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ZARYS HISTORII KONGREGACJI ORATORIUM 
SW. FILIPA NERI W POLSCE 

(1668— 1968)

WSTĘP

W roku 1968 minęło 300 lat od chwili powstania pierwszej na zie
miach polskich w  Gostyniu kongregacji kapłanów żyjących ideą św. F i
lipa Neri i kierujących się prawami jego Instytutu. Ten fakt daje okazję 
do skreślenia zarysu działalności oratorianów i do ukazania oblicza 
prawnego domów oratoryjnych, istniejących na ziemiach polskich na 
przestrzeni 300 lat.

Dotychczas ukazała się tylko jedna pozycja traktująca o Oratorium, 
mianowicie Pamiątka jubileuszu . ..ł . Inne domy kongregacyjne zanoto
wane są w  opracowaniach encyklopedycznych 2.

Skróty:
AAP — Archiwum Archidiecezjalne w  Poznaniu.
AAG — Archiwum Archidiecezjalne w  Gnieźnie.
ACap. — Libri actuum capitularium (księgi protokołów sesji 

wyborczych i generalnych — cyfry I—V oznaczają 
kolejne tomy).

ADS — Archiwum Diecezjalne w  Sandomierzu.
ADT — Archiwum Diecezjalne w  Tarnowie.
ACap. C — Acta Capitularia Congr. S. Philippi Nerii Calvariae.
AFG — Archiwum Księży Filipinów w  Gostyniu.
AFS <— Archiwum Księży Filipinów w  Studziannie.
AFT — Archiwum Księży Filipinów w  Tarnowie.
AKMG — Archiwum Kurii Metropolitalnej w  Gnieźnie (PM — 

parafia Sw. Michała).
APF — Archiwum Parafii Farnej w  Gostyniu.
ASDG — Archiwum Seminarium Duchownego w  Gnieźnie.
BSS — Biblioteka Seminarium Duchownego w  Sandomierzu.
KB — Kronika Biechowska.
Ks. Rach. — Księgi rachunkowe poszczególnych kongregacji.
WAP Poznań — Wojewódzkie Archiwum Państwowe w  Foznaniu.

1 [Ks. A. B r z e z i ń s k i ] ,  Pamiątka jubileuszu dwóchsetnego Zgro
madzenia Księży Filipinów na Górze świętej Gostyńskiej roku p. 1868, 
2 t., Poznań 1869. W kronice Kongregacji księży Filipinów s. 2 ks. Brze
ziński podaje się za autora tej publikacji.

2 Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego t. 17, Warszawa 1891 
s. 376—79.



Co dotyczy strony prawnej zasadniczym źródłem są konstytucje za
twierdzone w  1612 r., wydane w  Rzymie 1630 s, przedrukowane w  Pozna
niu 17544, zbiór dokumentów dotyczących Oratorium wydahy w  Brescii 
1895 5, Konstytucje dostosowane do Kodeksu Prawa Kanonicznego i no
wopowstałe Statuty Generalne wydane w  1943, a po uzupełnieniu nowymi 
dokumentami ponownie wydane w  1962 r .6.

Najważniejszymi źródłami dla poszczególnych domów są księgi pro
tokołów sesji wyborczych, sesji generalnych i sesji deputatów, czyli rady 
domowej. W myśl konstytucji cała władza i zarząd należały do zgroma
dzenia wszystkich, którzy posiadali pełnię praw w  kongregacji. Dla 
ważności postanowień dotyczących np. wyboru przełożonego, przyjęcia 
do kongregacji, wydalenia, interpretacji konstytucji lub dyspensy, czy 
podjęcia decyzji zasadniczych musiały być one zanotowane na bieżąco, 
na następnej sesji odczytane celem dokonania poprawek i podpisane 
przez przełożonego. Chociaż nie wszystkie księgi protokołów dochowały 
się, ale były prowadzone z największą pewnością w  każdej kongregacji, 
jeśli ona nie była pod zarządem komisarycznym 7.

Każdy dom kongregacyjny powinien był prowadzić kronikę w yda
rzeń i pracy Oratorium. W tej materii są duże luki, żaden dom nie po
siada kompletnych kronik. Niektóre są pisane na bieżąco, np. ks. Zie- 
lentkiewicza czy ks. Dom inikowskiego8, i bardzo szczegółowe, inne pi

3 Instiiuta Congregationis Oratcrii S. Mariae in Vallicella de Urbe 
a s. Philippo Nerio fundatae, Romae 1630.

4 Institutum Congregationis Oratorii s. Mariae in Vallicella de Urbe 
a s. Philippo Nerio fundaiae. Reimpressum Posnaniae 1754.

5 Collectio Constitutionum et pririlegiorum Congregationis Oratorii 
a s. Philippo Nerio fundatae etc..., Brixiae 1895.

6 Constitutiones et Statuta Generalia (textus, Congregationum Insti- 
tuti opera, revisus, accurate emendatus Codicisąue Juris accomodatus), 
Vicenza 1943. Kongregacja dla Zakonników zatwierdziła te konstytucje 
ad experimentum (12 aprilis 1943 — N. 1444—34 R. 27), wyd. II, Rzym 
1962.

7 Dokumenty te znajdują się pod różnymi tytułami: Liber actuum 
capitularium Congregationis Instituti s. Philippi Nerii ... in Sacro Monte 
Gostinensi... in oppido Środka Posnaniae (AAP CP 442), Capitula trien- 
nalia sive electiones Praepositorum et Officialium Congregationis Ora
torii Studziannensis od roku 1674—1745. Od 1745 do kasaty 1865 r. brak 
jest ksiąg protokołów (Biblioteka Seminarium Duchownego w  Sandomie
rzu G 1059). Kronika kongregacji Biechowskiej 1721—1798 r. zawiera 
protokoły sesji wyborczych i sesji generalnych. Acta Capitularia Venera- 
bilis Congregationis s. Philippi Nerii Neohierosolimis ad sedes Ecclesiae 
in Calvaria fundatione pietissima Illmi ac Rendissimi Dni Dni Stephani 
a Magna Chrząstowo Wierzbowski Episcopi Posnaniensis erectae. Conno- 
tata anno salutis 1681 (Bibl. Jagiell. rkps nr. 6945). W nowszych czasach 
i obecnie dokumenty te są pod tytułem „Księgi protokołów Kongregacji 
księży Filipinów w  ...” Kolejne księgi są oznaczone cyfrą rzymską.

8 Kronika kongregacji Księży Filipinów w  Gostyniu pisana od r. 1777 
do 1786; autorem jej był ks. A. Z i e 1 e n t k i e w  i c z, minister kongre
gacji gostyńskiej. Liber Magnus Congregationis Oratorii Sancti Philippi
Nerii ad Oppidum Gostyń ad normam ejusmodi Congregationis Limanae
inceptus ab anno 1827, kończy się ze śmiercią ks. K Dominikowskiego

sane są później na podstawie notatek i dokumentów, np. po części kro
nika pisana przez ks. Brzezińskiego.

Kongregacje posiadają dokumenty dotyczące ich powstania i nada
wanych przywilejów i stąd istnieją teczki autentycznych dokumentów, 
albo autoryzowanych odpisów (Libri fundationum).  Do poszczególnych 
domów należały duże majątki, rozbite na samodzielne jednostki gospo
darcze w  zależności od umiejscowienia. Dla niektórych gospodarstw za
chowały się relacje o stanie majątkowym, inwentarzu, przychodach 
i rozchodach. W samej kongregacji były prowadzone główne księgi ra
chunkowe i co roku wobec całej kongregacji dokonywało się urzędowe, 
w protokołach zanotowane rozliczenie ze stanu majątkowego, z legatów  
i ofiar. Prowadzone były specjalne księgi pieniędzy zdeponowanych na 
różnych nieruchomościach i zapisywane były wpływające odsetki każdego 
roku. Kongregacje miały agregowane bractwa ze specjalnymi ołtarzami, 
zapisami, promotorami i księgami członków oraz z kroniką działalności 
bractw. Dokonane zapiski, nieraz nawet marginesowe, stanowią cenne 
informacje. Są w  archiwach kongregacyjnych księgi ochrzczonych, bierz
mowanych, zawartych małżeństw, księgi nawróconych, zmarłych 9.

Dom gostyński posiada opracowanie historyczne Oratorium na Św ię
tej Górze, dokonane przez ks. K. Dominikowskiego na podstawie ksiąg 
protokolarnych, kroniki ks. Zielentkiewicza, notatek ks. Sannera, luź
nych zapisków, księgi zmarłych itp. do roku 1836 pod tytułem . „Zbiór 
wiadomości”, które w  wielkim  skrócie zostały włączone do pierwszego 
tomu P a m ią tk i  jubileuszu  10.

Dla domu studziańskiego ważna jest A nonym a Chronica. Zawiera ona 
wiadomości o początkach kultu obrazu studziańskiego, a założeniu kon
gregacji i dane o rodzinie fundatorów. Brak danych o autorze i czasie 
napisania jej zadecydował o jej nazwie. Na podstawie jej lektury wydaje 
się, że część jest przepisana ze starej kroniki, a część została spisana 
przez naocznego świadka tych wydarzeń, współzałożyciela kongregacji 
studziańskiej ks. Stanisława Sannera. Kronika została spisana w  latach

w roku 1839, pisana na bieżąco. Kronika Kongregacji św. F lllPa N enu-  
sz.a: 1. na Świętej Górze pod Gostyniem, 2. w  Krakowie, 3. w  Tarnowie, 
od roku 1866 do 1889 (Kronika). Chronica Congregationis Oratorii S. Phi- 
lippi Nerii in Sacro Monte Gostinensi, od 21 listopada 1959 (kronika go
styńska). Kronika Kongregacji Księży_ Filipinów w  Tarnowie od roku 
1925 prowadzona na bieżąco, notuje wiadomości od zakonczema kronik 
Brzezińskiego do 1920 r. w  osobnym zeszycie i od 1920 na P '  
ciwej kroniki. Kronika kongregacji tarnowskie], od r. 1966 KroniKa K l e 
rycka, od r. 1953. Chronica Studiannensis, od powrotu do Studzianny
w r. i928. , . ,

9 Tytuły ich znajdują się w  odnośnych przypisach. r
10 Ks. K. D o m i n i k o w  s k i, „Zbiór wiadomości o Święte] Górze 

pod Gostyniem osiadłej przez Kongregację Oratorii Świętego Filipa e- 
riusza ukończony w  czterech częściach w e wrześniu 1836 (rkps w  A 
Kopia jest spisana przez autora i bez podziału na części. Pierwsza wersj 
tego opracowania posiada mikrofilm i z tego powodu przypisy w  niniej
szej pracy odnoszą się do tego rękopisu.



1676—1687, czyli w  czasie kiedy Zbąski był biskupem przemyskim, bo
wiem wszędzie nazywany jest tym tytułem, a wiadomości zawiera od
1664 do 1676 r. ” .

Dokumenty kongregacji w  Górze Kalwarii zebrane są w  zbiorze 
Vinea C h r is t i12.

Wiele materiałów znaleźć można w  archiwach domów istniejących, 
niestety nie są one skatalogowane13.

Każda kongregacja jurysdykcyjnie uzależniona była od miejscowych  
władz diecezjalnych, stąd materiały do nich znajdują się w  kościelnych  
zbiorach dokumentów. Na terenie diecezji poznańskiej istniały cztery 
domy, odnośnie trzech z nich są specjalne zbiory dokum entów u . Stu- 
dzianna najpierw podlegała metropolitom gnieźnieńskim, jej dokumenty 
przechowywane w  Łowiczu uległy zniszczeniu. Dopiero z okresu zależ
ności Studzianny od biskupów kieleckich i sandomierskich zachowały się 
jej dokumenty w  Sandomierzu 15. Również do Sandomierza została prze
wieziona po kasacie kongregacji w  1865 r. biblioteka studziańska ’6. Po 
wypędzeniu z Gostynia kapłani kongregacyjni osiedlili się w  Krakowie, 
a później w  T arnow ie17. Dokumenty kongregacji w  Górze Kalwarii 
znajdują się w  Warszawie i K rakow iels. Dokumenty odnośnie spraw  
majątkowych i procesowych kongregacji znajdują się w  niektórych 
archiwach państwowych 19.

Ponieważ opracowanie to jest pierwszą próbą ukazania działalności 
Oratorium na ziemiach polskich, dlatego z góry suponuje się pominięcie 
niektórych źródeł, oczywiście niezasadniczych. Ponadto chce ono ukazać 
różnicę w  strukturze prawnej w  porównaniu z ogółem zgromadzeń i za
dośćuczynić postulatom historyków życia zakonnego w  P olsce20.

Oratorium bierze początek od Filipa Neri (151-5—1595) i powstało 
jako odpowiedź na wezwanie Soboru trydenckiego do realizowania jego 
postanowień. Oratorium spełniło dwa ważne postulaty w  reformie Koś-

11 Archiwum kongregacyjne w  Studziannie. Rękopis jest w  języku 
łacińskim.

12 Vinea C hris ti , s ive  iura e t  p r iv ileg ia  a n tiąu itus  Góra nunc vero  
N eoierosolim itana ex  actis  castren tibus descr ip ta  ..., Warszawa 1680.

13 Dokumenty dotyczące poszczególnych domów znajdują się w  od
nośnych archiwach luzem w  teczkach, zebrane przypadkowo.

14 Archiwum Archidiecezjalne w  Poznaniu odnośnie kongregacji 
w Poznaniu, Biechowie i Gostyniu.

15 Archiwum Kurii Diecezjalnej w  Sandomierzu posiada dokumenty 
odnośnie kongregacji w  Studziannie od momentu powstania biskupstwa 
kieleckiego.

16 Cały księgozbiór kongregacji studziańskiej został włączony do bi
blioteki seminaryjnej w  Sandomierzu; między innymi księgi protokolarne 
sesji wyborczych i generalnych.

17 Archiwum Metropolitalne w  Krakowie; Archiwum Diecezjalne 
i Kurialne w  Tarnowie.

18 Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w  Warsza
w ie i Biblioteka Jagiellońska.

19 Np. Państwowe Archiwum w Poznaniu.
20 AFT, TList profesora Kłoczowskiego z dnia 4 X  1967 r.

cioła, mianowicie: wychowywanie kleru na zasadach włoskiej szkoły 
doskonałości i uaktywnienie szerokich kręgów laikatu 21.

Filip, z pochodzenia florentczyk, około 60 lat życia spędził na apo
stolstwie w Rzymie. Był apostołem świeckim, współzałożycielem Bractwa 
św. Trójcy dla opieki nad pielgrzymami, duszpasterzem w  gronie kapła
nów Bractwa Miłości Bożej w  Oratorium św. Hieronima 22, twórcą ćw i
czeń oratoryjnych, które w  głównej mierze zjednały mu oficjalny tytuł 
„apostoła Rzymu”. Był wychowawcą poważnej liczby kapłanów, w  pierw
szym rzędzie jemu całkowicie oddanych w  kierownictwie i w  pracy, 
a także kapłanów z różnych zgromadzeń zakonnych i kapłanów diece
zjalnych 23. Był kierownikiem duchowym papieży, kardynałów, prałatów, 
arystokracji rzymskiej, nawet nowicjuszów dom inikańskich24. Założył 
kolegium polsk ie25, dał początek kongregacji kapłanów 26, był promoto
rem działalności naukowej oratorianów, nadawał ton pracy duszpaster
skiej w  Rzymie 27.

Nas zainteresują ćwiczenia oratoryjne, oraz powstanie kongregacji; 
oba przedsięwzięcia są od siebie uzależnione w  swej genezie.

Zostając kapłanem w roku 1551, rozpoczął Filip indywidualne dusz
pasterstwo, zwłaszcza przez konfesjonał. Wnet jednak doszedł do wnio
sku, że przyczyną niskiego poziomu moralnego jego penitentów oraz 
braku szerszego zainteresowania życiem Kościoła jest ignorancja reli- 
gijno-moralna. Trzeba było uczyć a zarazem rozbudzać ducha. Nabożeń
stwa nie rozwiązywały problemu; indywidualne instruowanie było zbyt 
kosztowne, a mało efektywne. Dlatego zbierał swoich penitentów, a przez 
nich i innych, gromadził ich w  swoim mieszkaniu, prowadził wykłady- 
wiary, uczył zasad moralnych, odkrywał tajniki życia wewnętrznego, 
rozpalał chęć życia doskonałego, a wiodąc do szpitali i przytułków, da
wał lekcje poglądowe, a zarazem okazję do miłosierdzia. Gdy z grupki 
uczniów urosła pokaźna rzesza słuchaczy, zbudował specjalną kaplicę 
nad nawą kościoła św. Hieronima i nazwał ją „Oratorium”. W nim pro
wadził codzienne ćwiczenia duchowne, usystematyzowane, angażując słu-

21 K. G ó r s k i ,  Od re lig ijności do m is tyk i ,  Lublin 1962, s. 68.
22 L. P o n n e l l e  et L. B o r d e t ,  Saint Ph il ippe  N eri e t  la societe  

rom aine de son te m p s , Paryż 1928 s. 1—118; A. C a p e c e l a t r o ,  La  
Vita di s. Philippo Neri, Napoli 1879, t. I s. 44—245.

23 C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt., t. II s. 343, 350, 392 n.
24 L. B o u y e r ,  The Roman Socrates,  Westminster 1958; G. de L i 

b e r o ,  Vita di S. Ph il ippo  N eri A posto lo  di Roma, Rzym 1960; C a p e 
c e l a t r o ,  dz. cyt.,  t. II s. 190, 422—475, 530, 568.

25 C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt. ,  t. II s. 513—528; P o n n e l l e  e t  B o r 
d e t ,  dz. cyt. , s. 413—415; 100-lecie Papieskiego K o leg ium  Polskiego  
w  R zym ie ,  Watykan 1966, s. 13—14.

26 P o n n e l l e  et B o r d e t ,  dz. cyt.,  s. 239 n.; C a p e c e 1 a t r o, dz. 
cyt. ,  s. 26—51, 196 n.

27 K. C h ł ę d o w s k i, R zym  ludzie  baroku, Lwów 1931, s. 22, 145;
C. G a s b a r r i, Lo Spir ito  delYOratorio d i  S. Filippo Neri,  Brescia 1949, 
s- 10—11; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt. , s. 476.



chaczy do wystąpień artystycznych, a także do przemówień przeważnie 
ludzi świeckich 2S.

Liczba uczestników wzrastała z każdym dniem, a swoim wpływem  
Oratorium obejmowało cały Rzym i piegrzymów licznie przybywających 
do R zym u29. Uformowały się różne Oratoria, jak: ferialne, najliczniej 
uczęszczane, liczyły bowiem po kilka tysięcy uczestników 30 (byli to pra
łaci, arystokracja, rzemieślnicy, artyści, poeci, mieszkańcy Rzymu, a na
wet pielgrzym i)31; Oratoria niedzielne dla aktywu oratoryjnego; Oratoria 
młodzieżowe połączone z rozrywkami i w ycieczkam iS2; Oratoria kongre- 
gacyjne tylko dla członków zgromadzenia; pielgrzymki do siedmiu koś
ciołów rzymskich S3; przedstawienia teatralne, koncerty muzyki.

Do sprawnego działania tej instytucji potrzeba było w ielu pomocni
ków i tych Filip wychował sobie z grona uczniów. Niektórzy pozostali 
w stanie świeckim, będąc kompozytorami, kapelmistrzami, poetami i p i
sarzami na potrzeby Oratorium 34. Innych w yśw ięcił na kapłanów i tym  
kapłanom zaproponował wspólne życie, wspólny stół i praktyki du
chowne. Tak było w  konwencie św. Jana Chrzciciela 35. Reguła życia nie 
była spisana, tylko wyrażała się wolą ojca Filipa. Praca przy kościele 
św. Jana nie mogła mieć charakteru stałego, ponieważ był on własnością 
florentczyków mieszkających w  Rzymie, stąd było się uzależnionym od 
ich dobrej woli, od kaprysu, a nawet intryg. Filip obsługę kościoła przy
jął na polecenie papieża *•.

W roku 1575 Filip wraz z uczniami doszedł do przekonania, że musi 
mieć własny kościół. Papież Grzegorz XIII zaproponował mu kościół 
parafialny S. Maria in Vallicella. Bulla z roku 1575 Copiosus in miseri-  
cordia  ustanawiała kongregację kapłanów. Zachowując dotychczasowy 
tryb życia, organizację i działalność, zażądała przedłożenia konstytucji 
do zatwierdzenia 37.

W wyniku długich dyskusji w gronie oratorianów — były bowiem

28 P o n n e l l e  et B o r d e t ,  dz. cyt.,  s. 119—238; G a s b a r r i, dz. 
cyt., s. 39—54; L. P a s t o r ,  K ato liccy  re fo rm a torzy  X V I  stulecia,  Kra
ków 1924, s. 141—142.

29 P a s t o r ,  dz. cyt.,  s. 141; G a s b a r r i, dz. cyt., s. 11, 49.
30 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 48—54.
31 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 11; P o n n e l l e  et B o r d e t ,  dz. cyt., 

s. 80, 136, 168 passim.
32 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 5; C a p e c e 1 a t r o, dz. cyt.,  t. I s. 430 nn.
33 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 51; C. G a s b a r r i  e A.  L a z z a r i n i ,  

La vis i ta  f i lippina delle S e t te  Chiese, Roma 1947.
34 P a s t o r ,  dz. cyt.,  s. 143, 144, 158; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt., t. II 

s 221—255; C h ł ę d o w  s k i, dz. cyt.,  s. 145; P o n n e l l e  et B o r d e t ,  
dz. cyt., s. 208, 220, 307—308, 349, 451—452.

35 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 55; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt. , t. I
s. 410—417. „  , . A

36 C a p e c e l a t r o .  dz. cyt., t. I s. 445; J. P a b i s, Ż y w o t  sw . Filipa
Neriusza,  Tarnów 1931, s. 114.

37 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 56; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt., t. II s. 26—
30; P a s t o r ,  dz. cyt.,  s. 149.

różne tendencje — powstały konstytucje, które w  swych głównych zało
żeniach były po myśli św. Filipa, w  szczegółach relacjonowały stan fak
tyczny kongregacji rzymskiej do tego stopnia, że dyrektorium i zwy- 
czajnik znalazły odbicie w  Instytucie. Św. Filip zmarł w  roku 1595, 
a konstytucje otrzymały aprobatę papieską dopiero w  roku 1612 i to nie 
z  w iny Stolicy A postolskiej38.

Kongregacja Oratorium była pierwszym stowarzyszeniem na prawie 
papieskim kapłanów żyjących wspólnie bez ślu bów S9. Kostytucje zostały 
zatwierdzone tylko dla V allice lii40.

Oratorium św. Filipa odróżniało się od innych społeczności zakonnych 
następującymi cechami:

1. Oratorium było stowarzyszeniem kapłanów świeckich, a mimo to 
dla swej duchowości kapłańskiej czerpało pewne wzory i środki uświę
cenia od różnych zakonów 41.

2. W konsekwencji członkowie Oratorium nie składali żadnych ślu
bów ani przyrzeczeń 42.

3. Dom rzymski był samoistny, nie chciał brać odpowiedzialności za 
inne fundacje, a dekret, który to postanowił, został włączony do kon
stytucji i wykluczał centralizację, jakąkolwiek nawet dobrowolną zależ
ność domu od domu i możliwość zakładania nowych placówek przez kon
gregacje. W wyniku tego nowe domy nie powstawały z inicjatywy istnie
jących kongregacji, ale zależały od biskupów ordynariuszy, którzy zakła
dali oratoria szukając odpowiednich kapłanów, względnie od kapłanów, 
którzy ten rodzaj życia i pracy duszpasterskiej przeszczepiali do innych 
miast i krajów 43.

4. Oratoria znajdowały w łaściwe pole działania w  skupiskach m iej
skich, dla których mogły organizować ćwiczenia oratoryjne, odkrywać 
talenty artystyczne, werbować chętnych do apostolatu i kandydatów do 
życia wewnętrznego 44.

Działalność oratoryjna stawiała sobie za cel: przygotowanie uczestni
ków do owocnego korzystania z sakramentu pokuty, do słuchania słowa 
bożego, które było w  kościołach oratoryjnych obficie głoszone w  sposób 
prosty, w  stylu familijnym, oraz do uczestniczenia w e Mszy św. i w  uro
czystych nabożeństwach 43.

38 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 61; Collectio Constitutionum, Brixiae 1895, 
s. 16—69; M. B o r r el 1 i, Le Constitutioni dell Oratoria Napoletano, 
Napole 1968.

39 Inst. Congr. Orat., rozdz. IV.
40 Instituta Congregationis Oratorii S. Mariae in Vallicella de Urbe 

a S. Philippo Nerio Fundatae, a Paulo V. per breve „Christifidelium” 
<24 feb. 1612) approbata.

41 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 72—81; A. G e o r g e, L ’Oratoire, Paris 
1928, s. 16, 119.

42 Inst. Congr. Orat., rozdz. IV.
43 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 84—86.
44 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 53—54.
45 Inst. Congr. Orat., rozdz. II i III.



Reasumując stwierdzić należy, że Oratorium było instytucją łączącą 
dwie epoki życia zakonnego. Ze starych instytucji zakonnych Oratorium 
wzięło stabil itas loci, decentralizację i pewne nabożeństwa. Nowum Ora
torium jest forma życia bez ślubów i przyrzeczeń.

Jeśli kongregacje nie miały wpływów na powstawanie nowych do
mów, bo to zakazywały konstytucje, i jeśli nie wykazywały inicjatywy, 
zachodzi pytanie, jak powstawały nowe domy?

Do roku 1943 nowe kongregacje powstawały w  dwojaki sposób: albo 
biskup, chcąc posiadać w  swoim mieście nowoczesnych duszpasterzy 
i wychowawców kleru, szukał kandydatów, którzy by zamieszkiwali ra
zem, w  życiu i w  pracy kierowali się Instytutem św. Filipa. Biskup od
dawał im kościół, uposażał materialnie, starał się o bullę aprobacyjną, 
która zrównywała nowy dom z domem rzymskim w  przywilejach i pra
wach, sam biskup dokonywał aktu erekcyjnego, fundacjami gwarantował 
konieczne utrzym anie46. Albo kapłani urzeczeni ideą Oratorium, szcze
gólni czciciele św. Filipa, pragnąc realizować zasady Instjtutu w  życiu 
wspólnym i w  pracy duszpasterskiej, szukali fundatorów, odpowiedniego 
kościoła, wypraszali zgodę ordynariusza, otrzymywali akt erekcyjny i sta
rali się o bullę aprobacyjną47.

I. CZEŚĆ ŚW. FILIPA NERI W POLSCE 
I KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA W GOSTYNIU

Wiek XVII przynosi imponujący rozwój życia oratoryjnego 
w licznych k ra ja c h 48. W płynęła na to ogromna popularność św. 
Filipa i jego cześć. Działał w samym Rzymie, był przyjacielem  pa
pieży, kanonizowano go dwadzieścia siedem lat po jego śmierci. 
Na rozwój czci mieli wpływ papieże, ponieważ rozdawali wybitnym  
osobistościom relikw ie św. Filipa, a w trudnych sprawach zachęcali 
do modlitw o wstawiennictwo świętego.

Sw. Filip już za życia znany był w  Polsce. Z jego inicjatywy 
powstało polskie kolegium w Rzymie, o podobnych celach, jak  już 
założone wcześniej np. niemieckie i angielskie. Filip szczerze cieszył 
się trium fem  Kościoła na ziemiach polskich, tym  bardziej, że zwy
cięstwo nad „nowinkami” dokonało się bez rozlewu krwi. Sam 
niejednokrotnie dawał przykład, że innowierców należy zwyciężać 
miłością, cnotą i wiedzą 49. Chciał, aby jak najwięcej młodych Po
laków studiowało w Rzymie, stworzył dla nich odpowiednie w arunki 
m aterialne i opiekę duchową. Mimo licznych trudności ze strony 
kongregacji (która nie wierzyła w powodzenie tej instytucji), bez

46 Powstanie kongregacji w  Górze Kalwarii.
47 Powstanie kongregacji w  Gostyniu, Poznaniu, Biechowie.
48 G a s b a r r i ,  dz. cyt., s. 184—187.
48 C h ł ę d o w  s k i, dz. cyt., s. 7; P a s t o r ,  dz. cyt.,  s. 153—154.

pomocy m aterialnej ze strony tych, którym  najbardziej na tym  po
winno zależeć, zakłada kolegium polskie, utrzym uje je z własnych 
funduszów i z ofiarności Rzymian. Otrzymuje za to dzieło liczne 
gratulacje z Polski, np. od prym asa Karnkowskiego i kardynała 
Andrzeja Batorego 50.

Jak  wynika z listów oratorianów rzymskich do neapolitańskich, 
pisanych w latach 1583—1587, spraw a kolegium polskiego zajmo
w ała poważne miejsce w zainteresowaniach św. Filipa i kongre
gacji. Pierwszym rektorem  kolegium mianowany został o. Talpa. 
Jem u św. Filip zlecił opracowanie regulam inu kolegium. W przed
mowie o. Talpa przytacza pobudki, jakie kierowały Filipem  przy 
zakładaniu kolegium, mianowicie przygotowanie Kościołowi w Pol
sce odpowiednich ludzi. Reguła ułożona przez o. Talpę zawierała 
cztery rozdziały: 1) o pobożności, 2) o karności, 3) o naukach, 
4) o służbie Bożej. Mieszkańcami kolegium mogli być Polacy, którzy 
ukończyli 22 rok życia; mogli oni studiować na wszystkich uczel
niach rzymskich, faworyzowane jednak było prawo kanoniczne, jak 
wynika z listu Tomasza Bozio do Talpy z roku 1586 6l.

Oprócz prym asa Karnkowskiego interesowali się kolegium: Anna 
Jagiellonka 52, Andrzej Batory i niektórzy b isk u p i53. K ardynał Sa- 
velli, prorektor Królestwa, nalegał i czuwał nad jego założeniem 54. 
Ze strony polskiej było duże zainteresowanie, ale żadnej pomocy 
M aterialnej. Oratorianie wysyłali prośby o zasiłki do królów pol
skich i do biskupów, a niedoczekawszy odpowiedzi, nie mogąc po
dołać wydatkom, zlikwidowali kolegium 55.

O czci św. Filipa w Polsce dowiadujenty się z A dn o ta tion es  fa-  
m il ia res  napisanych przez Adama Konarzewskiego, które Ks. Domi- 
nikowski włączył do „Zbioru wiadomości” 56. Konarzewski przytacza 
bardziej charakterystyczne wypadki.

Po zwycięstwie pod Chocimem w roku 1621 Zygm unt III wysłał 
do Rzymu syna W ładysława dla dopełnienia ślubów. Królewicz

50 C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt.,  t. II s. 517—519.
51 P o n n e 11 e et B o r d e t, dz. cyt.,  s. 414.
52 G. M a r c i a n o, M em orie  his toriche della  Congregatione dell  

Oratorio,  Napoli 1693, t. II s. 95.
53 Ks. A. B r z e z i ń s k i ,  „Objaśnienie Instytutu” (rkps), s. 140. AFT. 

P o n n e l l e  et B o r d e t ,  dz. cyt., s. 414; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt.,  
t. II s. 525.

54 P a  b i s ,  dz. cyt., s. 186 nn.; P o n n e l l e  et B o r d e t ,  dz. cyt. ,  
s. 414.

55 100-lecie K o leg iu m  Polskiego w  R zym ie ,  s. 13—14; P o n n e l l e  
et B o r d e t ,  dz. cyt. , s. 413—415; C a p e c e l a t r o ,  dz. cyt., s. 513—529.

56 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 37: „Ksiądz Filip Nariusz żyjąc 
jeszcze na świecie był już ze swojej świątobliwości znanym i w  Polsce, 
a zaledwie ogłoszoną została jego kanonizacja, wnet najpierwsze Domy 
tamże zaszczycały się tego Relikwiami i w  szczególnych uroczystościach 
familijnych składały mu hołdy religijne. Pomiędzy w ielą innymi przyta
czam następujące...” (dalej następują opisy czci św. Filipa).



W ładysław otrzymał wówczas od papieża Urbana VII cenną relik
wię św. Filipa, którą złożył na Jasnej Górze. Jako wotum ufundował 
na Zamku Królewskim w Warszawie kaplicę pod wezwaniem św. 
Filipa 57.

Jan  Kazimierz wraz z małżonką obchodzili święto św. Filipa
26 m aja w uroczystym rycie, a w ystrojony obraz Świętego w ysta
w iali do publicznego k u ltu 56. Również Michał K orybut Wiśniowiecki 
nosił zawsze na piersiach relikwie św. Filipa, oprawione w kryształ. 
Król często oświadczał, że św. Filipa uważa za swego osobliwego 
P a tro n a59. Andrzej Opaliński biskup poznański, spraw ując posel
stwo Zygmunta III, otrzym ał od Grzegorza XIV, za złożone kosz
towności, paciorki św. Filipa, które ofiarował do kościoła św. św. 
P iotra i Paw ła w Krakowie. Z tej racji zwykł był mawiać, że te  
paciorki kosztowały go czterdzieści tysięcy...80. Wolski, wielki m ar
szałek koronny, z okazji załatwiania spraw  kościelnych w Rzymie 
otrzymał altare palatium  św. Filipa ozdobione jaspisem. Złożył go 
w skarbcu kamedułów w Warszawie 01. Łukasz Opaliński, marszałek 
nadworny, zbudował w  puszczy rytwiańskiej, w lesie zw. „złotym”, 
dom rekolekcyjny oddany pod opiekę św. Filipa, polecając w sta
wiennictwu Świętego cały ród Opalińskich. Zdaniem Konarzewskie
go paulini z Jasnej Góry pierwsi w Polsce wydrukowali krótki ży
ciorys św. Filipa ®2.

Do rozwoju czci św. Filipa najwięcej przyczynili się pijarzy. 
Wobec tego, że ich założyciel Józef K alasanty nie był kanonizowany, 
obrali Filipa pierwszorzędnym patronem  zgromadzenia i fundowali 
mu w swoich kościołach kaplice oraz ołtarze 6S. Budowano też koś
cioły pod jego wezwaniem 64.

Znana też była działalność Oratorium  rzymskiego; raz po raz 
biskupi, czy inni prałaci zamierzali ufundować podobną instytucję 
na ziemiach polskich, ale nie mogli znaleźć chętnych kandydatów 
do życia oratoryjnego. Takie starania czyniły kapituły: krakowska 
i lwowska, zapewnione były fundusze i zagwarantowane uposa
żenie “5.

Około roku 1642 Feliks Duraniusz, wikariusz, kaznodzieja, potem

57 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  I s. 37.
58 Tamże, s. 38.
50 Tamże, s. 39.
80 Tamże, s. 39.
81 Tamże, s. 39—40.
82 Tamże, s. 38—39.
83 Tamże, s. 41.
84 N. P a j z d e r s k i, N o w y  kościół na Z dzieszu  pod B orkiem ,  

„Roczniki TPNP” t. XXXIV s. 256; J. N o w a c k i ,  Dzieje  Archid iecezj i  
Poznańskiej,  t. I, Poznań 1959, s. 133, 454; t. II 1964, s. 637.

85 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt. , I s. 45.

proboszcz kościoła w Zdzieżu pod Borkiem w Wielkopolsce, czynił 
starania o założenie kongregacji przy tym  kościele ,6.
, Drugą próbę założenia kongregacji Oratorium  przed rokiem  1668 

podjął ks. Stanisław Grudowicz na terenie Poznania. Będąc pro
boszczem parafii św. M ałgorzaty na Śródce, po powrocie z piel
grzymki do Rzymu i zapoznaniu się z kongregacją Vallicelliańską, 
stał się gorliwym  czcicielem św. Filipa. Około 1652 ufundował ołtarz 
św. Filipowi w swoim kościele i rozpowszechniał cześć tego świę
tego. Dzień 26 m aja każdego roku obchodził uroczyście i uzyskał 
na to święto odpusty od Stolicy Apostolski®j. Wśród kapłanów 
pracujących przy kościele św. M ałgorzaty rozbudził chęć naślado
wania życia św. Filipa, sam dając idealny przykład. Kapłani ci 
form alnie nie przyjęli Instytutu, ale kierowali się jego zasadami. 
Dla idei oratoryjnej ks. Grudowicz pozyskał ks. Wojciecha Dobrze- 
lewskiego, archidiakona poznańskiego. W roku 1664 ks. Dobrzelew- 
ski na zebraniu dziekanów swego archidiakonatu wysunął projekt 
zbierania funduszu na założenie kongregacji. Wniosek upadł na 
skutek sprzeciwu dziekana grodzickiego, występującego w imieniu 
reformatów, którzy przybyli w sąsiedztwo kościoła św. M ałgorzaty 
w roku 1657 i nie mając zatwierdzenia, obawiali się, że z powodu 
powstania nowej kongregacji nie otrzym ają od Stolicy Apostolskiej 
żądanych przyw ilejów 67. Potem  ks. Grudowicz, zabiegając dalej
o dzieło Instytutu, uprosił od kapituły poznańskiej spustoszoną wio
skę Mychowo, włożył w jej zagospodarowanie dziesięć tysięcy zło
tych z osobistego m ajątku, aby z uzyskanego dochodu otrzymać 
m ajątek fundacyjny. Różne przeszkody, jakie powstały w związku 
z zatwierdzeniem wioski, oddaliły term in założenia kongregacji 
w Poznaniu, a zawarcie znajomości ks. Grudowicza z Adamem Ko
narzewskim  w roku 1667 skierowało jego uwagę na Gostyń *8.

Gostyń jest miastem bardzo starym , pierwsza wzmianka o nim 
pochodzi z roku 1275 69. Istnieją przypuszczenia, że już w pierwszych 
wiekach naszej państwowości znajdowała się tu  kaplica, założona 
przez misjonarzy benedyktyńskich. Faktem  jest, że od niepam ięt
nych czasów miejsce to nazywano Świętą Górą, a ks. S. Sanner, 
dociekliwy badacz kultu  M atki Bożej na Świętej Górze, podaje

88 Tamże, s. 55; A. B r a n d o w  s k i, Ś w ią to b l iw y  k a p łan  Feliks D u
raniusz, Poznań 1883.

87 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  I s. 96—100.
88 AAP, Acta Capituli Posnaniensis XXVIII (1664—1684), sygn. CP 55, 

s. 22, 493, 521.
89 P. S c h u l z ,  Dzieje  Miasta Gostynia,  Gostyń 1939, s. 7—14; S. K o- 

z i e r a w  s k i, D zieje  G ostyn ia  w  w iekach  średnich, Poznań 1913; J. Ł u- 
k a s z e w i c z ,  K ró tk i  opis h is to ryczn y  kościołów parochialnych... , w  d a w 
nej d iecez ji  poznańskiej,  Poznań 1842, s. 16—19; „Kronika Gostyńska” 
t. II: 1930, nr 4 s. 20, t. IV: 1932, nr 7 s. 97 nn.



w  roku 1676, że: „od trzystu la t Matka Boża odbiera tutaj cześć” 70, 
czyli już przed rokiem  1400 miejsce to było znane ze czci Matki 
Bożej. Wydaje się być bliski prawdy, bowiem w roku 1468 biskup 
poznański Andrzej Bniński udzielił absolucji od in terdyktu  Piotrowi 
•Gostyńskiemu i mieszczanom Gostyńskim, w który popadli za w y
budowanie kaplicy na Świętej Górze bez zezwolenia biskupa 7!.

W roku 1511 właściciel Gostynia i proboszcz gostyński Stanisław 
z Oporowa wnieśli do biskupa poznańskiego prośbę o przysłanie 
komisji duchownej, aby zbadała prawdziwość powszechnie rozgła
szanych łask, i o pozwolenie zbudowania na granicy Drzęczewa 
i Gostynia kaplicy pod wezwaniem NMP. W dniu 3 m arca 1512 r. 
został wydany dekret, który uznaje to miejsce za cudowne, oraz 
pozwala na budowę nowej kaplicy, a wszelkie praw a i obowiązki 
duszpasterskie zleca proboszczowi gostyńskiem u72. Kaplica została 
zbudowana jeszcze przed rokiem 1514 7,J.

W roku 1643 ks. bp Andrzej Szołdrski erygował na prośbę ple
ban a  gostyńskiego Bartłom ieja Hesperusa prepozyturę i kolegium 
?. pięciu mansjonarzam i z obowiązkiem codziennej Mszy wotywnej 
i oficjum o Matce B ożej74.

Z czasem właściciele Gostynia i Drzęczewa zbudowali w miejsce 
kaplicy obszerny kościół z pięcioma ołtarzami. W kościele znajdo
w ały  się trzy przedm ioty szczególnego kultu: Obraz Matki Bożej 
Gostyńskiej, Pieta i Chrystus Ukrzyżowany 75.

W czasie potopu szwedzkiego obrazy ukryto w Trzebnicy, kościół 
prawdopodobnie uległ dewastacji, bowiem po ustąpieniu okupacji 
m usiano go restaurować. Obrazy sprowadzono najpierw  do Starego 
Gostynia, stąd w procesji na Świętą Górę. Ruch pielgrzymkowy 
wciąż wzrastał i wymagał stałej opieki. Pracujący tam  mansjonarze 
i  proboszcz nie mogli podołać obowiązkom. Ks. bp Tolibowski w cza
sie poświęcenia nowych ołtarzy w kościele świętogórskim w roku 
1658 chciał uzyskać od Andrzeja Gostyńskiego rezygnację z patro
natu  i zgodę na osiedlenie reformatów. Gostyński sprzeciwił się

70 Kazanie ks. Sannera na pogrzebie Konarzewskiego w  1676 r. pt. 
Powrót do raju, Leszno 1677, s. 37; Estr. t. XXVII s. 76—78 (por. D o m i -  
n i k o w  s k i, dz. cyt., s. 12).

71 AAP, Acta Episcopalia, II 231.
72 AFG, Lib. fund. t. I nr I; N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 645.
73 N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 645.
74 AAP, Depositiones Testium, IV.
75 D o m i  n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 17—24; S c h u l z ,  dz. cyt., 

•s. 41—44; S. T a b o r ,  Kościół OO. Oratorianów w  Gostyniu, Gostyń 
1928, s. 7—14; A. D u b o w s k i ,  Zabytkowe kościoły Wielkopolski Po
znań 1956, s. 54—58; M. S k r u d 1 i k, Cudowny Obraz Matki Bożej Świę-  
togórskiej, Warszawa 1936; S. T a b o r ,  K rótk i zarys historii Cudownego 
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1. Gostyń, kościół Kongregacji Oratorium Sw. Filipa Neri



2. Gostyń, kościół Kongregacji, ołtarz główny z cudownym obrazem
Matki Boskiej
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3. Gostyń, kościół Kongregacji, obraz łaskami słynący Matki Boskiej 
Gostyńskiej — Róży Duchownej, koronowany w  1928 r.



4. Gostyń, kościół Kongregacji, pieta w  bocznym ołtarzu, pocho
dząca z XVI w.
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tem u kategorycznie, naw et zrezygnował z dyspensy od zapowiedzi, 
którą biskup obiecał udzielić po otrzym aniu zgody76. Także ber
nardyni nie uzyskali od Gostyńskiego zgody na objęcie w obsługę 
tego san k tu ariu m 77.

W wyniku porozumienia się Konarzewskiego z ks. Grudowiczem 
postanowiono, że Święta Góra pod Gostyniem będzie najlepszym 
miejscem dla nowej kongregacji. Sanktuarium  potrzebowało stałej 
opieki dla wzrastającego ruchu pielgrzymkowego, a Konarzewski 
posiadał zobowiązania wobec Świętej Góry, wypływające ze ślubów. 
Jakkolw iek więc opozycja Gostyńskiego była znana i trw ała, a cha
rak te r pracy oratoryjnej w ym agał raczej miasta z dużym skupi
skiem ludzi, przeważyły racje konieczności zapewnienia należytej 
obsługi sanktuarium  i zobowiązania Konarzewskiego, który wziął na 
siebie cały ciężar zabiegów o to miejsce 7S.

Na pierwszy plan w ysunęła się sprawa patronatu. Insty tut Ora
torium  nie tolerował żadnego patronatu  79, interw encji zewnętrznej 
na wybór przełożonego. Konarzewski pertraktow ał z Gostyńskim, 
spotkał się z jego sprzeciwem, lecz nie zrezygnował z uzyskania 
tego miejsca; świadczy o tym  list Konarzewskiego do Gostyńskiego 
z 11 m arca 1668 r . so. Konarzewski po bratersku prosił, aby właści
ciel patronatu  pozwolił mu zrealizować życiowe śluby wobec Matki 
Bożej Gostyńskiej i św. Filipa. Zapewnia go, że okazując się tak 
wspaniałomyślnym, zaskarbi sobie błogosławieństwo Niebios i przy
służy się dobrej sprawie. Rozprasza obawy Gostyńskiego o szkody, 
jakie mogłaby ponieść parafia, ponieważ Oratorium  „nie na szkodę, 
lecz na ozdobę i pomoc było założone, nie inna była intencja zało
życiela, tylko k ler miłością zjednoczony ...”.

Na sądach poznańskich po Wielkanocy Konarzewski sfinalizował 
porozumienie z Gostyńskim i obaj dnia 26 kwietnia 1668 u ks. Gru- 
dowicza na Śródce spisali akt cedujący prawo patronatu  na ks. Gru- 
dowicza S1. Następnie Konarzewski zapisami zagwarantował pod
staw y m aterialne O ra to rium 82. Ks. Grudowicz czuwał nad wszelkimi 
formalnościami i załatwiał spraw y na forum  kościelnym. K orzysta
jąc ze znajomości z wybitnym i osobistościami w Rzymie, posłużył 
się ich protekcją do otrzym ania od konsystorza rzymskiego bulli 
aprobacyjnej kongregacji O ratorium  na Świętej Górze i równającej 
ją  z prawam i kongregacji w  Rzymie. Bullę w ydał papież Klemens IX
21 stycznia 1668. Dokument nie przetrw ał ani w oryginale, ani

76 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 25—26.
77 Tamże, I s. 26—27.
78 Tamże, I s. 100—102.
79 Inst. Congr. Orat. z 1612, rozdz. V.
80 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 104—105.
81 AFG, Lib. fund. t. I nr VII; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 106.
82 AFG, Lib. fund. t. I nr IX, X, XI, s. 23—25; D o m i n i k o w s k i ,
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w odpisach, ale fakt jego istnienia nie ulega wątpliwości, ponieważ 
wspomina o nim Konarzewski w liście do Gostyńskiego, a komisarz 
biskupi ks. Dobrzelewski 9 lipca 1668 twierdzi: „że mu taką przed
łożono” ss.

Do założenia kongregacji oprócz aprobaty Stolicy Apostolskiej, 
czy danej obietnicy, potrzebna była zgoda ordynariusza diecezji. 
Fundator i prom otor popełnili nietakt, udając się do biskupa na 
końcu.

Bp Wierzbowski rządził diecezją od trzech lat, stale przebywając 
w Warszawie. Nie wiadomo było, czy jego stosunek do zgromadzeń 
jest równie przychylny, jak poprzednika, ks. bpa Tolibowskiego. 
Do W arszawy pojechał ks. Grudowicz z listem, w którym  Kona
rzewski przekazywał gorące prośby o danie możliwości spełnienia 
ślubów 84. Przezorność Konarzewskiego okazała się użyteczna: gcjyby 
zabrakło ks. Grudowicza w W arszawie i przekonywających argu
mentów Konarzewskiego,biskup nie wydałby pozytywnej decyzji na 
erekcję. Jak  z jednej strony biskup wyrażał zadowolenie z poboż
ności diecezjan, tak  z drugiej strony nie wolny był od obawy przed 
wprowadzeniem zgromadzenia, które uszczuplało praw a biskupie. 
W ytrwałość ks. Grudowicza i jego rzetelna obrona Oratorium  skło
niły biskupa do wystosowania listu  do Konarzewskiego, w którym  
objawił swoją zgodę. Ponadto biskup podpisał dekret komisaryczny 
r a  osobę ks. Wojciecha Dobrzelewskiego, który równocześnie służył 
za pismo zapozyw alne85.

