzego w służbie Kościoła i roz-
miłowanego w nim. Sam stwierdził, że Kościół jest jego jedyną ojczy-
zną, a on tylko jego patriotą (s. 41).

Następnie Autor przygląda się, jaka eklezjologia kształtowała du-
chowość Błogosławionego. Stara się wydobyć z jego pism jej zasadni-
cze wątki. Wpierw ukazuje ją na tle ówczesnej i wcześniejszej jeszcze 
definicji Kościoła. Przerysowywały one zewnętrzny wymiar Kościoła, 
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toteż w pismach Błogosławionego można spotkać tradycyjne rozumie-
nie Kościoła, i w znacznym stopniu w tym duchu przeżywał on jego 
tajemnicę. Niemniej, dostrzegał również i uczył o wewnętrznym, nad-
przyrodzonym wymiarze Kościoła. Widział jego pośredniczącą funkcję 
w działaniu Boga dla dobra wszystkich ludzi (s. 41-45).

Na polu ekumenizmu, który w nowym duchu sformułował dopie-
ro Sobór Watykański II, bł. Jerzy, mimo że wyznaje w tym względzie 
ówczesne nastawienie i zasady Kościoła, postuluje jednak złagodzenie 
formy powrotu do jedności z Kościołem (s. 46-47).

Błogosławiony Jerzy Matulewicz w bardzo głęboki i osobisty spo-
sób pojmuje tajemnicę Kościoła, wierzy w Kościół i z tej wiary czerpie 
duchowe siły do jego miłowania i ofiarnej służby (s. 47). Dlatego zawie-
rzył Kościołowi i zdał się na jego wolę (s. 48).

Można nawet mówić o mistycznym doświadczeniu miłości Kościoła 
Błogosławionego. Miłość do Kościoła splata się u niego w nierozłączny 
sposób z miłością Boga. Był gotowy dla Kościoła na najwyższe ofiary, 
wyrzeczenia, zapomnienie, a nawet śmierć. Do tej miłości pragnął za-
palać innych, szczególnie współbraci zakonników (s. 49-52).

Z miłości Kościoła wypływały prace dla jego dobra. Kierował się 
w nich przemyślanymi kryteriami: widział konieczność ścisłej więzi 
wszelkich prac apostolskich z działalnością całego Kościoła powszech-
nego; za istotne kryterium uznał wierność nauce Kościoła; jest nim tak-
że współodczuwanie z Kościołem; wchodzenie tam, gdzie jest najtrud-
niej; naprawianie i oczyszczanie Kościoła (obejmowanie parafii, gdzie 
wszystko wydaje się być stracone); wchodzenie tam, gdzie największa 
potrzeba; kierowanie się duchem uniwersalizmu; troszczenie się wpierw 
o Zgromadzenie; opieranie wszystkich prac na fundamencie własnej 
świętości (s. 52-58).

Mimo że powszechne nastawienie Kościoła tych czasów traktowa-
ło świeckich jako przedmiot duszpasterstwa, bł. Jerzy apelował o do-
wartościowanie ich i umożliwienie im działalności. Sformułował pod-
stawowe wytyczne dla przygotowania ich do apostolskiej aktywności. 
Chciał ich pociągać do współodpowiedzialności za Kościół. To dlatego 
m.in. założył Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. 

Jak pisze ks. J. Kumala: Refleksja nad tajemnicą Kościoła w życiu 
bł. Jerzego Matulewicza może być dla nas inspirująca w czasach, kiedy 
wielu odrzuca Kościół, lekceważy go, wyśmiewa, próbuje podporządko-
wać, prześladuje.
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Błogosławiony, kochając Kościół, kochał obecnego w nim Chrystu-
sa i wszystkich Jego uczniów – niezależnie od narodowości. Wszystkim 
okazywał szacunek, a jego życie było ilustracją prawdy, że drogą Ko-
ścioła jest człowiek (s. 58-63).

Trzeci rozdział ukazuje maryjny rys duchowości Błogosławionego, 
jego życie na wzór Maryi. Na wstępie Autor zaznacza, że duchowość 
maryjną rozumiemy jako wymiar (aspekt) duchowości chrześcijańskiej, 
która przyjmuje Maryję jako Matkę i Mistrzynię życia duchowego, uzna-
je Ją za Przewodniczkę i Wzór chrześcijańskiego życia. Tę duchowość 
wyrażają określenia: jak Maryja i do Maryi (s. 65).