Ks. Dobrzelewski, komisarz biskupi do erygowania kongregacji, 
ustalił dzień 9 lipca, w którym  trybunał konsystorski poznański 
miał zawyrokować erekcję Kongregacji Oratorium  św. Filipa Neri 
na Świętej Górze pod Gostyniem 36. Dekret erekcyjny omawia cnoty 
św. Filipa, walory kongregacji, potrzebę opieki nad sanktuarium  
świętogórskim. Uwzględnia pretensje dotychczasowego rektora ks. 
Czapulewicza i mansjonarzy, ks. W. Stanieckiego i J. Jeżyckiego, 
przyznając im wszystkie praw a i przywileje na dożywocie. Kon
gregacji zatw ierdza cedowane praw o patronatu, fundacje, bractw o 
św. Różańca ze wszystkimi przywilejam i i obowiązkami w ynikają
cymi z erekcji, sprzęty kościelne, wota srebrne i inne klejnoty 
przynależne do tego kościoła. Wszystkim poszkodowanym dał prawo 
odwołania się do nuncjusza apostolskiego 87.

Introdukcja mogła się dokonać zaraz, ale ks. Dobrzelewski zwle
kał, obawiając się zamieszek ze strony wrogów nowej kongregacji.
16 sierpnia przypadała rocznica, kiedy to ks. Grudowicz objął 
w pryw atne posiadanie kościół, a 4 października wyznaczono celo-

88 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  I s. 111.
84 Tamże, I s. 114—117; AFG, Lib. fund. nr XII s. 25
85 AFG, Lib. fund. nr XII s. 25.
86 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. ,  I s. 117—129.
8T Tamże, I s. 127.

wo na instrodukcję, ponieważ na ten dzień miasto Gostyń otrzy
mało po raz pierwszy od króla Jana Kazimierza przywilej jarm arku  
za wyrządzone szkody przez wojska królewskie w  czasie rokoszu 
Jerzego Lubomirskiego. Jarm ark i gostyńskie odwiedzali kupcy na
wet z R u si88.

W uroczystościach wzięli udział: ks. Dobrzelewski, członkowie 
kapituły poznańskiej, wiele duchowieństwa, przedstawiciele zako
nów, fundatorzy, tłum y wiernych przybyłych na jarm ark. W stępne 
nabożeństwa odprawiały się w kościele farnym. Obraz św. Filipa 
nieśli kapłani ubrani w  dalm atyki. W kościele świętogórskim od
śpiewano Te Deurn i ks Dobrzelewski, jako celebrans ucałował 
ołtarz, położył na nim  rękę i zwróciwszy się do zgromadzonych za
pytał: „Kto z obecnych zakłada kongregację św. Filipa Neri?”. 
Pierwszy zgłosił się ks. Grudowicz, drugi ks. P iotr Adam Smoszew- 
ski, trzeci ks. kan. Woniecki penitencjarz katedry poznańskiej (zgło
sił wstąpienie, ale niewiadomo dlaczego nie był rzeczywistym człon
kiem), czwarty ks. S tanisław  Sanner proboszcz z Miejskiej Górki 
(został faktycznym  członkiem dopiero po zwolnieniu go przez Sto
licę Apostolską ze ślubu wstąpienia do zakonu), piątym  członkiem 
został b ra t M. Rozpędzki, kuśnierz, gostyniak. Tym kandydatom  
Dobrzelewski oddał w posiadanie kościół świętogórski, oni ucało
wawszy ołtarz, położyli na nim  ręce, jawnie i uroczyście protesto
wali za jego spokojnym posiadaniem, Uroczystość zakończyła się 
kazaniem karm elity z Poznania i sumą ks. Dobrzelewskiego8®.

Na drugi dzień komisarz biskupi przekazał oratorianom  dom 
mansjonarski, rezerwując aż do śmierci obecnym mansjonarzom 
jeden pokój. Cały przebieg uroczystości, udział w ybitnych osobi
stości, przekazanie kościoła i domu, pozwolenie na dokonywanie 
zmian w domu, wyznaczenie komisji do sporządzania inw entarza 
kościoła świętogórskiego spisano w protokóle introdukcji z datą
4 października 1668 r . #0. Bullę aprobacyjną na erekcję wydał papież- 
Kłemens X 10 grudnia 1670. Opóźnienie wynikło z powodu śmierci 
papieża Klemensa IX i wyboru następcy 91.

Bulla stwierdza, że kongregacja gostyńska została założona na 
wzór kongregacji Oratorium  św. Filipa Neri przy kościele Matki 
Bożej na Vallicelli i św. Grzegorza. Kongregacja gostyńska została 
zrównana z prawam i z O ratorium  rzymskim i otrzym ała takie same 
przywileje. Zatwierdzone przez Paw ła V Konstytucje kongregacji 
rzymskiej miały być przyjęte przez Oratorium  na Świętej Górze 
i w m iarę możliwości zachowywane w nowym domu. Bulla okreś
lała stosunek kongregacji do rządcy diecezji w następujących sło-

88 S c h u l z ,  dz. cyt., s. 49—50.
89 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 138—144.
90 AFG. Lib. fund. XV s. 31; por. D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  I 

s. 144.
91 AFG. Lib. fund. nr XVII s. 35.



wach: „Mocą tej bulli postanawiamy, aby dom obecnie założonej 
kongregacji pozostał całkowicie zależny od jurysdykcji biskupa po
znańskiego na okres swego istnienia, jednak biskup nie może w żad
nym  w ypadku zmieniać i reformować konstytucji tej społeczności” 92. 
Bulla przyznawała członkom kongregacji wiele przywilejów i od
pustów  zupełnych oraz cząstkowych. Świadczą one o faworyzowaniu 
Oratorium  S!.

Dokument finalizujący założenie kongregacji Oratorium  w Go
styniu wydał ks. bp Stefan Wierzbowski w Warszawie dnia 11 wrześ
nia 1671. W tym  piśmie ks. biskup zatw ierdził dekret erekcyjny 
swoich delegatów z dnia 9 lipca 1668 i zaakceptował w pełnym 
brzm ieniu bullę aprobacyjną papieża Klemensa X z 10 grudnia
1670 r. “ .

Życie kongregacyjne rozpoczęło się po tragicznej wojnie ze 
Szwecją. Ciągłe wojny, upadek polityczny państwa, towarzyszące 
klęski żywiołowe, lata nieurodzaju, epidemie, pożary nawiedzały 
nasz kraj i nie om ijały murów klasztornych. Przeciwnie, były one 
przedmiotem szczególnych ataków wszystkich wrogów, przeważnie 
obcych wojsk. Teren Wielkopolski przem ierzały wojska szwedzkie, 
moskiewskie, saskie, pruskie, konfederackie, napoleońskie, pow stań
cze, oraz różne najem ne i wszystkie, używając przemocy, żądały 
zaopatrzenia w żywność 95.

Prom otorem  kongregacji i pierwszym jej przełożonym z nom ina
cji na okres 3 la t był ks. Stanisław Grudowicz. Przełożeństwo spra
wował 16 lat, do momentu śmierci w  1684 r., w ybierany ponownie 
co trzy lata. Odnośnie jego pochodzenia i młodości skąpe pozostały 
wiadomości. Wiele opiera się na przypuszczeniach. Konarzewski, 
urzeczony osobowością przyjaciela, nakreślił jego sylwetkę w Adno-  
ta tiones familiares, ale po śmierci autora ks. Grudowicz, jako w y
konawca testam entu, wyciął wszystkie karty  dotyczące jego osoby. 
Najbliżsi współpracownicy ks. Grudowicza, mimo usilnych starań, 
m ało się od niego dowiedzieli o losach jego młodości. W czasie po- 
'bytu jego w Poznaniu, a później w  Gostyniu, nikt z otoczenia nie 
z n a l  jego rodziny. Jak  wynika ze świadectwa święceń, urodził się
8 m aja 1611 r. W testam encie wyznaje, że rodzice jego byli szlachet
nym i. Miejsce urodzenia jest nieznane. Najprawdopodobniej urodził 
się we wschodnich częściach Polski, ponieważ tam  można było 
spotkać rody posługujące się herbem  Akszak, którego używał ks. 
Grudowicz, ale nie jest pewne, czy ze zmianą nazwiska nie zmienił 
herbu. W dziesiątym roku życia um iera m u matka, w jedenastym  
zostaje oddany na dwór Zygm unta III.

82 Bulla: „Ex Divina Majestas” zob. AFG, Lib. fund. XVII s. 34—38.
®3 Bulla aprobacyjna jak wyżej s. 37—38.
94 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  I s. 145.
•5 W AP Poznań. Gostyń (Filipini) Klasztor c. 16. Kwity podatkowe 

i furażowe Kongregacji Filipinów w  Gostyniu (1671—1825).

W zamiarach rodziny, ze względu na swój charakter i zdolności, 
miał zostać politykiem, z tej racji został wysłany na zaprawę dy
plomatyczną w poselstwie polskim do Konstantynopola. Na tym  
kończy się arkusz wiadomości o ks. Grudowiczu pióra ks. Sannera 9S.

W roku 1636 przebywał w Rzymie i stąd powrócił do kraju . Nie 
zastał najbliższej rodziny i bez kłopotu mógł zmienić nazwisko, 
wstępując na drogę ukrytej cnoty i gorliwej pracy. W czterdziestych 
latach XVII wieku widzimy go na uniwersytecie krakowskim, tam
18 m arca 1644 otrzymał stopień naukowy z dziedziny filozofii97. 
Autor Zbioru wiadomości twierdzi, że otrzymał także na tej uczelni 
katedrę profesora filozofii. Pew ne jest, że posiadał stopień doktora 
filozofii, a księga bracka Różańca św. przy kościele świętogórskim 
przydaje mu ty tu ł doktora obojga praw. Co do pierwszego ty tu łu  
nie ma żadnych wątpliwości, tym  tytułem  podpisywał się i z nim  
figuruje w  spisie profesorów publicznych Akademii Lubrańskiego 
w Poznaniu. W ykładał tam  teologię moralną, m atem atykę i filozo
fię 9S. Co do stopnia doktora obojga praw, jest możliwe, że zdobył 
go w czasie pierwszego pobytu w Rzymie. Że mógł posiadać taki 
stopień, dowodziłaby tego biegłość w praw ie kościelnym i cywilnym, 
którą wykazywał przy zakładaniu kongregacji.

W Poznaniu spełniał obowiązki prefekta sem inarium  duchow
nego; otrzym ał tam  godność kanonika przy kolegiacie św. Mikołaja, 
urząd penitencjarza przy katedrze i beneficjum proboszcza parafii 
św. M ałgorzaty na Śródce. Proboszczem został po ks. Buszkowskim, 
zmarłym w roku 1653, w roku 1658 ukończył restaurację kościoła

Będąc już proboszczem, odbył drugą pielgrzymkę do Rzymu, 
przy grobach Apostołów złożył śluby o treści bliżej nieznanej. Głę
boko urzekła go postać św. Filipa, został jego gorliwym czcicielem. 
Zapoznał się z ustrojem, pracą i tradycją vallicelliańską, naw et 
zgłosił się na członka tejże kongregacji. Po powrocie do Poznania 
nurtow ało go marzenie o założeniu podobnej kongregacji, używał 
wszelkich protekcji, aby dzieło pchnąć naprzód, w ykorzystując przy
chylność ks. Dobrzelewskiego. Po niepowodzeniach w roku 1664, 
spotkał w roku 1667 Konarzewskiego i ofiarował mu w języku 
łacińskim „Zbawienne nauki św. Filipa N eri”.

Przez cały rok trw ały  gorączkowe wysiłki nad przygotowaniem  
fundacji. Różne akty odkupu, rezygnacji, pokonywania trudności 
i przeszkód były dziełem Grudowicza i świadczyły o jego silnej woli 
i wręcz uporze dla sprawy. Ks. Grudowicz przyjął obowiązki pro

96 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 87—93.
97 Statuta nec non liber Promotionum Philosophorum ordinis in U ni- 

versitate studiorum Jagellonico ab a. 1402—1849, a. 1644.
98 Akta Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, 1 k. 2.
99 Tablica nagrobkowa w  kościele Św. Małgorzaty P. M. Tablica pa

miątkowa na ścianie północnej tegoż kościoła ufundowana z okazji ukoń
czenia restauracji kościoła.



motora i reprezentował interesy przyszłej kongregacji we wszyst
kich aktach prawnych. W kościele świętogórskim zorganizował n a
bożeństwa zgodnie z Instytutem . W tym w ypadku nie poszedł do
słownie za wzorami włoskimi i za ścisłą interpretacją litery  kon
stytucji, ale w dużej mierze uwzględnił potrzeby lokalne i odmien
ność ducha pobożności polskiej. Przed wielkimi świętami śpiewano 
nieszpory w chórze, także Jutrznię z pomocą organów. Po Ju trzn i 
wychodziła Msza św., w czasie której głoszono kazanie. Msze św. 
odprawiały się bez przerwy, przed sumą drugie kazanie, a po sumie 
ostatnia Msza św. Po południu czytano Pismo św. dla ludu, potem 
śpiewano koronkę, uroczyste nieszpory, litanie, modlitwy w po
wszechnych intencjach.

W uroczyste święta łącznie z nieszporami głoszono kazania. 
Zgodnie z zaleceniami Insty tutu  głoszono kazania w formie prostej. 
Także obsługa konfesjonału należała w Gostyniu do naczelnych 
zadań. Prace wydawały owoce 10°. Dziełem ks. Grudowicza było 
zorganizowanie życia domowego kongregacji. Pierwsze miesiące w y
magały wiele samozaparcia i pokory. W arunki mieszkalne były tra 
giczne, praca ciężka, tylko osobisty przykład przełożonego i właściwe 
jego pokierowanie całością oraz elim inacja członków niepowołanych 
do życia kongregacyjnego stworzyły z tego kolegium ludzi dosko
nałych, pobożnych, pracowitych 101. Życie św. Filipa i jego uczniów 
było wytyczną dla pierwszych oratorianów w Gostyniu 102.

Także w praktykow aniu miłości bliźniego ks. Grudowicz staw iał 
sobie i swoim współbraciom wielkie wymagania. Może miał to 
szczęście, że dołączyli się do życia wspólnego kapłani o wielkiej 
kulturze ducha, jak  Smoszewski, czy Sanner. Po śmierci Konarzew
skiego (1676) ks. Grudowicz odbył trzecią pielgrzymkę do Rzymu, 
całą drogę szedł pieszo. Tam dostąpił zaszczytu; w roku 1677 
w wielki czwartek papież Innocenty XI posadził go w bazylice św. 
P iotra w gronie dwunastu pielgrzymów, którym  um ywał nogi. Na 
dowód tego otrzymał dwa pamiątkowe medale wydane z tej okazji. 
Współcześni m u dostrzegają w nim najidealniejszego naśladowcę 
św. Filipa, zwłaszcza w cnocie pokory. W księdze Bractw a Różań
cowego czytamy o nim:

„Pan Bóg, który w  całej swej łaskawości objawia swą miłość, chcąc 
w ylać bogactwa najsłodszego swego miłosierdzia na królestwo polskie, 
włożył i w cielił w  pierś orła sarmackiego ogniste serce najsłodszego ojca 
i najchwalebniejszego, błogosławionego Filipa przez założenie kongre
gacji tegoż na Świętej Górze. Tę żarliwość o chwałę Bożą i gorącość

100 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  I s. 150—153. 
m  Tamże, I s. 153—159.
102 Tamże, I s. 153—158.

serca oraz pobożnego ducha rozwinął dalej ks. Stanisław Grudowicz, 
mąż cnót wielkich, przybytek Miłości Bożej i gorącej bogobojności, 
drugi św. Filip, albo raczej żywy obraz swego ojca Filipa...” 103.

Był on chyba jedynym  znawcą i propagatorem  włoskiej szkoły 
duchowości na terenie polskim, sam będąc m istykiem  i autorem
aktów strze lis tych104.

W październiku 1671 r. skończyły się rządy ks. Grudowicza z no
minacji. Zwołał w tedy sesję kongregacyjną i oddał władzę kongre
gacji. Przekazał przywileje papieskie, tekst Insty tu tu  przesłany 
z Rzymu, relikwie św. Filipa. Dokonano wyboru przełożonego, został 
nim  ponownie ks. Grudowicz. wybrano także deputatów, czyli do
mową radę dla podejmowania wraz z przełożonym ważniejszych 
decyzji w sprawach zarządu kongregacją 105.

Ks. Grudowicz zbudował kościół w Błażejewie, wiosce kongre- 
g acy jn e j106, a za jego przełożeństwa Konarzewski własnym  kosztem 
zbudował drew niany dom mieszkalny w r. 1669 i czynił przygoto
wania do budowy nowego kościoła w Gostyniu. Rozpoczął tę budowę 
w 1675 r . 107.

Kongregacja gostyńska posiadała konfraternię, do której p rzyj
mowała kapłanów, szlachciców, mieszczan i chłopów'. Pierwszym 
jej członkiem był Adam Konarzewski. Twórcy konfraterni zamie
rzali posiadać szeroki krąg przyjaciół kongregacji i czcicieli św. F i
lipa, z którym i dzielili się przyw ilejam i i zasługami, dając możność 
wspólnych ćwiczeń duchownych i modłów. Do roku 1680 konfrater
nia skupiała 26 w ybitnych osób i wypróbowanych przyjaciół kon
gregacji.

Ks. Grudowicz zmarł 19 XI 1684 r . 1M. Kongregacja gostyńska 
w chwili śmierci swego pierwszego przełożonego liczyła 12 kapła
nów i 9 braci.

Następnym  przełożonym został wybrany ks. Melchior Dyliński, 
przyjęty do kongregacji 1668, który za ks. Grudowicza pełnił obo
wiązki m inistra, czyli ekonoma domu kongregacyjnego. Ponieważ 
protokoły z tych czasów nie dochowały się, nie wiadomo nic o jego 
wyborze, o innych urzędnikach. Jak  wynika z kwitów opłacanego 
procentu od wioski Bodzewka kolegiacie św. Marii M agdaleny w Po
znaniu, ks. Dyliński rządził w  latach 1684—87, w 1686 r. został wy-

103 Liber S. Rosarii r. 1684 (por. D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.  I 
s. 150).

104 K. G ó r s k i ,  dz. cyt. ,  s. 166.
105 AFG, Lib. fund. nr XXIX s. 60, protokół spisany przez Sannera 

na osobnym arkuszu.
106 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt. ,  II s. 106— 111.
107 P am iątka  jubileuszu... , I s. 90, s. 110—112.
108 Lib. def. d. gost., Obraz Grudowicza m ylnie podaje datę śmierci 

12 kwietnia. Ks. Grudowicz pisał testament 4 lipca.



brany prom otorem  Bractw a św. Różańca. W roku 1688 popadł w za
targ z kongregacją, został oskarżony o nierzetelność w spraw ach 
kasowych, w ystąpił z kongregacji i wieść o nim  ginie 109.

Trzecim przełożonym kongregacji gostyńskiej został w ybrany 
ks. Stanisław  Sanner. Prawdopodobnie wybór miał miejsce w  listo
padzie 1687 roku, po skończonej kadencji ks. Dylińskiego no. Sanner 
przyjął wybór warunkowo. Będąc jeszcze proboszczem w M iejskiej 
Górce, złożył ślub wstąpienia do zakonu, a z chwilą zaprowadzenia 
kongregacji postanowił zostać oratorianinem . W tedy ks. Grudowicz 
postarał mu się w Rzymie o dyspensę od ślubu. Ks. Grudowicz po
wierzył m u kierownictwo duchowe nowicjuszy, kapłanów i braci, 
najpierw  w Gostyniu, potem w Studziannie, dokąd został wysłany, 
aby zorganizować pracę i życie nowej kongregacji. Był świetnym  
kaznodzieją na owe czasy i kilka kazań wydał drukiem  nl. Cieszył 
się zaufaniem władz duchownych, które powierzyły mu spisywanie 
łask doznanych przed obrazem świętogórskim i przyjm owanie przy- 
sięg. Był kapłanem  bardzo pobożnym i uważany jest za mistyka. 
Szczególnie podkreślone są cnoty pokory i posłuszeństwa, a także 
pracowitości. Księga zm arłych uważa go za ojca i założyciela dwóch 
kongregacjiI12. Dzięki jego pracowitości i zamiłowaniu do badań 
historycznych posiadamy dzisiaj wiadomości o kulcie obrazu świę- 
togórskiego, o początkach kongregacji w Gostyniu, o jej fundatorach,
0 kulcie obrazu św. Rodziny w Studziannie i powstaniu kongregacji 
w  Studziannie 113. Sanner od roku 1690 był sparaliżowany, leczył 
się w Lądku na Śląsku, ale bezskutecznie. Zm arł w początkach lipca 
1695 r. Kongregacja za jego czasów liczyła 19 członków, w tym  
12 kap łanów 111.

Za przełożeństwa ks. Stanisława Majewskiego (1695—1698) i ks. 
Grzegorza Wirowicza (1698—1701) trw ała budowa nowego kościoła
1 ks. bp Hieronim Wierzbowski w roku 1698 poświęcił m ury kościoła, 
przeniósł obrazy oraz ciała zmarłych do podziemia kościo ła115. 
W 1701 ponownie został w ybrany na przełożonego ks. Majewski. 
W tym  czasie przy kościele świętogórskim zostało erygowane Brac
two Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny “ ®.

W roku 1704 przełożonym został ks. Wojciech Turkański, poto
mek kolonii szkockiej w Gostyniu. W stąpił do kongregacji w 1677. 
Czasy rządów ks. Turkańskiego należą do najbardziej tragicznych

109 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 130—134.
110 Tamże, II s. 128—130.
111 Zob. E s t r e i c h e r  t. XXVII, s. 76—87.
112 Lib. def. r. 1695; P am ią tka  jubileuszu.. .,  I s. 144.
113 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 138.
114 Tamże, II s. 134—154.
115 Tamże, II s. 154—156, 159—164, 171—175.
116 Tamże, II s. 147—152; P am ią tka  jubileuszu... , II s. 27—30; Numisma

census (Księga członków 1700—1876).

pod względem bytowym i personalnym  w całej historii kongregacji. 
Na skutek wojny północnej i w alki stronnictw  szwedzkiego i sa
skiego oraz powstania w Wielkopolsce konfederacji przeciw Szwe
dom, ziemia gostyńska została spustoszona. Kongregacja do tego- 
stopnia była uboga, że musiała zaciągać pożyczki i sprzedaw ać 
działki kongregacyjnego m ajątku na pokrycie kosztów kontrybu
c j i117. We wrześniu 1708 r. w ybuchła zaraza w Gostyniu i trw ała  
do roku 1712, pochłonęła 900 z 1200 mieszkańców miasta. K lasztor 
długo opierał się zarazie, unikając łączności z m iastem i zamykając 
ruch pielgrzymkowy, lecz bezskutecznie, zmarło bowiem 7 księży,
2 braci, oraz cała służba świecka. Pozostało przy życiu 6 kapłanów 
i dwóch braci. Z chwilą wkroczenia zarazy w mieszkania kongrega- 
cyjne w lipcu 1709 wszyscy schronili się w lasach głogowskich. 
Kiedy z m arł118 na zarazę przełożony domu ks. Turkański, trzeba 
było trzy miesiące czekać, aby zebrała się kongregacja na wybory. 
Miały one miejsce w folw arku głogowskim 7 stycznia 1710 r. P rze
łożonym został ks. Tomasz Zieleniewicz, gostyniak, wstąpił jako- 
kandydat na kapłana w roku 1695, został wyświęcony na ty tu ł do
statecznego zaopatrzenia z kasy kongregacyjnej, uzyskał doktorat 
na uniwersytecie krakowskim. Kroniki wychwalają jego poświę
cenie i ofiarność w czasie grasującej zarazy, kiedy razem  z przeło
żonym Turkańskim  przysposabiał na śmierć chorych. Był człowie
kiem wielkiej wiedzy i bardzo zasłużył się dla kongregacji, w cięż
kich bowiem czasach, po całkowitym spustoszeniu gospodarstwa 
i wiosek kongregacyjnych, potrafił odbudować i zagospodarować 
od nowa wioski, pospłacać długi. Rozpoczął po dwudziestu latach 
dalszą budowę kościoła, przyczynił się do założenia kongregacji 
Oratorium  w Biechowie 119.

W roku 1716 przełożonym został ks. Golski, ale po roku śm ierć 
przerw ała jego rządy i ponownie ks. Zieleniewicz objął obowiązki 
przełożonego. Kongregacja w tym  czasie liczy 20 członków: 12 ka
płanów, 2 kleryków i 6 braci 12°.

W roku 1721 na przełożonego wybrano ks. Ferdynanda Zdzie- 
szułskiego, który rządził tylko dwa lata. Wszystkie wysiłki kongre
gacji były skierowane na dalszą budowę kościoła. W tym  czasie 
wybitną osobistością w kongregacji był b ra t P iotr Olszewski. Przez 
jakiś czas pełnił obowiązki m inistra domu, co nie było przewidziane 
konstytucjam i i praktykow ane, a na życzenie fundatorki Teofili 
z Leszczyńskich 2-do voto Wiśniowieckiej prowadził budowę koś
cioła i domu 121.

117 P am ią tka  jubileuszu... , I s. 155—159; AFG, ACap. I (1704); D o 
m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , III s. 5; S c h u l z ,  dz. cyt.,  s. 55.

113 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., III s. 9—14.
119 Tamże, III s. 29—53, 60—97.
120 Tamże, III s. 53—59.
121 Tamże, III s. 103—110.



W roku 1724 władzę przełożonego objął ks. Mikołaj Gawarecki. 
Księga um arłych wychwala jego gorliwość w urzędzie spowiednika 
oraz w głoszeniu słowa Bożego122. Na uwagę zasługuje wydana 
książka o łaskach otrzymanych na Świętej Górze. Ks. Surmatowski, 
kapłan kongregacji poznańskiej, na podstawie protokółów, zeznań, 
luźnych zapisków opracował zbiór łask, pt. Prospekt wesoły  . ..123 Po
nieważ czyniono kongregacji zarzuty, czy rzeczywiście miejsce to 
i obraz zasługują na taki kult, kongregacja zwróciła się do biskupa 
Karola Łodzią Ponińskiego, wikariusza generalnego zastępującego 
w rządach w Poznaniu bpa ordynariusza J. Tarło, o wyznaczenie 
komisji duchownej do zbadania racji kultu. Konieczność powołania 
komisji w ynikała stąd, że podczas działania komisji w  1512 roku 
obrazu M atki Bożej Gostyńskiej obecnego w głównym ołtarzu w tedy 
nie było. Komisja złożona z czterech osób pod przewodnictwem 
protonotariusza apostolskiego, archidiakona średzkiego, ks. d r Szy
mona Wosińskiego rozpoczęła badania 20 lutego listami pozywal- 
nymi. Przesłuchania rozpoczęli 27 m arca 1726 roku i ukończyli je 
12 maja, a 13 m aja już odesłali konsystorzowi poznańskiemu. Prace 
ich zostały poddane badaniom  biegłych w teologii, prawie kano
nicznym i sztuce lekarskiej. Po pozytywnych w ynikach konsystorz 
wydał wyrok 2 sierpnia 1726 124.

Następnym przełożonym został w ybrany ks. Jan  Ziembiński. 
W stąpił do kongregacji 7 kwietnia 1717 r. Spełniał obowiązki prze
łożonego przez cztery trzechlecia z rzędu i przez piąte po trzechlet
niej przerwie. Za jego rządów skończono budowę kopuły i przystą
piono do zdobienia w nętrza kościoła. Po pożarze domu zbudowanego 
przez Konarzewskiego przystąpiono do budowy nowego. Wszelkie 
budowle tego czasu wznoszone były z funduszów w głównej mierze 
fundatorki Teofili Wiśniowieckiej, później Weroniki Mycielskiej, 
oraz z ofiar sąsiadującego duchowieństwa, właścicieli ziemskich, 
mieszczan gostyńskich i okolicznych miasteczek i ofiar wiernych 125. 
Za jego przełożeństwa stan personalny kongregacji wahał się od 
10—12 kapłanów, 2 kleryków i 4—6 b ra c i128. Czasy były ciężkie, 
walczyły bowiem ze sobą stronnictw a saskie i leszczyńskie, a ciężar 
utrzym ania obcych wojsk spoczywał na obywatelach.

Od roku 1740 władzę przełożonego sprawował ks. Paweł Wani- 
-szewski; wszystkie wysiłki skierował on na budowę domu i wykoń-

122 AAP, AC 194 (1726) 10 VII, kk. 420—440; Dekret o cudownym  
obrazie w  Gostyniu, AC 194, kk. 487—491 (2 VIII 1726).

123 J. S u r m a t o w s k i ,  P rospek t  w eso ły  m iłos iernych oczu p r z e 
n a jśw ię ts zych  M aryi na sm u tn e  lu dzk ie j  niedoli przypadki. . . ,  Poznań 
1726.

124 AAP, AC 194, kk. 487—491; AFG, Lib. fund. nr LXII s. 175—178.
125 AFG, ACap. I (27 IV 1731); D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  III 

s . 149—158.
128 D o m i n i k o w s k i, dz. cyt. , III s. 132—140.

czenie b ud ow y kościoła. Następne trzy lata  rządził ponow nie ks. 
Ziem biński, ale dalsze jego  rządy przerw ała  śm ierć 127.

W roku 1745 na przełożonego w ybrane ks. Michała Ładyńskiego, 
świetnego mówcę, gorliwego spowiednika, poszukiwanego kierow 
nika duchowego, człowieka o bogatej wiedzy. Za jego rządów 
J. W. Neunhertz ozdobił kopułę kościoła świętogórskiego obrazami 
z  życia św. Filipa, malowanymi al fresco 12S. Kongregacja miała 
wówczas 9 kapłanów, 3 kleryków i 5 b ra c i129.

W roku 1748 w ybrany został przełożonym ks. Wojciech Szal- 
czewski. Zapiski podkreślają jego wiedzę teologiczną i troskę o ozdo
bę kościoła 130.

Następnym przełożonym został ks. Karol P io tr Behm. Ks. Behm 
pochodził z Wilna. Urodził się w 1701 r. Jego ojciec, Piotr, był zna
nym  lekarzem. Po ukończeniu studiów w Wilnie, Karol Behm udał 
się na akadem ię w M antui i tam  w roku 1732 uzyskał z chlubą dy
plom doktora filozofii i medycyny m . W dyplomie, oprócz danych
o pochodzeniu, znajdujem y pochwały jego zdolności, pilności, bieg
łości w nauce oraz jego zalet moralnych. Po powrocie do kra ju  
w roku 1737 Behm przyjął święcenia kapłańskie i otrzymał prezentę 
na probostwo w Tuliszkowie od Macieja i Weroniki Mycielskich, 
właścicieli tam tejszych dóbr. 18 września 1739 otrzym ał prowizję 
apostolską na kanonię doktora medycyny w kapitule poznańskiej, 
wolną po śmierci ks. Wojciecha Waśniewicza 132. Przez śmierć tego 
kanonika zawakowała także kanonia doktora medycyny fundi Sie
radz przy kapitule gnieźnieńskiej, k tóra na mocy prowizji apostol
skiej również dostała się Behmowi dnia 10 marca 1740 13S. Był to 
dziesiąty kanonikat m etropolitalny. Prawo prezentacji przysługiwało 
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu z w yjątkiem  miesięcy i wypadków 
Stolicy Apostolskiej zastrzeżonych. Behm, nie będąc szlachcicem, 
otrzym ał tę kanonię na podstawie uchwały sejmowej z roku 1543, 
która pozwalała na przyjmowanie do kapituły ze stanu nieszlachec- 
kiego trzech członków z tytułam i doktora teologii, lub praw a kano
nicznego, albo doktora medycyny, dla wygody kapituł i duchowień

127 Tamże, III s. 159—165; AFG, ACap. I (8 I 1740).
128 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., III s. 168—175; AFG, ACap. I (28 V 

1745); A. D o b r z y c k a ,  J erzy  W ilhelm  Neunhertz ,  Poznań 1958, 
s. 55—59.

129 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  III s. 172—173.
130 AFG, ACap. I (19 IX 1748); D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  III 

s. 187—193.
131 AFG, Lib. fund., Privilegium  Doctoratus in Medicina et Philo- 

sophia D. Caroli Beim [Behm], Mantua 1732.
132 J. K o r y t k o w  s k i, Prałaci i kanonicy k a te d r y  m etropo lita ln e j  

gnieźnieńsk ie j ,  t. I, Gniezno 1883, s. 39.
133 AAP, Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelaturas

et canonicatus Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis (ab. a. 1537—1800)
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stwa katedralnego. Kanonia ta bierze początek w metropolii gnieź
nieńskiej od arcbpa Gam rata (31 X 1543) i była jedną z donioślej
szych, otrzym ała zatwierdzenie Paw ła I I I 134. Dekret postanawiał, 
że trzymiesięczna nieobecność pozbawiała kanonik,i-medyka jego 
godności135. Oprócz obowiązków przy kapitułach poznańskiej i gnieź
nieńskiej Behm zajmował się leczeniem rodziny Mycielskich i Wiś- 
niowieckich. Kiedy otrzymał prowizję na kanonię gnieźnieńską, 
znajdował się w Czartorysku przy ciężko chorym kasztelanie k ra
kowskim, księciu Januszu Wiśniowieckim. Dowiadujemy się o tym  
z listu Behma do kapituły, w którym  prosi o możliwość instalacji 
przez prokuratora, gdyż choroba księcia i księżnej oraz pora zimowa 
nie pozwalały mu przybyć osobiście 136.

Bardzo często, oczywiście za wiedzą i zgodą obu kapituł, wyjeż
dżał leczyć jakieś znaczne osobistości, był bowiem lekarzem bardzo 
znanym i płynęły do niego prośby z różnych stron kraju. W yjeżdżał 
na Ruś, przebywał we Lwowie, ale te  wyjazdy były przyczyną 
ciągłych nieporozumień z kapitułami. K apituły niechętnie patrzyły  
na jego wyjazdy, domagały się powrotu do obowiązków, albo do
starczenia pomocnika, który by go zastępował przy kapitułach. 
Z jego listów dowiadujemy się, że wyjeżdżał leczyć ks. Teofilę 
Wiśniowiecką i jej syna Michała Wiśniowieckiego. W liście pisanym 
29 m aja 1748 roku we Lwowie obiecywał spełniać swe obowiązki, 
albo na czas nieobecności dać zastępcę, przyrzekał wszystko załat
wić po powrocie do Gniezna. Widocznie później konflikt się pogłę
bił, gdyż w brew  zapewnieniom sprawowania swego urzędu zre
zygnował z obu kanonii i zgłosił się do kongregacji Oratorium  w Go
styniu. Uczynił to 12 października 1748 r . 137. Całe zachowanie 
przemawiało za tym, że wstąpienie do kongregacji nie było chwilo
wym kaprysem, ani ucieczką przed trudnościami. Jeśli obrał kon
gregację Oratorium, to chyba dlatego, że w czasie studiów w M antui 
spotkał się z kapłanam i Oratorium. Jeden z profesorów, podpisa
nych na dyplomie doktorskim, był oratorianinem . To chyba nie było 
decydujące o wyborze życia kongregacyjnego, o wiele większy 
wpływ w yw arli fundatorzy i czciciele św. Filipa: Mycielscy, Maciej 
i W eronika (od nich otrzym ał probostwo), także Wiśniowiecką, kasz
telanowa krakowska, najbardziej hojna dobrodziejka Gostynia.. 
W kongregacji przebył rok nowicjatu bardziej ścisłego i dwa lata 
lżejszego; wymagało to pokory, aby w  precedencji zająć ostatnie 
miejsce, a w obowiązkach pełnić to, co najm niej zaszczytne.

i3i Archiwum Cap. Gnes. Liber Priviłegiorum, za K o r y t k o w -  
s k i m, dz. cyt.,  t. I s. 39.

is5 K o r y t k o w  s k i, dz. cyt.,  t. I s. 79—88.
138 Tamże, t. I s. 39—40 (Arch. Cap. Gnes., listy oryg. prałatów i ka

noników gnieźn. vol. I w. 12).
137 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  III s. 188; K o r y t k o w s k i ,  dsu

cyt.,  s. 40; WAP Poznań, Gostyń, Filipini, C. 1.

Oprócz wielkiej pokory i pobożności najbardziej trzeba podkreś
lić jego dobroć, umiejętność jednania sobie ludzi. Budował też 
wszystkich swoim przykładem. A nie są to puste słowa zapisane 
w księdze zmarłych dla zbudowania potomnych. Świadczy q tym 
okoliczność, że współbracia nadali mu praw a dziesięciolecia i, dy
spensując od wymogów na przełożonego, to jest 15-lecia pobytu 
w kongregacji, wybrali go przełożonym 16 września 1751 roku. Nie 
był to wybór z konieczności, bo siedmiu kapłanów było starszych 
powołaniem kongregacyjnym. O jego wyborze zadecydowały w łaś
nie zalety ducha. Niczego od nikogo nie wymagał, czego by sam nie 
uczynił. Był wielkim  czcicielem i naśladowcą św. Filipa. Znał b ar
dzo dobrze życie Świętego i jego metody rządzenia, będąc przełożo
nym przyjął sobie zasadę Założyciela: „mało i rzadko rozkazywać”. 
K rótki okres jego rządów zaznaczył się wybitnie w życiu kongre
gacyjnym.

Z W eroniką Mycielską załatwił ponowienie i utwierdzenie 
wszystkich fundacji jej przodków oraz nadanie nowych 138. W prak
tykach kongregacyjnych zaprowadził w myśl konstytucji zaniedbane 
studia teologiczne i prawne. W prowadził comiesięczne konferencje 
dla wszystkich połączone z sesją kongregacyjną. Odnowił konsty
tucyjną praktykę wyznania win ,39. Cieszył się dużym poważaniem 
zarówno w kongregacji, jak wśród duchowieństwa. Na jego propo
zycję kongregacja zgodziła się na zamieszkanie bpa Kierskiego 
w klasztorze. Decyzja taka wym agała ważnych racji 14°. Ks. Karol 
Behm kierował się zasadą, aby każdemu starać się pomóc w potrze
bie. Biednym pomagał z m ajątku kongregacyjnego, z potrzebują
cymi rady dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, chorym udzie
lał pomocy lekarskiej. Dokąd był pełny sił, chętnie głosił słowo Boże
i jak  stw ierdzą o nim:

„w głoszeniu słowa był niezmordowanym, nad siły pracował, a mowa 
jego była namaszczona przykładami życia własnego, stąd głęboko tra
fiała do przekonania. Sympatia względem niego przerodziła się w  uw iel
bienie jeszcze za życia, mówiono bowiem, że każdy krok jego był na
maszczony znamionami świętości. Za jego rządów w  kościele budowane 
były nowe ołtarze, między innymi on sam z własnych funduszów zbu
dował ołtarz ku czci św. Karola Boromeusza. Był kapłanem pobożnym, 
jeszcze przed wstąpieniem do kongregacji należał do III Zakonu św. 
Franciszka” 141.

13* AFG, Lib. fund. Privilegium  Doctoratus... C. Behm; Lib. def. 
(1757); Roczniki Tow. Przyj. Nauk. Pozn., Poznań, t. XXXV/XXXVI 
s. 143; P am ią tka  jubileuszu.. .,  I s. 197—208; Inst. Congr. Orat., rozdz. V n 2. 

13t P a m ią tk a  jubileuszu.. .,  I ś. 200; Inst. Congr. Orat., rozdz. VIII n. 3.
14‘ Inst. Congr. Orat., rozdz. VIII n. 20; AFG, ACap. I (24 IV 1750).
141 AFG, Lib. def. (21 II 1757).



Starał się o uświetnienie nabożeństw i o właściwy ich porządek, 
z jego inicjatyw y te sprawy były omawiane na kapitułach kongre- 
gacyjnych 142. Mimo swojej łagodności za jego rządów była bardzo 
wysoka karność i wzrosła liczba pow ołań143. Kongregacja liczyła 
wtedy 13 kapłanów, 3 kleryków i 4 braci. Był słabego zdrowia, już 
po ośmiu latach pobytu w kongregacji prosił o zwolnienie z głosze
nia kazań 144. Zm arł 21 lutego 1757 r. w 55 roku życia i dwudziestym 
kapłaństwa, oraz dziewiątym pobytu w  kongregacji. W dowód uzna
nia jego zasług i szacunku wyprawiono mu bardzo uroczysty po
grzeb, kongregacja po raz pierwszy dyspensowała się od zachowania 
przepisów Konstytucji odnośnie pogrzebów swoich członków. Przy 
jego trum nie zostały odśpiewane cztery oficja pogrzebowe przez 
reformatów, benedyktynów, swoich współbraci i kapłanów diece
zjalnych. Pogrzeb prowadził i Mszę św. celebrował jego przyjaciel 
ks. bp Józef K ie rsk i145.

Po upływie trzechlecia ks. Behm złożył urząd przełożonego, na
zywany w  kongregacji proboszczem, i tego samego dnia wybrany 
został ponownie ks. Michał Ładyński, ale tylko rok sprawował ten 
urząd i poprosił o zwolnienie ze względu na podeszły wiek i słabe 
zdrowie, podobnie i ks. Behm nie chciał się podjąć tych obowiąz
ków 14ł.

Siedemnastym przełożonym został w ybrany ks. Józef Prażmow- 
ski, również z dyspensą od 15-lecia, przebywał bowiem w kongre
gacji dopiero 9 lat. Przełożonym był w ybierany dziewięciokrotnie 
bez przerw y 147. W stąpił do kongregacji 23 grudnia 1746 roku. Wcześ
niej pełnił przez 19 lat obowiązki m arszałka dworu Macieja Myciel- 
skiego w  Szubinie, ale ze śmiercią kasztelana jego małżonka przy
w racała prostotę, rezygnując z usług w ielu urzędników dworskich, 
między innymi zlikwidowała stanowisko m arszałka dworu, a do
tychczasowego m arszałka Józefa Prażmowskiego po 19 latach służ
by, znając jego zalety, skierowała do Gostynia, ponieważ od daw na 
zdradzał swe zam iary służby B ożej143. Po trzech miesiącach pobytu 
w Gostyniu został wysłany do Poznania i tam  w ciągu czterech 
miesięcy otrzymał wszystkie święcenia niższe i wyższe- i 20 lipca 
odprawiał Mszę prym icyjną w kościele szubińskim 14“. W 1748 r, 
został w ybrany m inistrem  domu. W ynika stąd, że uznano jego za
lety, a nie bez w pływu był wzgląd na osobę fundatorki Mycielskiej, 
W trzy lata później kongregacja przyznała ks. Prażmowskiemu prą-

142 AFG, ACap. I (1751—1754).
143 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , III s. 196—197.
144 P a m ią tka  jubileuszu.. .,  I s. 199; AFG, ACap. I (28 XII 1756).
145 AFG, Lib. def. (21 II 1757); N o w a c k i ,  dz. cyt.,  t. II s. 189, 220.
148 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., III s. 203—209.
147 AFG, ACap. II (lata 1755—1782).
148 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , III s. 172.
148 Tamże, III s. 173.

wo 10-lecia i ponownie w ybrała go ministrem, a w 1755 przełożo
nym. Pełnił tę funkcję do śmierci — zmarł 16 kwietnia 1782 r . 1M. 
Przez pięć kadencji jednomyślnie i zgodnie byli wybierani: ks. Praż- 
mowski przełożonym, a ks. Rumpetowski ministrem, później ks. 
Prażmowski przyjm ował obowiązki przełożonego na prośbę całej 
kongregacji1M.

W dziedzinie gospodarki mając dzielnych ministrów, ks. Rum-, 
petowskiego i ks. Zielentkiewicza, kongregacja uzyskiwała docho
dy, które obracane były na w ystrój kościoła: ołtarzy, ławek, kon
fesjonałów, umeblowanie zakrystii, tabernakulum , pokrycie kościoła 
blachą miedzianą, budowę wież 152. Ks. Prażmowski w życiu kon- 
gregacyjnym  cieszył się ogromną powagą, roztropnością, um iał u trzy
mać karność, zachować zgodę, dbać o dobro kongregacyjne. Cieszył 
się szacunkiem i uznaniem u biskupów i na dworach magnackich 
polskich i litewskich, a w samej kongregacji szanowany był niby 
„jakie bożyszcze”. W życiu kapłańskim  był dla wszystkich zbudowa
niem. Księga protokółów przy drugim  wyborze zawiera taką notatkę 
(26 października 1758) o ks. Prażmowskim:

„Nikt zgoła nie był jemu równy w  roztropności, z jaką nakarcał 
uchybienia współbraci, w  męstwie, z jakim podejmował nieszczęśliwe 
przygody, w  uprzejmości, z jaką okazywał się dla wszystkich, miłości 
braterskiej, z jaką usiłował zaprowadzić pokój i jedność w  zgromadze
niu, w  skrzętności, z jaką starał się zaopatrywać wszystkie potrzeby 
miejsca itp. ... Chwałę jego opowiadają mury, ogłaszają w ieże” 15*.

Podobne notatki przy następnych wyborach nazywają go „praw-, 
dziwym ojcem zgromadzenia, pokornym przy posiadanym dosto
jeństwie, przykładnym  dla wszystkich” oraz wychwalają jego 
dowcip, rozsądek i pracowitość. Także w zachowaniu konstytucji 
Insty tu tu  uważają go za najżarliw szego154. Na kapitułach w czasie 
jego rządów zapadło wiele uchwał, które zmierzały do starann iej
szego zachowania praw  konstytucyjnych, jak  również ulepszały 
współżycie i położenie m aterialne członków ’55. Dzięki znajomościom 
ks. Prażmowski otrzymał liczne przywileje duchowe dla kongrega
cji, a najwięcej wysiłku włożył w starania o ty tu ł kanoniczny świę
ceń kleryków kongregacyjnych. Do roku 1778 klerycy byli święceni 
na ty tu ł własnego m ajątku, jeśli takiego nie mieli, byli święceni na

lso AFG, ACap. II (31 X  1755, 26 X  1758, 31 X  1761, 27 X  1764, 27 X  
1767, 26 X  1770, 23 X 1773, 15 X  1776, 19 X 1779).

lei AFG, ACap. II (26 X  1770); D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  IV s. 6.
152 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  IV s. 24—36, 37—40.
153 AFG, ACap. II (31 X  1755, 26 X  1758, 31 X 1761, 27 X  1764).
154 AFG, Lib. def. (14 IV 1782).
155 AFG, ACap. II (1755—1782); D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. ,  IV 

s. 10—13.



ty tu ł pensji kongregacyjnej, czyli pewnego utrzym ania w kongre
gacji. We wspomnianym roku kleryk Ptaszyński, wysłany do Po
znania, nie otrzym ał święceń z powodu braku tytułu, a dotychcza
sowe nie wystarczały. Ks. Prażmowski zwrócił się natychm iast do 
ks. bpa Młodziejowskiego, rezydującego w Warszawie, aby uznał 
za  wystarczający do święceń tytuł misji i wspólnego stołu, potw ier
dzony przez Stolicę Apostolską dla kongregacji Oratorium. Ks. b i
skup mimo okazywanej przychylności, polecił zwrócić się do Stolicy 
Apostolskiej, aby potwierdziła ten ty tu ł dla kongregacji gostyńskiej. 
Ks. Prażmowski porozumiawszy się z kongregacjami: poznańską, 
studziańską i biechowską, wysłał prośbę do Stolicy Apostolskiej 
przez eksprowincjała franciszkanów O. Dutkiewicza, uzasadniając 
potrzebę kapłanów do obsługi miejsc pielgrzymkowych (Gostyń, 
Studzianna, Biechowo) i do pracy parafialnej (Poznań, Biechowo). 
Kongregacje mało posiadały kandydatów z własnym  m ajątkiem  i nie 
zdolne były w niespokojnych czasach zapewnić stały fundusz na 
pensje. Tytuł m isji św. ks. Prażmowski uzasadnił prowadzeniem 
m isji ludowych z okazji roków jubileuszowych oraz pomocą dusz
pasterską w okolicznych parafiach. Gdyby kongregacje nie uzyskały 
indultu  na ty tu ł misji i wspólnego stołu, skazane byłyby na zagładę
2 braku powołań.

Stolica Apostolska wydała breve 8 V 1779 r. i przesłała je b i
skupowi poznańskiemu przez nuncjaturę. Biskup, zapoznawszy się 
z treścią, nie uczynił żadnych zastrzeżeń i odesłał do Rzymu. Stolica 
Apostolska przesłała kongregacjom Oratorium  w Polsce breve, ze- 

. zwalające na święcenia po 12 kapłanów dla Gostynia i Studzianny, 
i po 6 dla Poznania i Biechowa na ty tu ł misji i wspólnego stołu 156. 
Konstystorz poznański nie uznał dokumentu, bo był adresowany na 
biskupa, w tedy ks. Prażmowski osobiście, mimo podeszłego wieku, 
pojechał do Warszawy, aby otrzymać zgodę bpa Młodziejowskiego. 
Biskup uznał indult Stolicy Apostolskiej i dołączył klauzule ko- 
izystne dla kongregacji: gdyby kiedykolwiek któryś z kapłanów 
w ystąpił z kongregacji, pozostaje w suspensie, dopóki nie otrzyma 
odpowiedniego ty tu łu  i uposażenia od biskupa, bez obciążenia kosz
tam i kongregacji157.

Dokument egzekucji breve apostolskiego w  diecezji poznańskiej 
wydał bp Młodziejowski 8 listopada 1779 w Warszawie, a konsystorz 
poznański przyjął go 1 grudnia tego roku 158. Ks. Prażmowski w y
stara ł się u  biskupa o wyjęcie szpitala kongregacyjnego spod ju 
rysdykcji parafialnej. W tym  starościńcu znajdowali schronienie 
ludzie pozbawieni rodziny i opieki, zwłaszcza z wiosek kongregacyj-

156 AFG, Lib. fund. II s. 170, 236; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV 
s . 103—108; P am ią tk a  jubileuszu... , I s. 232.

i”  AFG, Lib. fund. II s. 170, 239.
158 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV s. 107—108.
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6. Pierwsza karta księgi zawierającej łaski uzyskane na 
Świętej Górze

nych. Szpital był utrzym ywany przez kongregację i przetrw ał do 
kasaty 159. W okresie rządów ks. Prażmowskiego zmarło 11 kapłanów, 
jeden kleryk i 4 braci. Przeciętny stan liczebny kongregacji wynosił 
12—13 kapłanów, 2 kleryków, i 5—6 b ra c i180.

W tym  czasie współpraca z biskupem nie układała się najlepiej, 
a kongregacja nie dała ku tem u żadnego powodu. W całym kraju  
istniała niechęć do zakonów, były to la ta  bezpośrednio po zniesieniu 
jezuitów. Póki żył ks. Prażmowski, konflikty nie były rażące, bo 
dzięki dużym znajomościom osobistym mógł wiele rzeczy załagodzić 
i załatwić pozytywnie. Ks. Prażmowski um arł 16 IV 1782 r., 
a 18 kwietnia przybył do kongregacji delegat konsystorza poznań
skiego w sprawie testam entu z pytaniam i: 1) kto zastępuje zmarłego 
przełożonego, 2) czy zm arły spoiządził testam ent, 3) kto sprawuje 
dozór nad jego m ajątkiem, 4) jakim  praw em  kongregacja wyłącza 
się z obowiązku przedstawienia w konsystorzu poznańskim testa
mentów swoich członków?

Panowało przekonanie, że ks. Prażmowski zostawił olbrzymi m a
jątek  osobisty. Delegat nie otrzym ał żadnej odpowiedzi na posta
wione pytania, tylko ks. Zielentkiewicz, pełniący funkcje przełożo
nego, osobiście wytłumaczył kwestię sporną w konsystorzu poznań
skim. Kongregacja mocą postanowień konstytucyjnych nie podlegała 
tem u przepisowi i nie była zobowiązana do składania testamentów. 
To wyjaśnienie uznano za wystarczające w konsystorzu, ale biskup 
dowiedziawszy się o tym  w Warszawie, natychmiast, zażądał od 
kongregacji rejestru  rzeczy i m ajątku po zmarłym. K apłani gostyń
scy tylko dla uniknięcia konfliktu przedstawili żądany rejestr, rów 
nocześnie załączyli prośbę umotywowaną przepisami konstytucji, 
aby na przyszłość nie potrzebowali składać w konsystorzu poznań
skim testam entów do aprobaty. W odpowiedzi uzyskali zwolnienie 
umotywowane nieprowadzeniem duszpasterstwa na Świętej Gó
rze 161.

Następnym przełożonym przez trzy lata był ks. Mateusz- K a
sperski. Mało zajmował się rządam i domem, przebywając prawie 
stale w Chociszewicach na dworze Mycielskich, gdzie pełnił funkcje 
wychowawcze synów Józefa Mycielskiego.

Faktycznie rządził kongregacją ks. Zielentkiewicz, człowiek 
rzutki, bardzo dobry kaznodzieja i misjonarz ludowy, całkowicie 
oddany kongregacji. Mimo tych przymiotów i zasług nie został wy
brany na przełożonego, a to z powodu niechęci niektórych młodszych 
kapłanów. Nieobecność przełożonego miała ujem ny w pływ na życie 
kongregacyjne, szczególnie zanikała więź rodzinna. Ks. Zielentkie-

159 Tamże, IV 102—103.
160 Tamże, IV s. 13—14.
161 Kronika ks. Zielentkiewicza (rok 1782); D o m i n i k o w s k i ,  dz. 

cyt.,  IV s. 132— 133.
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wicz prowadził całą gospodarkę, on także z polecenia kongregacji 
prowadził kronikę. Przyjęty  do kongregacji w  1766 r., został m i
nistrem  1773, w roku 1777 polecono mu pisać kronikę. W roku ju 
bileuszowym 1775 prowadził przez cztery tygodnie misje w para
fiach poznańskich, powszechnie uznany za „urodzonego kaznodzieję 
i pełnego Ducha Bożego”. Zm arł 14 m arca 1786, w 40 roku życia, 
podczas podróży w sprawach kongregacyjnych 16~.

W roku 1785 przełożonym został ks. Tomasz Ostrowski, ponow
nie w ybrany w latach 1788 i 1791, lecz nie dokończył trzeciego 
trzechlecia, um ierając w 1792 roku. Był gorliwym  pracownikiem 
konfesjonału i dobrym  kaznodzieją. Księga zm arłych wychwala go 
za dobroć, łagodność i miłosierdzie dla ubogich. Życie kongrega- 
cyjne wróciło do norm  Instytutu, odbywały się regularnie sesje 
kongregacyjne, chociaż pod względem politycznym czasy były b a r
dzo ciężkie, był to okres silnych wpływów obcych mocarstw, epoka 
rozbiorów. Kongregacja gostyńska w tym  czasie pomogała innym  
kongregacjom oraz zaangażowała się w zastępstwie po parafiach 163. 
Stan kongregacji był dobry, do domu gostyńskiego należało 14 ka
płanów, jeden kleryk i 4 b ra c i164.

W roku 1792 przełożonym w ybrany został ks. Jakub Ostrowski, 
bratanek zmarłego, dotychczasowy minister. Ponownie był w ybrany 
w 1795 roku, ale w m arcu 1797 złożył przełożeństwo i w ystąpił 
z kongregacji, obejmując probostwo w Wielkich Strzelcach. Jako 
duszpasterz był gorliwy, ale jego rządy przypadły na okres bardzo 
trudny, nastała adm inistracja niemiecka, w ynikły różne kłopoty 
majątkowe. Ks. Ostrowski nie potrafił w domu utrzymać karności, 
a kiedy nadarzyła się okazja na probostwo, przyjął je 165. Po w ystą
pieniu ks. Ostrowskiego przełożonym został Krzysztof Kwadyński. 
Rządził on w bardzo trudnym  trzeclileciu: obrona m ajątków przed 
likwidacją przez adm inistrację pruską, zatargi z niektórym i spad
kobiercami i wierzycielami fundatorów. Stan liczebny kongregacji 
zmalał do 9 kapłanów, 1 kleryka i 5 braci. Wielu kapłanów przy j
mowało probostwa 166.

W roku 1800 na przełożeństwo w ybrany został ks. Kacper Szpet- 
kowski, wybierany był na dziewięć trzechleci bez przerwy, przy 
ostatnich dwóch wyborach był formalnie proszony, aby przyjął 
urząd. Zagospodarował wioski, podniósł poziom m aterialny kongre
gacji, uporządkował wiele spraw  spornych, cieszył się dużym powa
żaniem wśród okolicznego duchowieństwa i we dworach, chociaż na 
początku fundatorzy sprzeciwiali się jego wyborowi. W kongregacji

182 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV s. 21, 83, 125, 144, 155.
183 Tamże, IV s. 21, 141—143.
164 Tamże, IV s. 148—149.
165 Tamże, IV s. 121, 151—154.
166 Tamże, IV s. 171—174.

zaprow adził karność daleko surowszą od wymogów Insty tu tu  i p o
trafił mimo to zaskarbić sobie poważanie i uznanie wśród członków 
kongregacji i pracowników w majątkach. Wojny napoleońskie i li
kwidacja kongregacji w Biechowie, której kom andatariuszem  był ks. 
Szpetkow ski, przysporzyły kongregacji dużo kłopotów i wydatków. 
Po kongresie wiedeńskim Gostyń wrócił pod panowanie pruskie 
i włączony został do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kongregacja 
gostyńska staw iała sobie za zadanie utrzym anie na wysokim pozio
mie ducha religijnego i narodowego w okolicy. Kościół kongrega- 
cyjny dawał licznym pielgrzymkom i indywidualnym  pielgrzymom 
okazję do spotkań, wym iany poglądów, do śpiewów w języku pol
skim, do słuchania kazań. Owocem takiej działalności był liczny 
udział mieszkańców Gostynia i ziemi gostyńskiej w powstaniu listo
padowym 167.

Podczas długich rządów ks. Szpetkowskiego skład personalny 
domu uległ zasadniczym zmianom, wstąpiło do kongregacji 11 ka
płanów, ubyło 7, spośród braci odeszło 7, zmarło 4, pozostało 4 168. 
Ks. Szpetkowski założył szkoły ludowe w wioskach kongregacyjnych 
Drzęczewie i Błażejewie, a w klasztorze założył szkołę przygoto
wawczą do wyższych klas gimnazjalnych. Początkowo uczył tam  
ks. Baitszy, W ęgier z pochodzenia. Po jego w ystąpieniu przygotowa
nie przejął kleryk Matecki i wychował sporą liczbę chłopców, którzy 
zostali kapłanami, lekarzami, profesorami, muzykami. Wśród braci 
na wspomnienie zasługuje br. Wagner, Czech z pochodzenia, uzdol
niony pedagog muzyki i człowiek bardzo pobożny. Ks. Szpetkowski 
odnowił wiele praktyk przepisanych Instytutem , jak  dyskusje przy 
stole, wspólne modlitwy, naw et poszedł dalej w niektórych punktach 
od postanowień konstytucyjnych, zaprowadził dni skupienia, wspól
ny brewiarz, dość liczne praktyki pokutne. Na te przedsięwzięcia 
miały wpływ praktyki i zwyczaje sąsiednich klasztorów: jezuitów 
w Śremie, benedyktynów w Lubiniu, reform atów w G oruszkow ej169. 
Z tego czasu na uwagę zasługuje ks. Stefan Błażewski; pochodził on 
z Wołynia, wykształcony u bazylianów, guw erner hr. Franciszka 
Potockiego, razem z uczniem zwiedził liczne kraje. Będąc w Paryżu, 
po długich rozmyślaniach postanowił rozpocząć inne życie. W roku 
1801, m ając 28 lat zgłosił się do kongregacji św. Filipa w Gostyniu, 
po dwóch latach pobytu w sem inarium  został wyświęcony w roku 
1804, do roku 1811 był nauczycielem synów starosty M ichała My- 
cielskiego w Chocieszewicach, potem w kongregacji wychowywał

167 S c h u l z ,  dz. cyt.,  s. 69—70; APP, ASO 12, p. 31.
103 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV 13—24.
163 P am ią tka  jubileuszu.. .,  I s. 298—299; ks. B r z e z i ń s k i ,  Objaś

nienie Instytutu, (rkps) s. 1—7; AFG, Lib. def. (1849 r.); AAP, KA 9706; 
pismo z 30 VI 1820, KA 10 322 szk., KA 9706 pismo z 2 I 1836; WAP Po
znań, Gostyń, filipini, C 8, Acta Reg. best. den personal Bestand der Fili - 
piner Congregation in Gostin (1818—1842).



młodych kapłanów i nowicjuszy. Będąc słabego zdrowia, poprosił
0 zwolnienie z mówienia kazań, poświęcając czas na studium  dzieł 
ascetycznych, tłumaczenia i kierownictwo duchowe. Przetłumaczył
1 wydał Przewodnik chrześcijański, W ybór przykładów  i Nawiedze
nie Najświętszego Sakram entu św. Alfonsa  170.

W roku 1827, po śmierci ks. Szpetkowskiego dwudziestym prze
łożonym został ks. Kasper Dominikowski, urodzony w Miejskiej 
Górce 4 stycznia 1781, ukończył gimnazjum rydzyńskie, jeden rok 
był w nim nauczycielem, później został guwernerem  w Ociążu 
u  Parczewskich. P rzyjęty  do kongregacji 17 sierpnia 1804, studiował 
w sem inarium  poznańskim, wyświęcony został 12 października 
180617ł. Od 1809 r. sprawował funkcję m inistra, aż do wyboru na 
przełożonego 11 września 1827. Zm arł jako przełożony po raz czwar
ty  w ybrany 10 października 1839 172. Ks. Dominikowski położył dla 
kongregacji zasługi na polu muzyki: kongregacja posiadała w ła
snych kompozytorów i chór z kapelą 173. W gospodarce dokonał re
gulacji gruntów  i uwłaszczenia włościan, zbudował budynki gospo
darcze we wioskach, zakończył trw ający ponad 30 lat proces z firm ą 
handlową Molinariego z Wrocławia o zobowiązania Jana Myciel- 
skiego wobec tej firmy, która weszła na hipotekę m ajątków kongre- 
gacy inych174. Ks. Dominikowski był bardzo gorliwym spowiedni
kiem, poszukiwanym kierownikiem sumień w całej okolicy, dobrym 
kaznodzieją, obserwantem  Instytutu, a szczególnie godne uwagi są 
jego zainteresowania historią kongregacji. Uporządkował archiwum, 
bibliotekę, zebrał dokumenty, dokonał odpisów dokumentów będą
cych poza domem gostyńskim, opracował historię kongregacji go
styńskiej do roku 1827 pt. „Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod 
Gostyniem osiadłej przez Kongregację Oratorii Świętego Filipa Ne- 
riusza” 175.

170 Pamiątka jubileuszu..., I s. 295, 297, 302, 305, II s. 127, 138, 186; 
E. R a c z y ń s k i ,  Wspomnienia wielkopolskie, Poznań, t. I s. 341. Nau
czyciel, czyli Przewodnik chrześcijański wskazujący drogę do chrześci
jańskiej doskonałości, z łaciny przełożony przez ks. Stefana Błażewskiego 
i wydany przez Kongregację Gostyńską, Leszno 1848; Wybór przykładów,  
Leszno 1848; Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przez ks. Liguore- 
go, Poznań 1843.

171 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV s. 238—239; Pamiątka jubileu
szu..., I s. 298, 308, 315, 320—335; AAP, ASO v. 14 p. 6, Lib. def. r. 1839.

172 AFG, Lib. def. rok 1839 (10 X).
173 Pamiątka jubileuszu..., I s. 326—328.
174 AFG, teczka Handel Molinarny w e Wrocławiu.
175 Zob. przyp. 10. Cz. I s. 210 +  III, cz. II s. 181 +  VII, cz. III s. 235 +

+  X, cz. IV s. 391 +  XIII, 4°. Drugi egzemplarz in fol. s. 649 +  10 tablic
genealogii fundatorów, 6 tablic genealogii antenatów Mycielskich, sześć
tablic sukcesorów Radzewskich, 4 wykazy alfabetyczne kapłanów i braci, 
indeks +  264 dopisku (kopiarz dokum.). Inne prace Dominikowskiego: 
Kazanie na uroczystość św. Franciszka z Asyżu u oo. reformatów

W roku 1839 przełożonym został w ybrany ks. W awrzyn Kuśniak. 
Sprawował władzę kierow nika domu gostyńskiego bez przerw y do 
1866 r. Urodził się w Czarnkowie 1 sierpnia 1788, po ukończeniu 
szkoły elem entarnej w Czarnkowie uczęszczał do gimnazjum w W ał
czu, ukończył zaledwie dwie klasy, śmierć ojca w 1804 pozbawiła go 
możności dalszych studiów. Pracow ał po dworach, najpierw  jako 
stróż psiarni w  Wojciechowie koło Jaraczewa, a od 1808 był pisa
rzem gospodarskim w Mchach u Binkowskiego. Dzięki rzucającej 
się w oczy pobożności i pracowitości zaskarbił sobie uznanie u p ra 
codawcy i zwrócił na siebie uwagę ks. Szpetkowskiego, bywającego 
często we Mchach. Chcąc się uchronić przed służbą wojskową, szu
kał Kuśniak protekcji u przełożonego ze Świętej Góry. Został przy
jęty do kongregacji 11 sierpnia 1811 r. i rozpoczął uzupełnianie po
trzebnych studiów. W r. 1813 posłano go do sem inarium  poznań
skiego. Przebywał tam  z przerwam i, część studiów odbywał w kon
gregacji, święcenia przyjął 14 stycznia 1816 r. Wkrótce obrano go 
na prom otora bractw a różańcowego, w r. 1822 został m istrzem  no
w icjatu i pomocnikiem m inistra, od 1827 r., kiedy ks. Dominikow
ski został przełożonym, ks. Kuśniak pełnił obowiązki m inistra. Ks. 
Brzeziński zarzucał mu, że nie zachował litery  praw a Instytutu, ale 
można stwierdzić, że zachowywał ducha Instytutu, mniej kierował 
się prawem, które nie odpowiadało czasom, za to kierował się roz
sądkiem i miłością. Dzięki wrodzonej roztropności i dobroci uchodził 
za wzór przełożonego jako ojca rodziny, gospodarza i jałm użnika 17S. 
Był gorliwym  pracownikiem w kościele, zwłaszcza spowiednikiem 
i kierownikiem  sumień, w zwyczajach domowych przestrzegał re 
gulam inu dnia i wymagał obserwancji. W wioskach kongregacyj- 
nych budował domy dla pracowników, ulepszał i unowocześniał 
gospodarkę, sprowadzał naw et z Hiszpanii nowe gatunki owiec, 
likwidował odłogi, gorzelnie, był wzorem gospodarza w całej oko
licy, popierał kulturę rolniczą i stowarzyszenia społeczne założone 
dla dobra sprawy polskiej i podniesienia gospodarki. D°konał odno
wienia kościoła i malowania p rezb iterium 177. W ybitnie pomagał 
m aterialnie zakładowi sióstr miłosierdzia w Gostyniu, oraz jezuitom 
w Śremie 178. Prócz roztropności i miłości odznaczał się cnotą miło-

w Osiecznie w  1823, Rawicz 1824; „Małżeństwa mieszane według zasad 
Kościoła rzymsko-katolickiego studium historyczno-prawne”, (rkps) Go
styń 1830.

176 Pamiątka jubileuszu..., II s. 58—210; Pobożny żyw ot ks. Wawrzyna  
Kuśniaka, Poznań 1869; M. O k i e n c z y c ,  „Miłość bliźniego w  pismach 
i życiu ks. W. Kuśniaka, filipina”, Lublin 1964, s. 87 (maszynopis KUL); 
„Tyg. Kat.”, Grodzisk z 26 I 1866.

177 Pamiątka jubileuszu..., II s. 7—15.
178 E. B o j a n o w  s k i, Dziennik (Archiwum SS. Służebniczek BDNP  

w Dębicy), r. 1853; 19 V, 3 IX, 6 X, 10 X, 29 X, r. 1854: 3 V, 18 VII, 15 IX,
16 X. Zob. O k i e n c z y c ,  dz. cyt., s. 80; Pamiątka jubileuszu..., II s. 192;
S. Z a ł ę s k i, Jezuici w  Polsce porozbiorowej,  Kraków 1906, t. V cz. II



sierdzia. Ponieważ był przełożonym, miał możność świadczyć m iło
sierdzie z dóbr kcngregacyjnych 179. Dbał o ozdobę kościoła i zabie
gał o splendor nabożeństw na Świętej Górze, dążył do ożywienia 
życia religijnego wśród wiernych i zaprowadził przy kościele świę- 
togórskim sześć bractw  ,so.

W roku 1848 Gostyń był jednym  z głównych ognisk powstania. 
Działał w  Gostyniu komitet powstańczy. Źródła pruskie wym ieniają 
wśród obywateli Gostynia i okolicznych ziemian kapłana kongre- 
gacyjnego Atanazego Szułczyńskiego, należącego do kom itetu po
wstańczego; jego kazania o treści patriotycznej spełniały rolę mo
bilizacyjną 1S1.

Także w czasie powstania styczniowego organizowano w Gosty
niu pomoc dla powstańców, w czym kongregacja przodowała. K a
płani brali udział w życiu kulturalno-gospodarczym  ziemi gostyń
skiej, nie tylko popierali wszelkie inicjatyw y o charakterze pa trio 
tycznym i kulturalnym , ale nadawali im ton kierowniczy i dawali 
oparcie m aterialne 182.

W roku 1866 ks. Kuśniak obchodził jubileusz 50-lecia kapłań
stwa. Postanowił jubileusz przeżyć w kościółku zbudowanym przez 
Grudowicza w Błażejewie, a obsługiwanym przez kapłanów kongre- 
gacyjnych. „Dziennik Poznański” ogłosił ten jubileusz. Kongregacja 
czyniła przygotowania bez wiedzy jubilata, dopiero kiedy ks. bp 
Stefanowicz i delegaci konsystorza i kapituły oraz kapłani z Po
znania i z K ujaw  byli w drodze do Gostynia, ks. Kuśniak został 
powiadomiony o uroczystości. Wzięli w  niej udział duchowni z dzie
więciu dekanatów, superior jezuitów ze Śremu, w sumie ponad
50 kapłanów z biskupem na czele lss. Kapituła gnieźnieńska przesłała 
życzenia, a konsystorz archidiecezjalny przesłał odezwę, którą 
w czasie uroczystej Mszy św. celebrowanej przez jubilata odczytał 
bp Stefanowicz. Między innymi czytamy w niej:

„...gorliwość kaznodziejska ... pilność niestrudzona w  prowadzeniu 
dusz przez sakramenty pokuty, powaga pełna młodości ... gotowość, 
z jaką śpieszył na pomoc parafialnemu duchowieństwu, gościnność 
w  przyjmowaniu braci duchownych na powtarzające się coroczne ćw i
czenia duchowne w  obrębie waszego zgromadzenia, miłosierne uczynki ... 
troskliwość o pomnożenie ozdoby wspaniałej świątyni, chętne pomnaża
nie chwały Bożej przez urządzanie misji dla wiernych ... zapewniają Ci

s. 948; Archiwum Prowincji Małopolskiej TJ, Diarum Residentiae Szre- 
mensis S. Jezus a die 1 Augusti 1856 nr 316 s. 58, 74, 87, 147 (20 III 1866); 
List ks. Kuśniaka do arcybpa Przyłuskiego z 12 II 1859, AAP.

179 Pamiątka jubileuszu..., II s. 187—198.
180 Tamże, II s. 30—35.
181 S c h u l z ,  dz. cyt., s. 71—72, 75.
185 Tamże, s. 77.
183 „Tygodnik Katolicki”, Grodzisk z 26 I 1866.

hojną nagrodę u Pana Boga i na władzę duchowną wkładają obowiązek 
złożenia Ci publicznego świadectwa, żeś się pracą wierną, pełnioną przez 
pół wieku życia kapłańskiego, stał dla młodych pokoleń wzorem cnót 
kapłańskich i ozdobą naszego duchowieństwa...” W czasie uroczystości 
podkreślono charakter pracy kapłanów kongregacyjnych: „... bo praw
dziwa praca Świętej Góry do tego stopnia w oddaleniu nawet się odzna
cza, że w  dalekich stronach przy spowiedzi poznać można penitenta 
od Gostynia i służebnika w życiu potocznym”.

W takiej atmosferze zawiązały się początki Służebniczek Maryi 
Bojanowskiego, oparte na pierw iastkach służebności181.

15 m arca 1867 r. ks. Kuśniak zmarł nagle. Oprócz uroczystości 
pogrzebowych, z inicjatywy ks. Aleksego Prusinowskiego, wycho
w anka Świętej Góry, odbyło się w kościele farnym  w Poznaniu 
uroczyste nabożeństwo, na którym  sam Prusinowski wygłosił ka
zanie 185. Niektóre gazety zamieściły wiadomość o śmierci ks. Kuś
niaka i dołączyły jego życiorys, między innymi w gazecie „Ost- 
deutsche Zeitung” w korespodencji z Gostynia niekatolicki dzienni
karz pisał:

„Ks. Kuśniak co miał, rozdał na ubogie, a jeśli nie mógł ze swego, 
dawał z kasy Zgromadzenia, bo nikogo nie oddalał, każdemu chcąc po
móc. Sam żył w  ukryciu, a można go było tylko wtenczas widzieć, gdy 
od niego pomocy żądano. Pozostało po nim trochę przyodziewku, który 
kazał rozdać ubogim. Pochowany był w cichości, tak jak żył, bez mowy 
i wszelkiej okazałości, ale zgromadzony tłum ludzi ze wszystkich sta
nów, narodowości i wyznań dał świadectwo czci, którą nieboszczyk był 
otoczony za życia” 186.

Kłopoty z kasatą, wypędzenie z Gostynia, w ojny nie pozwoliły 
na zainteresowanie się jego procesem informacyjnym, dopiero 
w 1953, podczas porządkowania podziemia kościoła stwierdzono, że 
ciało ks. Kuśniaka zachowało się nienaruszone. Pamięć o nim  nie 
zaginęła wśród wiernych, zbierano wiadomości o nim  i o łaskach 
za jego pośrednictwem otrzymanych, czyniono przygotowania do 
procesu informacyjnego. 16 sierpnia 1968 roku arcybp poznański ks.
A. B araniak otworzył proces inform acyjny ks. W awrzyńca Kuś
niaka 187.

Trzydziestym przełożonym pod koniec 200-lecia został w ybrany 
ks. Mateusz Pajzderski. Pochodził z Prus zachodnich, z rodziny bar-

184 Pamiątka jubileuszu..., II s. 50—58; „Tyg. Kat.”, Grodzisk, z 26 I
1866.

185 Pamiątka jubileuszu..., II s. 207—209.
186 „Szkółka Niedzielna”, Kościan 1866, nr 15; „Ostdeutsche Zeitung”, 

24 III 1866, nr 72.
187 AFG, Akta arcybiskupie z 1968 r.



dzo ubogiej, z powodu nędzy jaka była w domu nauczył się oszczęd
ności. W kongregacji pełnił wszystkie funkcje — posiadał wiele roz
tropności i spokoju. Po kasacie zamieszkał u swego b ra ta  w Łęku 
pod Śremem, przyjechał do Krakowa w 1877 r., po krótkim  pobycie 
wrócił do Wielkopolski, zm arł 20 m arca 1880 r . 188 W ostatnich 
dwóch latach kongregacja intensywnie przygotowywała się do ju 
bileuszu 200-lecia. Uroczystości trw ały  trzy dni od 4—6 października 
1866 r. Stolica Apostolska udzieliła kościołowi świętogórskiemu od
pustu jubileuszowego, a kapłanom spowiadającym władzę rozgrze
szania jak  w czasie jubileuszów według praw a powszechnego. Rów
nocześnie w dniach jubileuszu udzielany był sakram ent bierzmo
wania. Uroczystość zaszczycili arcybp M. Ledóchowski, bp Stefano
wicz, infułat J. Brzeziński, prał. J. Koźmian, infułat Grandke, Wi
talis Maryański, przedstawiciele zakonów, klerycy — razem 82 osoby 
duchowne. Sakram ent Bierzmowania przyjęły 1994 osoby, wiele za
pisało się do różnych bractw. Jubileusz był wielką manifestacją 
religijną i narodową, zebrały się liczne pielgrzymki, kościół między 
innymi został przyozdobiony obrazami patronów polskich nam alo
wanych przez kapłana kongregacyjnego ks. Bernarda Preibisza. 
W następnym  roku ukazała się drukiem  Pamiątka jubileuszu 200-le
cia 169. W tym  czasie kongregacja liczyła 10 kapłanów i 6 braci 19“.

W roku 1869 przełożonym został ks. Bernard Preibisz. Po dw u
stu latach był on pierwszym kapłanem  kongregacyjnym, który po
znał kongregacje zagraniczne, zwłaszcza włoskie, i kiedy został 
przełożonym zaprowadził z powrotem wiele praktyk przepisanych 
Instytutem , jak rozwiązywanie dubiów m oralnych przy stole, usługi
wanie do stołu w czasie kolacji, comiesięczne egzorty wygłaszane 
w refektarzu przez starszych kapłanów w miejsce publicznego w y
znawania win 1M. Spotkał się z opozycją kapłanów starszych odzwy
czajonych od dubiów, które nieraz były formalnością, albo okazją 
do poróżnienia. W gospodarstwie poczynił dalsze ulepszenia, zwłasz
cza w racjonalnej gospodarce leśnej. Wiele kłopotów kongregacja 
miała z m ajątkam i, które przez nierozwagę hr. W. Engerstroma 
i przebiegłość krotoszyńskiego żyda Katzenellenborgena zostały 
obciążone długami na sumę 40 tysięcy talarów  192.

Listem z 21 listopada 1870 r. arcybp M. Ledóchowski zwrócił 
się do kongregacji, aby kapłani świętogórscy objęli zakład demery- 
tów w  Osiecznej po ustępujących reform atach 193. Kongregacja przy

188 Pamiątka jubileuszu..., II s. 217; AFT, Kronika I s. 2, 3, 15, 25, 34, 
58, 90, 110.

189 Pamiątka jubileuszu..., II s. 217—218; „Dziennik Poznański”, 16 III 
1867, nr 66; AFT, Kronika, I s. 11.

190 Pamiątka jubileuszu..., II s. 241.
191 Album Alumnorum Archidioecesis Gnesnensis nr 62; AFT, Kro

nika, I s. 5—7, 13, 15, 17.
192 Kronika, I s. 8—10.
193 Kronika, I s. 11.

jęła propozycję, a trzech kapłanów: T. Hejnowicz, A. Brzeziński 
i B. Królikowski oświadczyli gotowość podjęcia obowiązków. Na 
sesji 26 czerwca 1871 r., w której oprócz trzech wymienionych 
uczestniczył przełożony ks. Preibisz, postanowiono, że ks. Hejnowicz 
będąc względem ks. Brzezińskiego, ks. Królikowskiego i br. Romana 
Podlaskiego (organisty) seniorem z tego ty tu łu  będzie posiadał w ła
dzę przełożonego zakładu demerytów, jako d y re k to r194. Osieczno 
było filią domu gostyńskiego, kapłani nadal pozostawali członkami 
kongregacji w Gostyniu. Ew entualna samodzielność i staranie o bu l
lę aprobacyiną miały być rozważane późn iej195, ale nowa fundacja 
była problematyczna, gdyż Osieczno było siedzibą instytucji diece
zjalnej — domu demerytów, a o zarządzie i obsłudze decydował 
ordynariusz poznański.

Kapłani kongregacyjni objęli obowiązki w Osiecznie 2 lipca 1871, 
na podstawie wyborów z 26 czerwca. Rozdzielono funkcje według 
V rozdz. konstytucji poszczególnym kapłanom i braciom: Podlaskie- 
.mu i nowicjuszowi Mikołajewskiemu. Księża Brzeziński i Królikow
ski stanowili radę domową 190. Wprowadzono bardzo szczegółowy 
plan dnia, postanowiono, że poszczególni demeryci wygłoszą w każ
dym tygodniu w czasie obiadu homilię, a w  każdy poniedziałek 
konferencje na tem at obowiązków stanu duchownego. W każdą nie
dzielę urządzane były po nieszporach oratoria z programem: opo
wiadania żywotów świętych, homilia z dnia, przeplatane śpie
wami. Postanowiono prosić arcybiskupa, aby dem erytów można 
było nazywać reko lek tan tam i197. Nowi rządcy zaprowadzili surową 
dyscyplinę, częste rozmowy z rekolektantam i, nowe ćwiczenia du
chowne, jak  rekolekcje 8-dniowe powierzane jezuitom, wyrugowano 
ze stołu wino i ograniczono ilość dań. Inny był porządek zimowy, 
późniejsze wstawanie, ograniczona ilość konferencji na ćwiczeniach 
oratoryjnych 19S.

Na sesji 27 września 1871 w obecności przełożonego gostyńskiego 
postanowiono, że sprawy adm inistracyjne z arcybiskupem dyrektor 
będzie załatwiał sam, ale w podejmowaniu postanowień, decyzji, 
odpowiedzi, wniosków brać będą udział wszyscy kapłani; w  w y
padku, gdyby radni byli innego zdania niż dyrektor, w tedy problem  
powinien być przedłożony radnym  domu gostyńskiego 199. Po kilku 
miesiącach wpłynął do kongregacji macierzystej wniosek od kapła
nów z Osieczna o erekcję kongregacji w Osiecznie 20°. Wszystkie obo-

194 Protokoły sesji odprawionych w  Osiecznie w  czasie zarządu tamże 
filipinów, s. 1—2.

195 AFT, ACap. Osieczno, s. 1.
196 Tamże, z 26 VI 1871 s. 3.
197 Tamże, z 31 VII 1871, s. 4—5.
188 Tamże, z 7 IX 1871 s. 6—10.
199 Tamże, 27 IX 1871 s. 7.
209 Tamże, 10 XI 1871 s. 11.



wiązki duszpasterskie wynikające z Insty tutu  były porozdzielane 
i skrupulatnie spełniane. Oratorianie podtrzym ali wszystkie odpusty 
i bractw a pozostałe po reformatach, np. Żywy Różaniec, III Zakon, 
Porcjunkula 201.

D yrektor zakładu ks. T. Hejnowicz nie był zadowolony z trudnej 
pracy, którą zleciła mu kongregacja, naw et roku nie przepracował, 
bo już 27 m arca 1872 r. przeniósł się do Czerwonej Wsi, występując 
z kongregacji. Kongregacja macierzysta zamianowała dyrektorem  
ks. Brzezińskiego i nie dała chwilowo trzeciego księdza 202. Urzędy 
ks. Hejnowicza przejął ks. Królikowski. Stypendia mszalne, które 
odprawiali demeryci, dzielono na 3 części; 2/3 odprowadzano do 
kasy m inistra na utrzym anie, 1/3 do dyspozycji podopiecznych 203.

Po roku pracy jeszcze mocniej zaostrzono dyscyplinę i więcej 
wymagano od mieszkańców zakładu, między innymi każdy musiał 
napisać jedną homilię na tydzień, korespondencja była pod kontrolą, 
co tydzień przeprowadzane były osobiste rozmowy, ograniczono po
traw y mięsne i wyrugowano piwo od stołu 204. Z powodu niespokoj
nych czasów ks. Brzeziński nie został zatwierdzony przez konsy- 
■storz na stanowisko dyrektora 205. Pojawienie się pierwszych praw  
kulturkam pfu przeciw Kościołowi spowodowało niepokoje i brak  
subordynacji w zakładzie wśród podopiecznych, z tego powodu obaj 
kapłani ostrzegli kurię, aby nie była zaskoczona ewentualnym i prze
jawami nieposłuszeństwa 20S. Oprócz księży dem erytów byli w  Osiecz- 
nie rezydenci, których angażowano do pracy duszpasterskiej. W m ar
cu 1873 spodziewano się komisarza rządowego i w zakładzie po
w stała obawa co do przyszłości księży demerytów, jak  obejdzie się 
z nimi nowe prawo pruskie, spodziewano się kontroli, objęcia adm i
nistracji i wreszcie rozwiązania. W tej sytuacji dopuszczono do de
cydowania o losach zakładu także dem erytów 207.

9 lipca 1873 r. zjechała do Osieczna komisja w osobach radcy 
rejencyjnego Raffla i landrata wschowskiego. Ks. Brzeziński od
mówił wszelkich wyjaśnień, nie przedłożył statutów, akt, ksiąg 
urzędowych i zaprotestował przeciw umieszczaniu w protokóle na
zwisk obecnych księży demerytów. Zgodził się tylko na kontrolę 
budowlaną i sanitarną. Ponieważ ks. Brzeziński nie podporządko
w ał się rozporządzeniom władz pruskich, nałożono na niego karę
100 talarów , której ks. Brzeziński nie zapłacił, co spowodowało 
egzekucje: zabrano 4 wieprzki i wszystkie przedmioty osobiste ks. 
Brzezińskiego oszacowane na 10 talarów.

21,1 Tamże, s. 8, 13.
202 Tamże, 16 IV 1872 s. 15.
2 0 3  Tamże, 29 V 1872 s. 17.
204 Tamże, s. 20.
205 Rubrycela Archidiecezji gnieźn.-poznań. z 1873 r.
sos AFT, ACap. Osieczno, 3 II 1873 s. 21.
3,7 Tamie, s. 24.

15 listopada zjechała druga komisja złożona z Raffla, Tschakerta 
i miejscowego burm istrza. Mimo protestów dwa dni trw ała rewizja, 
między innymi nadszedł pisem ny nakaz prezydenta rejencji, aby 
rozpuścić demerytów, a gdyby nie chcieli dobrowolnie opuścić za
kładu, aby ich wydalić. Z czterech zamieszkałych w tedy w zakła
dzie, trzech oświadczyło, że opuszczą dom tylko na rozkaz arcy
biskupa 20S.

Sesja z 25 listopada 1873 r. stwierdza, że trzech demerytów 
opuściło zakład, ale to nie spowodowało żadnych zmian w dalszym 
jego prowadzeniu. Liczono się z tym, że wszyscy zostaną wydaleni 
przez władzę świecką. W lutym  1874 r. ks. Brzeziński złożył drugi 
wniosek o likwidację zakładu i zwolnienie trzech demerytów, aby 
uniknąć kolizji z władzami; odpowiedź konsystorza była jednak 
negatywna 209, 23 czerwca władze cywilne wydaliły przymusowo 
wszystkich demerytów; w zakładzie pozostali dwaj kapłani i brat, 
którzy dalej prowadzili życie kongregacyjne.

Umowa z arcybiskupem  o pracę w zakładzie w Osiecznie zawarta 
była na trzy lata i kończyła się 1 lipca 1874 r., ale będący tam  ka
płani postanowili pozostać i starać się o erekcję. Lecz 23 czerwca 
nadeszło pismo od adm inistratora m ajątku arcybiskupiego postana
wiające:

„... że ponieważ księża demeryci są wydaleni z zakładu i prawdopo
dobnie nie tak prędko nastąpi przepisanie nowego w  nim porządku do
mowego przez ministra, dlatego zarząd w  zakładzie księży filipinów  
stał się niepotrzebnym. Dla tej przyczyny nie będzie im pensja wypła
cona w  dniu 1 lipca i tegoż dnia mają opuścić mieszkanie w  zakładzie, 
który w  sposób formalnej tradycji ma być oddany wraz z kościołem  
komisarzowi królewskiemu, który ma objąć w  nich zarząd” 210.

1 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie połączone z nabożeń
stwem, udziałem wiernych, likwidacją N. Sakram entu i symbolicz
nym zgaszeniem wiecznej lam pki w kościele 211.

Od 1872 roku w klasztorze gostyńskim panowała atm osfera na
pięcia: sygnałem zainteresowania się władz pruskich Świętą Górą 
były pytania landrata rawickiego, czy filipini są spokrewnieni z je 
zuitami. W dwa i pół miesiąca po ich rozwiązaniu, 31 m aja 1875 r. 
wydano sławne prawo majowe znoszące wszystkie zakony i kon
gregacje. Kongregacja jeszcze wcześniej przystąpiła do zabezpiecze
nia m ajątku i przygotowania się na najgorsze. Przełożony z ks. Sy-

208 O becne prześ ladow ania  religii k a to l ick ie j  w  Prusach  Kraków  
1876, s. 285.

209 AFT, ACap. Osieczno, 26 II 1874 s. 27—28.
210 Tamże, s. 30.
211 Tamże, s. 31; „Przegląd Lwowski”, t. VIII s. 346—347.



dowem w 1875 r. odwieźli gotówkę do jezuitów w Krakowie, oddano 
cały m ajątek aktem  notarialnym  hr. Ignacemu Mycielskiemu, roz
dzielono pościel i przedm ioty domowe pomiędzy członków. Kosz
towności domowe rozwieziono po okolicznych zaprzyjaźnionych 
dworach. Ks. Preibisz otrzymał od kongregacji upoważnienie do 
załatwiania wszystkich spraw  i przez cały miesiąc maj spisywano 
przed notariuszem  cesje m ajątku i ruchomości, bo panowała opinia 
prawników, że jeśli aktem  notarialnym  przejdzie własność kongre- 
gacyjna na osobę trzecią, w tedy rząd nie będzie mógł jej zabrać 21S. 
Na sesji 27 m aja postanowiono koronację Obrazu Cudownego, jeśli 
uda się uratow ać kongregację od likw idacji213. 10 lipca tegoż roku 
odbyły się wybory, przełożonym pozostał ks. Preibisz, a na miejsce 
ks. Hubnera radnym  domowym został ks. Brzeziński. W sierpniu 
przybył do kongregacji landrat rawicki z komisarzem i dokonali 
wywiadu, czy kongregacja podlega kasacie i jaki jest stan perso
nalny i m ajątkowy kongregacji. 17 września radca Goebel z rejencji 
poznańskiej przybywszy do kongregacji oświadczył, że 1 paździer
nika wszyscy muszą opuścić klasztor, na co ks. Preibisz złożył p ro
test i odmówił polecenia, aby powiadomić wszystkich członków 
kongregacji214. 21 września tenże radca przyjechał powtórnie, obło
żył aresztem dom, mieszkania niezajęte, piwnice, zakrystię, a także 
majątki, oraz zwiózł z powrotem do kongregacji bibliotekę, którą 
•kongregacja ulokowała w Godurowie u hr. Żółtowskiego215.

Na działanie władz miejscowych ks. Preibisz wysłał pismo od
woławcze do m inistra Falka, protestując przeciw kasacie. Odpo
wiedź nadeszła 29 września telegraficznie i wstrzym ała k a sa tę216. 
Do końca roku był spokój, ale 3 stycznia 1876 roku komisarz dorę
czył rozporządzenie o ostatecznej likwidacji zakładu z term inem
17 stycznia. Uchwalono na sesji, aby ks. przełożony i ks. Brzeziński 
pojechali do Berlina i ustnie problem  wyjaśnili. M inister Falk, przy- 
jąwszy ich, polecił rozstrzygnięcie spraw y radcy m inisterialnem u 
Hiiblerowi; skutek wizyty o tyle był pomyślny, że 14 stycznia Berlin 
telegraficznie powtórnie wstrzymał likwidację, ale Poznań szukał 
nowych dowodów na twierdzenie, że oratorianie są zakonnikami 
i że podlegają kasacie i w tym  celu wykorzystali, zresztą opacznie, 
korespondencje ks. Brzezińskiego z arcybiskupem  Ledóchowskim 
w sprawie beneficjum  217. W klasztorze od września przebywała po
licja i strzegła rzeczy zwiezionych z Godurowa. 9 lipca 1876 n a
deszło pismo z m inisterstwa, które zawierało szereg wywodów udo-

2 12 AFT, Kronika I s. 12—13.
213 AFG, ACap. II (27 V 1875); Kronika s. 14, p. 3.
214 Kronika, s. 15 (Ks. Brzeziński pisał kronikę później, ale zaznacza, 

że korzystał z dokumentów, które uległy zniszczeniu).
2«  Kronika, I s. 16—17.
216 Kronika, I s. 17.
2 1? AFT, Zbiór dok. dot. III.

wadniających, że kongregacja jest podobna do zakonów i na pod
stawie praw  majowych podlega kasacie. Na to kongregacja natych
miast odpowiedziała i zaprotestowała błędną interpretację Instytutu. 
Księża ponownie pojechali do Berlina, ale tym  razem zostali przyjęci 
chłodno i ich podróż nie odniosła żadnego skutku. A 24 lipca otrzy
mali od władz miejscowych ostateczny i nieodwołalny term in 
opuszczenia klasztoru w dniu 25 sierpnia. I na to pismo poszedł 
protest do Berlina, na który m inister Falk odpowiedział, że mimo 
dwóch podań do cesarza W ilhelma term in kasaty nie będzie cof
nięty 2!S.

Pożegnanie z Świętą Górą nastąpiło 25 sierpnia 1876 w sposób 
uroczysty. Ponieważ nie było jeszcze miejsca na osiedlenie się 
wszystkich w Galicji, kapłani i bracia rozjechali się do krewnych 
i do okolicznych dworów 219.

Analizując 200 lat pracy kongregacji O ratorium  w Gostyniu 
stwierdzam y, że z powodu specyficznych w arunków  miejsca piel
grzymkowego i braku kontaktu z oratorianam i włoskimi •— chociaż 
zachowywano zasadnicze praw a Insty tu tu  — w duszpasterstwie
i w duchowości nie miała ona charakteru ściśle oratoryjnego, w du
chu św. Filipa, w praktyce kierowała się potrzebami miejscowymi, 
duchem polskiej religijności, ulegając wpływom okolicznych zako
nów. Ta umiejętność dostosowywania się do istniejących warunków 
zasługuje na uznanie, równocześnie jednak oratorianie gostyńscy 
zaprzepaścili wielką szansę reprezentow ania i rozpowszechniania 
ciekawej i twórczej szkoły duchowości oratoryjnej 22°.