Duchowość maryjną Matulewicza kształtował na początku dom 
rodzinny, maryjność Litwinów i parafia mariańska w Mariampolu, do 
której należał. Był kapłanem maryjnym, angażował się w działalność 
Stowarzyszenia Mariańskiego Kapłanów, którego był organizatorem, 
chociaż założył je o. Honorat Koźmiński. Do istotnych celów tego Sto-
warzyszenia należało naśladowanie Maryi, co zaznaczyło się na jego 
drodze do świętości. Maryjny rys jego duchowości łączył się z forma-
cją duchową i odnowieniem oraz kierowaniem Zgromadzeniem Maria-
nów (s. 66-70).

To on uratował ten Zakon przed unicestwieniem i stał się jego od-
nowicielem. Odnawiając Zakon, zachował w nim, jako szczególne zna-
mię jego duchowości, związanie go z tajemnicą Niepokalanego Poczę-
cia NMP (s. 70-73)

Więź z Maryją – jak pisze ks. J. Kumala – jest darem Bożym, o któ-
ry należy Go prosić, otworzyć się na dar Maryi i wprowadzić Ją w swo-
ją duchową przestrzeń życia (s. 73). Błogosławiony Jerzy przyjmował 
Maryję z radością, wdzięcznością, pielęgnował i rozwijał więź z Nią, 
a pragnienie bycia czystym i niepokalanym stało się ideałem jego ży-
cia (s. 73-75). Bezgranicznie ufał w opiekę i pomoc Maryi. Uciekał się 
do Niej w wielu sprawach dotyczących Zakonu. Taką postawę wobec 
Niej zalecał marianom, jak też świadomym swych słabości grzesznikom. 
Jak zauważa ks. J. Kumala, maryjność Błogosławionego miała charak-
ter wybitnie teocentryczny i chrystocentryczny (s. 75-76).

Istotne miejsce w duchowości Błogosławionego zajmowało naśla-
dowanie Maryi i zyskało mu miano wyczuwalnie maryjnego. Zalecał 
marianom, aby przez Maryję dążyli do Jezusa. To zaś implikuje ufne 
powierzanie się Jej i naśladowanie Jej cnót, co wpisywało się w trady-
cyjną u marianów Regułę 10 Cnót NMP. Miłość do Niej łączy się też 
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z różnymi formami czci Maryi. Błogosławiony Jerzy nazywał Maryję 
najwyższym po Chrystusie wzorem doskonałości. Mówił niejednokrot-
nie, że prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej polega na naśladowa-
niu Jej cnót. Przestrzegał przed fałszywą pobożnością i ascezą. Zosta-
wił nam przykład dojrzałej pobożności maryjnej, poświęcając swe ży-
cie dla Chrystusa i Kościoła na wzór Maryi (s. 77-79).

W czwartym rozdziale ks. J. Kumala zastanawia się, jak bł. Jerzy 
przeżywał powołanie do wieczności. Człowiek przez życie pielgrzymu-
je ku jego pełni, według Błogosławionego, ten cel jest sterem życia. 
Pomaga je uporządkować. Bez tego celu, przy zapomnieniu o Bogu 
życie zaczyna się plątać. Tego celu nie zastąpią żadne ziemskie warto-
ści, tym celem jest Bóg.

Błogosławiony mówi również o bliższym celu, którym jest takie pro-
wadzenie swego życia, by osiągnąć cel ostateczny i szczęście wieczne. 
Chodzi o dążenie do doskonalenia siebie, o pełnienie Bożej woli i po-
trzebnej do tego współpracy z łaską (s. 81-86).

Nie można załamywać się z powodu własnej niedoskonałości, ale 
codziennie zmagać się z nią i kochać Boga i ludzi. Ukochać też dro-
gę krzyża, która wiedzie do nieba. Niekiedy Bóg już tu na ziemi daje 
nam odczuć smak nieba. Ksiądz J. Kumala sugeruje, że te stwierdze-
nia mogą wskazywać na mistyczne doświadczenia Błogosławionego, 
co bez wątpienia jest słuszną uwagą, gdyż bł. Jerzy pisze, że dusza za-
nurzona w Bogu mogłaby umrzeć z miłości i pociech, gdyby nie Boża 
moc (s. 87-88).

Patrzenie na świat, a nawet na najtrudniejsze momenty życia z wy-
żyn nieba pomaga je przetrwać. Życie miłością Bożą jest darem, który 
otwiera człowieka na wieczność i pozwala doświadczać bliskości Boga, 
a w konsekwencji właściwie oceniać życie ziemskie.

Błogosławiony Jerzy żył w pełni charyzmatem mariańskim, umie-
jąc trwać w blasku wieczności. Ta perspektywa umacnia też nadzieję 
na życie wieczne i ufność w Bożą miłość i zasługi Chrystusa. Jak mó-
wił Błogosławiony, brak nadziei to śmierć duszy (s. 89-90).