Kongregacja zanotowała w każdej dziedzinie poważne osiągnię
cia. Poszczycić się może budową, przy wybitnej pomocy m aterialnej 
fundatorów, wspaniałego, bogato wyposażonego kościoła i klasz
toru  221. W gospodarce kongregacja dbała o najbardziej znośne wa
runki bytowe dla pracowników i o postęp w kulturze ro ln e j222. Pod 
względem duszpasterstwa stała się znanym ośrodkiem liturgicznym, 
oddziaływującym na okolicę, a nabożeństwa w kościele świętogór
skim  zawsze oprawiane były uroczystymi ceremoniami 223. W dzie
dzinie muzyki, kaznodziejstwa, kierownictwa duchowego i działal
ności brackiej Święta Góra zaznaczyła swój wpływ 224. Dla szkol
nictwa położyła zasługi zakładając szkoły ludowe, prowadząc

218 AFG, ks. B r z e z i ń s k i ,  „Objaśnienie Instytutu” (rkps), doda
tek nr 4.

219 Kronika, I s. 21—24.
220 G ó r s k i ,  dz. cyt.,  s. 68—166.
221 AAP, KA 10322, nr 11098; N. P a j z d e r s k i ,  Kośció ł  X X  Fil ip i

n ów  w  G ostyniu ,  Kraków 1906.
222 WAP, Gostyń, Filipini, I s. 202, 230, 267, 270, 272, 324, 325, II s. 214.
223 Wizytacja kościoła świętogórskiego; P am ią tka  jubileuszu.. ,,  I 

s .  329—333.
224 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  passim; P am ią tka  jubileuszu... , I 

s. 98, 128, 155, 226—7, 296—7, 326; t. II s. 15—35, 77, 93, 111, 228, 236.



w klasztorze kursy przygotowawcze do gimnazjum i udostępniając 
wykształcenie muzyczne zdolnym chłopcom z całej okolicy 225.

K ilkunastu kapłanów i braci zmarło w opinii świętości, a wszy
scy, którzy w ytrw ali w  kongregacji, dawali wzór życia kapłańskiego 
dla kleru diecezjalnego 22G. Święta Góra była ośrodkiem kształtowa
nia duchowości kapłańskiej i wzorów duszpasterskich.

W okresie zaboru kongregacja gostyńska była jednym  z najży
wotniejszych ognisk polskości, ku ltury  narodowej i religijnej. Na
wet kiedy powstała możność powrotu do pracy zgromadzeń czyn
nych, rząd pruski nie chciał słyszeć o powrocie oratorianów na 
Świętą Górę, obawiając się napływu licznych rzesz pielgrzymów, 
jak  to oświadczyły czynniki rządowe biskupowi Stablewskiemu 227. 
Kongregacja oddziaływała na społeczeństwo przez swoje w ydaw 
nictwa, przez misje ludowe, przez akcję miłosierdzia prowadzoną 
na szeroką skalę z dochodów swoich m ajątków *28.

II. POWSTANIE I HISTORIA NASTĘPNYCH DOMÓW 
ORATORYJNYCH

K O N G R E G A C JA  O R A T O R IU M  SW . F IL IP A  N E R I W  P O Z N A N IU -S R O D C E

Drugą fundacją oratoryjną była kongregacja w Poznaniu przy 
kościele św. M ałgorzaty na Śródce. Według Łukaszewicza jest to 
jeden z najstarszych kościołów Poznania \  Paw eł I bp poznański 
osadził przy tym  kościele w 1231 r. dominikanów, a gdy oni w 1244 r. 
przenieśli się na drugą stronę W arty, kościół pod wezwaniem św. 
M ałgorzaty stał się parafialnym  2. Księża świeccy obsługiwali go do 
połowy XVII w. Ostatnim proboszczem był ks. Grudowicz 3. Za jego 
staraniem , po wydzierżawieniu od kapituły katedralnej wioski My- 
chowo w 1664 r., ks. Dobrzelewski wydał dekret erekcyjny 6 lipca 
1665 r . 4, a bp S. Wierzbowski dekretem  z 17 lutego 1666 r. aprobo
wał erekcję po uzyskaniu zgody od kapituły na inkorporację koś
cioła św. M ałgorzaty do kongregacji5. Papież Klemens X w ydał
19 lipca 1670 r. bullę aprobacyjną, wyznaczając na komisarza apo
stolskiego arcybpa gnieźnieńskiego z praw em  delegacji.

225 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  I s. 298—300.
228 Grudowicz, Smoszewski, Sanner, Ładyński, Waniszewski, Behm, 

Bucholz, Matecki, Kuśniak, Błażewski i inni,
227 AFT, Kronika I s. 138, 139, 143, 146.
228 P am ią tka  jubileuszu.. .,  I s. 118, 122, 178, II 107—108.
1 J. Ł u k a s z e w i c z ,  K r ó tk i  opis h is to ryczn y  kościo łów  parochia l-  

nych...  w  d a w n e j  d iecez ji  poznańskiej,  Poznań 1858, t. I s. 68.
2 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., s. 69; N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 55.
5 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  s. 68; N o w a c k i ,  dz. cyt., s. 340;

353, 567.
4 AAP, CP 55 Acta Cap. XXVIII s. 22.
s AAP, CP 55 Acta Cap. XXVIII s. 61.

Bp Stanisław  Dzianołt, oficjał generalny gnieźnieński, wydał 
dekret 22 czerwca 1671, mocą którego kongregacja św. Filipa w Po
znaniu otrzymała kościół św. M ałgorzaty ze wszystkimi prawam i 
i dochodami dotychczasowymi, duszpasterstwo parafialne, likw ida
cję praw a patronatu, oraz wszystkie obowiązki i ciężary zw iązane 
z parafią 6. Zatwierdzona została fundacja wioski Mychowo z obo
wiązkiem czynszu jednej m arki rocznie 7.

W prowadzenie kongregacji nastąpiło dopiero 15 listopada 1671. 
Wstępne uroczystości odbyły się w katedrze, potem procesja z obra
zem św. Filipa udała się do kościoła św. Małgorzaty. Jak  wynika 
z urzędowego protokółu z introdukcji, udział we wprowadzeniu 
wzięło duchowieństwo Poznania z kapitułą i z bpem K urskim  na 
czele, duchowieństwo zakonne i wierni. Przed introdukcją ks. G ru
dowicz, dotychczasowy proboszcz, złożył uroczystą rezygnację 
z wszystkich praw , a ks. ks. J. Woniecki, Wojciech Dąmbrowski 
i J. Regulas, pierwsi kandydaci, przejęli kościół. Mszę celebrował 
bp Kurski, kazanie głosił proboszcz św. Marcina ks. Wilczkiewicz, 
a ks. J. Pieniewski, prepozyt kolegiaty w Śremie, przedstaw ił życie,, 
działalność i cnoty św. Filipa 8.

Następnego dnia (16 XI) przełożonym wybrano Wojciecha Dąm- 
browskiego i na sesji wyborczej uchwalono zwyczajnik domowy, 
dotyczący program u życia duchowego, porządek nabożeństw i co
dziennych praktyk. Nie wiadomo, jak  układało się życie kongregacji 
i w jakiej mierze był realizowany ten zwyczajnik, gdyż nie zacho
wały się żadne dokumenty, z wyjątkiem  listy członków s. Pierwsi 
oratorianie byli ludźmi w podeszłym wieku, a nowych powołań nie 
było i kongregacja po dwudziestu latach zamierała z braku człon
ków i funduszów 10. Za wydzierżawioną wioskę Mychowo kapituła 
przeniosła do kongregacji sem inarium  duchowne, które miało być 
utrzym yw ane z dochodów tej wioski.

6 Visita tio  Generalis  Decanatus Posnaniensis auctor ita te  A ntonii  
Onuphrii de  O kęcie  O kęck i  ep. posn. e t  var. consum m ata  per  Josephum  
Łodzią Rogaliński. ..  de legatum  v is i ta to rem  1781, Poznań 1918, s. 327; AAP, 
KA 10812 s. 129—145, Decretum unionis...

7 O k ę c k i ,  dz. cyt., s. 328.
8 AAP, CP 55 Acta Cap. XXVIII s. 232; CP 442, s. 5—9; D o m i n i 

k o w s k i ,  dz. cyt.,  s. 140; P a m ią tk a  jubileuszu... , t. I s. 69, 92—101, 162, 
215. St. K o z i e r a w  s k i, S ze m a ty zm  h is toryczny u s tro jó w  parafia lnych  
dzis ie jsze j  archidiecezji  poznańskiej,  Poznań 1935, s. 304; „Pamiętnik re
ligijno-m oralny”, Warszawa, t. 12: 1847, s. 117; S łow n ik  G eograficzny, 
s. 918; Z. Z a l e w s k i ,  K ościo ły  i życ ie  religijne w  Poznaniu,  Księga 
Pamiątkowa, 1929, s. 271—281; Poznański K a len darz  z 1881, s. 129—145 
(Kościoły poznańskie); A. D u b o w s k i ,  Z a b y tk o w e  kościo ły  W ie lkopo l
ski,  Poznań 1956 s. 176 nn.; „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft fur 
die Provinz Posen”, 26: 1911 s. 75; WAP Poznań, Filipini Klasztor C 1, 
Acta betreffend die Capitalien der Philippiner Congregation (1818—1852).

9 AAP, CP 442, s. 10—14.
10 Tamże, 442, s. 19.



Kleryków było najwyżej trzech. Na ile wywiązali się z tego 
nadania, trudno stwierdzić. Ks. Brzeziński zaznacza, że pierwsi ora- 
torianie udzielali przez cały rok nauk teologicznych w sem inarium  
duchow nym n . Ks. Nowacki jest innego zdania, sądzi, że ks. G ru
dowicz od roku 1671 był prefektem  sem inarium  i że kapituła po
stanow iła w 1664 r. powierzyć kongregacji za zgodą biskupa semi
narium  na stałe, ale grono oratorianów było zbyt szczupłe i nie 
osiągnąwszy warunkowej liczby 12 członków, nie mogło podołać 
obowiązkom, wobec czego kapituła w roku 1676 oddała seminarium 
kanonikowi płockiemu J. Rudzkiemu. Z konfrontacji tych opinii 
wynika, że oratorianie prawdopodobnie prowadzili sem inarium  
przez pięć lat, ale nie spełnili pokładanych nadziei i musieli oddać 
seminarium, a także wioskę Mychowo, o którą toczył się proces 
w Konsystorzu Rzymskim. Brak powołań nie tylko nie pozwolił na 
uzupełnienie stanu do 12 kapłanów, ale zagrażał likwidacją kongre
gacji, prawdopodobnie upadła pierwsza gorliwość i karność, nie
którzy księża odeszli12.

W roku 1692 w stąpił do kongregacji ks. Wojciech Reuth, herbu 
Gozdawa. Zapisał on kongregacji 50 000 złotych polskich, które zo
stały ulokowane na dochodach wsi Kołatka. Gdy został w ybrany 
przełożonym po raz drugi, w protokole czytamy o nim: „Ideał prze
łożonego, najlepszy ojciec, rzucający się w oczy przykład życia 
uczciwego i pobożnego, odnowiciel kongregacji od podstaw, nie
zwykły dobrodziej” 13. Wybory te odbyły się 16 sierpnia 1692, a na
stępne dopiero 11 m aja 1696. Tym drugim  przewodniczył ks. T. Je- 
żewicz, a co jest zastanawiające, był na nich obecny komisarz bi
skupi, ks. Franciszek z Budzewa Mielżyński, archidiakon poznań
ski 14. Zapadły na tej sesji dalsze uchwały jaśniej precyzujące nie
które przepisy Instytutu, księży było ośmiu. Następne wybory od
były się na wniosek ks. Lignowicza o dwa miesiące wcześniej,
12 marca 1699, z przyczyn bardzo ważnych, które, jak podaje proto
kół, oby nigdy więcej nie miały miejsca.

Ks. Reuth przestał być przełożonym, a na jego miejsce w ybrany 
został ks. J. Ciświcki. Reuth nie został całkowicie odsunięty, w y
brano go pierwszym radnym  domowym. W ydaje się, że powodem 
odsunięcia Reutha było ostre z jego strony traktow anie współbraci, 
gdyż sekretarz wyborów zanotował postulaty odnośnie przełożonego: 
że powinien być ojcem i rządcą, zwierciadłem, w którym  byłyby 
skoncentrowane wszystkie cnoty 15. Księży było 9, jak  wynika z ka-

11 Tamże, 55; Acta Cap. XXVIII s. 22; P am ią tk a  jubileuszu... , t. I 
■s. 101.

AAP, CP 55, Acta Cap. XXVIII s. 29; 493, s. 22, 31, 61, 75; N o 
w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 707; P am ią tk a  jubileuszu.. .,  t. I s. 94.

13 AAP, CP 442, s. 29; Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  t. I s. 70.
14 AAP, CP 442, s. 29—30.
15 Tamże, s. 30—35.



8. Ks. Stanisław Grudowicz, założyciel domów oratoryjnych 
w Gostyniu, Poznaniu i Studziannie. Portret w  zakrystii koś

cioła Sw. Małgorzaty na Sródce w  Poznaniu

talogu funkcji wyznaczonych na w yborach16. Następne wybory 
znów zostnły odłożone o 15 miesięcy z powodu zarazy i choroby 
elektorów i odbyły się 21 lipca 1703 r. Na przełoźeństwo wybrano 
po raz trzeci ks. W. Reutha i tylko trzech radnych. Księży było 
ośmiu: Rcuth, Ciświcki, Karczewski, Nowiński, Skultecki, Scholasta, 
W awrowski i Kułakowicz 1?.

W 1706 (18 VIII) przełożonym został Leonard Skultecki, a rad 
nym i Reuth, Wawrowski, Kułakowicz i Nowiński. W roku 1709 w y
borów nie było z powodu zarazy. Księża tułali się po lasach. Na
tychm iast po powrocie dokonano wyboru na przełożonego ponownie 
ks. Skulteckiego, a na miejsce ks. Reutha, zmarłego w 1710 r., rad 
nym  został ks. Karczewski. Zmarło jeszcze trzech kapłanów: Ciś
wicki, Scholasta i Niewitecki, a wstąpili do kongregacji: W. Ma
chowski i Michał Reysserus ls. Wyników wyborów w roku 1714 nie 
zanotowano, ale odbyły się, bo w kronice jest zostawiona czysta 
karta  19. 15 czerwca 1717 na przełożonego wybrano ks. Kazimierza 
Wawrowskiego, radnych tylko trzech: Skulteckiego, Karczewskiego 
i Reysserusa. Przyjęci zostali: M. Bułakowski i Szymon Sirmatow- 
ski (Surmatowski), profesor Akademii Lubrańskiego, wydawca W e
sołego P ro sp e k tu  — Z bioru  łask  o tr zym a n yc h  w  G o s ty n iu  p rzed  
O b ra ze m  M a tk i  Bożej Ś w ię to g ó rsk ie j .  Razem kapłanów było 7 20.

W roku 1720 (20 VII) przełożonym został Michał Reysserus, rad 
nymi: ks. ks. Wawrowski, Skultecki, Karczewski, Bułakowski; nowo 
przyjęci kapłani: Mieszczyński i W ierzbiński11.

Od 1723 do 1729 r. przełożonym był ks. Michał Bułakowski, nie 
ma jednak protokółów wyborczych, jest tylko notatka. 10 września 
1729 w ybrano na przełożonego ks. Reysserusa, a w roku 1732 znów 
Bułakowskiego, który był ponownie w ybierany co trzy  lata  aż do 
roku 1748. Z tego okresu brak  protokółów wyborczych, z winy, jak 
zaznacza kronikarz, ks. Surmatowskiego. Sekretarz też potwierdza, 
że przełożonym w tych latach był nieprzerw anie ks. B ułakow ski22.

W latach czterdziestych ks. Bułakowski rozpoczął budowę no
wego murowanego domu i na ten  cel uzyskał zgodę na wypalanie 
cegły na gruncie komandorskim 23. W roku 1750 um arł ks. Bułakow
ski, a przełożonym został ks. Myszczyński (wst. 1720, wyśw. 1724,
1 1765), w 1753 roku przełożonym został ks. Jakub W irski (wst. 1739, 
wyśw. 1740). Kapłanów było 7, ale czterech młodych, wyboru rad 
nych nie dokonano 24.

16 Tamże, s. 39.
17 Tamże, s. 40—48.
18 Tamże, s. 54.
19 Tamże, s. 56.
20 Tamże, s. 57.
21 Tamże, s. 58.
22 Tamże, s. 60—64.
23 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., t. I s. 68—69 n.
24 AAP, CP 442, s. 64—65.
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W 1756 r. ponownie przełożonym został ks. Piotr Myszczyński, 
a radnym i księża W irski i Mazurkiewicz, nowi kapłani: N. Biernacki, 
M. Nabrzeski, St. Szczukowski i Mikołaj Bagnowski ze Środy (wst. 
1755, wyśw. 1757). Kapłanów było 7 25.

W roku 1762 przełożonym został M. Biernacki, ale w 1763 zre
zygnował. Na jego miejsce wybrano ks. Myszczyńskiego, który 
zmarł w 1765 r. Na przełożonego w ybrany został (24 X) ks. Antoni 
Reuth, bra tanek  Wojciecha Reutha. Został przełożonym nie m ając 
ukończonego trzechlecia pobytu w kongregacji. W stąpił jako kapłan 
diecezjalny i w  czasie probacji otrzym ał wiele funkcji przez wzgląd 
na swojego stryja. Kongregacja liczyła 6 kap łanów 26.

W roku 1768 przełożonym został nadal Reuth, a w r. 1771 i 1774 
na przełożonego wybrano ks. M ikołaja Bagnowskiego ze Środy 
(wst. 1755, wyśw. 1757). Był on przełożonym dwanaście lat, zbu
dował nowy szpital, dbał o dobra kongregacyjne, miał wiele kłopotu 
ze spadkobiercami ks. Reutha w sprawie zapisanych przez niego 
sum. Zbudował nowe ołtarze, w ystroił kościół, dokończył budowy 
domu kongregacyjnego. Ks. Kowalski, za którego przełożeństwa 
zmarł ks. Bagnowski, na podstawie dokumentów, świadków i w ła
snej obserwacji, w ystawił ks. Bagnowskiemu wspaniałą opinię, za
znaczając, że to co napisał jest prawdziwe i spisane do naśladowania 
następnym  pokoleniom. Oprócz troski o spraw y kongregacyjne od
znaczał się jako gorliwy duszpasterz 27.

W roku 1777 przełożonym został ks. Antoni Milewski, który w stą
pił do kongregacji jako kapłan diecezjalny w roku 1764, pochodził ze 
Śremu. Za jego kadencji ks. Rogaliński przeprowadził wizytację 
parafii i kongregacji28.

W roku 1780 przełożonym w ybrano ks. Stanisława Jabłońskiego, 
kapłana kongregacji gostyńskiej. Ten wybór był niezaprzeczalnym 
znakiem, że w kongregacji na Śródce rozpoczął się kryzys. W roku 
1782 ks. Jabłoński zrezygnował i pod przewodnictwem ks. Nabrze- 
skiego, przełożonego z Biechowa, dokonano wyboru na przełożonego 
ks. Bagnowskiego, ale radnych nie było. Liczba kapłanów wynosiła 
pięciu, lecz ks. Ostrowski i Przepiórczyński byli kapłanam i z kon
gregacji gostyńskiej, delegowanymi tylko do pracy w Poznaniu. 
W skutek zaniedbań poprzednich przełożonych niektóre dochody 
przepadły, kongregacja zubożała, brak  było nowych powołań, a licz
ne zastępstwa i nadzieje lepszych dochodów pozbawiały kongregację 
kapłanów, którzy przyjm owali probostwa. W m iarę możności udzie
lała pomocy kongregacja gostyńska, ale nie czyniła tego chętnie, bo

25 Tamże, s. 65.
26 Tamże, s. 66—67.
27 Tamże, s. 68.
28 Tamże, s. 69; O k ę c k i ,  dz. cyt., s. 353.

było to w brew konstytucjom  i faktycznie nie dawało to dobrych 
rezultatów  29.

W roku 1785 wybory dokonują się z udziałem trzech kapłanów 
gostyńskich: ks. ks. T. Ostrowskiego, Przepiórczyńskiego i Zie- 
lentkiewicza, oczywiście głosy ich były nieważne w myśl Instytutu,, 
ale tego nikt nie kwestionował. Przy kościele pracowało 4 kapłanów, 
z tego dwóch z G ostynia30. W ybory w roku 1789 dokonały się 
z udziałem trzech kapłanów z Gostynia i przełożonego z Biechowa, 
ks. M. Żuromskiego, przełożonym został ks. Milewski. Jednak tak  
ks. Milewski, jak  i ks. Bagnowski nie mogli podołać obowiązkom 
ze względu na podeszły wiek i w roku 1790 odbyły się wybory 
w Biechowie z udziałem kapłanów kongregacji gostyńskiej. Przeło
żonym poznańskiej kongregacji został eksprzełożony Biechowa ks. 
M. Zuromski, który niestety naw et nie rezydował w  Poznaniu, ale 
w  Kołatce, wiosce kongregacyjnej i przywłaszczał sobie wszystkie 
z niej dochody. W trzy miesiące po tych wyborach trzeba było w y
brać adm inistratora dóbr kongregacyjnych — został nim ks. J. Czer- 
niewicz, będący od trzech lat w kongregacji. W wyborach wzięli 
udział kapłani kongregacji gostyńskiej i poznańskiejsl. W roku 1793 
wybrano na przełożonego eksczłonka Biechowa ks. Fr. Daleszyń- 
skiego. Kongregacja gostyńska z niewiadomych powodów nie wzięła 
udziału, albo kandydat był wcześniej przewidziany przez ks. Żu
romskiego i obawiano się sprzeciwu Gostynia, stąd ich nie zapro
szono, albo Gostyń przewidywał taki obrót sprawy i nie wziął w w y
borach udziału. W ydaje się, że bardziej prawdopodobna jest pierw 
sza wersja, bo udział Gostynia byłby decydującyS2. Nie wiadomo 
też, dlaczego następne wybory miały miejsce po dziewięciu mie
siącach z udziałem trzech kapłanów kongregacji biechowskiej. P rze
łożonym został ks. M. Bagnowski, a z powodu jego starości wybrano 
adm inistratorem  ks. Daleszyńskiego, który nie będąc członkiem 
kongregacji w Poznaniu i czując się urażony degradacją, w nocy po 
wyborach uciekł, kradnąc wiele m ajątku klasztornego i kościel
nego 33.

W roku 1798 (3 X) ks. Bagnowski z powodu wieku i sklerozy 
zrezygnował dobrowolnie wobec przełożonego gostyńskiego ks. 
K. Kwadyńskiegc, Karpińskiego, przełożonego Biechowa, Czernie- 
jewskiego i Szpetkowskiego kapłanów z Gostynia i Jana Kowalskie
go młodego kapłana kongregacji poznańskiej. Następnego dnia w y
sunął kandydatów: księży Szpetkowskiego, Kowalskiego i Jaredz- 
kiego z Biechowa. W ybrany został ks. Jan  K anty Kowalski u .

29 AAP, CP 442, s. 70—72; Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 252.
89 AAP, CP 442, s. 73.
81 Tamże, s. 73—75.
82 Tamże, s. 74.
88 AAP, CP 442, s. 75; Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 250—254.
34 Tamże, s, 76. . . .  i



Ostatnie wybory w kongregacji poznańskiej odbyły się 11 marca 
1802 z udziałem ks. ks. M. Bagnowskiego, Jana Kowalskiego, K aspra 
Bagnowskiego i Jana Karpińskiego 2 Biechowa. Obecność dwóch 
młodych kapłanów i dokonane rem onty dowodziły, że kryzys prze
minął i rodziła się nadzieja, iż po okresach burzliwych, kiedy wszyst
ko było w ogólnym zamęcie, nastąpi stabilizacja i rozw ój35.

Do kongregacji w ciągu 134 lat zgłosiło się 63 kandydatów, 
w ytrw ało z nich w kongregacji 33; niektórzy wstąpili do kongre
gacji w podeszłym wieku, szukając w Oratorium  schronienia na 
stare l a ta 30.

Oceniając pracę kongregacji Oratorium  w Poznaniu stwierdzamy, 
że w pierw szym  20-leciu (1671—1692) po ładnym  starcie przyszedł 
kryzys powołań i m aterialny. Dopiero wstąpienie ks. W. Reutha 
zapoczątkowało nowy rozwój. Fundusz Reutha zapewnił byt m ate
rialny, ale kapłanów nigdy nie było 12, przeciętnie 5—7. Według 
świadectwa ks. bpa Jana Tarło, w izytatora kongregacji w roku 1726, 
kongregacja posiadała 6 kapłanów, kleryka i dwóch braci. Kapłani 
byli biegli w teologii spekulatywnej, m oralnej, także w filozofii 
i innych naukach i mieli opinię gorliwych i pobożnych. Byli kazno
dziejami i głosili słowo Boże, oraz prowadzili misje wT różnych die
cezjach. Przestrzeganie praw  Insty tu tu  było nienaganne, praktyki 
duchowe spełniali gorliwie, prowadzili w domu kongregacyjnym 
swego rodzaju studium  pastoralno-liturgiczne, kandydaci do ka
płaństwa odprawiali w Oratorium  rekolekcje i uczestniczyli w  p rak 
tykach liturgicznych 37. Prawdziw e powołanie oratoryjne mieli: ks. 
ks. Dąmbrowski, Jeżewicz, Karpiewicz, W. Reuth, Skultecki, Reys
serus, W awrowski, Bułakowski, Milewski, Myszczyński, M. Bagnow- 
ski, Ciświcki, Jan  K anty Kowalski i b ra t J. Wiśniewski. Wielu było 
takich, którzy przychodzili z innych zgromadzeń zakonnych, bo 
w O ratorium  łatwiej im było otrzymać zwolnienie ze ślubów, albo

35 Tamże, s. 82.
36 Tamże, s. 19—27.
37 O k ę c k  i, dz. cyt., s. 363—364: „... Congregationem Oratorii S. Phi

lippi Nerei Posn. ad hanc ecclam sitam continere personas novem, ex  
quibus sunt presbyteri sex, clericus unus, laici duo. In iisdem viros 
probo, in s. Theologia speculativa ac morali ac philosophia et in aliis 
artibus doctos esse et religiose vivire. Quotidie divinum officium per 
turnum absolvere, inter quos sunt nonnulli eximii contionatores, imo 
praeter ecclesiam suam in allis ecclesiis paroch. vaviarum dioecesum  
vocati ad missines concionibus, catechismis, audiendis confessionibus 
operam dantes. Capitula ac sessiones iuxta tempora praescripta per eos 
celebrantur, in ąuibus de bono communi, ordine, statu, regimine Congre
gationis ac servanda disciplina spirituali tractatur. Recollectiones singulis 
annis, meditationes ąuotidie, mane et vespere ac alia spiritualia exercitia 
iuxta institutum sanctum peraguntur nec non et alii clerici saeculares 
ad sacros ordines aspirantes recollectionibus, instructionibus et ceremo- 
niis ecclesiasticis apud eosdem Patres saepe numero instruuntur, in ąui
bus varia dubia et aliis doctrinas iidem Patres inter se habere solent”.

przyjm owali święcenia i uciekali z kongregacji jak tylko nadarzyła 
się okazja otrzym ania probostwa, czy innego beneficjum. W ystąpie
nie z Oratorium  nie było problemem, w okresie kryzysów powołań 
biskupi chętnie przyjmowali księży pragnących wystąpić z kongre
gacji 38.

Bogatym źródłem wiadomości o kongregacji poznańskiej jest 
protokół z dokonanej w izytacji w dniach 8—19 czerwca 1779 r. przez 
ks. J, Rogalińskiego delegata bpa Okęckiego. Wizytacja odbyła się 
u progu kryzysu, ale nie przyczyniła się do jego załatwienia. W tym  
czasie przełożonym był ks. A. Milewski, prefektem  kościoła M. Bag- 
nowski; W irski i Kozański przebywali w  Studziannie, A. Reuth peł
nił funkcje duszpasterskie w Wierzenicy, ponadto ks. Bagnowski był 
komendatariuszem  parafii św. Jana, a przy kościele św. M ałgorzaty 
pomagali kapłani z Gostynia: Czerniejewski i Olszewski. Sumy na 
Msze fundacyjne wynosiły 167 255 zł. z tego 50 000 zł z fundacji 
ks. Reutha na wiosce W ierzenicy i Kobylnicy, z której dochód obra
cano na ćwiczenia duchowne dla kapłanów biednych i na rozwijanie 
m uzyki39. Zaniedbane były w egzekucji dziesięciny z wielu wiosek, 
chociaż kongregacja płaciła należny procent na rzecz kapituły. 
Wiele funduszów, które były ulokowane na domach Środki, Ostrów
ka, Zawady, Chwaliszewa, G arbar i Poznania, przepadły z powodu 
ruinacji tych domów. Stąd w izytacyjny protokół stwierdza, że kon
gregacja utrzym uje się z fundacji mszalnych i dochodów kościel
nych 40.

Dom mieszkalny rozpoczął budować ks. Bułakowski, a skończył 
ks. Bagnowski; posiadał on 6 pokoi, refektarz i kuchnię. Do kongre
gacji inkorporow ana była parafia, a jej proboszczem był każdora
zowy przełożony. Parafia liczyła około 700—800 wiernych. Przy 
kościele były dwa bractwa: 1) Literatów , zatwierdzone 1596, mające 
swoje statuty, dochody, księgi, prom otora i w każdą niedzielę swoją 
Mszę św.; 2) Sw. Barbary, erygowane 1659 przez bpa Tolibowskiego. 
Kościół posiadał 7 ołtarzy, a każdy z jakimiś dochodami; były dwie 
kaplice: św. Filipa i św. B a rb a ry 41. Na terenie parafii była szkoła 
od 1704 r. oraz klasztor OO. Reformatów. Kościół kongregacyjny 
był bogato wyposażony w  szaty i rekwizyty liturgiczne.

Kongregacja posiadała bibliotekę pokaźną, bo liczącą ponad 
400 pozycji ksiąg ascetycznych, homiletycznych, lekarskich, teolo
gicznych i prawniczych 12.

38 AAP, CP 442, s. 19—20.
39 AAP, CP 443, Liber Congregationis Posnaniensis Oratorii S. Phi

lippi Nerii. In quo annotatur summae pecuniales in Bonis terrestribus. 
Locatae et inscriptae a quibus solvitur census secundum obligationum  
inscriptorum (1768—1802); O k ę c k i, dz. cyt., s. 353—354, 341—352.

40 O k ę c k i, dz cyt., s. 343 nn.
41 Tamże, s. 328—340, 355.
42 Tamże, s. 356—359.



Dekret reform acyjny nakazywał, aby wszystkie nowe legaty 
otrzym ały zatwierdzenie władz kościelnych, aby testam enty człon
ków opatrzone były pieczęciami konsystorza, aby ilość mszy lega- 
cyjnych została zredukowana i aby w każdą niedzielę odbywały się 
katechezy. Zalecone zostały egzekucje dziesięcin i procentów i prze
prowadzenie pewnych remontów oraz powrót wszystkich członków 
do kongregacji43.

Ostatnie wybory w roku 1802 suponowały koniec kryzysu. Ks. 
Jan  Kowalski był kapłanem  młodym i pracowitym, do pomocy miał 
także młodego kapłana Kaspra Bagnowskiego. Sytuacja polityczno- 
-gospodarcza w zaborze pruskim  powoli się stabilizowała. Tymcza
sem wtedy właśnie ks. bp Ignacy Raczyński, ulegając naciskowi 
władz pruskich, pozwolił na zburzenie kościołów: św. Mikołaja, 
św. Wawrzyńca i św. Barbary. Planowano także zburzenie kolegiaty 
i kościoła św. M ałgorzaty na Śródce, ale pierwszy zostawiono jako 
aw aryjny dla katedry, a drugi z obawy poruszenia ludzi. Jednak 
zniesiono wtedy kongregację Oratorium  św. Filipa, a parafię przy
łączono do kościoła katedralnego44. Mimo próśb ks. Kowalskiego 
i parafian św. Małgorzaty, decyzji nie cofnięto, i, pomijając kompe
tencje Stolicy Apostolskiej, 1 m arca 1805 r. bp Raczyński wydał 
dekret znoszący kongregację i przyłączający parafię św. M ałgorzaty 
do kościoła katedralnego. Dekret ten potwierdziły władze berliń 
skie 2 m aja 1805, a król pruski na wniosek biskupa wyznaczył pensję 
dla kapłanów zniesionej kongregacji; przełożonemu Kowalskiemu
200 tal., a ks. Bagnowskiemu 150 tal. rocznie 45. Biskup wyznaczył 
egzekucję dekretu  na 6 lipca i komisarzem likwidacji mianował 
dziekana ks. Irzepaczyńskiego, a konsystorz wyznaczył na tym cza
sowego duszpasterza ks. kan. Lipińskiego 40.

Zlecono dalej, aby msze fundacyjne, brackie, pogrzebowe odby
wały się w kościele św. M ałgorzaty w dni powszednie, w  niedziele 
msze św. miało się odprawiać u 7 i 9.15, a od godz. 10 kościół musiał 
być zamknięty. Duszpasterz miał przyzwyczajać ludzi do uczęszcza
nia na nabożeństwa do katedry 47. W roku 1805 konsystorz zamie
rzał umieścić ks. Bagnowskiego w Gostyniu, zgodnie z życzeniem 
władz cywilnych, ale wbrew Oratorium  w Gostyniu. Kongregacja 
gostyńska odpowiedziała negatywnie, że jest to wbrew Instytutow i 
i woli założyciela 4S.

Po likwidacji kongregacji poznańskiej, budynek poklasztorny 
służył za schronienie dla księży emerytów, a w połowie 19 wieku

43 Tamże, s. 363—366.
44 AAP, KA 10812, s. 22, 26, 27, 30, 38, 45, 46, 151—152.
45 Tamże, s. 125, 129—145.
40 Tamże, s. 150, 153.
47 Tamże, s. 153,
48 Tamże, s. 157; P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I s. 253.

oddany został na sierociniec pod opieką Sióstr Miłosierdzia, które 
dobudowały skrzydło d o m u 49.

D Z IE J E  K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  SW . F I L IP A  N E R I W  S T U D Z I A N N IE

Studzianna w  adm in istracji państw ow ej należała  do w ojew ód z
tw a  sandom iersk iego, a po zaborach do guberni radom skiej, w  ad 
m inistracji zaś kościelnej do arcybiskupstw a gn ieźnieńskiego, archi
d iakonatu  kurzelow skiego, po zaborach przez k ilka lat do d iecezji 
kieleck iej, a po u tw orzen iu  d iecezji sandom ierskiej p od legała  b isk u 
pom  sandom iersk im  50.

Założycielem kongregacji Oratorium  św. Filipa w Studziannie 
był Jan  Stanisław Zbąski (ur. 1629).

Wychowany w domu kalwińskim, oddany do szkół publicznych 
w Lublinie, przyjął w iarę katolicką prawdopodobnie dopiero po 
śmierci ojca (t 1642). W roku 1645 obiera stan duchowny, studiuje 
w k ra ju  i za granicą, przyjm uje święcenia kapłańskie. Odznacza się 
pięknym i przymiotami duszy, pilnością, pracowitością, bystrością 
umysłu, roztropnością i zwraca na siebie uwagę. Król Jan  Kazi
mierz zalicza go do sekretarzy królewskich i obdarza kustodią san
domierską 51.

W roku 1655 arcybp Wacław Leszczyński (krewny ze strony 
matki) dał mu kanonię gnieźnieńską. Instalacja odbyła się 20 marca
1665 r. Wkrótce otrzymał dziekanię łowicką i kanonię warszawską, 
a w roku 1670 kanonię krakowską. W7 roku 1671 po śmierci archi
diakona Filipa ze Skrzynna Dunina, arcybp M. Prażmowski podał 
Zbąskiego jako pierwszego kandydata i już 25 czerwca był on insta
lowany na archidiakona. W 1672 r. prezydował na trybunałach ko
ronnych w Piotrkowie i Lublinie, a król Michał Wiśniowiecki w do
wód wdzięczności oddaje mu probostwo miechowskie. W 1673 r. 
jeździł do Rzymu w im ieniu kapituły po zatwierdzenie wyboru na 
arcybiskupa ks. A. F. Czartoryskiego i po paliusz.

Zbąski był wielkim czcicielem Matki Bożej, napewno jego na
bożeństwo wzrosło, gdy w  roku 1664 Obraz Św. Rodziny znajdujący 
się we dworze studziańskim, współwłasności Zbąskiego, zasłynął 
łaskami. Obraz ten jest nam alowany przez nieznanego artystę n a j
prawdopodobniej według sztychu Jakuba Callota, znajdującego się 
obecnie w muzeum Czartoryskich w Krakowie. Trudno bowiem 
przyjąć, że jest to oryginalne dzieło C allo ta5". Obraz szybko stał

49 P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I s. 253. Relacja.
50 Ks. J." W i ś n i e w s k i ,  D ekanat opoczyński,  Radom 1913, s. 231— 

268; Dokumenty, s. 129—143; Ks. W. S[iek], K ró tk a  w iadom ość  his toryczna
o C u d o w n y m  Obrazie i  o XX. Filipinach w  S tu dz ian ny ,  Warszawa 1912,
s. 11—12. >

51 K o r y t k o w  s k i, dz. cyt.,  t. IV s. 443.
52 Anonyma Chronica (An. Ch.) Studziannensis, zawiera wiadomości 

do roku 1676 i najprawdopodobniej w  tym roku została napisana; Theca



się szeroko znany i licznie nawiedzany, bo już po sześciu latach 
prym as Prażmowski powołał komisję duchowną do zbadania łask 
otrzymanych w Studziannie. W roku 1669 Zbąski w ystarał się o po
zwolenie na kult publiczny i na umieszczenie obrazu w  kaplicy °3.

W styczniu 1671 prym as Prażmowski powołał komisję złożoną 
z teologów i kanonistów do zbadania łask, przybyła ona do Stu- 
dzianny 3 lutego, a 12 marca przybył tu  sam prym as Prażmowski, 
który wydał dekret stwierdzający cudowność obrazu oraz defini
tywnie zezwolił na publiczny k u l t54. Zbąski starał się o pozwolenie 
zbudowania św iątyni i w  roku 1672 ks. M. Orłowski, archidiakon 
kurzelowski, jako delegat prym asa wm urował kamień węgielny na 
„dziewiczej górze” pod sanktuarium  studziańskie 55.

Uczyniwszy już tak  wiele dla obrazu i dla rozszerzenia jego ku l
tu, Zbąski chciał zapewnić stałą opiekę duszpasterską i osadzić tu  
jakieś zgromadzenie. Był czcicielem św. Filipa Neri, którego Insty tu t 
poznał z podróży do Włoch, był zarazem krewnym  ks. P iotra Adama 
Smoszewskiego, który od 1668 r. należał do Oratorium  gostyńskiego. 
Powiadomiwszy o swym zamiarze ks. prym asa Prażmowskiego, na
pisał list do ks. St. Grudowicza w sprawie założenia kongregacji. 
W dzień uroczystego ogłoszenia dekretu o kulcie obrazu (18 marca), 
chciał już oddać Studziannę kongregacji56. Ks. Grudowicz był wów
czas zajęty organizowaniem kongregacji gostyńskiej i in trodukcją 
kongregacji poznańskiej i dlatego spóźniał się z odpowiedzią. Kon
gregacja gostyńska wyznaczyła na wizję lokalną księży Smoszew
skiego i Sannera, którzy przybyli do Studzianny 11 października 
1671 r. Na trzeci dzień przyjechał do Studzianny bp kujawski ks. 
FI. Czartoryski, przyjaciel ks. Smoszewskiego. Będąc sam czcicielem 
św. Filipa, zalecał kongregacji objęcie pracy duszpasterskiej w licz

Gratiarum BMV in Studzianna; Zbiór D obroczynności y  Łask L u d o w i  
C hrześc ijańsk iem u okazanych p rzy  C u d o w n ym  O brazie  Jezusa y  M aryi  
y  Józefa Ś w ię teg o  w  koście le  Studziańskim.. . ,  wyd. II, Łowicz 1776; Ks. 
W. N a  t e r ,  „Miraculosa Imago Sanctae Familiae, sive Beatissimae 
Deiparae «Sacrofamiliaris» in villa Studzianna Sanctuario”, Studzianna 
1967, s. 145 (maszynopis, dalej: „Sanctuarium”); M. S k r u d 1 i k, O braz  
Ś w ię te j  R odz in y  ze S tu dz ian n y ,  Warszawa 1936, s. 14; Ks. J. P a b i s, 
Historia C udow nego  O brazu i k lasz toru  X X .  F ilip inów  w  Studziannie,  
Studzianna 1931, s. 31; M. W a 1 i c k i> O brazy  b liskie i  dalekie ,  War
szawa 1963, s. 256—268; B. Ż o ł ą d k i e w i c z ,  Źródło  cu dów  i łask  cu
dow nego obrazu s tudziańskiego,  Warszawa 1729; A. W i e n i a w s k i ,  
N asze s tron y  i nasi ludzie, Warszawa, t. I s. 1—87; F. B u d z i s z e w s k i ,  
Opis O brazu N ajśw . M ary i Panny w  S tudziannie,  Warszawa 1888, s. 32; 
B. C h l e b o w s k i ,  S łow n ik  G eograficzny Król.  Pol., Warszawa 1892, 
hasło Studzianna.

53 „Sanctuarium” s. 16; An. Ch. s. 49: „...Praedictam imaginem m i- 
raculosam fore et esse declaramus, publicae venerationi”.

54 „Christi fidelibus cultu hiperduliae miraculosis imaginibus hiberi 
solito, venerandam colendam, decernimus it pronuntiamus”.

55 „Sanctuarium” s. 20.
56 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt.,  II s. 66.

nie już nawiedzanym sanktuarium . On to po śmierci prym asa P raż
mowskiego, sam zostając prymasem, dokonał erekcji i introdukcji 
kongregacji Oratorium  w Studziannie. Księża Smoszewski i Sanner, 
wróciwszy do Gostynia, z entuzjazm em  opowiadali o możliwościach 
wielkiej pracy duszpasterskiej, bo ruch pielgrzymkowy był bardzo 
duży 57.

Kiedy ukończona została budowa pierwszego drewnianego koś
cioła, ks. Zbąski tym  usilniej nalegał na ks. Grudowicza i pisał w tej 
sprawie wiele listów, szczególnie prosząc o odstąpienie ks. Smo
szewskiego, jako swego krewnego. Propozycje bpa Zbąskiego nie 
odpowiadały kongregacji ze względu na przepisy Instytutu. Wów
czas bp Zbąski prosił o ks. Smoszewskiego w charakterze misji przy 
kaplicy studziańskiej, W tym  czasie król Michał wysłał poselstwo 
do papieża Klemensa X z prośbą o pomoc przeciwko Turcji, a prze
wodził tem u poselstwu bp Zbąski, który przed odjazdem chciał za
kończyć sprawę studziańską.

Oddał więc zarząd kościoła ks. Smoszewskiemu, przekazał mu 
wszelkie praw a fundatorskie, prawo patronatu oraz wyprosił do 
pomocy ks. Sannera, 10 lipca bp Zbąski przyjechał do Studzianny, 
pozałatwiał wszystkie sprawy bieżące i wyjechał w podróż do Rzy
mu, celowo przez Wielkopolskę, aby wstąpić do G ostyn ia5S. Po 
odjeździe biskupa ks. M. Kremski, dotychczasowy dozorca budynków 
i adm inistrator, spłacił z pieniędzy kościelnych 6 000 złp. jako dług 
na wiosce Małoszyce M. Petrykow skiem u i odebrał ją w używanie 
(była bowiem nadana kościołowi studziańskiemu z dóbr królewskich 
przez króla Michała i zatwierdzona przez Sejm). Zbudowano naprzód 
dom z refektarzem , kuchnią i sześcioma pokojam i59.

Ks. Smoszewski ze swej strony zajął się sprawą duszpasterstwa
i dbał o poziom duchowy duszpasterzy, szczególniej dążył do zapro
wadzenia stylu życia i pracy odpowiadającej duchowej szkole św. 
Filipa. Zaczął od kaznodziejstwa, lansując prosty, zrozumiały styl 
mówienia, potem zabiegał o dobrą obsługę konfesjonału i w praw iał 
do odpowiedniego kierownictwa duchowego tych pielgrzymów, któ
rzy z okolicznych miejscowości regularnie przychodzili do Studzian
ny, wreszcie w życiu kapłańskim  propagował prostotę, wzajemną 
miłość, ducha poświęcenia i radość 6“.

Przeniesienie obrazu z kaplicy dworskiej do zbudowanego koś
cioła wyznaczono na 8 grudnia 1673. Z Gostynia przyjechał ks. G ru
dowicz wraz z Konarzewskim. Obraz nieśli Wacław Leszczyński 
woj. łęczycki, Jan  Lipski woj. rawski, Jan  Szomowski (vel Smoszew
ski) podskarbi koronny i Skawski, kasztelan sochaczewski. O popu
larności tego obrazu niech świadczy fakt, iż mimo pory zimowej

57 Tamże, II s. 64; An. Ch., 92—97; „Sanctuarium”, s. 34—36.
58 An. Ch., s. 102—106; D o m i ni k o w s k i, dz. cyt., II s. 68.
59 D o m i n i k o w s k i, dz. cyt., II s. 69.
60 An. Ch., s. 112; D o m i n i k o w s k i, dz. cyt., II s. 69.



w  uroczystościach brało udział 30 tysięcy pielgrzymów 81. Kazanie 
głosił ks. Grudowicz, a celebrował oficjał opoczyński, proboszcz 
skrzyński, Stanisław  z Tyńca T ynick i62.

W związku z dużym ruchem  pielgrzymek w sąsiedztwie nowego 
kościoła na gruncie ofiarowanym kościołowi zbudowano osiedle zw. 
Poświętnym  — S ank tuarium 63.

Na początku roku 1674 bp Zbąski powrócił z Rzymu, przywiózł 
d la  kościoła studziańskiego relikwie, a dla arcybiskupa C zartory
skiego paliusz. Zm arł 16 m aja tegoż roku. Na prośbę bpa Zbąskiego 
arcybiskup polecił stworzyć trybunał do przeprowadzenia procesu 
erekcyjnego w Studziannie. Dekret został wydany 13 kwietnia 
1674 ro k u 64. Należy przy tej okazji obalić legendę, podaną przez 
ks. Przybylskiego i niejednokrotnie powtarzaną, jakoby bp Zbąski 
będąc na audiencji u papieża opowiadał o Studziannie i radził się, 
kogo ma wziąć na stróżów sanktuarium . W tedy miał wejść spowied
nik papieski, kapłan kongregacji, i na niego wskazał papież: tjrch 
sobie weź na stróżów obrazu. Podaniu powyższemu zaprzecza już 
ks. Dominikowski w Z biorze  w iadom ościach  o Ś w ię te j  G órze ,  gdzie 
pisze o założeniu kongregacji w Studziannie, stwierdzając, że ks. 
Zbąski jako krew ny ks. Smoszewskiego dobrze znał kongregację, 
a także jej założyciela w Polsce, ks. St. Grudowicza 65.

Komisarzem introdukcji mianował arcybp Czartoryski oficjała 
Tynickiego. Odbyła się ona 8 m aja 1674 roku. Z Gostynia przybył 
ponownie ks. Grudowicz i on był pryncypalnym  promotorem kon
gregacji, w yrażając publicznie zgodę na pozostanie ks. Smoszew
skiego w Studziannie. Uroczystości odbyły się tradycyjnym  zw y
czajem: rozpoczęły się w kaplicy dworskiej, poniesiono stąd obraz 
św. Filipa w procesji do kościoła. W uroczystościach wzięli udział 
miejscowi kapłani, między innymi ks. Frydrychowicz, ks. J. K ra 
sicki, ks. Stanisław  Słowikowski, ks. J. Judziński i ks.W. Korze
niowski CG. Ks. Stanisław Sanner wygłosił kazanie, które w roku 1678 
wydał drukiem  pt. O w c a  C h ry s tu so w a  G7.

Następnego dnia ks. Grudowicz zwołał sesję i zapytał urzędowo 
czy kapłani pracujący przy kościele studziańskim  zechcą swe imiona

01 An. Ch., s. 115—116; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , II s. 70.
62 An. Ch., s. 116; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 70—71.
63 An. Ch., s. 117; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 71.
01 AFS, Zbiór dok., dekret erekcyjny; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,

II s. 72.
05 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 46, 69. Autor w  opracowaniu 

powstania kongregacji korzystał z rękopisu napisanego przez ks. Sannera 
po nominacji ks. Zbąskiego na biskupa przemyskiego, ale przed objęciem  
rządów w  diecezji warmińskiej, czyli w  latach 1676—1687. Według treści 
rękopis zawiera dane od r. 1664—1676.

66 Capitula triennalia, sive Electiones Praepositorum et Officialim  
Congregationis Oratorii Studziannensi. BSS, G 1059 K 1—2; D o m i n i 
k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 72.

07 E s t r e i c h e r ,  XXVII s. 76—78.

wpisać do księgi kongregacyjnej. Wpisał się ks. Smoszewski, który 
przyszedł tu  z zamiarem założenia kongregacji studziańskiej. Prócz 
niego w stąpili do kongregacji: ks. Wojciech Korzeniowski, ks. Jakub 
Krusicki, ks. Mikołaj Kielczewicz i kilku braci. Pozostali kapłani 
pracowali przy kościele w roli kapelanów 68 W wyborach prawo 
głosu czynnego mieli ks. Grudowicz, ks. Sanner i ks. Smoszewski; 
dwaj pierwsi oddali głosy na ks. Smoszewskiego jako przełożonego, 
a m inistrem  w ybrali ks. Korzeniowskiego 69. Ks. Grudowicz powrócił 
do Gostynia pozostawiając na prośbę ks. Smoszewskiego ks. San- 
nera, potrzebnego do duchowego kształtowania kapłanów — nowi
cjuszy i braci. Ks. Grudowicz przejął na siebie starania u Stolicy 
Apostolskiej o bullę aprobacyjną; uczynił to przez kongregację na 
Vallicelli i uzyskał ją 14 grudnia 1674 roku, a do rąk  otrzymał 
w początkach roku następnego. Przekazał ją ks. Smoszewskiemu, 
s odpis przedstawił arcybpowi prymasowi Andrzejowi Olszewskie
mu i otrzym ał przyjęcie w  archidiecezji 5 czerwca 1675 r . 70.

2 czerwca 1675 roku ks. prym as Olszewski poświęcił nowowy- 
budowaną świątynię pod tytułem  Imienia Jezus, błogosławionej 
Maryi Panny i św. Józefa, wraz z trzem a ołtarzami: główny z cu
downym obrazem, dwa boczne św. Filipa i św. Krzyża. Była to u ro 
czystość Zesłania Ducha Świętego, pielgrzymów było bardzo dużo. 
Ks. prym as udzielił też sakram entu bierzmowania.

Ks. Smoszewski wprowadził kongregację w tryb życia i pracy; 
uzyskał potem zwolnienie na pielgrzymkę do Rzymu, a zastępstwo 
objął ks. Sanner 7ł. Spośród kapłanów, którzy pracowali w  kongre
gacji studziańskiej, chlubnie zapisali się w jej historii:

Ks. Wojciech Smoszewski, syn skarbnika koronnego, dziedzic 
licznych majątków, z których wiele przekazał kongregacji i poświę
cił się całkowicie kongregacji, zmarł bogaty w cnoty i zasługi (1685).

Ks. M arcin Frydrychowicz z Akademii Krakowskiej zasłynął ze 
szczególnego nabożeństwa do M atki Bożej Różańcowej; założył 
w  Studziannie Bractwo Różańcowe, był jego prom otorem  i szerzy- 
cielem poza m ury klasztoru. Był przełożonym przez dwie kadencje 
1687—1690, 1708—1711. Zostawił legat 2000 florenów w złocie z w ie
czystym obowiązkiem Mszy wotywnej przed ołtarzem M. B. Różań
cowej. Ogłosił drukiem  kazania różańcow e72.

68 BSS, G 1059, s. 2—3; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 75
69 BSS, G 1059, s. 3.
70 AFS, Zbiór dok. Bulla aprobacyjna Klemensa X  z 14 grudnia 

1674 r. Ex quo Divina Majestas. Admisje: 8 czerwca 1675 (arcybp Olszew
ski), 8 sierpnia 1715 (archidiakon kurzel. J. Witkowski), 17 lipca 1854 
(konstystorz sandomierski). Por. D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 76.

71 K o r y t k o w  s k i, dz. cyt.,  t. IV s. 449; D o m i n i k o w s k i ,  dz. 
cyt.,  II s. 78, 7—8, 20—21, 23—24.

72 BSS, G 1059, s. 25 nn.; AFS, Lib. mort., s. 7 r. 1713. Kazania por. 
E s t r e i c h e r ,  XVI s. 360; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 79; P a 
m ią tk a  jubileuszu.. .,  t. I s. 103, 255.



Ks. Jan  Ligęza cieszył się wielkimi wpływami w Rzeczypospoli
tej z powodu swego pochodzenia i wielkiej fortuny. Zwiedziwszy 
Rzym, Compostellę i inne cudowne miejscowości, wstąpił do kon
gregacji. Był przełożonym w latach 1690—93. 1702—1705, 1711—1716. 
W ostatniej kadencji zrezygnował z przełożeństwa prawdopodobnie 
z braku sił. Zm arł w 1723 r. Był znanym i popularnym  spowiedni
kiem. On to doradzał o. Stanisławowi Papczyńskiemu założenie 
Zgromadzenia Marianów. O. Papczyński darzył ks. Ligęzę zaufa
niem, ceniąc go jako przyjaciela i kierow nika swego sumienia, to 
też korzystał z jego rad n.

Ks. S tefan Orchowski (f 1726) przez 62 lata  swego gorliwego 
kapłaństw a w ytrw ale pracował w konfesjonale, był ścisłym obser
w atorem  Instytutu, spowiednikiem, kierownikiem  duchowym człon
ków kongregacji74.

Ks. W alenty Kleniewski (j 1737) pełnił przez kilka trzechleci 
funkcję przełożonego, wybitny teolog i wzór przestrzegania Insty
tu tu  75. Gorliwy kaznodzieja, łagodny i wyrozumiały zwierzchnik, 
dobry gospodarz. Zm arł na stanowisku przełożonego.

Ks. Jan  Cellary, przełożony, oddał kongregacji studziańskiej fun
dusz 30 000 złp. na orkiestrę i chór w kościele 76.

Ks. Mikołaj Maczewski, ojciec duchowny w kongregacji, żywy 
przykład naśladowania św. Filipa.

Ks. Alojzy Humański, kapłan o wielkim doświadczeniu. Król 
August II sprowadził go na dwór królewski i mianował assesorem 
w trybunale i w nuncjaturze. Humański został później kanonikiem 
warszawskim, płockim, chełmińskim, chełmskim i oficjałem gene
ralnym.

Ks. Wojciech Rucki. Powołany przez biskupa krakowskiego 
Szaniewskiego, został kanonikiem krakowskim, sandomierskim i ofi
cjałem

Na naczelne miejsce spośród wymienionych wysuwa się ks. Adam 
Smoszewski7S. Pochodził on z Wielkopolski, urodzony w Łopiennie, 
syn Jana kasztelana santeckiego i Eleonory z Czarnkowskich. Kształ

73 BSS, G 1059, s. 7—8, 20—21, 23—25; P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I 
s. 103, 245; AFS, Lib. mort. s. 4; Ks. St. S y d r y, O. S tan is ław  P a p czyń 
sk i i jego dzieło, Warszawa 1937, s. 53, 83, 105.

74 BSS, G 1059, s. 7—8, 10—18, 19 nn.; P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I 
s. 255; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , II s. 80.

75 BSS, G 1059, s. 47; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 80.
76 W kongregacji gostyńskiej znajduje się część listu Oratorium stu- 

dziańskiego do kongregacji Oratorium w  Wenecji z dn. 26 VII 1739 r. Na 
prośbę Oratorium weneckiego kongregacja przesyła listę nazwisk swoich 
członków, zaznaczając ich zasługi, pobożność itp. Oprócz innych nazwisk 
lista ta wymienia ks. J. Cellarego.

77 P am ią tka  jubileuszu... , I s. 254—256.
78 An. Ch., passim; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 80 i nn.;

S t r y j a k o w s k i ,  W iadom ości o Łopiennie,  Poznań 1887; K azanie  ks..
Sannera na pogrzeb ie  S m oszew sk iego  2 V 1684, Leszno 1686.

cił się w pierw  u jezuitów w Poznaniu. Filozofię i m atem atykę stu 
diował w Akademii brabanch\ej w Lovanium. Wiadomości wojsko
we, zwłaszcza specjalizację v; arty lerii zdobył w Paryżu. Potem  w al
czył w  armii hiszpańskiej przeciw F ra n c ji79. Doznawszy niezwykłego 
ocalenia z niewoli francuskiej, wrócił do kraju w czasie wojny 
szwedzkiej. Przesiedział jakiś czas w Toruniu, więziony przez Szwe
dów, a potem odzyskawszy wolność walczył przeciw Szwedom, 
Węgrom, Kozakom i wojskom cara. Po uzyskaniu przez Rzeczpospo
litą względnego pokoju i swobody, porzucił świat i przyjął święce
nia kapłańskie. Po wyświęceniu osiadł w Łopiennie, gdzie zbudował 
m urowany kościół po spłonięciu drewnianego. Ceniono jego wiedzę 
i doświadczenie nawet w gronie senatorów. Bp Tolibowski chciał 
mu dać prała turę  przy katedrze poznańskiej i opactwo wągrowieckie, 
a naw et proponował mu godność biskupa pomocniczego. Później 
województwa poznańskie i kaliskie wysłały do niego ze sejmiku 
grodzkiego w deputacji ks. Przedzyńskiego, kanonika poznańskiego, 
proponując mu przyjęcie kandydatury  na biskupstwo poznańskie 
i obiecując poparcie u króla Jana Kazimierza. Ks. Smoszewski 
wzgardził dostojeństwem powtarzając za św. Filipem: p a ra d iso ,  p a -  
r a d i s o  (ra j)so. Gdy dowiedział się, że są czynione usiłowania zało
żenia kongregacji Oratorium  w Zdzieżu pod Borkiem, udał się tam  
co rychlej, aby należeć do pierwszych kandydatów. Ale spotkawszy 
się z ks. Grudowiczem, zgłosił się na członka kongregacji gostyń
skiej, a potem z posłuszeństwa i z gorliwości o zbawienie dusz po
szedł do Studzianny. Sprzedał Łopienno, oddając otrzym aną sumę 
całkowicie na potrzeby kościoła, także wioskę dziedziczną Brzozę 
oddał na własność Bogu i Matce Najświętszej, żyjąc w  całkowitym 
ubóstw ie8t. Zatopiony szczególnie w rozważaniu rzeczy ostatecz
nych, poza pracą w kościele najlepiej czuł się w zaciszu swego 
pokoju. Na swoje czasy był to człowiek doskonały, ofiarny aż do 
ostateczności, abnegat heroicznego umartwienia, Filipowej pokory 
i prostoty. Chociaż nie składał ślubów, w realizowaniu rad ew ange
licznych nie tylko ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, ale pracowi
tości, czynnej miłości bliźniego, czynieniu zgody między ludźmi, nie 
miał sobie równych, spełniał to wszystko aż do szaleństwa właści
wego świętym. Co roku odprawiał 10-dniowe rekolekcje, a po praw 
dzie, jego życie było ciągłymi rekolekcjami. W okresie wiosenno- 
-letnim  wszystek czas wolny spędzał na pracy w ogrodzie. W dusz
pasterstw ie w ierny naśladowca Filipa, powodowany miłością bliź
niego wszystkie siły poświęcał na przybliżenie zbawienia ludziom 82. 
Jego cnoty i doskonałość zostały wypróbowane w roku 1679 w czasie

79 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 81; P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I 
s. 103—109 i nn.

80 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 83.
81 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 87; BSS, G 1059, s. 1—4.
8* D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  II s. 92.



epidemii szalejącej w Studziannie. Poświęcił się w tedy całkowicie 
ratow aniu chorych i przygotowaniu ich na drogę wieczności8S. 
Zmarł 6 m aja 1684, po.lO-łetniej pracy w Studziannie. Testamentem 
polecił na nagrobku swoim napisać: „Tu leży P iotr Adam Smoszew- 
ski, kapłan kongregacji Oratorium, noszący imiona dwóch grzeszni
ków, on sam trzeci, mający nadzieję dostąpienia tegoż miłosierdzia 
Bożego, którego tamci dostąpili” 84.

Po śmierci ks. Smoszewskiego przełożonym został w ybrany ks. 
Sanner a do rady domowej: księża Frydrychowicz, Korzeniowski, 
Krusicki i Ligęza 85.

Następne wybory odbyły się dokładnie po trzech latach, 27 m aja 
1687, udzielono wówczas dyspensy tym, którzy nie ukończyli 15-le- 
cia pobytu w kongregacji i przyznano im prawo bierne wyborcze 
na urząd przełożonego. Insty tut takiej dyspensy nie przewidywał, 
ale była ona stosowana. Uczyniono to dlatego, że ks. Sanner chciał 
powrócić do Gostynia, gdzie zmarł ks. Grudowicz. Przełożonym zo
stał w ybrany ks. M. Frydrychowicz, a radnymi: księża Sanner, K o
rzeniowski, Ligęza i K rusick is6. W roku 1690 przełożonym został ks. 
Jan  Ligęza a radnym i księża: Krusicki, Rapacki, Frydrychowicz 
i O rchow ski87.

Następne wybory przełożonego odbyły się w 1693 r., upraw nio
nych do głosowania było 6 kapłanów. W ybrany został trzem a gło
sami przeciwko trzem  ks. Rapacki. W ybór nie był prawomocny, bo 
Insty tu t przewidywał 10-krotne głosowanie, a jeśli ono nie dało 
wymaganej większości absolutnej, przewidywał kompromis. Sko
rzystał z tego drugi kandydat na przełożonego, ks. Krusicki i zao
ponował, utrzym ując, że wybór jest niekanoniczny, gdyż przełożony 
zamiast wymaganych 4 otrzymał tylko trzy głosy. Odwołał się do 
kardynała M. Radziejowskiego, prym asa Polski. Ale kongregacja 
zdeklarowała w odpowiedzi ważność wyborów przy równości głosów 
i potwierdziła w ybór radnych ks. ks. Korzeniowskiego, Frydrycho- 
wicza, Ligęzę i K rusickiego88. Ks. Krusicki nie dał za w ygraną 
i nadal oponował. W tedy wezwano ks. Sannera, przełożonego go
styńskiego; 26 lutego 1694 r. odbyła się tzw. C ongregatio  pacifica.  
Ks. Krusicki zarzucił ks. Sannerowi, że w myśl Insty tutu  nie wolno 
mu mieszać się w sprawy innej kongregacji. Ks. Sanner uważał się 
za w spółintroduktora kongregacji studziańskiej i rościł sobie prawo 
do interwencji.

W tedy ks. Krusicki zabrał do W arszawy ks. A. Porzeckiego i ks. 
Kasprowicza, kapłanów bez praw a 10-lecia, i złożył przed oficjala-

sa BSS, G 1059, s. 5—6.
84 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 84.
85 BSS, G 1059, s. 6.
86 Tamże, s. 6—7.
87' Tamże, s. 7—8.
88 Tamże, s. 8—10.

tem  warszawskim oszczercze zeznania na kongregację studziańską^ 
Tak zanotował sekretarz, choć dziwne wydaje się, dlaczego to uczy-, 
nił przed oficjalatem warszawskim, który nie miał kom petencji 
względem Studzianny. Na „pokojowej sesji” ks. Sanner w ydalił 
z kongregacji trzech członków: księży Krusickiego, Kasprowicza 
i Porzeckiego, pozwalając im  pozostać rezydentami, ale poza budyn
kami kolegium kongregacji. W skutkach okazało się to smutne, bo 
wydaleni szukali nadal dla siebie satysfakcji. Ponadto ks. Orchow- 
skiego kongregacja ukarała pozbawieniem na zawsze głosu czyn-, 
nego 8S. Na zakończenie tej sesji zapisał ks. Sanner: „ V iv a t  C h r is tu sK 
v i v a t  S S -m u s  P a te r  Philippus,  V iv a t  O ratorium , V iv a t  Congregatio.  
Studziannensis .  V iv a t  in d iu  in  pace, A l le lu ja ” . Faktem  jest, że zna
jomość praw a kongregacyjnego pozostawiała wiele do życzenia 
i okazało się, że mała nieformalność zdolna była zakłócić dobre, 
współżycie i owocną pracę kongregacji90.

Następne wybory odbyły się norm alnie 12 m aja 1969 roku; prze
łożonym został ks. Wojciech Korzeniowski, radnym i Frydrychowicz, 
Ligęza, Rapacki i Jan  Cellary. Za tego przełożonego zbudowano, 
kościół pod wezwaniem św. Józefa na miejscu, gdzie dokonało się. 
objawienie M atki Bożej murarzowi, czyli na miejscu dworu.
10 czerwca 1699 roku przełożonym został ponownie ks. Rapacki, 
a radnym i Frydrychowicz, Korzeniowski, Ligęza i Cellary 91. Po raz 
pierwszy są zanotowane w yniki sesji obrachunkowych, chociaż są 
zapiski, że takie sesje zawsze się odbywały. Wiadomo jest, że mię
dzy innym i w roku 1679/80, 1680/81, 1682 dochód kongregacji wyno
sił kolejno 10 550, 8 840 (z powodu suszy), i 5 200 za jedno półro-% 
cze 92, a w  roku 1694 kongregacja zatw ierdziła fundusze i p rzyjęła 
p°w ne sumy na legaty 9". W roku 1701 rachunki prowadzili ks. Cel
lary i ks. Maczewski, w ybrani zgodnie z prawem  In s ty tu tu 94.

W roku 1702 przełożonym został ponownie w ybrany ks. Jan  
Ligęza, a radnym i Korzeniowski, Frydrychowicz, Cellary i Ra
packi 95. Trzy lata później przełożonym został ks. Jan  Cellary, a rad 
nymi Korzeniowski, Ligęza, Rapacki i Humański, spowiednikiem 
Orchowski °8. W roku 1708 przełożonym został znów ks. Frydrycho
wicz, a radnymi: Korzeniowski, Ligęza, Rapacki i Humański. W tym  
czasie było 10 kapłanów z praw em  10-lecia 97. W roku 1711 w ybrany

89 Tamże, s. 15—16.
90 Tamże, s. 18.
91 Tamże, s. 21.
92 Tamże, s. 5 nn. W związku z dochodami znajduje się notatka ja-r. 

koby kongregacja wypłaciła Zofii Starołęskiej 9000 zł jako posag zakonu, 
ny, gdyż została dominikanką w  Górze Kalwarii.

93 Tamże, s. 16—17.
94 Tamże, s. 20.
95 Tamże, s. 21—22.
96 Tamże, s. 22—23.
97 Tamże, s. 22—23.



został po raz trzeci ks. Jan  Ligęza, a radnym i Rapacki, Korzeniow
ski, Maczewski i Józef Wilczyński, jeszcze w roku 1714. Ligęza zo
stał potwierdzony na następne trzechlede, lecz w roku 1710 2 p o 
wodu choroby zrezygnował, a w tedy przełożonym został w ybrany 
ks. Fr. Czotkoszewicz, radnym i zaś: Korzeniowski, Ligęza, Orchow- 
ski i K leniew ski98.

W tych latach nastąpił kryzys powołań kongregacyjnych, starzy 
członkowie byli spracowani i niedołężni, natom iast młody element 
nie posiadał ducha Bożego i kongiegacyjnego na m iarę wolności, 
jaką obdarzała ich kongregacja.

W roku 1716 kongregacja wydaliła ks. B> Zawadzkiego za współ
pracę z jakim ś Klepackim, prawdopodobnie bratem  lub ekonomem, 
na niekorzyść zgromadzenia i za b rak  rozliczenia się z 30 tys. flore
nów. Z tego powodu między innymi zrezygnował z przełożeństwa 
ks. Ligęza, podając za przyczynę, że z powodu starości i choroby 
nie jest zdolny do energicznej władzy 9E. Równocześnie nie pozwo
lono o tym  wszystkim, jak  również o innych niedociągnięciach, do
nosić prymasowi St. Szembekowi, ale spraw y te i tak  doszły do 
wiadomości prymasa, który zarządził wizytację, w ysyłając do Stu- 
dzianny swego komisarza Kongregacja zarzuciła mu wszakże, że 
ordynariusz nie ma praw a wizytacji, kom petentna jest tylko Stolica 
Apostolska, albo komu by ona wizytację poleciła. W tedy prym as 
Szembek postarał się o upraw nienia apostolskie w nuncjaturze i za
rządził wizytację 10°.

W w yniku tej wizytacji został w ydany dekret zawierający
47 punktów z zaleceniem zachowania dokładnego pewnych przepi
sów Instytutu, oraz prak tyk  domowych. D ekret stwierdzał, że kon
gregacja podlega jurysdykcji ordynariusza i napom inał przełożo
nego i radnych, by spełniali swoje obowiązki sumiennie, aby wszel
kie wyjazdy odbywały się za zezwoleniem kongregacji, aby prze
strzegano cotygodniowej spowiedzi przed spowiednikiem kongrega- 
cyjnym. Rozmyślanie ustalone zostało na godzinę 6, a confessio 
culparum  musiało być przeprowadzone wg przepisów Instytutu, 
tj. co 15 dni sub poenis gravissimis  (punkt 6 dekretu). Pieniądze 
za intencje mszalne należało wrzucać do wspólnej kasy, roczne 
rozrachunki miały być dokonywane w styczniu, a rewizja inw en
tarza  w  październiku, dokładnie miały być spisywane protokoły 

* wyborów, także wszelkie rezygnacje, a akta przechowywane (11— 
15). Zezwolenia na wyjazdy należało notować, a do kongregacji nie 
wolno nikogo przyjmować bez rozliczenia się z poprzednich obo
wiązków i nie wolno alienować kosztowności kongregacyjnych i to 
pod karam i kościelnymi (16—18). Beneficjatów ze zwykłymi bene-

98 Tamże, s. 26.
89 Tamże, s. 27.
100 Tamże, s. 40—43.

9. Ks. Wawrzyniec Kuśniak, Sługa Boży, długoletni przełożony kongre
gacji gostyńskiej (1788—1866)
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10. Karta tytułowa zbioru łask otrzymanych przed obrazem 
Matki Boskiej Gostyńskiej

ficjami wolno przyjmować do now icjatu tylko wtedy, gdy przedłożą 
testim onium  z O rdynariatu, że beneficjum  nie wymaga rezyden
cji (19). Przełożeni nie mogą przesyłać kandydatów  do święceń bez 
litteras dimissorias i bez ty tu łu  do święceń, w tym  wypadku obo
wiązywało patrimonium. Każdy z kapłanów ma wolny rekurs do 
ordynariusza i nie wolno mu w tym  przeszkadzać, co jest pożyteczne, 
jeśli ma na celu zachowanie Insty tu tu  (22). Należy troszczyć się
o braci i służbę, o ich ubranie i wyżywienie. Z w yjątkiem  przełożo
nego ks. Korzeniowskiego i ks. Ligęzy, nikt nie miał praw a do usług. 
Zabroniono przechowywania w pokojach napojów alkoholowych, 
naw et piwa. Zaostrzono klauzurę, a kto by jej nie przestrzegał, gro
ziła mu kara wydalenia (31). Wszelkie spory miał rozstrzygać prze
łożony z radą domową. Bracia nie mogą nocować po m ajątkach (32). 
Zalecony został rem ont dachów i m urów kościoła, klasztoru (35). 
Nie wolno na mocy dyspensy przyznawać uprzednio praw a 10-lecia 
pod karą (36). Gdy któryś z kapłanów oświadczy, że nie jest człon
kiem kongregacji, dekret nie pozwalał mu przebywać na miejscu, 
naw et w roli kapelana. Dekrety wuzytacyjne karalne odnośnie człon
ków kongregacji z tej wizytacji w inny być zachowane według 
uznania arcybiskupa 101.

Jakie były przyczyny upadku ducha kongregacyjnego i dyscy
pliny? Przede wszystkim b rak  władzy nadrzędnej, czyli wizytacji. 
Na przestrzeni 43 lat n ik t nie wizytował kongregacji. Następnie: 
pierw si gorliwi pracownicy albo powymierali, albo byli już nie
zdolni do zdecydowanych pociągnięć. Członkowie kongregacji nie 
składali ślubów, nic ich mocno nie łączyło z kongregacją, mogli 
odejść w każdej chwili.

Kościół jednak potrzebował obsługi, był stały głód kapłanów^, 
przyjmowano zatem jednostki nie zawsze godne i odpowiednie, nie 
prowadzono kształcenia kleryków, a przyjmowano kapłanów i to na 
ty tu ł patrim onii. Kongregacja obdarzała członków dużą wolnością, 
a nie zapewniała przełożonym skutecznej władzy. Unikano odnosze
nia się do ordynariusza o ukaranie członków, obawiając się zbyt 
ostrej interw encji ze strony nie zawsze życzliwych ordynariuszów. 
Przyjm owano kapłanów z zakonów, w kongregacji otrzym ywali oni 
łatw iej zwolnienie od ślubów, a z kongregacji łatwo było przejść 
na samodzielne beneficjum. Część winy trzeba złożyć na czasy 
upadku moralności, jakie społeczeństwo, tacy duchowni, ponadto 
zabrakło kongregacji człowieka~z silnym autorytetem , z silną ręką, 
który um iałby utrzym ać dyscyplinę i ducha kapłańskiego. Od tego 
momentu Studzianna praw ie zawsze przeżywała brak  w ystarczają
cej liczby powołań i słała stałe prośby do Gostynia i do Poznania
o pomoc. Jednak od czasu w izytacji odbywały się dość regularnie

101 Tamże, odpis dekretu powizytacyjnego, s. 30—33.
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co dwa tygodnie sesje połączone z konferencjami i wyznaniem 
win 102.

W roku 1719 przełożonym został ks. Stefan Orchowski, a rad 
nymi Czotkoszewicz, Ligęza, Kleniewski i Zawadzki. Ks. Orchowski 
w roku 1694 był przez kongregację pozbawiony głosu czynnego 
i biernego, ale swą wzorową postawą wykazał, że nie kierował się 
ongiś złą wolą 103,

W roku 1722 przełożonym został ks. W alenty Kleniewski, a rad 
nymi: Ligęza, Orchowski, Rudecki i Rucki, ponadto do kongregacji 
należeli księża Zawistowski i B rześciański104.

W roku 1725 przełożonym wybrano ks. Wojciecha Ruckiego, 
a radnym i Orchowskiego, Kleniewskiego, Rudeckiego i Brześciań ■ 
skiego, do kongregacji należeli jeszcze W. Ozga, A. Gorzechowski, 
W. Korzeniowski i M. W róblew ski105. W roku 1728 przełożonym zo
stał ponownie ks. W. Kleniewski, a radnym i: Rudecki, Rucki, Brześ
ciański i Gorzechowski, ponadto w skład kongregacji wchodziło
5 kapłanów/ i 7 b ra c i10,!. W roku 1731 przełożonym został ks. B. Ru
decki i tylko dwóch radnych, Kleniewski i Wróblewski, sześciu 
kapłanów nie miało 10-lecia, braci było sześciu107. W roku 1734 
przełożonym został ks. W. Kleniewski, a radnym i Rudecki, W rób
lewski, Podsiedliński i Bieliński. Kongregacja składała się z 9 ka
płanów i 9 b ra c i10S.

W roku 1737 przełożonym został ks. Józef Bieliński. W czasie 
tych wyborów postąpiono inaczej aniżeli dotychczas, od roku 1717 
od momentu wizytacji zgodnie z dekretem  powizytacyjnym  każdo
razowy przełożony wyjeżdżał po wyborach do arcybiskupa po ich 
zatwierdzenie i jurysdykcję, albo posyłał swojego delegata. W tym  
roku po dokonaniu wyborów na przełożonego, sam przełożony i ks. 
Rachwałowski wyjechali do arcybpa Potockiego po błogosławień
stwo i aprobatę, a dopiero po powrocie, 4 czerwca, wybrano radnych 
i pozostałych urzędników; zostali nimi Rudecki, Wróblewski, Pod
siedliński i Rachwałowski, razem było 8 kapłanów, braci także 8. 
Już w następnym  roku odbyły się nowe wybory, zmarł bowiem ks. 
Bieliński; przełożonym został ks. Marcin Wróblewski, radnym i tylko 
Podsiedliński i Rachwałowski, kapłanów nadal było 8.

W roku 1742 um arł radny ks. Rachwałowski i na jego miejsce 
wybrano ks. Chłopeckiego, a urząd sekretarza powierzono ks. Że
browskiemu. Niewiele później miały miejsce nowe wybory i prze
łożonym został nadal ks. M. Wróblewski, jeździł osobiście po apro-

Tamże, s. 64, 67, 68, 69, 70—99.
103 Tamże, s. 47.
104 Tamże, s. 60.
105 Tamże, s. 71.
106 Tamże, s. 76.
107 Tamże, s. 82.
108 Tamże, s. 85.

batę do Łowicza. Radnymi zostali księża Stefowski, Cellary, Chło- 
pecki i Żebrowski; razem kapłanów było 9 i 6 b ra c i,09.

Na terenie Studzianny są trzy kościoły. Jako pierwszy zbudo
wany został kościół drew niany na Górze Dziewiczej i do niego został 
przeniesiony obraz 8 grudnia 1673 r. W latach 1697—98 zbudowano 
kościół m urowany pod wezwaniem św. Józefa na miejscu dw oru 
studziańskiego. Według sprawozdania złożonego władzom kościel
nym  w roku 1817 przez ks. Lasotę dziekana opoczyńskiego w koś
ciele studziańskim  wynika, że budowę obecnego kościoła o układzie 
krzyżowym rozpoczęto około roku 1688. Fundam enty były zbudo
wane z funduszów Anny Starołęskiej, mury, dach i wystrój z fun
duszów kongregacyjnych i ofiarności w iernych110. Budowa rozpo
częta przez Annę Starołęską została przerw ana z powodu wypadków 
dziejowych, epidemii, braku  funduszów. Dopiero pożar kościoła 
(około 1730 r.) i drewnianego klasztoru przyspieszył gromadzenie 
funduszów i dalszą budowę. Płynęły fundusze z ofiar pątników, 
oszczędności kongregacyjnych i datków możnowładców. Między 
innymi ks. Cellary jeździł do W arszawy po odbiór 6 000 złp. od Ra- 
dziwiłłowej i 10 000 złp. od Olszanowskiego m .

Ponieważ były potrzebne większe fundusze, przełożeni ówcześni, 
ks. ks. K leniewski i Rudecki, wysyłali kapłanów' po kweście, zao
patrując ich wT pisemną prośbę: „Ręka Pańska dotknęła nas ... Nie 
tylko Idzikowice przez to są spalone, ale i cała kongregacja drew 
niana pożarowi uległa, a księżna Radziwiłłowa, która obiecała nam  
wystawić dom, zm arła” 112.

Nowy kościół został zbudowany na innym  wzgórzu i najp raw 
dopodobniej według planów sporządzonych przez Adama Konarzew
skiego dla kongregacji gostyńskiej (w Gostyniu powstał kościół 
wg planów kościoła weneckiego z zarządzenia Zofii Konarzewskiej), 
na wzór kościoła św. P iotra i Paw ła w Krakowie. W roku 1748 
(23 VI) za rządów prym asa Krzysztofa A. Szembeka nowy kościół 
pod tytułem  św. Filipa i św. Jana Chrzciciela został konsekrowany 
prze?: bpa F. A. Kobielskiego. Później dobudowano jeszcze sześć 
ołtarzy, które konsekrował bp A. Przewojewski 10 lipca 1776 r . 113. 
W miejscu spalonego kościoła zbudowano kaplicę pod wezwaniem 
św. Anny dla upam iętnienia imienia fundatorki Anny Starołęskiej. 
Równocześnie z sześcioma ołtarzami zbudowano nowy ołtarz główny 
i w roku 1776 został wr nim  umieszczony cudowny obraz.

Relacja ks. Lasoty podaje, że pierwsza część obecnego klasztoru 
została skończona w roku 1768, a drugą część budowy dokończono

109 Tamże, s. 87.
110 Tamże, s. 98—99; ADS, Studzianna, Filipini, r. 1817, nr 859.
111 BSS, G 1059, s. 98.
112 AFS, Zbiór dok. Notaty, 74; por. S i e k, dz. cyt., s. 50.
113 AFS, Zbiór dok., dokumenty konsekracji; por. W i ś n i e w s k i ,

dz. cyt., s. 249.



w 1788 r. Koszty budowy po większej części pokrywała kongrega
cja 114, która była bogato uposażona w m ajątki; choć ziemie nie n a
leżały do urodzajnych, w  norm alnych warunkach, kiedy nie było 
klęsk żywiołowych, m ajątk i te przynosiły dochody. Własnością kon
gregacji były trzy m ajątki, mianowicie: Poświętne z darowizny 
fundatorów, Starołęskiej i Zbąskiego, Małosz.yce, darowizna kró
lewska, Wiśniowiec i dwa folwarki najp ierw  dzierżawione, później 
zdobyte na własność: Brzoza i Idzikowice. Ponadto kongregacja 
posiadała liczne legaty ulokowane na m ajątkach i instytucjach, 
które przynosiły dochody z procentu 115.

Kongregacja studziańska była dosyć często wizytowana przez 
rządców diecezji, albo ich delegatów. Do roku 1751 wizytowali ją  
arcybiskupi Stanisław Szembek, Teodor Potocki, Krzysztof Szembek, 
a we wspomnianym roku 1751 wizytacji dokonał prym as A. Komo
rowski i 21 m arca wydał dekret reform acyjny 116. Częstotliwość w i
zytacji wskazuje, że w niektórych okresach życie kongregacyjne 
i praca duszpasterska nie odpowiadały normom i stąd wspomniany 
dekret postanawiał, aby ks. Dostowski, przełożony, w ciągu mie
siąca zrealizował dekrety powizytacyjne poprzedników pod karą 
pozbawienia go głosu czynnego i biernego i niezdolności otrzymania 
jakiegokolwiek urzędu. Medytacje zaś m ają być wspólne według 
podręcznika Wuykowskiego, w lecie o godz. 5.30, w zimie o godz. 6. 
Nieobecnych upominać, a opornych pozbawiać za karę wiktu, w w y
padku'dalszego uporu donieść prymasowi. Wszyscy zostali zobowią
zani do obecności w  kościele przed odsłonięciem obrazu, do śpiewu 
A v e  M aris S te lla ,  a potem do przebywania w konfesjonale. Znie
siono przywilej odprawiania jednej Mszy według własnej intencji, 
ale podniesiono pensję roczną o 50 florenów, tzn. do 290. Wiele po
stanowień odnosiło się do regulam inu dnia, obecności punktualnej 
i---------------

ii* ADS, Filipini, r. 1817 nr 859. Novum Inventarium Documentorum. 
W związku z notatką o jakimś klasztorku żeńskim, czyli pannach klasz
toru górskiego, umieszczoną w  zbiorze dokumentów kongregacji studziań- 
skiej nasuwało się przypuszczenie, jakoby fundatorka klasztoru studziań- 
skiego zakładała, czy usiłowała założyć w  Studziannie żeński klasztor. 
Ale sprawa się wyjaśniła przez zanotowanie sumy 9000 złp. wypłaconej na 
posag klasztorny Anny Starołęskiej po wstąpieniu jej do pp. dominika- 
nek w  Górze Kalwarii. Kalwaria, Nova Jeruzalem, powstała w  m iejsco
wości o nazwie Góra.

lis Wyposażenie kongregacji Oratorium w Studziannie omówione jest 
w  dokumentach: Summarium Transactionum, Munimentorum, Inscrip- 
tiorum, legatorum et aliorum(ąue) ordinationum Venerabilis Congrega- 
tionis Studziannensis Oratorii S. Philippi Nerii in anno 1724 die 15 de- 
sembris conscriptum et connotatum; Księgi Notat, Księgi dochodu i roz
chodu (1748—1818); Konstytucje sejmowe z roku 1673, Volumina legum; 
B a l i ń s k i ,  S taroży tna  Polska, t. II s. 416—417; BSS, G 1059, s. 1—4, 
Zbąski czyni filipinów dziedzicami dóbr Studzianny (13 IV 1C74).

lis Decretum reformationis arcybpa A. Komorowskiego z 21 III 
1751 r., AFS, Zbiór dok. (bez nru).

w refektarzu. Było upomnienie dotyczące reperacji dachów, murów 
kościelnych i budynków. Zwrócono uwagę, aby regularnie w ypła
cano wynagrodzenie za pracę robotnikom i stałej służbie. Zalecał 
cłekret realizację obowiązków testamentowych J. Cellarego i W. Ru- 
deckiego. Dekret ustanaw iał zakaz elekcji przełożonego bez obec
ności delegata prymasowskiego, zobowiązywał do rekolekcji w Ło
wiczu i od nich uzależniał uzyskanie aprobaty do spow iedzim . 
15 czerwca 1751 przybył specjalny komisarz prym asa Michał Awe- 
dyk do skontrolowania, czy punkty dekretu reformacyjnego zostały 
spełnione; stwierdził, że nie wszystkie zostały zrealizow ane118.

6 listopada tegoż roku w obecności delegata prymasowskiego 
Awedyka na przełożonego wybrano ks. Wojciecha Cellarego. Roz
począł się teraz dla kongregacji okres pomyślny, praca stała na 
właściwym poziomie, gdyż Cellary wcześniej już czynił usiłowania 
podniesienia poziomu życia duchowego 11S. Wciąż jednak brakowało 
kapłanów do pracy duszpasterskiej. Do pomocy przybyli wtedy 
kapłani z Poznania, między innymi ks. Kochański i ks. Jakub Wir- 
ski (Wierski). Ten ostatni został przełożonym w 1756 r., a później 
był jeszcze przełożonym przez dwa trzechlecia (1759—62 i 1765—69). 
W międzyczasie przełożonym był ks. W. Cellary'. Przybyli także 
z pomocą kapłani z Gostynia, niektórzy pomagali okresowo, a inni 
pozostali na stałe, jak  np. ks. Stanisław  Rumpetowski, który według 
zdania Dominikowskiego był przełożonym w Studziannie przez 
12 lat. Wydaje się jednak, że mógł nim być najwyrżej lat siedem. 
Trudno jest to stwierdzić, bo z owego czasu nie zachowały się pro
tokoły sesji, ani dokumenty kurialne. Według kronikarza gostyń
skiego ks. Rumpetowski miał pełnić funkcje przełożonego do 1781 r., 
tymczasem w r. 1776 ukazało się drugie wydanie Zbioru dobroczyn 
ności ks. K. Przybylskiego i jest on tam  podpisany jako proboszcz 
kongregacji studziańskiej (przełożonych nazywano wtedy probosz
czami) 120, a więc przełożonym nie mógł być wówczas Rumpetowski.

Ks. St. Rumpetowski pochodził z Gostynia, był kapłanem ze 
wszech m iar godnym, światłym, pobożnym, pracowitym i oddanym 
kongregacji. Zmarł w Studziannie w roku 1781.

Następnym przełożonym był ks. Kazimierz Przybylski, wydawca 
dzieła o łaskach uzyskanych w Studziannie przy cudownym obrazie 
pt. Z biór dobroczynności.  Ukazały się dwa wydania, po pierwszym

117 AFS, Zbiór dok., Notaty s. 22 nn.
118 Tamże.
119 Tamże, Notaty, regulamin dla nowicjuszy.
120 D o m i n i k o w s  k i, dz. cyt., s. 354; Zbiór dobroczynności. .. ,

wstęp. Studzianna należała do Gniezna, a akta przechowywane były
w  Łowiczu; uległy one zniszczeniu. Archiwum kongregacyjne zostało
przewiezione w 1865 r. do Sandomierza i włączone do biblioteki semina
ryjnej, ale także z tego okresu nie ma w  nim ksiąg protokołów, nie mó
wiąc już o kronikach, które najprawdopodobniej nie były pisane. Proto
koły musiały być prowadzone i niewątpliwie istniały.



nie ma ani śladu i nie wiadomo kiedy wyszło drukiem, drugie zo
stało wydane w Łowiczu w 1776 r . 14t.

Rządy Ir?. K. Przybylskiego mimo trudnych okoliczności (czas 
rozbiorów i wojen napoleońskich) były dla kongregacji początkowo 
bardzo pomyślne. W ostatnich latach mniej szczęśliwe, gdyż z p o 
wodu starości nie wychował odpowiedniej ilości kapłanów odda
nych całkowicie sprawie kongregacji. Ks. Przybylski rządził n a j
dłużej, bo 38 lat. W tym  czasie liczba kapłanów w ahała się od 5 
do 10, zmalała natom iast liczba braci; w tym  czasie kongregacja 
kształciła własnych kleryków, korzystając między innymi z gościn
ności kongregacji poznańskiej, która prowadziła s tu d ia m . Antoni 
Kozański, eksfranciszkanin, został wysłany przez kongregację stu- 
dziańską do Poznania, aby w ten sposób ominąć przeszkody, jakie 
wysuwał ordynariat gnieźnieński, i przyjąć święcenia w Poznaniu. 
Po wyświęceniu wrócił do Studzianny 12S. Do roku 1779 zgromadze
nie przyjmowało członków albo mających własne patrim onium , albo 
na  pensje kongregacji, a w tedy byli oni utrzym ywani z funduszów 
kongregacyjnych oraz otrzymywali pensje. W roku 1779 cztery kon
gregacje zwróciły się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o przyw ró
cenie im przywileju święcenia określonej liczby kapłanów na ty tu ł 
wspólnego stołu i misji. Studzianna mogła święcić 12 kapłanów 124.

Kongregacja posiadała zawsze kilku braci. Ilość w ahała się od 
2—10, powierzano im różne obowiązki, muzykom organistostwo 
i prowadzenia kapeli, innym  kierownictwo m ajątkam i, pomoc w za
rządzaniu domu, czynności liturgiczne. Niektórzy bracia byli zdol
nym i muzykami i adm inistratoram i majątków; niejednokrotnie 
wstępowali do kongregacji ludzie wybitni w Ojczyźnie: żołnierze, 
szlachcice, chcący resztę życia spędzić na służbie dla Świętej Ro
dziny 125. Wśród uzdolnionych muzyków braci spotykaliśmy takie 
nazwiska, jak: W. Karski, J. Jachymowski, M. Gałecki, A. P ta- 
szyńsk i126.

Przy kościele kongregacyjnym  została założona orkiestra, liczba 
je j członków w różnych latach wahała się od 8—15; kongregacja 
wypłacała im od 80 do 200 złp. rocznie za grę w kościele. Fundusz 
ofiarowany na cele muzyki w kościele przez ks. Cellarego w roku 
1699 był zdeponowany w Odrzywole i wynosił 30 000 złp. Np. w ro
ku 1784 oprócz organisty wymieniono następujące nazwiska muzy-

121 Zob. przyp. 52.
122 ADS, nr 1895. Percepta pieniędzy z lat 1784, 1785, 1792, 1793/4, 

1804, 1809; O k ę c k i ,  dz. cyt., s. 354; AAP CP 442, s. 30.
123 AAP, CP 442, s. 30.
124 AFG, t. II nr 217 z 6 V 1779; Zbiór dok. Stud. admittowany przez 

arcybpa A. Ostrowskiego w  Skierniewicach.
126 AFS, Księga zmarłych wylicza 31 braci pochowanych w  grobach 

kongregacyjnych, s. 1, 2, 4—9.
126 AFS, Księga zmarłych, s. 3—5.

ków: Madaliński, Langowski, Jabłoński, Michałowski, Tarczyński, 
Paradowski, Binkowski, Strzelecki, Jak lew icz’27. w  roku 1788/89 
kapela liczyła 11 osób, które otrzymywały wynagrodzenie od 10 
do 216 z łp .12S. Nie wiadomo jednak, kiedy orkiestra zajęta była 
w  kościele i jakie utw ory wykonywała, bo nie prowadzono żadnej 
kroniki, a m ateriały nutowe nie dochowały się.

Studzianna była znanym miejscem pielgrzymkowym. Odwiedzali 
ją  królowie, jak  Michał Wiśniowiecki, czy Jan III Sobieski idący 
pod Wiedeń. Po zwycięstwie ofiarował on kongregacji różne zdo
bycze jako votum wdzięczności. Był między innymi dywan (zwany 
Sobieskiego), przechowywany w muzeum diecezjalnym w Sando
mierzu 129. Według Przybylskiego przybywali tu taj i doznawali łask 
ludzie z krakowskiego, kaliskiego, radomskiego, z księstwa p ru 
skiego, Dobrzynia, z bydgoskiego, ze Lwowa, z Litwy, z Podkarpa
cia, z Kaszub, Warszawy, zachodniej Wielkopolski (Przemętowa), 
z Wilna, Kijowa, Przemyśla, Nowego Sącza, Tuchowa, z Krasny- 
stawu, Podlasia, Zamościa, Płocka, Łucka, Lubaczowa, Sieradza, 
Inowrocławia, Zatora, Brześcia Litewskiego, Gostynia, Bełżca, nie 
wym ieniając miejscowości pobliskich, jak Radom, Sandomierz, W ar
ki i inne, a są notatki mówiące, że przybywali pątnicy naw et 
z Czech, a mianowicie z Ołomuńca 13°. Jeszcze w połowie 19 wieku 
przybywały każdego roku kompanie, czyli zbiorowe pielgrzymki, 
z W arszawy (3), z Pragi, Półtuska, Końskiej Woli, Nowego Miasta, 
z Paryszewa, Przybyszewa, Goszczyszyna, Jedlińska, Grójca, Rze
czycy, Magnuszewa, Warki, Ciepielowa, Mogielnicy, Osieka, Garwo
lina, Klwowskiej Woli, Choszczonowa, z Radomia, Odrzywołu, Ole- 
sowej, Błędowa, Błotnicy, Ostrowa, Brześcia Litewskiego (sic), Biel
ska, Łomży, Jedlnej, Kadzidła, Parczewa, Białej Podlaskiej, Służewa, 
Lubartow a, Jasienia, Grodna i Tarczyna 1S1.

Do Studzianny w pielgrzymce przybywali magnaci i dostojnicy 
kościelni, prymasi, ludzie wybitni, jak Krystyna Chlebowiczowa 
hetm anowa litewska, Kuropatnicki, Konstancja Sanguszkowa, Ra
dziwiłłowie, ks. Stanisław Papczyński132.

Kongregacja założyła i prowadziła szkołę elem entarną. Kapłani

127 percepta pieniędzy z lat 1784, 1785, 1788, 1789; Summarium tran- 
sactionum..., Odrzywół 1699.

128 percepta pieniędzy z roku 1813.
129 ADS, Filipini r. 1659 nr 401, r. 1904 nr 276, r. 1928 nr 3275, 3401, 

r. 1929 nr 2481, 2798, r. 1931 nr 4869 itd.
130 Zbiór Dobroczynności.. .,  s. 31, 33, 44, 47, 48, 53, 55, 57, 60, 61, 65, 67, 
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213, 221, 231, 232, 253, 272—279, 286, 290, 292.

181 AFS, Zbiór dok. od roku 1866—1892 (rachunki, dochody, sprawo
zdania, korespondencja z władzami carskimi). Akta dozoru kościelnego 
parafii Studzianna od roku 1866—1896.

132 Zbiór Dobroczynności.. .,  s. 37, 77.



kształcili chłopców, a kobieta za wynagrodzenie uczyła dziewczynki. 
W roku 1815 zanotowano liczbę 36 chłopców i 18 dziew cząt133.