Należy pamiętać, że Bóg jest Panem życia i śmierci – bł. Jerzy poj-
mował śmierć jako wolę Bożą. Przez swoją pracowitość ukazywał, jak 
cenny jest czas, którego nie trwonił nawet podczas choroby. Mówił, że 
trzeba przyjmować bolesne doświadczenia i być gotowym do rezygnacji 
z wcześniejszych planów. Mocno wierzył w tajemnicę świętych obcowa-
nia i pomoc zmarłych w naszych doczesnych sprawach (91-92).
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Podkreślał, że chrześcijanin powinien być zawsze przygotowany 
na spotkanie z Bogiem w chwili śmierci. Zalecał pielęgnowanie prak-
tyki takiego przygotowania. Radził, by wciąż weryfikować stan swego 
ducha przez rachunek sumienia, modlić się o łaskę wytrwania w do-
brym i szczęśliwą śmierć. Chodzi tu nie tylko o gotowość na śmierć, 
ale i na przyjęcie męczeństwa dla Chrystusa i Kościoła (s. 93-94). Tro-
skę o wieczne zbawienie innych uważał za duszę apostolatu (s. 95). 
Troszczył się także o zmarłych. Wypływało to nie tylko z tradycji ma-
riańskiej, ale ze zrozumienia tajemnicy Kościoła i communio sanctorum. 
Ten rys jego duchowości odsłania zwłaszcza Instrukcja, w której zawarł 
wyjaśnienia dotyczące modlitwy za zmarłych. Pomoc im to wyraz mi-
łosierdzia. Zachęcał do modlitwy za tych, o których nikt z bliskich nie 
pamięta. Praktykował heroiczny akt miłości wobec dusz w czyśćcu cier-
piących (ofiarowanie za nich własnych zadośćuczynień, odpustów, do-
brych uczynków całego życia i tych, które po jego śmierci zostaną za 
niego ofiarowane). 

Ten aspekt duchowości Błogosławionego ks. J. Kumala podsumo-
wuje następująco: „Chwała Boża i zbawienie dusz” – te słowa najlepiej 
streszczają eschatologiczną duchowość bł. Jerzego Matulewicza, nadając jej 
dynamiczny charakter zaangażowania w pracę dla dobra Kościoła. Taka 
gorliwość łączy się także ze wzrastaniem w świętości (s. 96-97).

Ksiądz J. Kumala w zaprezentowanej książce w umiejętny sposób 
wydobywa z pism bł. Jerzego Matulewicza obrazy-wątki charaktery-
styczne dla jego duchowości, a zarazem duchowości chrześcijańskiej. 
Na przykładzie Błogosławionego widać, jak każdy ze świętych reali-
zuje tę jedną chrześcijańską duchowość. Można zaobserwować w niej 
tę samą upraszczającą wszystko zasadę (miłości), z której dopiero 
wynikają wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne postawy i działania 
Błogosławionego.

Zatem Autor wpierw ukazuje wewnętrzny portret bł. Jerzego wy-
rastający z oblubieńczej miłości do Boga, do Chrystusa, z chodzenia 
w Jego obecności, z głębokiej modlitwy, z naśladowania Chrystusa pro-
wadzącego do wewnętrznej identyfikacji z Nim, zwłaszcza w tajemni-
cy Krzyża.

Tak nakreślony przez Autora charakter duchowy Błogosławionego 
w oczywisty sposób prowadzi do wynikających z niego skutków.

Zatem do miłowania innych w Chrystusie i zaangażowania na rzecz 
ich zbawienia, do odnawiania wszystkiego w Chrystusie. Także niejako 
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w naturalny sposób miłość do Chrystusa prowadzi go do miłości i na-
śladowania Maryi, której to, w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, po-
wierza Zgromadzenie Marianów.

W klarowny sposób ks. J. Kumala pokazuje Błogosławionego jako 
apostoła miłości, rozmiłowanego w Chrystusie i Kościele (stąd żyje du-
chem ekumenizmu). Z tej miłości wypływa w pierwszym rzędzie tro-
ska o Zgromadzenie, o jego odnowienie. Ale też, poniekąd przekracza-
jąc nastawienie ówczesnych czasów, pobudza również do aktywności 
w Kościele ludzi świeckich.

Ukazana przez Autora sylwetka duchowa bł. Jerzego Matulewi-
cza przedstawia się wyraźnie jako opromieniona światłem Chrystusa, 
w którym żył i dokonywał swych dzieł. A jest to światło Chrystuso-
wej zbawczej miłości.

Publikacja jest też znakomitą ilustracją mariańskiego hasła: Dla Chry-
stusa i Kościoła, ukazanego na przykładzie postaci Błogosławionego.

Książka, chociaż niedużych rozmiarów, warta jest polecenia tym 
wszystkim, którzy na serio traktują swoje bycie chrześcijaninem, 
a zwłaszcza poszukującym mariańskiej drogi życia.
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