W latach trzydziestych XIX wieku w kongregacyjnych pomiesz
czeniach prowadzona była szkoła dla chłopców przygotowujących 
się do wyższych studiów; było to coś w rodzaju małego seminarium. 
Przeprowadzano z nimi regularne ćwiczenia duchowne, odprawiano 
dla nich tzw. Mszę szkolną-uczniowską. Według relacji ks. Brzeziń
skiego około roku 1830 było tam  140 uczniów 134. O szkole założonej 
w  latach pięćdziesiątych będzie mowa później.

Kongregacja założyła także przytulisko dla starców zwane szpi
talem. Przebywało w nim około 10 osób. Posiadał on fundusz
70 000 zł Kiedrzynskiego na dobrach w Kawęczynie, ale po rozbio
rach fundusz przepadł i w tedy szpital przeszedł na całkowite u trzy
manie kongregacji. Rocznie z funduszów zgromadzenia przeznacza
no 3 000 zł na potrzeby starościńca 135.

Następcą po ks. Przybylskim  został ks. Ignacy Fiksiński. Za jego 
czasów kongregacja przeżywała kłopoty finansowe, poprosiła bi
skupa kieleckiego ks. Górskiego o pozwolenie na sprzedaż sukienek 
kosztownych na rem ont kościoła. Istotnie zanotowano pokrycie koś
cioła blachą m iedzianą136. W roku 1815 w kongregacji było tylko 
trzech kapłanów: ks. Fiksiński, Wagnowski, Dubniewski, jeden kle
ryk, czterech braci: Czyżewski, Trojanowski, W itman i Szczegól- 
nicki, oraz dwóch nowicjuszy: Kwiatkowski i Barański. Prócz nich 
bawili w Studziannie ks. K arpiński i ks. Marcin Jaredzki — kapłani 
kongregacji. Ks. K arpiński opuścił Studziannę w 1815 r . 137.

Z korespondencji bpa kieleckiego z ks. Fiksińskim  dowiadujemy 
się o braku powołań w Studziannie. Na list ks. Fiksińskiego, zawia
damiający o śmierci dwóch księży, biskup odpowiedział z W awrzeń- 
czyc 29 m aja 1814, zatw ierdził jego wybór na przełożonego i w yraził 
zatroskanie brakiem  powołań i położeniem kongregacji. Radził po
prosić Gostyń o pomoc i w yraził gotowość napisania osobiście w tej 
sprawie do Gostynia. W liście pisze między innymi: „Macie n a j
piękniejszy kościół, dom, dobra. U trzymujcie go najprzystojniej
i najwygodniej, potrzeba wam  ludzi”. W yrażał gotowość postarania 
się o dyspensę od ślubów zakonnikom, którzy by okazali chęć w stą
pienia do Kongregacji w Studziannie 138. W odpowiedzi na prośbę
o pomoc, przybył z Gostynia ks. W. Burkiewicz, który pełnił w S tu 
dziannie przez trzy kadencje urząd przełożonego z dobrymi rezul
tatam i 139.

138 ADS, Filipini, r. 1813 nr 661, r. 1821 nr 142.
134 P am ią tka  jubileuszu.. .,  t. I s. 254 n.
135 AFS, Zbiór dok. Notaty, księga percep. np. 1805.
136 ADS, Filipini, r. 1814 nr 772, r. 1815 nr 661.
137 Tamże, r. 1815 nr 231.
138 Tamże, r. 1814 nr 464,
189 P am ią tka  jubileuszu... , t. I s. 311.

W roku 1820 bp sandomierski Adam Burzyński przyłączył p a ra 
fię brudzewicką do kościoła w Studziannie 14°. Uprzednio kościół 
studziański nie był parafialnym , a Studzianna należała do parafii 
brudzewickiej, k tóra była filią parafii drzewickiej, Do parafii bru- 
dzewickiej przy kościele księży oratorianów w Studziannie należały 
wioski: Brudzewice, Wólka Podlaska, Kuligowiec, Gapinin, My- 
szakowiec, Kozłowiec, Ponikła, Cetyń, Wyrówka, Młyny, Poręby,, 
Małoszyce, wieś studziańska i Poświętne. 28 lipca Konsystorz san
domierski polecił ks. Majowi, proboszczowi Drzewicy' i Brudzewie,, 
usunąć się z Brudzewie do Drzewicy i przekazać kościół kongregacji. 
Do roku 1847 kościółek brudzewicki stał i parafia nosiła nazwę b ru 
dzewickiej, a gdy proboszcz drzewicki chciał zbudować nowy kościół 
w Brudzewicach, Konstystorz kategorycznie zabronił i wysłał do 
władz rządowych pismo, w którym  oświadczył, że parafia nie istnieje 
w Brudzewicach, lecz w Studziannie 141.

W roku 1818 było sześciu kapłanów, trzech kleryków i trzech 
b ra c i142. W r. 1827 wybrano przełożonym ks. Wojciecha Gębalskiego, 
a w r. 1831 ks. Macieja Barańskiego. Za jego czasów nastąpił szczyt 
kryzysu wartościowych powołań (a ci którzy zostali przyjęci, zupeł
nie nie byli tego godni). W roku 1838 przybyła do Studzianny komi
sja biskupia w osobach ks. K. Gierczyńskiego i ks. W. Budzińskiego. 
W w yniku wizytacji komisja w ydała zalecenie, aby Gostyń przysłał 
kogoś na przełożonego, bo ks. B arański na to stanowisko się nie na
dawał. Ponadto p. o. m inistra ks. Wentkowski został ukarany odby
ciem rekolekcji, a niektórzy pracownicy zostali zwolnieni. Zalecono 
także wspólne ćwiczenia duchowne i głoszenie kazań przed sumą 143. 
Kryzys jednak pogłębiał się i w r. 1842 dziekan Kopczyński przy
wiózł do Studzianny ks. T. Wrześniowskiego, proboszcza w  Świerże, 
by mu przekazać adm inistrację kościoła i kongregacji, k tóry jednak 
funkcji tej nie p o d ją ł144.

W r. 1844 ks. W entkowski w liście do bpa Goldmana podał skład 
personalny kongregacji. Było w niej trzech księży: Wentkowski, 
Klimaszewski i Zwolski, klerycy: Mastewski i Jastrzębski (który 
zm arł później w seminarium na suchoty), czterech braci: Czyżewski, 
Jędrzejewski, Jastrzębski i Sobczyński oraz ksiądz em eryt, rezydent. 
Żył także jeszcze ks. Barański (f 18 XI 1844) 14\

W roku 1845 wybrano na przełożonego ks. Klimaszewskiego. 
Ks. W entkowski był mianowany adm inistratorem  parafii Brudze-

140 ADS, Filipini, r. 1820 nr 1700.
141 Tamże, teka lat 1820—1847.
142 Tamże, r. 1818, sprawozdanie.
143 Tamże, r. 1838 nr 728.
144 Tamże, r. 1842 nr 694.
145 Tamże, r. 1844 nr 1487, r. 1845 nr 698: Dekret wizytacyjny bpa

D. Goltmana, r. 1845 nr 1412, 1435, 1849, 1926, r. 1846 nr 103, 866, r. 184T 
nr 327.



wice, ks. Zwolski m inistrem  i urzędnikiem  stanu cywilnego parafii 
Brudzewlce. Ks. Klimaszewski i Zwolski roztrwonili m ajątek kon- 
gregacyjny z powodu złego gospodarowania, z tego powodu K uria 
wyznaczyła komisarzem ks. W. Sakowskiego, proboszcza Odrzywołu, 
k tó ry  jednak pełniąc obowiązki proboszcza swojej parafii nie był 
zdolny wszystkiego dopilnować. Wówczas bp Goldman zlecił 18 lu 
tego 1847 r. oficjałowi sandomierskiemu przeprowadzenie procesu 
przeciwko ks. ks. Wentkowskiemu, Klimaszewskiemu i Zwolskiemu, 
a  adm inistratorem  został mianowany ks. W incenty W iniarski 14°.

Nowy adm inistrator otrzymał do pomocy wikarego i dwóch 
księży emerytów oraz czterech braci kongregacyjnych. Po prze
prowadzeniu dochodzenia i procesu kanonicznego kapłani ww. zo
sta li wydaleni z kongregacji i skazani na pokutę. Jeden na 100 dni 
w klasztorze OO. Reformatów, drugi na 40 dni rekolekcji i trzeci 
n a  70 dni rekolekcji w  seminarium. Wszyscy zostali zobowiązani do 
ydawania egzaminów ex universo  147. Po odbyciu pokuty ks. Went- 
kowski otrzymał zezwolenie na powrót do Studzianny w charakte
rze członka, ale pismo z następnego dnia postanawiało, że nigdy nie 
może wrócić do zgromadzenia 14S.

Mimo ustanowienia adm inistratora kongregacja w Studziannie 
istniała dalej. Żyli czterej bracia, a adm inistracja ustanowiona zo
stała dla parafii i m ajątków kongregacyjnych.

Dotychczasowy adm inistrator ks. W iniarski również dopuścił się 
nadużyć gospodarczych, za co K uria skazała go na rok rekolekcji 
u bernardynów  pod karą suspensy ab officio et benefic io149.

W roku 1852 zgłosił się na adm inistratora ks. Konstanty P iw ar
ski, z zamiarem  wstąpienia do kongregacji i zwerbowania nowych 
członków. Urodzony w roku 1824 w Rudzie pow. Radom, syn F e
liksa i Eleonory ze Szczepańskich, do gimnazjum radomskiego w stą
pił w roku 1834. W latach 1841—45 był pryw atnym  nauczycielem. 
W roku 1845 zgłosił się do kongregacji w Studziannie i został w y
słany do sem inarium  sandomierskiego. 13 m aja 1849 r. został ka
płanem  i biskup sandomierski w ysłał go na w ikariat do Rakowa, 
pow. Opatów, później pełnił rolę adm inistratora parafii Bardo, pow. 
Opatów. 11 czerwca 1852 objął adm inistrację w Studziannie, 
a 12 kw ietnia 1854, po w stąpieniu do kongregacji kapłanów absol
wentów W arszawskiej Akademii Duchownej: ks. Fr. Szmejtera, 
Janczarskiego, Wacławskiego, kandydatów św. Teologii, i Bagiń
skiego, został w ybrany przełożonym zgromadzenia i proboszczem 
parafii, pozostając na tym  stanowisku do chwili aresztowania 
w  1863 roku 15°.

146 Tamże, r. 1847 nr 454.
147 Tamże, r. 1847 nr 459, 460, 461.

Tamże, r. 1847 nr 811, 869.
149 Tamże, r. 1852 nr 820, r. 1854 nr 466, 699.
150 Tamże, r. 1854 nr 466, r. 1855 nr 161, 1465.

W roku 1855 ponownie założono szkołę przygotowującą młodzież 
do studiów sem inaryjnych. Według sprawozdania nauka rozpoczęła 
się na początku września rekolekcjami. Codziennie odbywała się 
Msza św. uczniowska. Pierwszym  kierownikiem małego seminarium 
został w ybrany na sesji 13 sierpnia 1855 r. ks. Szm ejter 1M. Wybory
i kolegialne załatwianie spraw  kongregacyjnych oświadczą, że nowi 
członkowie kongregacji studziańskiej znali przepisy Insty tutu  i czuli 
się odpowiedzialni za losy kongregacji. O zainteresowaniu Instytutem  
świadczy to, że ks. Ziółkowski przetłumaczył z łaciny Insty tu t O ra
torium  i uzupełnił opisem miejscowych świąt, zwyczajów oraz od
pustów nadanych dla miejsca pielgrzym kow ego152. W roku 1856 
opuścili kongregację ks. Szm ejter i Kiesiewicz, a ks. Szymański 
został wydalony dopuściwszy się oszczerstw, bowiem oskarżył fa ł
szywie ks. Piwarskiego o nadużycia, spowodował tym  przyjazd ko
misji biskupiej, która stw ierdziła niewinność przełożonego 153. W ro
ku 1859 wstąpili do kongregacji księża: Wencel i Jeżałowski; tego 
drugiego jednak w późniejszym okresie nie widzimy. Kształcili się 
wówczas alumni kongregacyjni: Kasprzycki, Sobczyński, Lisowski, 
Dobrzyński i Składow ski154. Wśród członków kongregacji spotyka 
się później również nazwisko ks. A. Lewandowskiego 155.

W okresie powstania styczniowego kapłani kongregacyjni zaan
gażowali się w akcję powstańczą. Ks. Piw arski zbierał podatki na 
rzecz powstania, ukryw ał zbiegów powstańczych, a wśród nich ks. 
Ostrowskiego 136. Ks. Lewandowski również za kontakty z pow stań
cami podejrzany był przez władze o udział w powstaniu i zaliczony 
do politycznie nieprawomyślnych 157. Oskarżony był także ks. A. Jan 
czarski za postawienie krzyża w Studziannie z napisem „Za zabitych 
w W arszawie 1861 r.” 15s.

Ks. Bagiński uważany był przez władze na nieprawomyślnegc
i podejrzanego politycznie za przyjmowanie powstańców w klaszto
rze 159. Wreszcie ks. Wacławski za odbieranie przysięgi był zamknięty 
w Opocznie i pozostawał przez 5 miesięcy pod aresztem  wojsko
w y m 160. Najwięcej dla powstania pracował ks. Piw arski, ale też 
najwięcej ucierpiał. Za przekazywanie rozkazów został aresztowany

151 Tamże, r. 1854 nr 466, r. 1855 nr 1465.
152 BSS, J. 1482. Według tego rękopisu Studzianna oprócz świąt głów 

nych miała własny kalendarz uroczystości związanych z obrazem Św. Ro
dziny, z kongregacją i z bractwami.

153 ADS, Filipini, r. 1857 nr 520.
154 Tamże, r. 1855 nr 1804.
155 Ks. P. K u b i c k i  bp, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła

i Ojczyzny w latach 1861—1915, Sandomierz 1933, t. III s. 139.
156 K u b i c k i ,  dz. cyt., s. 661.
157 Tamże, s. 139.
158 Tamże, s. 486.
159 Tamże, s. 662.
190 Tamże, s. 665.



w lutym  1863, a po dokładnej rewizji przewieziony do więzienia 
opoczyńskiego. W net uwolniony, ale schwytany ponownie 28 vel
29 czerwca, gdy przewoził ze Studzianny do Drzewiej' rozkazy po
wstańcze, i uwięziony w Opocznie. W dniu 7 lipca został przew ie
ziony wraz z jedenastom a więźniami do Radomia i tu  oczekiwał 
wyroku; 12 września został skazany na 10 lat ciężkich robót z po
zbawieniem praw  i godności kapłańskiej, a 4 listopada po zatw ier
dzeniu wyroku wywieziony został przez W arszawę na Sybir. Do 
połowy kwietnia 1868 r. przebywał w katordze, potem do 1 grudnia 
1873 mieszkał we wsi Tunka, w guberni irkuckiej, przewieziony na
stępnie do Irkucka 161. Po dziewięciu miesiącach udał się do Spaska 
i tam  pozostawał 6 lat, czyli do połowy września 1880 r. Jego b ra t 
cioteczny, ks. Antoni Sotkiewicz, b. profesor Akademii W arszaw
skiej i urzędnik konsystorialny, wykorzystując swoje stanowisko 
wysłał w roku 1869 oficjalną przesyłkę, zawierającą kilka książek, 
potrzebne upraw nienia do celebrowania Mszy św. i szaty liturgiczne. 
W związku z tą przesyłką gubernator irkucki interweniował w W ar
szawie upom inając konsystorz, aby coś podobnego nie powtarzało 
się w przyszłości, i że ks. Piwarskiego nie tylko ty tu łu ją  księdzem, 
lecz przesyłają mu uprawnienia. Kapłani, skazani na katorgi sybe
ryjskie, pozbawieni byli wszelkich praw  z ty tu łu  święceń. W roku
1880 ks. P iw arski otrzymał paszport pozwalający mu odwiedzić kraj
i z końcem września przyjechał do Warszawy, od 4 X 1880 do 1 X
1881 udało mu się zamieszkać we wsi Wysokin koło Studzianny, 
a następnie z powodu choroby mógł pozostać w Warszawie do m aja 
1882. Pozostawał jednak stale na praw ach zesłańca. 10 m aja 1882 
wyjechał do Smoleńska, ale dzięki staraniom  ks. bpa Sotkiewicza 
otrzymał zwolnienie z zesłania 25 stycznia 1884 i powrócił do Wy- 
sokina. Ks. bp Sotkiewicz prowadził walkę z gubernatorem  gene
ralnym  o przywrócenie ks. P iw arskiem u praw  kapłańskich i możli
wość przyjęcia beneficjum  proboszczowskiego, ale przez dwa lata 
wysiłki te były bezskuteczne. Dopiero 16 września 1885 car przy
wrócił ks. P iw arskiem u godność kapłańską, lecz władze rządowe 
zgodziły się, aby mógł piastować stanowisko tylko wikariusza. 
W styczniu 1885 bp Sotkiewicz mianował go wikariuszem  adm ini
stratorem  w Klwowie, a w czerwcu tegoż roku przeniósł go na rze
komego wikarego, a faktycznie adm inistratora parafii Tczowskiej 
koło Zwolenia. Ks. P iw arski zmarł 2 lutego 1889 roku w Tczo
wie 182.

Po wywiezieniu ks. Piwarskiego na Sybir z polecenia kurii die
cezjalnej dziekan opoczyński ks. Szczepański objął nadzór nad ma-

161 J. S. P i e t r z a k ,  K sięża  po w s ta ń cy  1863, Kraków 1916, s. 86—87.
162 ADS, Filipini, lata 1852—1866; K u b i c k i ,  dz. cyt:, t. III s. 160— 

164, 662—665; „Przegląd Kościelny”, Poznań 1889, s. 351; AFT, List ks. 
A. Szczęsnego, proboszcza par. Tczew z dnia 28 III 1968 r.

jątk iem  kongregacyjnym, którym  zarządzał ks. J. Bagiński. Rów
nocześnie konsystorz sandomierski napisał do ks. A. Janczarskiego, 
k tóry został regensem kancelarii konsystorskiej w Warszawie, po
w iadam iając go o aresztowaniu ks. Piwarskiego i polecając objęcie 
adm inistracji kongregacji i parafii studziańskiej163. Ks. Janczarski 
odpowiedział, że nie może spełnić prośby i nie wróci do Studzianny, 
bo otrzymał ważne zadanie od biskupa warszawskiego Szczęsnego 
Felińskiego, przebywającego na w ygnaniu 1M.

W dniu 1 grudnia konsystorz mianował proboszcza w Drzewicy 
ks. Gordana przełożonym Studzianny (delegatus apostolicus), a ka
sjerem  i faktycznym  rządcą ks. Bagińskiego, ale ani ks. Gordan, 
ani ks. dziekan z Opoczna, ani ks. Janczarski proponowanych sta
nowisk nie przyjęli, a wszyscy postawili wniosek, żeby przełożonym, 
mimo młodego wieku, został ks. B agińsk i1M. Ks. Janczarski zapro
ponował protektorat ze strony ks. Gordana, lub ks. Drążkiewicza 
z Opoczna, a sam przyrzekł m oralną opiekę i obecność co pewien 
czas na kilka dni. K uria zgodziła się na tę propozycję i zamianowała 
ks. Bagińskiego przełożonym. Cieszył się on dobrą opinią, był gor
liw ym  duszpasterzem, pracowitym  gospodarzem i wielkim  ascetą. 
Działalność jego była zadziwiająca (relacjonował to kurii ks. Gordan 
i-. Drzewicy): urządził dom, uporządkował ogród zakładając klomby, 
kw ietniki i traw niki, ozdobił ołtarze 166.

Za czynny udział w powstaniu rząd carski mścił się na zakonni
kach i postanowił zlikwidować sprawy zakonne. Został wydany 
ukaz carski 8 listopada (27 października) 1864 wraz z przepisami 
dotyczącymi utrzym ania i zarządu klasztorów, opracowanymi przez 
m inistra spraw  wewnętrznych, które car zatw ierdził 4 grudnia 
(22 lipstopada) 1864 r. W myśl tego prawa, tam  gdzie w tym  mo
mencie było w klasztorze ponad 8 osób zakonnych, klasztor miał 
pozostać etatowym; gdzie liczba nie była pełna, klasztor staw ał się

163 ADS, Filipini, r. 1863, nr 568, 578, 1679.
164 Tamże, r. 1863 nr 1679.
185 Tamże, r. 1863 nr 1659.
18(1 Tamże, r. 1864. List biskupa sandomierskiego do Zgromadzenia. 

M. in. biskup pisze: „Jeżeli ciąży na nas jako na pasterzu Diecezji obo
w iązek  troskliwego czuwania nad moralnym dobrem i porządkiem Zgro
madzeń zakonnych w  diecezji sandomierskiej znajdujących się, to przed
miotem wyłącznego nabiera zajęcia się naszego jest Szanowne Zgroma
dzenie XX. Filipinów w  Studziannie...”. „...Oprócz tego skłania nas do 
wejrzenia w  interesy XX. Filipinów okoliczność, że Studzianna jest je
dynym zgromadzeniem w  całej Kongresowej Polsce zależącym przez po
średnictwo Władzy Diecezjalnej od Stolicy Apostolskiej i innego 
Zwierzchnika Duchownego nie ma nad sobą. W skład zaś Zgromadzenia,
o którym mowa, wchodzą kapłani, jakkolwiek z przejęcia swego powo
łania i nieposzlakowanych obyczajów, jednak dość jeszcze młodzi, dla
których bliższa opieka nie będzie zbyteczna...”. Patrz także: ADS. Fili
pini, r. 1864, Opinia ks. Gordana o ks. Bagińskim. Opinie o nim księży 
W acławskiego i Lewandowskiego bardzo pozytywne.



nieetatowym. Różnica polegała na tym, że ukaz likwidował klasztory 
nieetatowe automatycznie, etatowe zaś miały pozostać, ale były 
skazane na wymarcie, gdyż nie wolno było przyjmować nowych 
członków. Kongregacja studziańska liczyła w tedy 6 osób, stąd pod
padała pod likwidację. Komisja rządowa z 4/24 stycznia 1865 roku 
zaliczyła kongregację do zakonów i kapłani tam  przebywający otrzy
mywać mieli rocznie 40 rubli srebrnych. Konsystorz wyjaśnił, że 
kapłani kongregacyjni są księżmi świeckimi, nie m ają ślubów, żyją 
wspólnie, jak mansjonarze, i prowadzą duszpasterstwo — także 
jeden z nich jest urzędnikiem Stanu Cywilnego. Zgromadzenie 
księży w ikarych katedralnych, czy kolegiackich i m ansjonarzy okre
sowych skasowane być nie może, bo byłoby to ze szkodą dla kościoła 
parafialnego.

Biskup i konsystorz bronili kongregacji i miejsca cudownego. 
Kuria pisała do kongregacji, zachęcając do modlitwy: „tylko cud 
może Was uratować. Byłoby rzeczą sm utną widzieć Studziannę 
opuszczoną i Wasze imiona czytać w katalogu kończącym szeregi 
stróżów sanktuarium ”. Biskup pisał w liście odręcznym:

„Czuję się w  sumiennym, religijnym obowiązku stanąć w  obronie 
miejsca, w  którym wierni moi i ja sam, łask niebieskich przez przyczynę 
Najśw. Panny w  sposób cudowny doświadczyliśmy i lękam się odpo
wiedzialności przed Bogiem, abym kiedyś za przemilczenie tej okolicz
ności i nie w yśw ietlenie wszystkiego rządowi, czym jest rzeczywiście 
Studzianna, nie byl sądzonym” 167.

Dekret sądowy znoszący kongregację wyjaśniał, że komisja rzą
dowa nie rozpatruje, czy księża kongregacyjni są duchownymi 
świeckimi lub zakonnymi, ale to zgromadzenie według akt i w ru- 
bryceli było zawsze wśród kongregacji zakonnych, dlatego podpada 
pod art. 23 ukazu z 8 listopada 1864 r., mocą którego przepisy 
postanowione tym że ukazem względem klasztorów rozciągają się 
na wszystkie w ogólności domy zakonne rzymsko-katolickie, kon
gregacje, kolegia księży i inne tym  podobne in sty tu c je t6s.

W dniu 3 października 1865 ks. Cordan donosił do kurii, że
2 października zjechał do Studzianny wysoki naczelnik wojenny 
powiatu Opoczno, m ajor Zacharów, w towarzystwie urzędnika ad
m inistracyjnego i po ogłoszeniu kasacji zgromadzenia — księży 
Bagińskiego i Lewandowskiego odesłał na mieszkanie do Często
chowy (nie było drugiego klasztoru kongregacji na terenie zaboru 
rosyjskiego) a ks. Wacławskiego pozostawił na miejscu, aby dusz- 
pasterzował. Była propozycja, aby ks. Bagiński wrócił do Studzianny

167 ADS, Filipini, r. 1865 nr 90.
168 Tamże, r. 1865 nr 1639.

w charakterze wikarego 169. K leryka kongregacyjnego przeniesiono 
do diecezji. Parafia Brudzewice została przemianowana na stu- 
dziańską.

W styczniu 1866 władze cywilne zgodziły się na pracę duszpa
sterską księży kongregacyjnych wT diecezji sandomierskiej, ale pod 
warunkiem , że nie wrócą do Studzianny 17°. Ks. Lewandowski po
szedł do Staszowa (t 1908), ks. Bagiński do Wójcina, pow. Opoczno 
(f 1904)m . Ks. Wacławski poszedł do Białobrzegów radomskich; 
w  roku 1868 bp sandomierski proponował mu stanowisko wicere- 
gensa w seminarium diecezjalnym, ale on go nie przyjął. W roku 
1869 został proboszczem w Nieznamierowicach, zm arł w 1873 r. 1,2.

Wraz z likwidacją kongregacji zlikwidowano m ajątek kongrega- 
cyjny, a bibliotekę przewieziono do Sandomierza. W roku 1818 bi
blioteka studziańska wykazywała 1873 pozycje, a po przewiezieniu 
do Sandomierza sporządzono katalog księgozbioru liczący 1893 ty 
tuły. Widocznie wiele książek zginęło, w tym  32 rękopisy, praw do
podobnie kroniki i księgi protokołów 17S.

W dniu 26 lutego 1866 r. proboszczem Studzianny został ks. Ber
natowicz 174, następnie od roku 1898 ks. T. Migowski, a ks. Zbroja 
został jego pomocnikiem i następcą po nim 175.

W dniu 26 stycznia 1920 kuria oficjalnie otworzyła parafię stu- 
dziańską ’76; najpierw  pracował tam  ks. Zwoliński, a od 20 czerwca 
1920 r. proboszczem został ks. Wiechecki i pełnił ten urząd do prze
jęcia Studzianny przez kongregację w roku 1928 177.

P R Ó B Y  Z A Ł O Ż E N IA  K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  SW . F I L IP A  N E R I 
W Z D Z FE Z U  P O D  B O R K IE M

We wczesnym średniowieczu istniało miasto Zdzież (lub Zdziesz), 
ale po pożarze w 1420 r. nowe odbudowało się obok, pod mianem 
Borek. Z kościoła zdzieskiego pozostały tylko dwa obrazy: jeden 
malowany na drzewie przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem 
na lewej ręce, drugi rzeźbiony na podobieństwo pierwszego z Chry
stusem  złożonym z Krzyża 178. Na miejscu starego kościoła zbudo-

169 Tamże, r. 1865 nr 1895.
179 K u b i c k i ,  dz. cyt., s. 139; ADS, Filipini, r. 1866 s. 136.
171 K u b i c k i ,  dz. cyt., s'. 225.
172 Tamże, s. 665.
173 ADS, Filipini, r. 1865 nr 1521; BSS, Teki Wiśniewskiego.
174 ADS, Filipini, r. 1866 nr 338.
175 Tamże, r. 1898 nr 1639, r. 1915 nr 796.
178 Tamże, r. 1920 nr 2139.
177 Tamże, r. 1920 nr 2139.
178 Ks. A. B r a n d o w s k i ,  Historia kościo łów  zdz ieskich ,  Poznań 

1889; t e n ż e ,  Kościół zdz ie sk i  iv parafii boreckiej,  Poznań 1880; M. K. 
T r e t e r, Obrona i s ława K ró le s tw a  Polskiego, ozdoba Wielkopolski?  
C udowna M atka Boża w  kościele zdz iechow sk im ,  Kraków 1647; N . P a j -



wano w Zdzieżu mały kościół drew niany i tam  umieszczono ocalałe 
obrazy. Odtąd sława ich bardzo wzrosła.

W czasie reform acji właściciel m iasta dziedzic Borkowski za
w ładnął wszystkimi dobrami kościelnymi, dokum enty nadania w ła
sności popalił, a duchownych wypędził, miejsce kultu  zamienił na 
stajnię. W czasie publicznego niszczenia obrazów kościelnych i p ry 
w atnych stare obrazy z kościoła zdzieskiego zdołano ukryć i zacho
wać. Nabożeństwa katolickie odbywały się potajemnie, a duszpa
sterstw o sprawował pleban ks. Maciej Jeżew sk i17“.

Ze śmiercią Borkowskiego wróciła swoboda kultu. Proboszczem 
io sta ł mianowany ks. Feliks (Szczęsny) Duraniusz, nazywany także 
Durewiczem, pochodzący ze Śremu lso. Zbudował on wkrótce nowy 
kościół z ofiar ludzi powracających do Kościoła Katolickiego, jako 
wotum przebłagalne. Ufundował uposażenie dla siedmiu m ansjona- 
rzy, dla służby kościelnej, organisty i kantora oraz postarał się
0 erekcję bractw : Sw. Różańca, Sw. Im ienia Jezus, Aniołów Stróżów, 
Sw. Izydora rolnika oraz literackiego; stworzył także fundusz dla 
kaznodzieji1S1,

Sława obrazu M atki Bożej w Zdzieżu rosła i to skłoniło bpa 
poznańskiego Jędrzeja z Bnina Opalińskiego do wyznaczenia w  r. 
1619 komisji duchownej, aby zbadała łaski uzyskane przy tym  obra
zie. W skład komisji weszli: ks. bp sufragan Stanisław Hap, ks. St. 
Kochaniusz, dziekan krobski, proboszcz pempowski, ks. St. Tre- 
m ensa (vel Sremensa) dziekan nowowiejski i pleban wiłkowyjski 
oraz St. Staszewski pisarz konsystorialny 182.

Dzięki tej komisji obraz uznany został za cudowny, oddany czci 
publicznej, a otrzym ane łaski ogłoszono drukiem  w  roku 1683 183.

W połowie XVII w ieku ks. Duraniusz postanowił założyć kon
gregację Oratorium. Podobno otrzym ał z Vallicelli listy zachęcające
1 tekst Instytutu, ale nie m ając odpowiednich budynków umyślił 
naprzód zbudować większy kościół i odpowiednie mieszkanie. Roz
począł budowę obecnej świątyni, ale niewiele ponad ziemię w y
ciągnąwszy mury, zmarł w roku 1642 184.

z d e r s k i, N o w y  kościół w  Zdzieszu  pod  Borkiem ,  Roczniki PTPN, 
t. XXXIV: 1907, s. 247—271; D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 46—71; 
Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  t. II s. 329—340; S. K o z i e r a w s k i ,  Sze-  
m a ty z m  u s tro jó w  parafia lnych dz is ie jsze j  archid iecezj i  poznańskie j,  Po
znań 1935, s. 467; P a m ią tka  jubileuszu.. .,  t. I s. 59.

179 D o m i n i k o w  s k i, dz. cyt., I s. 47—50.
180 Ks. A. B r a n d o w s k i ,  Ś w ią to b l iw y  k ap łan  Feliks D urew icz ,  

Poznań 1883; P a j z d e r s k i ,  dz. cyt., s. 254—258.
181 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  I s. 50—54.
182 Tamże, I s. 54; N o w a c k i ,  dz. cyt. ,  t. II s. 186, 281, 326, 625, 

637, 771.
188 C u dotw órcze  dzieła  P rze n a jśw ię tsze j  B oga-R odzicy  P an ny  p rzy  

obraz ie  Jej  zd z ie s zew sk im ,  r. 1683.
184 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  I s. 55—56; P a j z d e r s k i ,  dz.  

cyt. ,  s. 258.
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12. Studzianna, wnętrze kościoła, w  wielkim  ołtarzu cudowny obraz
Matki Bożej
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14. Studzianna, kościół Sw. Anny zbudowany w  1765 r. na miejscu 
starego kościoła z 1673 r.

Następcą jego został ks. Adam Budziecki, proboszcz z Jarocina. 
Wcześniej bp Jędrzej Szołdrski proponował mu kanonię poznańską, 

u on jej nie przyjął, a probostwo zdzieskie otrzymał od Anny 
7 Bnina Przyjemskiej. Skończył budowę kościoła, wyposażył go, 
zainteresował się Instytutem  Oratorium  i dążył do zrealizowania 
myśli ks. Duraniusza i własnych planów. Postarał się o fundatorów  
na utrzym anie siedmiu spowiedników (byli to: W. Mycielski, Ko
narska i Przybysławski); na te cele kupił folwark Strzyżewko. Zbu
dował plebanię, wykupił dwa domy i przystosował je  na mieszkanie 
dla kapłanów’ św. Józefa, założył bibliotekę. Wszystko to świadczy
0 dużym napływie pielgrzymów i o wielkiej aktywności ks. Bu- 
dzieckiego. Dobrodziejów nie brakowało, Ks. T reter w ystaw ił dom 
dla prom otora bractw a św. Izydora, ks. Brandwicz także zbudował 
dom na podobne cele.

Ks. bp Branecki sufragan poznański ustalił fundusz na u trzym a
nie kapelana-dozorcy cudownego obrazu. Zliczywszy wszystkich 
mansjonarzy, spowiedników, promotorów bractw  było w7 Zdzieżu 33 
duchownych 185.

Sam ks. Budziecki był przykładem  pod każdym względem: pracy 
w  konfesjonale, kaznodziejstwa, obsługi pielgrzymów, nawiedzania 
chorych, administracji, innowacji ćwiczeń duchownych. Otrzymał 
cd  biskupa Szołdrskiego i Czartoryskiego władzę dowolnego apro
bowania kapłanów do spowiedzi oraz sądzenia i karania duchowień
stw a przy obu kościołach: zdzieskim i boreckim. Mimo wszystko 
nie potrafił klerowi zaszczepić pragnienia przyjęcia Insty tu tu  jako 
norm y życia i pracy, spotykał się bowiem z samowolą i prywatą, 
które niweczyły jego zam iary i szarpały dobro wspólne. Ostatecz
nego zniszczenia jego zamiarów dokonała okupacja szwedzka w ro
ku 1655. Oddano wiele skarbów na kontrybucję dla wroga, część 
z nich łącznie z cudownym obrazem ks. Budziecki wywiózł do Trzeb
nicy. Dwa lata tu łał się jako wygnaniec, a wróciwszy w roku 1657 
do Borku, zastał same ruiny. Zachorował na podagrę i zmarł 
28 grudnia tegoż roku 183.

Ks. Jan  Trzemiński był jednym  ze współpracowników ks. Bu- 
dzieckiego. Zostawszy proboszczem, sprowadził z klasztoru trzeb
nickiego obraz ze skarbami. Odbyło się uroczyste, manifestacyjne 
powitanie. Od Trzebnicy aż do Borku wiwatowano na cześć obrazu
1 umieszczono go tymczasowo w kościele pogorzelskim. Dopiero gdy 
ks. bp Tolibowski poświęcił kościół w Zdzieżu, procesyjnie w pro
wadzono do niego obraz; biskup przeprowadził w izytację kościoła
r—-------------

185 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 57—60; P a j z d e r s k i ,  dz. cyt.,
6. 256. Poświęcenie kościoła miało miejsce w  roku 1657 za bpa Tolibow- 
skiego, pod wezwaniem NMP i św. Filipa Neri.

186 P a j z d e r s k i ,  dz. cyt., s. 258; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I 
s. 57—63; Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., s. 338.

6 — N a sz a  P rz e s z ło ś ć  t .  X X X II



zdzieskiego i stwierdził, że ma on więcej duchowieństwa od deka
natu koźmińskiego. Ustanowił nowy dekanat borecki, a każdorazo
wego proboszcza ustanowił dziekanem natum .  Uroczystości i w izy
tacja odbyły się 8 września 1658 r., a 23 stycznia 1660 biskup m ia
nował ks. Trzemińskiego egzaminatorem i sędzią miejscowego du 
chowieństwa.

Ks. Trzemiński był bardzo gorliwym  duszpasterzem, ale nie po
siadał zdolności rządzenia. Nie tylko nie umiał zyskiwać zaufania, 
ale budził nieufność. U tracił w ielu duchownych ze swego grona, 
ostatecznie pozostało ich osiemnastu przy obu kościołach. Trw ali 
oni w sposobie życia, wprowadzonym przez ks. Budzieckiego, kie
rując się Instytutem  Oratorium. Ks. Trzemiński okazywał wyraźną 
niechęć do Instytutu, ale ks. bp Tolibowski, który wiedział, ile za 
staraniem  ks. Duraniusza i Budzieckiego skorzystali z zasad Insty 
tu tu  Oratorium  księża zgromadzeń, wezwał ks. Trzemińskiego, ofia
rował mu pomoc i zachęcał, aby kontynuował dzieło poprzedników. 
Ks. Trzemiński bojąc się utracić urząd proboszcza, gdyż po przy
jęciu Insty tutu  i po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską u tra 
ciłby ten tytuł, gdyby w wyborach nie mógł uzyskać wymaganej 
ilości głosów, założył stowarzyszenie księży według własnego kon
ceptu pod nazwą kongregacji m ariańskiej. Spisał ustawy i oddał je 
bpowi Tolibowskiemu do zatwierdzenia, a biskup 10 m aja 1662 
zatwierdził kongregację i konstytucje 1E7.

Ustawy te raczej były tworem wyobraźni i bardzo teoretyczne, 
a nie wypływały z praktyki życiowej, a kiedy kongregacja oddała 
je pod ocenę kapłanów z Yallicelli, ks. A. Bellucius orzekł, że taką 
kongregację we Włoszech utrzym ują zwykle kupcy między sobą, 
ale nie k a p łan i183. Biskup, widząc fiasko kongregacji mariańskiej, 
wezwał ks. Trzemińskiego i nadal zachęcał go do zaprowadzenia 
Insty tutu  św. Filipa, jako doświadczonego i powagą Stolicy Apo
stolskiej zatwierdzonego. Wyłożył mu 500 czerwonych zł na bieżące 
wydatki związane z założeniem kongregacji, ale potem odebrał je  
widząc obojętność ks. Trzemińskiego. Na wieść o powstaniu kon
gregacji w Zdzieżu zgłosił się na członka ks. P io tr Adam Smoszew- 
ski, który powrócił z Rzymu i przywiózł obraz św. Filipa Neri. Za 
staraniem  ks. T retera obraz ten został umieszczony w ołtarzu. Gdy 
jednak spostrzegł, że sprawa Insty tutu  nie posuwa się naprzód, 
wycofał się ze wspólnego życia. Ks. Trzemiński nadal trw ał przy

187 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 63—69; AFG, Zbiór dok. nr 2, s. 3; 
N o w a c k i ,  dz. cyt., s. 637, 771. Przy tej okazji należy sprostować, że 
rzeczywiście przy kościele w  Zdzieżu istniała kongregacja mariańska. 
W archiwum kongregacji gostyńskiej są zachowane dokumenty erygujące 
tę kongregację w  Zdzieżu powagą biskupa Tolibowskiego, a także ks. No
wacki na innym miejscu (s. 637) wspomina o istnieniu mansjonarzy „Ma- 
ryanów” przy kościele zdzieskim.

188 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., I s. 69.

1?
swojej kongregacji m ariańskiej i w  roku 1673 w ystarał się na sejmie 
warszawskim  za króla Michała Wiśniowieckiego o konstytucyjną 
donację wieczystą wsi Rajsko w powiecie kalisk im 18’.

Powzięty przed rokiem  1642 przez ks. Duraniusza zam iar zapro
wadzenia kongregacji O ratorium  w Zdzieżu, popierany przez ks. 
Budzieckiego, a zaniechany przez ks. Trzemińskiego doszedł do 
skutku w roku 1679 za staraniem  ks. Grudowicza. W kościele zdzie
skim pozostała do dzisiejszego dnia pam iątka po ks. Grudowiczu, 
mianowicie nad głównym portalem  jest orzeł biały i berła U niw er
sytetu Jagiellońskiego, którego ks. Grudowicz był docentem p ry 
w atnym  filozofii, i napis „Gloria gentis, decus Maioris Poloniae” 1M

Na tem at zaprowadzenia kongregacji Oratorium  w  Zdzieżu pisat 
jeden z poszkodowanych kapłanów, czyli z tych którzy dotychczas 
pracowali przy kościele, a z nastaniem  kongregacji do niej się nie 
zaliczyli:

„Po zejściu jego [ks. Trzemińskiego] prędkim podany od kollatorów  
następcą ks. Stanisław Grudowicz, Mistrz niegdyś, profesor sławnej Aka
demii Krakowskiej, kapłan zgromadzenia św. Filipa Neri, przyzwawszy 
towarzyszów pod tymiż ustawami żyjących do kościoła zdziechowskiego 
ich wprowadził i w  przedniejsze urzędy naśladowcom swojego Instytutu 
oddał, dawnych zaś i dobrze zasłużonych kapłanów przy swoich tylko 
funduszach i kapelaniach zostawił. Co jeśli z większą wygodą i miejsca 
świętego ozdobą pomnożenia chwały Boskiej i Jego kochanej Rodzicielki 
będzie, czas pokaże, który potoczne sprawy najlepiej tłum aczy” m .

Żaden z kapłanów dotychczas pracujących przy kościele nie za
pisał się do kongregacji przy jej introdukcji. Pozostali przy daw
nych funduszach i kapelaniach, ale krzywdy nie mieli, gdyż tego 
wyraźnie domagali się od pba poznańskiego, kiedy zamierzono za
prowadzić kongregacje. Właściciele Borku zaprezentowali ks. G ru
dowicza; został on na ten  urząd wprowadzony i potwierdzony
27 listopada 1678 roku, ponieważ dekret erekcyjny kongregacji m ia
nuje go od tej daty proboszczem-ordynariuszem zdzieskim. Dopiero 
po ustaleniu siebie na nowym miejscu rozpoczął starania o zapro
wadzenie w Zdzieżu kongregacji: był jej promotorem, introduktorem  
i przełożonym. Z tym  zamiarem  przyjął probostwo zdzieskie, aby 
zaprowadzić kongregację, skłonił kolatorów do swego zamiaru 
i uprosił biskupa poznańskiego oraz konsystorz. żeby wnieść prośby
o dekret erekcyjny i zapoczątkować proces przed trybunałem  apo
stolskim o bullę aprobacyjną tejże kongregacji w Zdzieżu 192.

189 Tamże, I s. 70—71.
190 P a j z d e r s k i ,  dz. cyt., s. 259; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II 

s. 95 nn.; AFG, Zbiór dok., Kopiarz nr II 3—5.
191 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 95.
192 Tamże, II s. 96—97.



Ks. bp Stefan Wierzbowski wydał komisorium na osobę ks. H ie
ronim a Wierzbowskiego, proboszcza i oficjała poznańskiego z zu
pełną swobodą działania. Tę sprawę poparli Przyjemscy, właściciele 
borkowscy, i zostały ogłoszone listy zapozywalne 28 listopada 1678 r. 
do Poznania oraz do wszystkich, którzy są zainteresowani lub uw a
żają, że powstanie kongregacji w Zdzieżu wyrządzi im krzywdę. 
W czasie wydania dekretu erekcji nie było sprzeciwu, zgłosili się 
osobiście księża: Wiełkowicz, Kastenowicz, listownie: Maniszewski, 
Korybski i prosili tylko, aby nadal mogli pozostać przy swoich 
zajęciach i urzędach.'K s. Grudowicz otrzym ał dokum ent erekcyjny, 
mocą którego on i jego następcy otrzym ali wszystkie praw a i przyw i
leje, jakie uzyskali poprzednicy. Kongregacji było przyznane prawo 
wyboru proboszczów według przepisów Instytutu, dowolnego rzą
dzenia kościołem, jego dochodami, własność wszelkich ozdób, sprzę
tów, sreber, klejnotów. Wcielone zostały wszystkie fundusze, brac
tw a wraz z dochodami. Dotychczasowi kapłani mieli zastrzeżoną 
dożywotnią posiadłość z ich funduszami i ciężarami

Dekret erekcyjny zobowiązywał kongregację w Zdzieżu do za
chowania ustaw  i p raw  zatwierdzonych dla kongregacji mariańskiej. 
Ks. Grudowicz zgodził się na te w arunki, ale oświadczył, że ustaw  
m ariańskich nie może zrównać z postanowieniami Insty tutu  . Ma
jąc dekret erekcyjny, przystąpił zaraz do starania o bullę aproba- 
cyjną; otrzym ał ją wraz z licznymi odpustami 18 m arca 1679, a b i
skup poznański zatwierdził ją 105.

Introdukcji kongregacji dokonano 29 września 1679 r. Z Pozna
nia przybył ks. Hieronim Wierzbowski, proboszcz katedralny, oficjał 
generalny, sekretarz królewski i komisarz biskupi. Ogłosił swą 
jurysdykcję w kościele św. Stanisława w Borku i wezwał publicznie 
ks. Grudowicza, aby m u przedstaw ił dokumenty. Ks. Grudowicz 
złożył bullę i dekret, które zostały odczytane publicznie. Potem  od
była się procesja, w  której szły wszystkie bractwa, niesiono też 
obraz św. Filipa, ze śpiewem litanii do Matki Bożej, z udziałem licz
nego duchowieństwa. Przed kościołem zdzieskim ks. komisarz oddał 
klucze ks. Grudowiczowi i innym kapłanom, przybyłym  z Gostynia. 
Żaden z miejscowych księży nie zapisał swego imienia w księdze 
członków kongregacji, co świadczyło o zimnym przyjęciu kongre
gacji, a zapewne o zazdrości, oraz nie zapowiadało nic pomyślnego. 
Kongregacja posiadła zupełną władzę tak  duchowną, jak  czasową 
r.ad kościołem. Ks. Grudowicz ucałował ołtarz i podobnie uczynili 
ks. Sanner, ks. Dy liński, ks. Sowczyński, protestując według for-

ms Tamże, II s. 98—99; AFG, Dekret erekcyjny z 27 lipca 1678 r. 
m  D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 99; AFG, Kopiarz nr II s. 3. 
ms D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II, Tenor dekretu introdukcyjnego 

z 29 w rześnia 1679; AFG, Kopiarz.

muły za spokojnym posiadaniem. Kazanie na sumie głosił ks. Fr. 
M ielżyński196.

Jak  układało się życie kongregacyjne i jak przebiegała praca 
duszpasterska, czy dołączono probostwo borkowskie, czy ks. G rudo
wicz b j ł przełożonym i proboszczem z nominacji, czy z wyboru 
i jaki był skład kongregacji, o tym  nic nie wiadomo. Pewne jest, 
ze ks. Grudowicz um arł na tym  urzędzie, w testamencie, spisanym 
krótko przed śmiercią w 1684 r. podpisał się: „M. Stanisław  G ru
dowicz ... In troductor,  P raepos itus  Congregation is  O ratorii  in Zdziesz ,  
Decanus B orkov ien s is” 197.

Po śmierci ks. Grudowicza kongregacja zdzieska upadła z powodu 
zaprzeczenia jej przez dziedziców borkowskich praw a do wolnego 
wyboru proboszcza. Tego nie dopatrzył ks. Grudowicz, by w dekre
cie erekcyjnym, przy postanowieniach o wolnym wyborze probosz
cza przez kongregację, podano dowody zrzeczenia się tego prawa 
przez kolatorów. Ze śmiercią ks. Grudowicza właściciele, podmó- 
wieni, wykorzystali ten moment i zażądali dla siebie praw a prezen
tacji na stanowisko proboszcza. Następny błąd polegał na tym, że 
przyjęto obowiązek zachowywania ustaw mariańskich, które' przy
znawały konsystorzowi praw o prezentacji proboszcza zdzieskiego. 
Gdy po śmierci ks. Grudowicza kapłani kongregacjom w ybrali prze
łożonym i proboszczem ks. Jana Sowczyńskiego, właściciele Borku 
narzucili im innego proboszcza 193. Zachowały się pisma ks. K aliń
skiego, w  których zbija zarzuty prokuratora, jakoby nowa kongre
gacja w Zdzieżu była zaprowadzona nieprawnie, w brew  przepisom 
swego Instytutu, ponieważ istniała już kongregacja mariańska, 
a podejm ując się zachowania jej praw, grzeszyła przeciw własnym 
prawom  199.

Kongregacja w Zdzieżu cały ten problem przekazała do rozpa
trzenia kongregacji w Vallicelli i otrzymała z Rzymu odpowiedź: 
„że lepiej porzucić miejsce, aniżeli gwałcić Insty tu t” 200. Wtedy

_ 195 D o m i n i k o w s k i , dz. cyt., II s. 100—102. Dekret introdukcyiny 
jak wyżej. J J

197 AFG, Testament ks. Stanisława Grudowicza z 4 lipca 1684 r
19s D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 103—104.
199 AFG, Kopiarz s. 108, nr LVIII; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt,, 

s. 104. Autor, powołując się na 4 rozdział Instytutu, że kongregacja na 
podstawie breve Christifidelium, zatwierdzającego konstytucje dla Valli- 
celli, nie może podejmować się opieki nad inną kongregacją, zarzuca 
ks Grudowiczowi, że zgrzeszył przeciw konstytucjom, łącząc’ Instytut 
Filipa z kongregacją mariańską i udawadnia, że kongregacja została za- 
łozona nieprawnie, na co przytacza argumenty: 1. lex prohibitiva singu- 
laris praevalet, 2. konstytucje mówią o niezależności domu od domu, 
rozdz. IV, 3. kongregacja mariańska nie miała zatwierdzenia władz Sto- 
licy Apolstolskiej, 4. konstytucja mariańska nie zdała egzaminu, więc nie 
nadawała się do zjednoczenia, 5. potrzeba było zgody ojców z Vallicelli 
tak wynika z bulli: „Cum dilecti”.

200 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., II s. 105.



członkowie kongregacji zdzieskiej zlikwidowali wszystkie sprawy 
i powrócili do G ostynia201. Oficjalnie kongregacja Oratorium  
w  Zdzieżu istniała pięć lat.

K O N G R E G A C JA  K A P Ł A N Ó W  Z A Ł O Ż O N A  P R Z E Z  K S . B P A  
ST . W IE R Z B O W S K IE G O  N A  G Ó R Z E  K A L W A R II

O kongregacji kapłanów na Górze Kalwarii, kierującej się zmo
dyfikowanym Instytutem  św. Filipa, kongregacje wielkopolskie nic 
nie wiedziały. Ani ks. Dominikowski, ani ks. Sanner, ani ks. Brze
ziński nic nie wspominają na jej temat. Ks. Brzeziński, opracowując 
hasło „O ratorianie” do Encyklopedii Kościelnej Nowodworskiego, 
pominął Górę Kalwarię, a notatka o niej pochodziła od redaktorów, 
którym  przypadkiem  znana była księga protokołów tej kongregacji. 
Napisali oni tylko tyle, ile mogli dowiedzieć się z tego cennego rę 
kopisu 202. Dokument, rejestrujący trzy sesje kongregacyjne w la
tach 1681—82, zaważył na wydaniu sądu, że kongregacja istniała 
tylko w tych latach, notowanych w protokóle. Nie wiadomo jednak, 
czy poza nią nie istniały jeszcze inne księgi protokołów, bo kongre
gacja kapłanów istniała o kilka lat wcześniej, jak to wynika z róż
nych dokumentów donacyjnych, erekcyjnych, legacyjnych i z w y
roków sądowych, w jakich reprezentowana była przez przełożonych 
będących zarazem proboszczami parafii Góry Kalwarii.

Bezsprzecznie kongregacja kalw aryjska powstała w roku 1672, 
bo w roku 1673 spotykamy się z całym rejestrem  dokumentów, po 
większej części wydanych przeważnie w Czersku, nadających kon
gregacji prawo własności dóbr i sum ofiarowanych jej przez biskupa 
Stefana Wierzbowskiego i innych ofiarodawców, m. in. M ariannę 
Cieciszewską, Malinowską, braci Leśniowolskich, Oczasalskiego. Da
rowizny były dokonywane na ręce przełożonych kongregacji: ks. 
J. Młodzianowskiego, ks. Gołkowskiego, ks. Kostyńskiego, ks. Cie- 
ciszewskiego i innych 203.

201 Tamże, II s. 105—106.
202 Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego, t. 17, Warszawa 1891, 

s. 378—379; Acta capitularia Venerabilis Congregationis S. Philippi Ne- 
rei — Neohierosolimis ad sedes Ecclesiae in Calvaria fundatione pien- 
tissima Illmiac Rndissimi Dni Dni Stephani a Magna Chrząstowo Wierz
bowski Episcopi Posnaniensis erectae, connotata anno salutis MDCLXXXI 
in folio. Bibl. Jagiell. rkps. nr 6240, III/ACap. C; Góra K alw aria , czyli  
n o w y  Hierusalem.  Opis historyczno-statystyczny, Warszawa 1854, s. 9; 
Notatki dotyczące kościołów parafialnych w  archidiecezji warszawskiej 
zebrane przez ks. Wł. Knapińskiego, głównie z archiwum konsystorza 
warszawskiego i archiwów parafialnych w  układzie alfabetycznym w e
dług miejscowości, dot. Góra Kalwaria (1623—1847), Bibl. Jagiell., rkps 
nr 6945.

203 Księga wyroków sądu patrymonialnego w  Górze Kalwarii koło 
Czerska za lata 1680—1755 z dodatkiem odpisów akt i dokumentów z lat

Ksiądz bp Stefan Wierzbowski postanowił ufundować w swej 
wiosce Górze pielgrzymkowe miejsce Kalw arię i nazwał ją Nową 
Jerozolimą. W ystarał się także o podniesienie tej miejscowości do 
rangi miasta. S tary  kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
oddał bernardynom , sprowadził dominikanów (1676), i dominikanki, 
osadził pijarów  (1675) i m arianów (1677), zbudował kaplice św. An
toniego, św. Anny, św. Franciszka Seraf., oraz 12 kaplic, które tw o
rzyły osobną ulicę i służyły za stacje do dróżek Męki Pańskiej 204. 
W ystawił także nowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Krzyża 
i dla obsługi duszpasterskiej parafii i K alw arii założył zgromadzenie 
księży, którym  przekazał Insty tu t św. Filipa Neri dostosowany do 
miejscowych w arunków i według własnej idei 205. Dokonał tego w ro
ku 1672, bo w lutym  1673 przekazał uposażenie (fundatio, seu donatio  
ju n doru m )  oicom i braciom kongregacji św. Filipa Neri istniejącej 
na górze K a lw arii2<l6. W roku 1674 darowizny naniósł na mapę. 
W późniejszych latach kongregacja otrzymywała liczne legaty, w  su
mie uposażenie m aterialne było bardzo dobre.

W roku 1676 kongregacja otrzym ała papieską bullę aprobacyjną. 
A w roku 1678 bp Wierzbowski, jako specjalny delegat apostolski, 
m ianowany przez Kongregację Tłumaczenia Soboru Trydenckiego, 
w ydał ponownie dekret erekcyjny, w  którym  przekazał kongregacji 
św. Filipa parafię, wszystkie praw a i obowiązki z nią związane, 
obsługę pielgrzymów, oraz nowe prawa, zwane L eges. Przełożeni 
kongregacji byli zarazem proboszczami z tytułem  prepozyta i z tym 
urzędem  był związany ty tu ł sędziego patrymonialnego, instancji 
nadrzędnej, apelacyjnej w  stosunku do sędziego miejskiego. Wszyst
kie nadania i przywileje otrzym ały aprobatę królewską w  roku 1673 
i 167 6 207.

W historii tej kongregacji zanotowano tylko trzy sesje kongre
gacyjne. Na pierwszej, 16 sierpnia 1681, obecnych było czterech 
członków przebywających na miejscu i dwóch prałatów : ks. M. Cie- 
ciszewski, kanonik poznański i proboszcz z Łaskarzewa, oraz ks. 
J. Jankowski, archidiakon kijowski i kantor krzemieniecki; protokół 
nie wymienia ks. J. Kostyńskiego dotychczasowego przełożonego. 
W ybrano zgodnie z praw am i W isrzb o w ia n a e  tylko adm inistratora, 
ks. Cieciszewskiego. Nie można było wybrać przełożonego, gdyż

1670—1792. Bibl. Jagiell., rkps nr 6083, III. Dotyczące księży proboszczów-
-przełożonych kongregacji Oratorium w  Górze Kalwarii. Dekrety ks. Ko
styńskiego s. 78—91, ks. Cieciszewskiego w  roku 1681, s. 91.

204 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., t. III s. 329—336.
205 ACap. C, s. 2—15, 17.
206 Vinea Christi (zob. przyp. 1/12).
207 Tamże, Bulla aprobacyjna Klemensa X  z 7 marca 1676 „Ex quo 

Divina M ajestas”; oraz Index Erectionum, visitationum, dispositarum, 
privilegiorum, indulgentiarum, transactionum Congregationis S. Philippi 
Nerii in Góra, sive Neo Jerosolyma. In Monte Calvariae fundatae; Księga 
wyroków sądu patrymonialnego.



7. powodu niepowiadomienia wszystkich proboszczów, będących 
członkami kongregacji, wybory byłyby n iew ażne20S. Kapłanam i 
pracującym i na miejscu w roku 1681 byli: T. Dobrzecki, St. Jarzyna. 
K. Korzyski i W. Sulik. Na tej sesji zanotowano wstępne oświad
czenie, że w kongregacji obowiązujące są praw a ułożone i zatw ier
dzone przez ks. bpa Wierzbowskiego pod nazwą W ierzbow ian ae  -’09.

Właściwa sesja wyborcza odbyła się 13 września 1681, na której 
przełożonym na trzy  lata został ks. Cieciszewsld. Na tej sesji byli 
cbecni ks. ks. Cieciszewski, Jankowski, siedmiu miejscowych kapła
nów i siedmiu proboszczów z okolicznych parafii, tj. z Lewiczyna, 
Goszczyna, Czerska, Czerwonki, Lisia, Chynowa i Rawy. Razem 
wyborców było 16. Oprócz przełożonego w ybrano radę domową, 
w skład której weszli: ks. ks. A. Gołkowski, proboszcz Lewiczyna, 
J. Jankowski, proboszcz w Wildze, Jerzy Sadkowski proboszcz Gosz- 
czyszyna i Sobikowa wreszcie Sz. Pakolski proboszcz Czerwonki. 
Wybrano także pozostałych urzędników: ekonomów, superintenden- 
tów, prokuratora (procurator iurum).  Adm inistratorem  zakrystii zo
stał ks. Wasiewicz, kaznodzieją na uroczyste nabożeństwa ks. Cie
ciszewski i ks. Pakolski, a na dni przedodpustowe ks. Jarzyna. 
Kaznodziejami do kaplic zostali w ybrani ks. Sullo i ks. Wasiewicz, 
spowiednikami wszyscy, którzy mieli jurysdykcję, dyspensatorem 
ks. Dobrzecki i ks. Teofil, przewodnikiem po kaplicach Drogi K rzy
żowej ks. Sullo 210.

Rok później, tj. w 1682 r., odbyła się trzecia sesja, jaka jest za
notowana. Obecnych było tylko czterech kapłanów dotychczas nie 
wspomnianych. Przełożony Cieciszewski był nieobecny nie tylko 
na sesji, ale w kongregacji, na jego stałego zastępcę w ybrano ks. 
Chojeńskiego. Ks. Cieciszewski nie rezydował w kongregacji, był 
gdzieś proboszczem. Przewdopodobnie była to ostatnia sesja kon- 
gregacyjna w Górze Kalwarii. W roku 1683 bp Wierzbowski, widząc 
fiasko powołań do swojej kongregacji, rozwiązał ją  i osadził przy 
kościele św. Krzyża księży świeckich zwanych bartoszkam i albo 
komunistami W roku 1791 zamknięto kościół, był bowiem tak  
zniszczony, że groził zawaleniem. Później rozebrano go i założono 
cmentarz g rzebalny212.

Pozostaje pytanie: dlaczego bp Wierzbowski założył kongregację 
księży, opierając się na idei Insty tu tu  Oratorium? Istniał poważny 
problem organizacji życia i pracy duszpasterskiej k leru  diecezjal
nego pracującego w  większej liczbie, w większych skupiskach ludzi, 
przy kościołach katedralnych, kolegiackich i w miejscach pielgrzym 
kowych. Jeśli w  miejscu pielgrzymkowym nie było zakonników,

ACap. C, s. 3.
209 Tamże, s. 2—17.
210 Tamże, s. 39—40.
211 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., s. 330—331.
212 Encykl. Kośc. Nowodw., t. XVII s. 378—379.

to kapłani diecezjalni obejmowali obsługę, spełniając obowiązki 
i m ając ty tu ły  wraz z dochodami mansjonarzy, promotorów, spo
wiedników, kaznodziei, kapelanów i innych. Istniała jednak potrze
ba zorganizowania ich życia duchowego, zabezpieczenia odpowied
niego poziomu moralnego, wspólnych ćwiczeń i wspólnego stoło
wania. Próbowano różnych rozwiązań, zakładając lokalne kongre
gacje trw ające jedne dłużej, inne krócej, udane mniej lub w ięce j213. 
Problem  ten nurtow ał bpa Wierzbowskiego, wybitnego i w ytraw 
nego duszpasterza. Biskup zakładając kongregację księży, której 
nadał patronat i Insty tu t św. Filipa Neri w swoim wydaniu, chciał 
zrealizować dwa cele. Obsłużyć kościół parafialny połączony z K al
warią, nadać mu wzorcowy charakter nowoczesnego duszpaster
stwa, jakie niewątpliw ie Insty tu t postulował, a kongregacje Orato
rium  prowadziły. Przez takie duszpasterstwo chciał promieniować 
na okolicę. Drugim celem była organizacja życia i pracy duchowień
stwa miejscowego, oraz opieka duchowa i pomoc duszpasterska dla 
duchowieństwa okolicznego. Bp Wierzbowski chciał z takiej kon
gregacji kapłanów jem u całkowicie podległych stworzyć „przystań”, 
„bazę” dla kapłanów sąsiadujących parafii. Oprócz miejscowych 
kapłanów mieli należeć do niej wszyscy kapłani z sąsiedztwa. Mieli 
się oni czuć domownikami w kongregacji, przyjmować naw et pew ne 
urzędy, jak to wynika z sesji wyborczej, i tworzyć radę. Kongrega
cja miała pokoje gościnne, w których każdy kapłan z tego terenu 
mógł zatrzymać się na kilka dni, włączyć się w wspólny tryb  życia, 
brać udział w uroczystych nabożeństwach, czy odprawiać ćwiczenia 
duchowne. Kapłani znajdowali w takim  zgromadzeniu oparcie m ate
rialne, a przede wszystkim duchowe. Sesje kongregacyjne miały być 
zarazem sesjami dekanalnymi. Kapłani z terenu mieli obowiązek 
pomocy duszpasterskiej w  dniach odpustowych i nasilenia ruchu 
pielgrzymkowego, a kapłani miejscowi mieli się odwzajemniać i słu
żyć zastępstwami. Idea była piękna, ale chociaż weszła w tok reali
zacji, nie rozwinęła się należycie i nie przetrw ała -u .

Jakie były przyczyny upadku idei i zawodu ks. bpa Wierzbow
skiego? Odpadają przyczyny m aterialne. Może o tyle trzeba je brać 
pod uwagę, że niektórych pracowników i członków tej kongregacji 
urzekły samodzielne beneficja proboszczowskie. B rak było człowie
ka, zdolnego organizatora, oddanego bez reszty tej idei. Przełożeni 
kongregacji kalw aryjskiej mianowani na początku, potem w ybie
rani, nie wysilali się, a naw et rezygnowali na rzecz intratnego pro
bostwa. Próby takie, dokonywane w owym czasie nie tylko na te re
nie Polski, w małej tylko liczbie udaw ały się i też tylko na krótki 
czas. Nie było ludzi, którzy zdolni byliby poświęcić pryw atne inte-

213 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt., s. 330; N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II 
s. 108, 132, 281, 519, 524, 764, 76€, 771, 772, 776.

214 ACap. C, s. 38—41.



resy dla dobra sprawy. Jedną z przyczyn nieudanego eksperym entu 
r.ależy upatryw ać w samym ustawodawstwie. L eges  bpa Wierzbow
skiego były wymagające, zabrakło im równoważni obowiązków 
z prawami, dlatego zabrakło kandydatów chętnych przyjąć na siebie 
praw dziw ie uciążliwe obowiązki duszpasterskie i moralne. Nieza
leżnie od wyników trzeba z uznaniem spojrzeć na wysiłki bpa 
Wierzbowskiego i pozytywnie ocenić jego zamiary, oraz troskę 
i staranie o podniesienie poziomu duchowieństwa diecezjalnego215.

Na koniec trzeba wspomnieć o treści L eges  ks. bpa Wierzbow
skiego. Jak  dotąd nie znaleziono pełnego tekstu W ierzbow ianae ,  są 
tylko streszczenia, a właściwie to ty tu ły  poszczególnych rozdziałów. 
T en  stan rzeczy nie pozwala nam  poznać szczegółów, ale możemy 
sobie wytworzyć pewien obraz całości tej instytucji.

Pierwsza część zatytułow ana jest D e congregatione  i posiada 
38 rozdziałów, w których określone są obowiązki duchownych przy
należnych do kongregacji, a przede wszystkim cele istnienia tej 
kongregacji. Zadaniem zasadniczym jest sprawne funkcjonowanie 
służby Bożej w takim  ośrodku kultu, jakim  K alw aria została z woli 
i funduszów bpa Wierzbowskiego. Dalsze cele to przykład życia 
kapłańskiego dla innych kapłanów i opieka nad nimi, oraz realizacja 
nowoczesnego duszpasterstw a parafialnego. Pierwsze rozdziały tra k 
tu ją  o stanie praw nym  kongregacji, o w arunkach powołania, o życiu 
kapłanów i ich formacji duchowej. Zadania i obowiązki członka tej 
kongregacji określał trzeci rozdział, k tóry da się streścić w słowach: 
Służba Boża, medytacje, konferencje duchowne, lektura duchowna, 
przykładne sprawowanie sakram entów św., kultywowanie śpiewu, 
dbałość o dokładność i estetykę ceremonii, współczesne metody ka
techizacji, kaznodziejstwo jak  najbardziej skuteczne, kierownictwo 
duchowe, rzetelna obsługa konfesjonału. W sumie jest w nich przy
kład wysokiego poziomu życia duchowego i wzorowe duszpaster
s tw o 216. Członkowie kongregacji mogli posiadać beneficja poza 
miejscem kongregacji, ale jeśli opuszczali kongregację i przyjęte 
obowiązki na przeciąg jednego tygodnia i dłużej, zobowiązani byli 
zostawić zastępcę. To był najsłabszy punkt ustawodawstwa bpa 
Wierzbowskiego i w największej mierze powodował brak  członków. 
Leges  zalecały kapłanom będącym poza domem kongregacyjnym, 
zwłaszcza pomagającym w pracy parafialnej, by dawali dobry przy
kład, odznaczali się gorliwością 21?.

Według zamierzeń bpa Wierzbowskiego członkowie kongregacji 
mieli składać jakąś profesję. Trudno ustalić, jaki mogła ona mieć

215 Vinea Christi .  Ponowny dekret erekcyjny z 16 września 1678 r. 
»« ACap. C, s. 2.
217 Tamże, s. 3.

charakter, zakres, m oc obow iązującą, bo w  tej m aterii został ty lk o  
ty tu ł rozdziału  tej treści: „O jcow ie kongregacji sk ładają p ro fesję” 21s.

Jak  widzieliśmy po skutkach, L eges  nie zdały egzaminu. Z jed
nej strony nakładały one nadm ierne obowiązki i odstraszały. Z d ru 
giej strony L eges  dopuszczały możliwość posiadania beneficjów re- 
zydencjalnych, które pociągały, dając więcej samodzielności, swo
body, a mniej zobowiązań. Zdaje się, że W ierzbov ian ae  zawierały 
ogromną ilość zbyt drobiazgowych przepisów, czym mimo wznio
słego celu nie pociągały, lecz odstraszały. Z braku członków, zwłasz
cza stałego przełożonego, biskup zmuszony był zlikwidować kongre
gację po 10 latach istnienia, chociaż tyle w niej pokładał nadziei 
i ulokował funduszów 219.

K O N G R E G A C JA  O R A T O R IU M  SW . F I L IP A  N E R I W  B IE C H O W IE

Biechowo — stary gród kasztelański, obecnie należący do po
w iatu wrzesińskiego i archidiecezji gnieźnieńskiej, należało kiedyś 
do Pyzdr i do diecezji poznańskiej 22°. Tutejszy kościół parafialny, 
wym ieniany w spisach jako dawno istniejący, założony przez kró
lów w XI w iek u 221, był bardzo bogato wyposażony 222. Nosił on ty tu ł 
sw. P iotra i Pawła. Posiadłość kościelna jeszcze w początkach 
XIV wieku nazywała się Popowo 223.

W XVI wieku Biechowo należało do znakomitej rodziny wielko
polskiej Pompowskich, herbu Gozdawa, którzy przyjęli pro testan
tyzm i oddali kościół dysydentom. Na początku XVII wieku (1612) 
kościół wrócił w ręce katolickie, ale uległ zniszczeniu. Nowy, drew 
niany, zbudowany przez plebana Lasockiego pod wezw. św. P iotra 
i Pawła i Narodzenia NMP został poświęcony w roku 1677 przez 
bpa M. Kurskiego 224. Gdy właścicielem został Świętosław Smarzew- 
ski, pragnął rozbudzić kult Najśw. Maryi Panny, bowiem przecho
wywał cudowny obraz M. Bożej. Postanowił zatem osadzić tu  ka

218 Tamże, s. 10.
2,11 ACap. C, Leges Wierzbovianae.
220 N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II 365; Kodeks Dyplomatyczny W ielko

polski, I s. 137, 299, II s. 1129—1244; Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt. , t. I 
s. 363—365; St. K o z i e r a w s k i ,  S ze m a ty zm  hist. u s tro jó w  paraf ia l
nych dz is ie jsze j  archidiecezji  gn ieźn ieńsk ie j  Poznań 1934 s 14_15-
S ło w n ik  geograficzny,  t. I s. 205; E. C a 11 i e r, P o w ia t  P yzd rsk i  
w  X V I  w.,  Poznań 1888, s. 11; „Pamiętnik religijno-moralny”, Warszawa 
1847, s. 2, 117.

221 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. ,  III s. 95.
222 N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 365; Liber Beneficiorum Lubrańskie- 

go s. 32.
223 S. K o z i e r a w s k i ,  Badania  n a zw  topograficznych archidiecezji  
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224 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  t. I s. 364; N o w a c k i ,  dz. cyt., s. 551; 
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płanów kongregacji Oratorium  223. Poparł go w tym  zamiarze ks. 
Antoni Medelski, pleban biechowski i proboszcz Pyzdr. Ks. Medelski 
podjął się funkcji prom otora kongregacji, a Smarzewski został jej 
fundatorem  i dobrodziejem 226. Aktem grodzkim w  Poznaniu 7 stycz
nia 1718 zapisał na fundusz przyszłej kongregacji, mającej się skła
dać z sześciu członków, 10 000 zł na wsi Biechowo. Fundator zre
zygnował z praw a patronatu, a w liście do kongregacji gostyńskiej 
prosił o ks. Tomasza Kaleckiego, aby mógł uformować kongrega
cję 227. Fundator powoływał się na zamysł Boży, który nim w  tym  
dziele kieruje, i pragnął, aby „oziębłość serca w miłości Bożej, za- 
niedbałą ku Pannie Najśw. ochotę zagrzać” 228. Jak  z tego listu w y
nika, Smarzewski już wcześniej porozumiewał się z ks. Kaleckim 
i innymi kapłanam i kongregacji gostyńskiej. W księdze protokołów 
dopiero pod datą 5 m arca 1718 zanotowano uchwałę. Kongregacja 
zgodziła się wysłać ks. T. Kaleckiego do Biechowa, aby pomógł 
w założeniu kongregacji dając mu możliwość wolnego powrotu ~9. 
Odtąd obaj, ks. Kalecki i ks. Medelski, zabiegali o pozyskanie zgody 
biskupa poznańskiego na erekcję. Bp Krzysztof Szembek zamiano
wał komisarzem dla dokonania erekcji bpa P io tra Tarło _3°. Komi
sarz ogłosił listy zapozywalne na 8 m arca 1718 i przysłał do Biecho
wa komisję, aby spisała inwentarz, daniny, należności i użytki słu
żące kościołowi i plebanii. W m arcu 1718 wydano dekret erekcyjny 
kongregacji Oratorium  św. Filipa Neri w Biechowie, która mogła 
składać się z 6 kap łanów 231.

Do kongregacji był inkorporow any kościół parafialny ze wszyst
kimi budynkam i plebańskimi. Zaaprobowano urzędowy zapis kapi
tału  10 000 zł i cedowane prawo patronatu. Ponadto kongregacji 
zostały przyznane procenty dotychczas służące kościołowi i plebanii 
„dziesięciny, meszne, daniny, role i wsi Pustkowie i P lebaństw o”. 
Dekret erekcyjny nakazywał staranie się o aprobatę Stolicy Apo
stolskiej 232. Na introdukcję wyznaczono dzień 1 m aja 1718 i wysłano 
zaproszenia do okolicznych zakonów i osobistości, między innym i 
do kapłanów z kongregacji gostyńskiej, poznańskiej i studziań-

225 K o z i e r a w s k i ,  Szem atyzm ... ,  s. 16; Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  
t. I s. 364; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  III s. 93—95.

226 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., III 93—103.
227 Tamże, III s. 94.
228 Tamże, III s. 94—95.
229 AFG, Liber actuum capitularium Congregationis Instituti s. Phi- 

lippi Nerii in Sacro Monte Gostinensi (ACap. I) r. 1718; D o m i n i k o w 
s k i ,  dz. cyt.,  III s. 95. _

230 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., III s. 95—96; N o w a c k i ,  dz. cyt. ,  
t. II s. 110—111.

231 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  III s. 96.
232 Tamże, III s. 96—97.

s k ie j233. W uroczystości wziął udział bp Tarło, kilku opatów, kilku
nastu  prałatów , liczni księża i wierni.

Ks. Medelski dokonał form alnej rezygnacji z  beneficjum, ks. K a
lecki ze zgłoszonymi kandydatam i jak  zwykle „protestował za spo
kojnym posiadaniem ” 234. Po uroczystościach dokonano przekazania 
plebanii i inwentarza. Wkrótce na członków zgłosiło się kilku ka
płanów. Wyposażenie majątkowe było obfite, a ponad to, co kongre
gacja otrzym ała z chwila introdukcji Smarzewski zapisał w  sądzie 
grodzkim 19 grudnia 1719 i 5 października 1720: wolne rybołóstwo 
przez cały rok, wolną propinację, grunta wokół kościoła. Wszelkie 
darowizny, protokół introdukcyjny i dekret erekcyjny otrzym ały 
zatwierdzenie konsystorza poznańskiego 31 m arca 1721. W roku 1723 
Smarzewski zapisał jeszcze kongregacji posiadłości zastawne Bie
chowo, a dochodziły też różne legaty 235. Kongregacja posiadała w y
starczające dochody na uczciwe utrzym anie sześciu członków, ale 
wkrótce brakowało kandydatów i członków rezydujących 236. Do
tychczasowy proboszcz ks. Błażej Medelski zrezygnował z benefi
cjum proboszczowskiego na prośbę Smarzewskiego i sam wstąpił do 
kongregacji 237.

Oprócz księży Kaleckiego i A. B. Medelskiego na pierwszych 
członków zgłosili się Jakub Medelski, b ra t byłego proboszcza, ku
stosz kościoła w Środzie, Maciej Szymański dziekan środecki, 
M. Wulkański, proboszcz nietrzanowski i Szymon Kalecki beneficjat 
kościoła szpitalnego we Wrześni 238. Żaden z nich nie rezydował 
w Biechowie, tylko zjeżdżali się na święta, odpusty, naw et dosyć 
często nawiedzali Biechowo 2'ia. Na miejscu pozostawał ks. Tomasz 
Kalecki, obrany pierwszym przełożonym 24°.

Po nim nastąpił w roku 1721 Jakub Medelski. Ks. T. Kalecki 
objął beneficjum  św. Józefa w Borku i wyjeżdżając do Rzymu na
m awiał ks. Augustyna Wyszkowskiego do wstąpienia do kongregacji 
biechowskiej, aby jej zapewnić opiekę duszpasterską i adm inistrację 
m ajątku 241.

Po roku ks. Kalecki powrócił do Biechowa, a w  roku 1723 do
łączył się z rezydencją ks. Szymon Kalecki, ale już w następnym  
roku przyjął komendę w Grabowie, którą obsługiwał w niedziele

233 Tamże, III s. 97.
234 Bulla aprobacyjna Innocentego XII z roku 1721 „Ex quo Divina 

Maiestas”; Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 164; D o m i n i k o w s k i ,  dz. 
cyt., III s. 100.

235 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., III s. 100—101.
236 Tamże, III s. 102.
237 Kronika Kongregacji Biechowskiej (od roku 1721 do 1798), duże 

luki, są protokoły sesji wyborczych, AFG KB, s. 45.
238 N o w a c k i ,  dz. cyt., t. II s. 366, 365.
23* AFG, KB, s. 45; Pamiątka jubileuszu..., t. I s, 257.
24» AFG, KB, s. 42.
241 Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 254.



i święta. Podobnie ks. T. Kalecki przyjął komendę w Nowej Wsi 
i do pracy w Biechowie pozostawał sam ks. Wyszkowski. Po rezyg
nacji ks. Medełskiego w r. 1725 przełożonym został sam fundator 
Świętosław Smarzewski, kleryk niższych święceń, a duszpasterzem 
ks. T. Kalecki. Po trzech miesiącach rządów (3 maja) Smarzewski 
umarł. Nowe wybory odbyły się 31 października, przełożonym został 
ks. Maciej Szymański 242. Rezydował tylko dwa miesiące i to z prze
rwami, a gdy w pożarze spłonęła plebania, opuścił Biechowo. W tych 
latach rozpoczęto budowę obecnie istniejącej świątyni z funduszów 
Smarzewskiego, księży Tomasza i Szymona Kaleckich i ks. Wysz
kowskiego, oraz z funduszów późniejszego właściciela Biechowa 
(14 tys.). Budowę prowadził ks. Wyszkowski, ale z powodu popełnio
nych błędów architektonicznych i burzy budowa uległa zniszczeniu 
i ks. Wyszkowski powrócił do Borku. W tedy dziedzic Kowalski od
dał sprawę bpowi J. Tarło. Biskup upoważnił ks. Wyszkowskie
go do pracy duszpasterskiej 243. Tenże sprowadził z Borku trzech 
kapłanów, rozpoczął budowę od nowa tak  kościoła, jak i m ajątku 
kongregacyjnego 244. Był dwa razy przełożonym: w latach 1731—1734 
i 1746—1749. Od roku 1729 do 1744 brak  protokołów wyborczych, 
a za to w księdze protokołów zapisano stwierdzenie: „Hic om issum  
est m u l tu m  ad s ta tu m  congregation is et ordine"  245. Od roku 1735 
ks. Wyszkowski przebyw ał przez 8 lat w Bieganowie przy kościele 
inkorporowanym  do Biechowa, a jednocześnie pełnił funkcje m i
nistra. Około roku 1740 na skutek nędzy w wyniku klęsk żywioło
wych powstał spór między starszą generacją a młodszą. Dopiero 
interw encja ks. Wyszkowskiego, jako seniora, i dekret usuwający 
winnych złagodziły nieporozumienie. W tym  czasie przełożonym 
był Kasper Golzalk z kongregacji poznańskiej, lecz wkrótce zre
zygnował i odszedł. Bez udziału ks. Wyszkowskiego i wbrew dekre
towi z roku 1744 wydalającem u go z kongregacji przełożonym został 
ponownie w ybrany ks. Szymon Kalecki przez tych, których on sam 
był przyjął. Ale zrezygnował przed ukończeniem trzechlecia. Po raz 
drugi przełożonym został w ybrany ks. Wyszkowski, który podając 
katalog członków stwierdza, że od roku 1718 do 1746 zgłosiło się 
do kongregacji 31 kapłanów i kleryków, a wytrwało pięciu 246. Za 
przełożeństwa ks. Sz. Kaleckiego w roku 1744 m inistrem  był ks. 
Mantey. Z początku dob.y pracownik okazał się potem defraudato- 
rem m ajątku kongregacyjnego. Rzut oka na historię kongregacji 
biechowskiej wykazuje, że od samego początku nie było w niej sta
łych oddanych pracowników, ani dobrej współpracy. Nie przestrze
gano rezydencji i przepisów Instytutu , księża Szymański, Medelski,

242 AFG, KB, s. 42, 46.
243 AFG, KB, s. 46.
244 Tamże, s. 46—49; Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 257—258.
245 AFG, KB, s. 42.
248 AFG, KB, s. 48; Pamiątka jubileuszu..., t. I s. 257.

Wulkański, pierwsi członkowie, byli gośćmi w Biechowie, rezydując 
na swoich beneficjach. W roku 1743 w stąpił do kongregacji ks. 
P . Szczytnicki i tego samego dnia został wybrany przełożonym, ale 
mu się nadarzyła okazja, objął beneficjum  we Wrześni i opuścił 
kongregację £47. Wielu wstępowało po opuszczeniu jakiegoś zakonu 
trak tu jąc  kongregację jako odskocznię na parafię 24S.

W roku 1756, po rezygnacji ks. Wyszkowskiego, przełożonym zo
stał ks. W alenty Molitowski, jeden z nielicznych ofiarnych pracow
ników 24S. W roku 1760 przełożonym został kapłan kongregacji go
styńskiej ks. J. Sobocki, w ybrany ponownie w roku 1763, ale już 
w roku 1764 zrezygnował, pozostając na miejscu z powodu braku 
duszpasterza. Za jego przełożeństwa odbywały się kapituły, dni 
skupienia, życie było wspólne.

W roku 1764 został obrany przełożonym ks. Nabrzeski. Za jego 
kadencji zbierano się często na kapituły i radzono w sprawach m a
jątkowych i dyscyplinarnych. W roku 1767 za przełożeństwa ks. 
Molitowskiego Biechowo spłonęło od pożaru spowodowanego przez 
kupców ruskich. Spiętrzyły się kłopoty i ks. Molitowski w następ
nym roku chciał złożyć urząd przełożonego, a w roku 1771 opuścił 
kongregację 25°.

Pozostało wtedy tylko trzech księży, toteż dla dokonania wybo
rów wezwano ks. Bagnowskiego i ks. Zasławskiego z Poznania. 
Przełożonym został ks. Nabrzeski. W roku 1775 pozostał w kongre
gacji sam ks. Nabrzeski, zapraszając do pomocy kapłanów poznań^ 
skich i gostyńskich, ilekroć trzeba było podejmować ważne decyzje, 
czy przyjmować kandydatów do kongregacji. W latach 1776, 1780 
i 1783 ponownie ks. Nabrzeski w ybierany był na przełożonego przy 
pomocy delegatów z Poznania: ks. ks. Bagnowskiego i Milewskiego, 
oraz z Gostynia ks. ks. Ostrowskiego, Łokuciewskiego, Zielentkie- 
wicza. W roku 1787 ks. Nabrzeski umarł, w  kongregacji pozostał 
jeden kapłan, ks. Zaczalowski, nieprawnie przyjęty, który wystąpił 
w roku 1789. W nowych wyborach wzięło udział czterech kapłanów 
7. Gostynia i jeden z Poznania. Przełożonym został ks Żuromski 
z Gostynia. W roku 1790 dokonano w Biechowie wyborów przeło
żonych dla Biechowa i Poznania z udziałem kapłanów kongregacji 
gostyńskiej. Przełożonym Biechowa został kapłan z Gostynia ks. 
T. P rusiew icz251. W latach 1790—93 przyjęto w poczet członków 
kongregacji ks. M. Jaredzkiego i ks. Bujalskiego, eksjezuitę, oraz 
wyświęcono ks. Daleszyńskiego. W roku 1793 ks. Prusiewicz złożył 
urząd, Biechowo miało trzech kapłanów, ale żaden nie otrzymał 
praw a trzechlecia. Wyborcy, czterej z Gostynia i jeden z Poznania,

247 AFG, KB, passim; Pamiątka jubileuszu..., t. I s 257.
248 AFG, KB, s. 41—44, 50 nn.
249 AFG, KB, s. 54.
250 Tamże, s. 55—60.
251 Tamże, s. 77—79.



udzielili im dyspensy; przełożonym w ybrano ks. Jaredzkiego 252. 
W r. 1796 w stąpił do kongregacji ks. K arpiński i w  tymże roku zo
stał przełożonym. W tym trzeehleeiu przyjęto trzech, a odeszło 
dwóch kapłanów. W roku 1799 zatwierdzono ks. Karpińskiego na 
drugie trzechlecie 253.

Kryzys w kongregacji rozpoczął się od odejścia ks. Molitowskie- 
go w roku 1771. W poprzednich latach, chociaż zawsze brakowało 
członków, ale dzięki pomocy innych kongregacji praca duszpaster
ska i obsługa miejsca pielgrzymkowego w licznych odpustach była 
dobra. Także adm inistracja i budowanie kościoła i klasztoru św iad
czą, że nie było źle.

Gdy został sam ks Nabrześki, nie mógł podołać obowiązkom 
i przyjął do współpracy ludzi nie mających kwalifikacji do życia 
wspólnego. Za czasów ks. Prusiewicza była nadzieja na uratow anie 
życia kongregacyjnego, wstępowali nowi kapłani, ale w czasie 
ciągłych wojen trudno było liczyć na wartościowe powołania. P rze
łożonym został ks. Jaredzki, kapłan uczciwy, inteligentny, ale do 
gospodarstwa niezdatny. Sprzedał nieprawnie w iatrak  i znaczne 
części gruntu, opuścił kongregację i pracował przy kościele kacza- 
nowskim 254.

Następny przełożony, ks. Jan  Karpiński, wraz z ks. Łukowskim 
eksfranciszkaninem, zniszczyli całe gospodarstwo, utracili inw enta
rze przez sekwestrację kredytów. Ks. K arpiński zaciągnąwszy 
przeszło 20 tys. złp. długu uszedł w raz z ks. Jaredzkim  do Małopol
ski, później obaj pracowali w  Studziannie, ks. Jaredzki zmarł 
w  1814 roku, a ks. K arpiński w ystąpił z kongregacji. W Biechowie 
pozostał ks. Łukowski, później z powodu nadużywania alkoholu 
suspendowany. Do kongregacji należał jeszcze ks. Bujalski, przeby
w ający raczej w  sąsiednich dworach. Ks. Prusiewicz i ks. Jaredzki 
n ie potrafili zaprowadził właściwej dyscypliny, a od roku 1796 od 
przełożeństwa ks. Karpińskiego nastąpiła kom pletna ruina. K arp iń
ski i Łukowski bankietowali hucznie, nie płacili podatków, zadłużyli 
kongregację, zmarnowali gospodarstwo, nie świecąc dobrym przy
kładem. W roku 1801 ks. dziekan z Pyzdr W. Otocki złożył na nich 
raport w  Konsystorzu 255. Konsystorz przysłał komisję, która ich 
suspendowała 28 maja, wytoczono im proces tak cywilny, jak  du
chowny 233.

Konsystorz 16 m aja 1801 zmusił ks. Szpetkowskiego, przełożo
nego kongregacji w Gostyniu, do objęcia komendy Biechowa i w y
znaczenia dwóch kapłanów do pracy parafialnej i adm inistracji

252 Tamże, s. 80—84.
268 Tamże, s. 87.
254 Tamże, s. 90. D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  III s. 275; WAP Po

znań, Biechowo Filipini, C 1.
255 WAP Poznań, Biechowo Filipini, C 1.
256 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , IV s. 275.
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16. Karta tytułowa księgi protokołów sesji wyborczych 
Kongregacji Oratorium Sw. Filipa Neri na Górze Kalwarii

m ajątku. S tan ten miał trw ać do zakończenia procesu i wyboru 
rzeczywistego proboszcza 257.

Z początku ta  komenda odpowiadała ks. Szpetkowskiemu, chciał 
bowiem ratow ać placówkę. Uzyskawszy zgodę kongregacji, wysłał 
do Biechowa dwóch księży, Czerniejewskiego i Grzembke. Ks. Ja- 
redzki odszedł, a ks. Karpiński i Łukowski częściowo się uspokoili, 
ale okazywali gostyniakom nienawiść do tego stopnia, że Szpetkow- 
ski rozdzielił ich i zabrał Łukowskiego do Gostynia, oczywiście za 
zgodą kongregacji25S.

Piętrzące się trudności zniechęciły ks. Szpetkowskiego, wszystko 
było zniszczone, a dłużnicy prześladowali, trzeba było co tydzień 
dowozić żywność 259. Łukowski sfingował poprawę i na wniosek ks. 
Szpetkowskiego biskup zwolnił go z suspensy, już z końcem wrześ
nia mógł celebrować, ale uciekł do Biechowa i tam  szkalował kon
gregację gostyńską 26°. Ks. K arpiński także został zwolniony z su
spensy na wniosek ks. Otockiego i obaj z Łukowskim tak  zatruli 
życie kapłanom gostyńskim, że n ik t nie chciał przebywać w Bie
chowie 261.

Dnia 17 stycznia 1802 ks. Szpetkowski prosił o zwolnienie z ko
mendy, ale 18 lutego otrzymał odpowiedź negatywną; ponowił 
prośbę, a konsystorz odpowiedział, że ma zamiar wcielić kongrega
cję biechowską do gostyńskiej 252. Ks. Szpetkowski bronił się przed 
komendą i między innymi pisał do konsystorza: „... chociaż Biecho
wo ma ładne dochody, ale w tym  stanie, kiedy jest zadłużone na 
12 000, kiedy jest moc procesów, kiedy inw entarz zniszczony, jak  
gospodarzyć” . . .2r’3. Na propozycję konsystorza kongregacja gostyń
ska zebrała się na sesji 15 m arca 1802 i jednogłośnie zrzekła się ko
mendy, zawiadamiając o tym  konsystorz. Władza przychyliła się do 
tej decyzji, wyznaczając term in zwolnienia na uroczystość św. Jana 
(24 czerwca). Księża gostyńscy obsługiwali Biechowo kolejno, zmie
niając się po miesiącu 264. 12 czerwca bp Raczyński zażądał, aby 
kongregacja gostyńska sprawowała komendę do ukończenia procesu; 
to samo powtórzył konsystorz 20 lipca 1802 w odpowiedzi na usta
wiczne prośby ks. Szpetkowskiego, wzywając go do cierpliwości 295.

Ks. Szpetkowski nalegał, przytaczając szkody duchowe i m ate
rialne ponoszone przez kongregację gostyńską, gdyż wszystko to 
sprzeciwiało się Instytutowi. W tedy konsystorz postanowił zmienić

257 Tamże, III s. 102, IV s. 275; AFG ACap. II r. 1801.
258 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV s. 288.
259 Tamże, IV s. 277—284.
260 Tamże, IV s. 288.
281 AAP, Biechowo, Generalia; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  IV

s. 288.
282 AFG, ACap. II r. 1802; D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  IV s. 289.
288 AAP, KA, 9706. List. ks. Szpetkowskiego do Konsystorza.
284 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt.,  IV s. 289—290.
285 AAP, Biechowo Generalia, s. 7, 8, 9, 11.
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beneficjum  na plebańskie i wszczął korespondencję z Berlinem. Spra
wa się przeciągała a biskup dnia 29 I 1803 przyrzekł, że uwolni ks. 
Szpetkowskiego od komendy jak tylko nadejdzie odpowiedź z B er
lina w sprawie zmiany beneficjum  266. Wreszcie dnia 7 m aja 1803 
przyjechała do Biechowa komisja, w skład której wchodzili: kanonik 
katedralny ks. M. Zymchanowski i landrat z Pyzdr Rogowski267. 
18 czerwca 1803 ks. Teofil Wolicki, odpowiadając bardzo ostro, 
oświadczył ks. Szpetkowskiemu, że nie będzie wolny od komendy 
w Biechowie, jeśli nie złoży ks. Zymchanowskiemu dokładnych ra 
chunków i wykaże właściwy stan procesów z dłużnikami -6S. Ks. 
Szpetkowski przedstawił dochody od 1 czerwca 1801 do 9 maja 1803 
w sumie 5365 talarów  i wydatki 7965 i oświadczył, że od 1 lipca 
1803 zrzeka się komendy i pozostawia kościół pod opieką ks. Bujal- 
skiego 269. 21 lipca 1803 konsystorz oświadczył, że nie zwalnia ks. 
Szpetkowskiego z komendy i czyni go odpowiedzialnym za wszystkie 
wydarzenia w parafii aż do chwili oddania raportu  przez ks. Zym- 
ehanowskiego i doręczenia pisemnego zwolnienia z komendy, ale 
już 27 września w Biechowie urzędował mianowany adm inistrator, 
ks. Antoni Kozłowicz 27°.

Z nastaniem  adm inistratora ks. K arpiński i ks. Jaredzki opuścili 
Biechowo i później prowadzili ze Studzianny korespondencję w spra
wie p en s ji2T1. Ks. Łukowski pozostał i zachowywał się niestosownie, 
dlatego ks. audytor Wolicki polecił dziekanowi z Pyzdr Otockiemu. 
aby odwiózł ks. Łukowskiego do Gostynia, kongregacja jednak nie 
przyjęła go. 9 listopada 1803 ks. Szpetkowski napisał obronę, przy
taczając wszystkie powody odmowy: niezależność domów, niepraw ne 
przyjęcie, więc b rak  przynależności ks. Łukowskiego oraz obrona 
przed kapłanem, który: „nie dość, że rozłożył jedną kongregację, 
jeszcze ma drugą rozłożyć” ... 272.

Sprawa Biechowa pociągnęła za sobą dalsze następstwa i zatargi 
z władzą diecezjalną. Bp Raczyński, widząc brak  żywotności kon
gregacji poznańskiej, dążył do jej zlikwidowania, aby uniknąć kło
potów podobnych do sprawy biechowskiej. W związku z tym  za tar
giem konsystorz z okazji udzielenia jurysdykcji kapłanom święto- 
górskim zażądał od wszystkich kapłanów od najmłodszego na n a j
starszego, naw et od samego ks. Szpetkowskiego, egzaminów zdawa
nych tylko w Poznaniu i tylko po dwóch, w wyznaczonych terminach.

266 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt., IV s. 290—292.
207 WAP Poznań, Biechowo Filipini Klasztory, C 1 List ks. Gorzeń- 

skiego.
268 AAP, Biechowo Generalia, s. 11.
269 D o m i n i k o w s k i ,  dz. cyt. , IV s. 281, 293.
270 AAP, Biechowo Generalia, s. 2.
271 WAP Poznań, Biechowo Klasztory, C 1. List Ministra do Spraw  

Wewn. do pref. departamentu kaliskiego z 30 XII.
272 AAP Poznań, Biechowo Generalia, II s. 16.

Kam era rządowa, wyrażając zgodę na przekształcenie beneficjum, 
wyznaczyła 500 talarów  rocznie na fundusz emerytalny. Biskup 
bronił ks. Kozłowicza, który przez 6 lat spłacał długi i zagospodaro
wywał się 27\

Dziełem kongregacji biechowskiej jest wspaniały kościół baro
kowy. Budowany był w latach dwudziestych XVIII wieku. W roku 
1725 opat z Lądu, Antoni Lukus, położył kamień węgielny, ale na 
skutek błędów konstrukcyjnych kościół uległ zniszczeniu i w  roku 
1734 rozpoczęto budowę od n o w a271. Dopiero w roku 1765 dokoń
czono budowy z pomocą Bieńkowskiego, miecznika poznańskiego. 
W roku 1770 od pioruna spłonął dach i w tedy podczas rem ontu 
dobudowano dwie wieże, zostały one później zburzone z powodu 
złego stanu podłoża ziemnego. Kościół posiadał dziesięć dużych od
pustów z wielkim napływem pielgrzymów 275.

Wszystkich członków kongregacji biechowskiej było 47, z któ
rych tylko kilku zmarło w kongregacji (między innym i ks. ks. Me- 
delski, Wyszkowski, Smarzewski, Kowalski kleryk, Kasper Sma- 
rzewski). Kongregacja biechowska nie została nigdy form alnie znie
siona i chociaż w roku 1803 ks. Kozłowicz objął parafię, likwidacja 
liczy się od roku 1808, kiedy to ks. Kozłowicz otrzymał urzędową 
nominację na proboszcza 27°, i dekretem  konsystorza poznańskiego 
Biechowo zostało zamienione na benefic ium  curatum  2?T.

K O N G R E G A C JA  G O S T Y Ń S K A  W T A R N O W IE

Po rozwiązaniu zakonu jezuitów przez rząd pruski w  roku 1872, 
w dniu 19 września wpłynęło do kongregacji gostyńskiej pismo od 
landrata rawickiego z zapytaniami, czy filipini są zakonnikami i czy 
są spokrewnieni z jezuitam i 278. Odpowiedziano negatywnie, ale p i
smo zaniepokoiło mieszkańców Świętej Góry. Jak  to już podano 
wyżej, kongregacja została faktycznie przez rząd rozwiązana i po
mimo usilnych starań o pozostanie w Gostyniu, ostatecznie 25 sierp
nia 1876 wszyscy członkowie kongregacji musieli pod nadzorem 
żandarm erii opuścić klasztor i rozjechali się do sąsiednich dwo
rów 279.

Na początku września ks. Brzeziński, ks. Preibisz i ks. Sydow

273 WAP Poznań, Biechowo Filipini Klasztor, C 1.
274 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  t. I s. 364.
275 Ł u k a s z e w i c z ,  dz. cyt.,  t. I s. 365.
276 WAP Poznań, Biechowo Filipini Klasztor, C 1.
277 AAP, Biechowo Generalia, II s. 68.
278 Obecne prześ ladow anie  religii ka to l ick ie j  w  Prusach,  Kraków 1876, 
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wyjechali do Rzymu, aby zdać sprawę z wypadków ks. kard. Ledó- 
chowskiemu i zasięgnąć rady w sprawie dalszego postępowania.

K ardynał radził osiedlić się w Galicji i zachęcał do dalszego 
działania i zachowania kongregacji2S0. Niektórzy członkowie kon
gregacji zamierzali rozejść się każdy oddzielnie na placówki para
fialne i odczekać na zmianę sytuacji. Wskazówki kard. Ledóchow- 
skiego i słowa papieża Piusa IX wypowiedziane na audiencji: „Con-  
f id i te  in s. P a tre  ve s tro ” zachęcały do szukania miejsca na nową 
placówkę poza Prusam i i zaborem rosyjskim. Pozostawał tylko za
bór au striack i2S1.

Zaraz po powrocie z Rzymu ks. Preibisz jako przełożony i ks. 
Sydow rozpoczęli starania na wyjazd do Galicji. Zgłosili się wów
czas do kongregacji dwaj bracia rodem z Gostynia: Kukla i Pod
laski. W październiku 1876 roku przybyli do Krakowa i tam  za
mieszkali najpierw  na ul. Mikołajskiej (dawny n r 440), a po roku 
na ulicy św. Gertrudy. Pod koniec listopada przyjechał z podróży 
po Oratoriach włoskich ks. A. Brzeziński. W grudniu tego roku 
przyjęto kandydata do kongregacyjnego życia, ks. licencjata St. Ra
dziejowskiego ’82. Pod koniec roku ks. Preibisz uzgodnił z przeło
żoną urszulanek odprawianie Mszy św. w ich kaplicy na ulicy S taro
wiślnej i głoszenie nauk. Dotychczas korzystali z kościoła św. B ar
bary. Księża z kongregacji od samego początku szukali dla siebie 
pracy, zostali spowiednikami: dominikanek (ks. Preibisz), urszulanek 
(ks. Brzeziński), karm elitanek na Wesołej i wizytek. Głosili konfe
rencje siostrom dominikankom i karmelitankom , kazania w kościele 
NMP i u franciszkanów, pomagali w  odpustach w słuchaniu spo
w iedzi283. Przychylnie ustosunkował się do nich adm inistrator die
cezji krakowskiej ks. bp Gałecki. Gdy oratorianie przy ulicy G er
trudy  urządzili sobie kaplicę, bp Gałecki przychodził ze Mszą św., 
miał bowiem zwyczaj w każdą niedzielę wolną od wizytacji odpra
wiać Mszę w innym  klasztorze 284.

28 grudnia 1876 odbyła się pierwsza sesja rady domowej, na 
której ustalono porządek dnia, wspólne praktyki duchowe, program  
lektury przy stole, wznowienie rozwiązywania kwestii teologicznych 
podczas posiłków, comiesięczne wyznawanie win i85. W styczniu 1877 
rozpatrywano projekt wydzierżawienia kościoła św. Idziego na sześć 
la t po 1000 reńskich rocznie, ale dzierżawa nie doszła do skutku.

280 Tamże, s. 24.
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Olbrzymia liczba zakonów zgromadzonych w niewielkim  wówczas 
Krakowie powodowała, że zaczęto myśleć o osiedleniu się w innej 
miejscowości. S tarania o stałą pracę i miejsce pobytu przerw ała 
ucieczka ks. Preibisza w lutym  tego roku do S tarej Wsi, Paryża 
i Londynu przed władzami pruskim i, które przez policję austriacką 
szukały go listem gończym, był bowiem oskarżony przez rzad p ru 
ski o przywłaszczenie sobie m ajątku kongregacyjnego, a zwłaszcza 
procentów od sum legacyjnych 283. W roku 1877 przybyli do K rako
wa dalsi kapłani z Gostynia: ks. A. Szułczyński, ks. M. Pajzderski 
i ks. Hubner. Po powrocie przełożonego w sierpniu 1877 roku po
w stała myśl osiedlenia się w  Tarnowie. 23 sierpnia ks. P. Preibisz 
i ks. Brzeziński udali się do Tarnowa. W dniu 1 października rozej
rzawszy się w sytuacji poprosili bpa Pukalskiego o możność osied
lenia się. Biskup, choć uważany za niechętnego dla zakonów, przyjął 
ich życzliwie, zaproponował naw et pomoc m aterialną i przyobiecał 
dać pozwolenie nzP urządzenie kaplicy domowej 287. Pierwsze mie
siące 1878 roku upływały na wysiłkach kupna realności w Tarno
wie. Księża: Brzeziński, Szułczyński i Sydow upełnomocnili ks. 
Preibisza do kupna na pryw atną własność trzech księży. Ks. P re i
bisz wyłączył się od spółki z obawy przed szykanami władz p ru 
skich i konfiskaty m ien ia28S. Nie można było dokonać kupna na 
imię kongregacji tarnowskiej, bo takiej nie było. Kupiono na trzech 
właścicieli. Żadnemu z tych trzech współwłaścicieli nie wolno było 
obciążać długami własności, ani sprzedać swej części bez zezwolenia 
pozostałych wspólników. W razie śmierci jednego, jego część real
ności przechodziła na dwóch pozostałych. Taką formę własności 
ułożył adwokat Harkiewicz z Krakowa, jako najodpowiedniejszą 
w praw ie austriackim, ponieważ nie podlegała podatkowi, a w razie 
zniesienia kongregacji, rząd nie mógł tej realności sobie przywłasz
czyć. Sąd tarnow ski nie chciał jednak uznać takiego ty tu łu  w ła
sności, wychodząc z założenia, że członkowie kongregacji nie są 
zdolni do nabywania praw  własności jako zakonnicy. Również urząd 
podatkowy przez długi czas wyznaczał podatek ekw iwalentny, do
piero ostre protesty kongregacji zwolniły ją z tych obowiązków 28S. 
Gdy zm arł ks. Szułczyński, trzecim  właścicielem został ks. Preibisz, 
a po śmierci ks. Sydowa jego spadkobiercą został ks. Łukowski; 
zawsze jeden z najstarszych 29°.

Przystąpiono do budowy kościoła i klasztoru, a za radą ks. Sur-
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miaka, w icerektora Sem inarium  Duchownego, oddano budowę inż. 
Karolowi Polityńskiemu. 24 m aja położono kam ień węgielny 291.

15 1878, z upływem trzechlecia przełożeństwa ks. Preibisza,
wybrano przełożonym ks. Atanazego Szułczyńskiego 282. 4 paździer
nika cała kongregacja przeniosła się do Tarnowa. Ks. Preibisz za
mieszkał w seminarium, a pozostali kapłani we dworze książąt San
guszków (nowy dom nie nadawał się do zamieszkania z powodu 
świeżości murów).

Do Tarnowa przybyło siedmiu kapłanów i dwóch braci. Byli to: 
ks. Szułczyński, Sydow, Brzeziński, Radziejowski, Pajzderski, H ub
ner i Preibisz oraz bracia Kukła i Podlaski 293.

Poświęcenia kościoła dokonał bp Pukalski 25 m aja 1879 r. W ka
zaniu ks. kanclerz Stanisław Walczyński powiedział między innymi: 
„Mamy w mieście nowy kościół, a nikt z nas ani centa na jego zbu
dowanie nie dał...” 294. Wszystkie koszta budowy l«)ścioła i klasztoru 
wyniosły około 30 000 zł. r.

Kongregacja nie otrzymała parafii, dlatego duszpasterstwo ogra
niczało się do słuchania spowiedzi, odprawiania Mszy św. i głoszenia 
kazań. Filipini zasłynęli z rzetelnej obsługi konfesjonału. W każdy 
dzień przez kilka godzin byli do dyspozycji penitentów  z całego 
miasta i okolicznych wiosek, nawet z terenów nadwiślańskich 295. 
Przybywszy do Tarnowa z zamiarem pobytu tymczasowego, trw ała 
kongregacja w przekonaniu, że w każdej chwili otworzą się możli
wości powrotu do Gostynia i to nastaw ienie zadecydowało o zbudo
w aniu niewielkiej tylko kaplicy z zamiarem ofiarowania jej diecezji 
w  chwili odejścia. Zarząd miasta Tarnowa w osobie burm istrza 
Rogoyskiego proponował jej teren pod budowę nowego, większego 
kościoła, ale propozycji tej nie przyjęto. Filipini nie usiłowali naw et 
starać się o erekcję kongregacji tarnow skiej, zadowalając się tylko 
-zgoda biskupa ordynariusza na zamieszkanie w Tarnowie i w ystę
powali pod szyldem kongregacji gostyńskiej w Tarnowie. Gorli
wością zdobyli sobie uznanie władzy duchownej. Ks. kan Skrzyński 
ofiarował im objęcie kościoła przez siebie zbudowanego we wsi 
Utroba. Były inne propozycje, ale ich nie przyjęto 29°. Księga proto
kołów wielokrotnie notuje decyzje odmowne na prośby chętnych 
kandydatów  zgłaszających się do zgromadzenia 297.

Tamże, s. 39, 42, 43.
292 AFT, ACap. I s. 24—27, 15/16 VII 1878; Kronika, s. 41.
293 Kronika, s. 41, 42; AFT, ACap. s. 28, 29.
294 Kronika, s. 47, 48; ADT, Index. Protokoły urzędowania Konsysto- 

rza r. 1879, nr 3651, 3593.
295 „Nasz Głos”, pismo regionalne katolickiego ruchu robotniczego, 

Tarnów, 26 V 1919.
296 Kronika, s. 59.
297 AFT, ACap. I s. 31, 15 II 1879, s. 36, 5 IX 1881, s. 42, 51, 54, 59;

AFT, Zbiór'dok. kongr. tarn., list ks. Rayskiego.

W roku 1880 nowowybudowany kościół otrzymał z Rzymu przy
wilej dwóch odpustów w roku w dowolnie obranych przez kongre
gację dniach. Wyznaczono uroczystość Znalezienia Krzyża Świętego 
i Przemienienia Pańskiego 298. Pod koniec września 1880 przybył, 
już na stałe, jeszcze ieden kapłan kongregacji gostyńskiej ks. 
M. Hubner.

W połowie lipca 1881, po upływie trzechlecia ks. Szułczyńskiego, 
nowym przełożonym został ks. Antoni B rzeziński2", pochodzący 
z Poznania z rodziny'mieszczańskiej, syn Jana i M arianny ze Sto- 
iarkiewdczów, ur. 5 czerwca 1820. Po ukończeniu gim nazjum  św. 
Marii Magdaleny w roku 1842 studiował filozofię i teologię na un i
w ersytetach we Fryburgu i w Bonn 300. Otrzymał 4 mniejsze świę
cenia 12 m aja 1845 roku w Gnieźnie, subdiakonat 20 września i dia
konat 1 lutego 1846. Po przyjęciu diakonatu w yjechał na dalsze 
studia uniwersyteckie do Wrocławia. Święcenia kapłańskie otrzy
mał w Poznaniu 31 stycznia 1847 r . 301, po czym został powołany 
przez arcybpa Leona Przyłuskiego na profesora religii, języka pol
skiego oraz historii literatu ry  w gimnazjum w Trzemesznie, równo
cześnie pełnił funkcje regensa alum natu. W chwili wybuchu po
wstania w 1848 r. przystąpił do miejscowego kom itetu polskiego 
i zgłosił się na kapelana do oddziałów Garczyńskiego, brał udział 
w walce pod Miłosławiem 302. Za udział w powstaniu i w Komitecie 
Narodowym został pozbawiony stanowiska katechety — wytoczono 
mu proces i skazano na wygnanie poza kranice Księstwa Poznań
skiego. Przebywał jakiś czas w Berlinie, ale wygrawszy proces 
odwoławczy, wrócił do Wielkopolski i przyjął zarząd parafii swa- 
rzędzkiej do roku 1849, następnie przeniósł się na probostwo do 
Baszkowa. W roku 1854 arcybp Przyłuski powołał go na profesora 
praw a kanonicznego i historii kościelnej w poznańskim sem inarium  
duchownym. Mimo wątłego zdrowia oprócz pracy dydaktycznej 
i naukowej rozwinął szeroką działalność charytatyw ną i kaznodziej
ską, był spowiednikiem urszulanek, zorganizował konferencję św. 
W incentego a Paulo i został prezesem jej Rady Głównej. Z jego 
inicjatyw y powstały prawie we wszystkich m iastach Wielkopolski 
konferencje św. Wincentego a Paulo. W ydawał roczne sprawozda
nia z działalności tych stowarzyszeń. W Poznaniu ceniony był jako 
kaznodzieja, przem awiał prostym, jędrnym  stylem, naśladując skar- 
gowski. W wychowywaniu w pajał w kleryków zamiłowanie do pracy
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charytatyw nej 303. W roku 1865 zrzekł się profesury, by wstąpić do 
kongregacji O ratorium  w Gostyniu. W czasie św iąt wielkanocnych 
pojechał do Gostynia i stąd poprosił dnia 15 kw ietnia o przedłużenie 
ferii świątecznych, aby mógł odbyć miesięczną próbę. W tym czasie 
diecezją rządził już ks. p ra ła t Józef Brzeziński. 22 lipca 1865 zre
zygnował z profesury z dniem 29 września, ale 13 sierpnia wycofał 
rezygnację, jednakowoż rządca diecezji nie zgodził się tłumacząc, 
że poczynił pewne kroki zaangażowania nowego profesora. Ks. Brze
ziński przytaczał jako motyw swego postępowania brak  zdrowia: 
że mógłby nie przetrw ać czasu próby i być wydalony z nowicjatu.
18 września 1865 roku ks. Brzeziński ponownie prosi o powrót na 
stanowisko profesora w czasie probacji, ale otrzymał 6 października 
odpowiedź odm ow ną3M. Jeszcze w roku 1866 ks. Brzeziński prosił 
arcybpa Ledóchowskiego o powrót do sem inarium  i prowadził 
z rządcą diecezji polemikę o profesurę, uważając ją  za beneficjum. 
Arcybiskup odpowiedział negatywnie, stw ierdzając na podstawie 
przepisów prawnych, że nie miał racji 305.

W kronikach kongregacyjnych wstąpienie ks. Brzezińskiego li
czyło się od 1 października 1865 r. Po roku probacji wystąpił, lecz 
po upływie 9 miesięcy przyjęty ponownie 306. Obawy i chwiejność 
podejmowania decyzji w ynikały z tego, że był skrupulatny. Nie 
odzyskawszy profesury w sem inarium  duchownym, otrzymał pre- 
zentę na probostwo od hr. K. Potulickiego w Esinie pod Nakłem, 
ale ostatecznie wrócił do Gostynia 307.

W grudniu 1869 na życzenie arcybpa Ledóchowskiego kongre
gacja zgodziła się na wykłady ks. Brzezińskiego w  sem inarium  du
chownym w Poznaniu. W ykładał prawo kanoniczne i historię za ks. 
Likowskiego, który pojechał na Sobór W atykański. Zastępstwo 
trw ało do czerwca" 1870 r . 30S. W tymże roku ukazała się drukiem  
Pamiątka jubileuszu. Tom pierwszy był streszczeniem „Zbioru w ia
domości” ks. D o m i n i k o w s k i e g o ,  drugi tom był opracowa
niem oryginalnym  ks. Brzezińskiego. Jak  sam przyznaje się, pisał 
to dzieło z pośpiechem i, jak  wtedy było w zwyczaju, bez odnośni
ków i z pobożnymi wnioskami 309.

W roku 1870 ks. Brzeziński zgłosił się ochotniczo do pracy w za
kładzie dem erytów w Osiecznie. Pełnił tam  najpierw  obowiązki
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m oderatora duchowego, a po w ystąpieniu ks. Hejnowicza, od 23 m ar
ca 1872 obowiązki dyrektora. Kongregacja wyznaczyła go na dyrek
tora, ale konsystorz z powodu zatargów z rządem pruskim  nie za
tw ierdził go na tym  stanowisku, choć nie mianował innego. Praca 
w Osiecznie była trudna i niewdzięczna, a stała się jeszcze trudn iej
sza z chwilą interw encji władz cywilnych i wysuwanych zagrożeń 
likwidacyjnych. Atmosfera uległa w yraźnem u pogorszeniu, a deme- 
ryci, nazywani oględnie przez ks. Brzezińskiego rekolektantam i, 
mieli okazję do wyrażania swego niezadowolenia i naw et form al
nego buntu. Niektórzy odeszli, ale godnym uznania faktem  było, 
że ks. Brzeziński kierował się łagodnością i pokorą. Gdy rząd pruski 
rozwiązał zakład w roku 1875, zawiadomił księży zakładowych, że 
im wolno opuścić zakład; w tedy jeden z nich w im ieniu wszystkich 
odpowiedział: „Ks. arcybiskup nas tu  przysłał i on nas tylko zwolnić 
może, a nie rząd” 31°.

W roku 1875, po likw idacji Osieczna, ks. Brzeziński poszedł do 
Gostynia i został radnym  domowym, brał czynny udział w zabez
pieczeniu m ajątku kongregacyjnego przed kasatą. 4 stycznia 1876 
w yjechał z ks. Preibiszem do m inistra Falka w sprawie obrony 
kongregacji przed kasatą, w  lipcu tegoż roku jeszcze raz wyjechał 
z przełożonym kongregacji gostyńskiej do Berlina, ale misja nie 
odniosła pożądanych rezultatów.

W dniu kasaty 25 sierpnia 1876 ks. Brzeziński w yjechał do K ra- 
jewic do państw a Czerbów. Niedługo się tam  zatrzymał, bo podróż 
do Rzymu i do kongregacji włoskich stała się potrzebą chwili. Ks. 
Preibisz i ks. Sydow wrócili z Rzymu 26 września, a ks. Brzeziński 
zatrzym ał się tam  dłużej, odwiedził kilka kongregacji włoskich, jak 
we Florencji, Genui, Turynie i Weronie. Zapiski z poczynionych 
obserwacji w tej podróży spożytkował do kom entarza Instytutu, 
pozostawionego w rękopisie. Wrócił 13 listopada 1876 r. Cel tej po
dróży był z góry zamierzony. Kongregacje polskie nie utrzym yw ały 
żadnych kontaktów z kongregacjami włoskimi i naw et oratorianie 
polscy nie wiedzieli, jak w praktyce był realizowany Insty tu t O ra
torium  w kongregacjach, które były bliższe źródła Instytutu. Były 
naw et kwestie wątpliwe i stąd Brzeziński, będący zawsze w ierny 
praw u aż do ostatniej litery, przeżywał niepokój, że w kongregacji 
gostyńskiej niektóre przepisy Insty tu tu  np. dubia przy stole, czy 
wyznanie win, czy inne prak tyk i oratoryjne, czy porządek nabo
żeństw — nie były zachowane 3U.

Ks. Brzeziński przybył do Krakowa 28 listopada 1876 r. i w k ró t
kim czasie został spowiednikiem w dużym klasztorze urszulanek

310 Obecne prześ ladow anie  Relig ii  K a to l ick ie j  w  Prusach,  s. 285 nn.; 
„Przegląd Lwowski”, t. 8: 1874, IV s. 346; Protokoły sesji kapłanów pra
cujących w  Osiecznie: AFT, Zbiór dok. ks. Brzezińskiego; Kronika, s. 15.

3u AFT, Zbiór dok. ks. Brzezińskiego, Pamiątki i notatki z Włoch; 
Kronika, s. 24.



o raz  u karm elitanek na Wesołej. Z urszulankam i znal się jeszcze 
-  Poznania, jako ich spowiednik. Po kasacie urszulanki poznańskie 
przybyły do Krakowa. Ks. Brzeziński był niezmordowany w pracy, 
głosił egzorty dominikankom i karmelitankom , homilie w każdy 
piątek W. Postu w kościele Mariackim, kazania pasyjne w kościele 
Franciszkanów. Będąc zwolennikiem ścisłego stosowania przepisów 
konstytucji, doprowadził do wznowienia praktyki wyznania win. 
W sierpniu 1877 przybył do Tarnowa z ks. Preibiszem, wziął udział 
w  położeniu kamienia węgielnego pod kościół i dom kongregacyj- 
n y 812. Pełnił w tym  czasie funkcje ekonoma, spowiednika, m agistra 
nowicjuszy i bibliotekarza. Włączył się w pełni do pracy, głosił 
w  sem inarium  tarnow skim  rekolekcje dla kleryków  313. W grudniu 
począł głosić regularne nauki katechizmowe dla dziewcząt służeb
nych i został mianowany spowiednikiem zwyczajnym felicjanek 
i boromeuszek, a nadzwyczajnym karm elitanek w Krakowie. W n a
stępnych latach głosił kilkakrotnie z rzędu rekolekcje w seminarium. 
Podróżował do W iednia w sprawie odzyskania Gostynia, trw ały  tam  
bowiem pertrak tacje  nuncjusza papieskiego z rządem  pruskim 
w sprawie złagodzenia polityki religijnej w Prusach. Na audiencji
28 lutego 1880 roku nuncjusz Jacobini oświadczył ks. Brzezińskiemu, 
że na razie nic nie może załatwić, gdyż problem  zakonów nie był 
przedmiotem rozm ów 314. Prowadził też obszerną korespondencję 
z ks. Jażdżewskim, swoim wychowankiem, proboszęzem w Zdunach 
koło Krotoszyna i posłem na sejm pruski. Celem tej korespondencji 
była inspiracja i zachęta do starań o odzyskanie Gostynia i przed
stawienia tego problem u w sejmie. Ks. Jażdżewski rzeczywiście 
działał w tej sprawie i wygłosił naw et bardzo rzeczową obronę kon
gregacji gostyńskiej w parlam encie berliń sk im 315.

Na terenie Tarnowca ks. Brzeziński głosił rekolekcje, między inny
mi w kaplicy pałacowej Sanguszków, wychowankom urszulanek, 
prowadził akcję naw racania Żydów, szczególnie poświęcił się akcji 
charytatyw nej, m ając te zamiłowania jeszcze z Poznania. Odwiedzał 
domy ludzi ubogich, udzielał wsparcia, dostarczał obiadów dla cho-

312 AFT, ACap. I s. 1—30; Kronika, s. 29 nn.
313 Kronika, s. 40; „Bonus Pastor”, Lwów, nr 23 21 XI 1878: „Nie

równie jest korzystnie, jeżeli rekolekcje klerykom daje nie zwykły prze
wodnik duchowy, ale ktoś inny, ktoś niezwyczajny, chociażby nie był 
nadzwyczajnym mówcą. Praktykują to od dawna na Zachodzie, a i u nas 
ta zbawienna praktyka zaczyna wchodzić w  życie. Otóż i w  Tarnowie 
tymczasem dawał rekolekcje ze Zgromadzenia świeżo do nas przybyłych
OO. Filipinów ks. Brzeziński, a nie zwyczajny ojciec duchowny. Dla ks. 
Brzezińskiego praca tego rodzaju nie była nowością, bo już nieraz dawał 
w  Poznańskim rekolekcje...”.

si4 AFT, ACap. I s. 29, 30, 33; Kronika, s. 48, 49, 55.
8i5 AFT, ACap. I s. 38; „Kurier Poznański”, r. 1880 nr 33; Pismo urzę

d ow e Sejmu Pruskiego, posiedzenie z 7 lutego 1880 s. 1507—1516 i z 9 grud
nia 1880, s. 589—593.

rych, opuszczonych, młodzież ubogą a zdolną kierował do szkół, 
stara ł się o pracę dla wygnańców z Księstwa Poznańskiego. Dzięk? 
swej dobroci i bezinteresowności znajdował posłuch w społec-zeń 
stwie. Otwierano na jego problem y serca i kieszenie316,

W okresie przełożeństwa skrupulatnie wypełniał postanowienia 
Insty tu tu  w duchu wierności literze prawa. Można to policzyć na 
jego dobro, choć tego rodzaju postawa nie była najlepszą metodą 
kierowania domem kongregacyjnym. Wprowadzona w Krakowie 
prak tyka wyznania win znów została zarzucona i ks. Brzeziński 
w  czasie swojej kadencji chciał ją  ponownie zaprowadzić, ale spotkał 
się z opozycją starszych kapłanów, którzy stanowczo sprzeciwili 
się temu, uważając, że więcej to przynosi nieporozumień, niż ko
rzyści 317.

W roku 1881 starostwo w Tarnowie przesłało do Kongregacji 
pismo z następującym i pytaniam i: 1. Odkąd księża zgromadzenia 
mieszkają w Tarnowie? 2. Jakiego państwa członkowie zgromadze
nia są obywatelami? 3. Za czyim pozwoleniem zgromadzenie zbu
dowało kościół? 4. Jaki m ajątek nieruchomy i ruchomy posiada 
zgromadzenie? 5. Czym się członkowie trudnią i jaki jest ich statut? 
Pismo to wzbudziło wiele trwogi i podziałało deprymująco na 
wszystkich członków kongregacji, starostwo bowiem występowało 
'• polecenia nam iestnika galicyjskiego i nie wiadomo było, co sie 
za nim kryło. Istniała obawa wydalenia kongregacji z Galicji. Odpo
wiedź ks. Brzezińskiego, utrzym ana w tonie konstytucji, z podkreś
leniem charakteru świeckiego zgromadzenia, wstrzym ała dalsze 
szykany S1S.

W lutym  1882 ks. Brzeziński wyjechał do Wielkopolski na po
grzeb Izabeli hr. Mycielskiej z Kobylepola i przy okazji odebrał 
kosztowności kongregacyjne zdeponowane w Godurowie u hr. Żół
towskiego. Część ich złożył w  Poniecu, a później zostały one prze
wiezione do klasztoru SS. Służebniczek w Leśnicy. Interweniował 
u hr. Mycielskiego w Smogorzewie w sprawie oddania długu 7582 ta 
larów i odradzał układy z Żydem Katzenellenbergiem. Upomniał się 
także o zwrot długu u Bronisława Potworowskiego z Kosowa, ale 
zamiast 4000 talarów  otrzymał tylko 800 marek. Odebrał z Łęgu 
pod Śremem bardzo kosztowny ornat kongregacyjny pozostały po 
ks. Pajzderskim , który tam  zmarł u swego brata 319.

Jak  wynika z tych faktów ks. Brzeziński był bardzo troskliwy
o dobra kongregacyjne, wykazując w tym  wielką skrupulatność. 
W Tarnowie sprawił organy, wydał wiele sum na cele społeczne 
(z jego inicjatyw y kongregacja w r. 1882 wydała na różnego rodzaju

318 Polski Słownik Biograficzny, t. III s. 37; Kronika, s. 58, 62, 66.
317 Kronika, s. 79; AFT, ACap. I s. 37—38.
318 AFT, Zbiór dok. kongr. tarn., Pismo Starostwa w  Tarnowie, z po

lecenia Namiestnictwa.
319 Kronika, s. 82.



zasiłki na dobre cele 1367 zł). W roku 1883 za jego staraniem  przy
budowano prezbiterium . Było wówczas w kongregacji 7 kapłanów 
i 2 braci 32°. Ks. Brzeziński udzielał także rekolekcji służebniczkom 
NMP, prowadzącym ochronki. W lipcu 1884 roku odbyła się k u r
tuazyjna wizytacja apostolska. Wizjrtatorem  z polecenia papieża 
Leona XIII był odnowiciel oratorium  francuskiego ks. Jourdan 321.

W roku 1885 w kongregacji powstało wielkie poruszenie, gdy ro
dzina hr. Mycielskich wygrała z rządem  pruskim  proces o fundację 
gostyńską 322. Ks. Brzeziński pojechał do Księstwa do hr. Engerstro- 
ma, który chciał w ygrany m ajątek odsprzedać rządowi pruskiem u, 
lecz w rozmowie z ks. Brzezińskim wyraził gotowość ustępstwa za 
pewne zobowiązania: oddać klasztor gostyński szarytkom w zamianę 
na szpital. Ks. Brzeziński przestał być przełpżonym, ale nadal po
został bardzo czynny. Biskup Łobos mianował go w roku 1886 dele
gatem  biskupim  do wyboru przełożonej klarysek w Starym  Sączu, 
a także egzaminatorem prosynodalnym i referentem  w konsystorzu; 
będąc ścisłym obserwantem  konstytucji i powołując się na jej prze
pisy ks. Brzeziński nominacji nie p rz y ją łS2S,

Na wyborach urzędników domowych w roku 1887 ks. Brzeziński 
został radnym  domowym i bibliotekarzem. Nie wiadomo dlaczego 
otrzymał tak mało funkcji, ale ten fak t nasunął mu przypuszczenie, 
że nie miał uznania u konfratrów  i będąc w Zakopanem na urlopie 
napisał list do pizełożonego ks. Preibisza, że rezygnuje ze stano
wiska radnego, bo nie śmie sprawować najwyższej funkcji po urzę
dzie przełożonego, nie mając zaufania współbraci. Zatrzym ał ją 
jednak na wniosek przełożonego 324. W roku 1887 udzielał rekolekcji 
służebniczkom E. Bojanowskiego pracującym  na Śląsku i w Wiel- 
kopolsce.

Na terenie diecezji tarnowskiej w  Dębicy pracowały służebniczki 
NMP, które nie włączyły się do tych samych sióstr wcześniej przy
byłych do Galicji i zorganizowanych w Łańcucie, a potem w Starej 
Wsi, w diecezji przemyskiej. Poprosiły one o patronat ze strony 
diecezji tarnow skiej i bp I. Łobos, dobrze obeznany z problemem 
służebniczek z czasów kanclerzowania w diecezji przemyskiej, usil
nie prosił ks. Brzezińskiego, jako przyjaciela i doradcę Edmunda 
Bojanowskiego, aby przyjął urząd pierwszego komisarza biskupiego 
w ochronkach służebniczek NMP diecezji tarnow skiej. Ks. Brze
ziński, chcąc pozostać w ierny przepisom Instytutu, wym aw iał się 
od tego urzędu, lecz uzyskawszy dyspensę od praw a konstytucyj
nego, udzieloną przez kongregację, przyjął opiekę nad siostram i

320 Tamże, s. 82 nn.
321 Tamże, s. 97.
322 „Czas” Kraków, nr 43, 22 II 1885.
323 Kronika, s. 127, 134.
,a4 Tamże, s. 140, 142, 143 nn.

służebniczkami dębickimi na jeden rok, ale ostatecznie został nim 
do śmierci.

W roku 1872 ks. Brzeziński, pracując w Osiecznie, wydał w Po
znaniu Wspomnienia o Edmundzie Bo janowskim  325. W roku 1892 
wydał zbiorek nabożeństwa domowego dla ochronek Sióstr Zgro
madzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia 32“. Był 
jednym  z tych, który bliżej znał E. BojanoWskiego, interesow ał się 
żywo powstawaniem zgromadzenia służebniczek, podał wiele w ia
domości o Bojanowskim o charakterze unikalnym, prowadził kore
spondencję z nim. E. Bojanowski we wszystkich ważniejszych spra
wach zasięgał rady ks. Brzezińskiego, prosił go, aby odwiedził po
w stały nowicjat w Łańcucie, zasięgał rady co do założenia nowicjatu 
w  S tarej Wsi. Jak  żywo ks. Brzeziński interesował się służebnicz
kami Bojanowskiego świadczy to, że prowadził korespondencję 
z bpem  Łobosem, kontaktował się z hr. Potockim w sprawie służeb
niczek, Bojanowskiego zachęcał do studiów teologicznych i do przy
jęcia święceń kapłańskich, posyłał kandydatki do nowicjatu, głosił 
kazania na otwarcie now icjatu w Baszkowie, przekazał Bojanow- 
skiemu projekt konstytucji dla nowego zgromadzenia. Ks. Brzeziński 
przez Towarzystwo Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo związany 
był z siostrami miłosierdzia i w początkach radził Bojanowskiemu, 
aby swoje ochronki związał z nimi 327. Udzielał też konferencji, pro
wadził dokształcenie ochroniarek. Uprzednie zainteresowania, zna
jomość ochroniarek i umiłowanie idei założyciela czyniły ks. Brze
zińskiego najlepszym kandydatem  na komisarza nowej gałęzi sióstr 
w  Dębicy, którym  przekazał autentycznego ducha założyciela.

W ostatnich latach przeżywał wielkie zm artwienie — do zbiorku 
m odlitw  dołączył bowiem wstęp zawierający zarys historii Zgro
madzenia SS. Służebniczek. Książkę tę dostał do rąk  ks. Stojałowski 
i w ykorzystując fakt, że biskup wrocławski Kopp usunął przełożoną 
z Wielkopolski, a pod naciskiem rządu mianował Niemkę, oskarżył 
biskupa w prasie małopolskiej o tendencje germanizacyjne. A rtykuł 
ten  przedrukowały „Nowiny Raciborskie” pod nazwiskiem ks. Brze
zińskiego 328. Powstało niezadowolenie wśród duchowieństwa ślą
skiego i wielu księży występowało w obronie bpa Koppa, który był

325 ADT, Index r. 1895, nr 394, 1225, 1741; "Wspomnienia o śp. E d m u n 
dzie  B o jan ow sk im  funda torze  Zgrom adzenia  S łużebn iczek  Bogarodzicy  
D ziew icy  N iepokalanej,  zebrał i spisał ks. Antoni B r z e z i ń s k i ,  f ili
pin świętogórski, Poznań 1872, s. 65.

326 Ks. A. B r z e z i ń s k i ,  Z biorek  nabożeńs tw a  d om ow ego  dla 
o chronek  sióstr  Zgrom adzenia  B ogarodzicy  D z iew icy  Niepokalanego P o 
częcia, Tarnów.

327 A. S z e l ę g i e w i c z ,  E dm u n d B ojan ow sk i i jego dzieło,  Poznań 
1965, s. 13, 37, 48, 51, 54 i inne.

328 Kronika s. 172; por. S z e l ę g i e w i c z ,  dz. cyt.,  s. 207—208; „Ger
m ania”, dziennik wychodzący w  Berlinie, nr 263 16 XI 1892; AFT, Zbiór 
dok. ks. A. Brzezińskiego.



w przededniu purpury  kardynalskiej. Dzienniki potępiały ks. B rze
zińskiego, najbardziej uczynił to „Schlesische Volkszeitung”, z któ
rego „G erm ania” w Berlinie przedrukowała cały artykuł, rzucając 
obelgi na ks. Brzezińskiego. Ks. Stojałowski w liście do ks. Brze
zińskiego przyznał się do autorstwa. W tedy okazała się wielkość 
charakteru ks. Brzezińskiego; nie replikował, aby siebie bronić, ale 
dążył do wyjaśnienia “nieporozumienia arcybpowi Stablewskiemu 
oraz bpowi Koppowi, który czuł się artykułem  bardzo dotknięty. 
Spieszył z wyjaśnieniem, nie chcąc narażać sióstr służebniczek ślą
skich na uprzedzenia i niechęć ze strony biskupa. W tym  w yjaśnie
niu uważa siebie za współfundatora służebniczek 329. Wiedząc, że 
arcybp Stablewski zamierza spotkać się z bpem Koppem, napisał do 
niego list z prośbą, aby przekonał biskupa wrocławskiego o jego 
niewinności. Po rozmowie z bpem Koppem arcybp Stablewski po
wiadomił ks. Brzezińskiego listem z 9 kwietnia 1893 r., że bp Kopp 
przyjął do wiadomości jego wyjaśnienia 330.

Oprócz wspomnianych dzieł ks. Brzeziński wydał jeszcze: S ą 
d o w n ic tw o  w  Prusiech  w  spraw ach  m ałżeńskich ,  Grodzisk 1860, 
R y s  d z ie jó w  św . Soboru  T rydenck iego ,  Grodzisk 1863, Ż y w o t  ks. 
A n d rze ja  K id a szew sk ie g o ,  regensa sem in ariu m  duch ow nego  w  G n ieź
nie, Poznań 1854. Przetłum aczył i wydał S zk o łę  doskonałości chrześ
cijańsk iej  ks. Drużbickiego, Poznań 1871. Wydał także kilka kazań 
i konferencji oraz napisał „Objaśnienia Insty tutu  Oratorium  św. F i
lipa Neri”, Tarnów 1889 (rękopis)331.

W roku 1884 przełożonym kongregacji tarnow skiej został ks. B er
nard Preibisz, w ybierany ponownie w latach 1887, 1890, 1893, 1896, 
1899, 1902, 1905.

Ks. Bernard Ludwik Preibisz, syn Antoniego i Antoniny Wódkie- 
wicz urodził się 19 sierpnia 1829 w Kobylinie. Ojciec był kom en
dantem  miasta. Naukę rozpoczął w Krotoszynie, ukończył gim na
zjum poznańskie Marii Magdaleny w 1848 roku, studia teologiczne 
rozpoczął 24 października. Po otrzym aniu niższych święceń w roku

323 Kronika, s. 173. Słowa ks. Brzezińskiego: „Artykuł ks. Stojałow-
skiego i zelżywości rzucone na moje nazwisko i wzburzenie wywołane
pośród duchowieństwa śląskiego były dla mnie ciężkim krzyżem. Sam się
nie broniłem idąc za radą ks. Przełożonego i drogich przyjaciół, ale Bóg
dał w  tym utrapieniu pociechę wewnętrzną i przekonanie, że krzyż ten
na ostatnie lata życia mojego miał mi być zapłatą za opiekę i pracę 
około Zgromadzenia SS. Służebniczek, którego z śp. Edmundem Boja- 
nowskim byłem współfundatorem i do dziś jako Komisarz Biskupi na 
Ochronki w  diecezji Tarnowskiej i Spowiednikiem mu służąc. Zbiorek 
i wstępne słowo w  nim napisałem z miłości ku Zgromadzeniu i na pożeg
nanie SS. Służebniczek, będąc bliskim grobu, bo kończę 4 czerwca 1893' 
lat 73. Więc nie mam sobie nic do wyrzucenia w  sumieniu”.

330 Kronika, s. 174.
331 „Pogoń”, r. 1898, s. 5.

1850 i subdiakonatu w sierpniu w Poznaniu zgłosił się do kongregacji 
Oratorium  w Gostyniu.

W okresie studiów często przebyw ał w Gostyniu. Znał Insty tu t, 
jak  podaje w prośbie ma zamiłowanie do samotności, do życia z dala 
od zgiełku świata. Nie mógł wcześniej wstąpić do Kongregacji z po
wodu sprzeciwu rodziców. Uzyskawszy to pozwolenie i ustne za
pewnienie arcybpa Leona Przyłuskiego, że otrzyma zezwolenie p i
semne, zgłosił się do kongregacji w  1851 r. 332. Diakonat otrzym ał 
w m arcu a kapłaństwo 16 m aja 1852. Kongregacja wysłała go na 
studia m alarskie do Rzymu i do Monachium. Po powrocie kierow ał 
restauracją kościoła świętogórskiego przed jubileuszem 200-lecia, 
sam wymalował al fresco patronów  polskich. W Gostyniu pełnił 
funkcję przełożonego kongregacji przez trzy trzechlecia. Jego rządy 
rozpoczęły się od wprowadzenia niektórych przepisów Instytutu, 
uprzednio przestrzeganych a zarzuconych, jak  rozwiązywanie w ąt
pliwości przy stole, usługiwanie kapłanów w czasie kolacji, konfe
rencje ascetyczne raz w miesiącu. Chociaż spotkał się z opozycją 
starszych kapłanów, będących zdania, że praktyki mogą poróżnić 
członków kongregacji, potrafił większość z nich zaprowadzić dzięki 
darowi ujm owania sobie ludzi. Przy wybitnej pomocy m inistra, 
ks. Jana Sydowa, unowocześnił gospodarkę w m ajątkach kongrega- 
cyjnych, sprowadził młodych, wykształconych ekonomów, zaprowa
dził także racjonalną gospodarkę w lasach. W czasie krytycznym  
dla kongregacji, pomimo narażenia się władzom, zabezpieczał m a
jątek  kongregacyjny, a jako pierwszy dążył do przedłużenia istnie
nia kongregacji na wygnaniu.

W Krakowie ks. Preibisz razem z ks. Brzezińskim udzielał się 
pracy w zakresie kierownictwa duchowego w zakonach i wygłaszał 
konferencje. W Tarnowie kierował budową kościoła i klasztoru, 
pełniąc funkcję spowiednika. Przetłum aczył z języka włoskiego „Za
lety kongregacji św. Filipa N eri” i „Objaśnienia Insty tu tu”.

Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność artystyczna. Ma
lował obrazy religijne dla kościołów, kaplic klasztornych i szpital
nych, oraz obrazy o różnej treści religijnej w klasztorach wizytek, 
urszulanek, felicjanek, szarytek. Wykonał kilkanaście obrazów dla 
miejscowego kościoła i klasztoru, a między innymi portre ty  bpa 
Dunajewskiego i ks. Siemińskiego. Cieszyły się one dużym uzna
niem.

Po śmierci ks. Preibisza 27 września 1907 przełożonym został ks. 
Bogusław Królikowski, w ybrany ponownie w 1910 roku, ale śmierć 
przeryw a jego rządy w roku 1912. Ks. Królikowski był ostatnim  
kapłanem  przybyłym  ze Świętej Góry 333. Jeszcze w Krakowie wstą-

332 Album Alumnorum Archidioecesis Gnesnensis nr 62; AFG, ACap.
II, r. 1851, s. 115; AFG, Prośba o przyjęcie do Kongregacji z 7 czerwca 
1851. Zob. też Dodatek III.

333 AFG, Lib. mort. 1907, 27 septembris; AFT, ACap. I s. 133.



pił do kongregacji nowy kandydat ks. Stanisław  Radziejewski, ale 
po trzech latach wystąpił, przekonawszy się, że praca parafialna 
bardziej mu odpowiada 334. W Tarnowie przystąpili księża Miętus, 
Okulicki, W iatr; pierwszy wystąpił, pozostali dwaj zostali wydaleni 
przez wizytację apostolską. Później w stąpili księża Mateusz i b rat 
jego W ładysław Muchowiczowie, ks. Witek, ks. Mróz, ks. Marchwiń- 
ski, ks. Koterbski, ks. Tabor, ks. Baj orski i ks. pra ła t Łukowski; 
jednak  księża Marchwiński, Koterbski i Bajorski wystąpili.

W roku 1912 po śsnierci ks. Królikowskiego przełożonym został 
ks. Mateusz Muchowicz, w ybrany ponownie w roku 1915. W roku 
1918, podczas wojny światowej, przełożonym został ks. Józef Wi
t e k ’35. Ale już w następnym  roku opuścił Tarnów, aby na życzenie 
arcybpa Dalbora i dla satysfakcji wypędzonych oratorianów w skrze
sić kongregację gostyńską i objąć dawną fundację.

Duszpasterstwo kapłanów oratoryjnych było na terenie Tarnowa 
pomocnicze, ponieważ kościół kongregacyjny nie posiadał rangi 
kościoła parafialnego. P raca oratorianów w ybitnie uwidoczniła się 
w obsłudze konfesjonału i w kierownictwie duchowym tak  w ier
nych, jak  kleryków, kapłanów i sióstr zakonnych. W tej pracy do
brze zasłużyli się diecezji tarnowskiej, pokazując nowe metody 
pracy i stając się przykładem  dla kapłanów. W myśl Insty tutu  co
dziennie przebywali w  konfesjonale od wczesnych godzin rannych, 
a wierni rychło się zorientowali, że w kościele księży filipinów 
można skorzystać ze spowiedzi w każdym dniu i przybywali naw et 
z dalekich okolic Tarnowa, okupując konfesjonały do godzin popo
łudniowych, odprawiali spowiedzie generalne, czy okazyjne.

Kapłani kongregacyjni byli spowiednikami biskupów tarnow 
skich, kapłanów diecezjalnych, kleryków  w seminarium, sióstr; 
urszulanek, służebniczek, felicjanek, sercanek w Zyblitowskiej Gó
rze i boromeuszek. Pełnili funkcje komisarzy sióstr służebniczek 
dębickich (oprócz ks. Brzezińskiego, ks. Mateusz Muchowicz i ks. 
W ładysław Muchowicz). Biskup tarnow ski wyznaczał ich na dele
gatów swoich do klasztorów żeńskich na wybory. Księża filipini 
pierwsi w  Tarnowie zaprowadzili sodalicję m ariańską, uczynił to 
ks. Franciszek Mróz w roku 1907 336.

334 AFT, Zbiór dok. ks. Brzezińskiego. Dodatek nr V. Powody w ystą
pienia podane przez ks. Radziejowskiego; AFT, ACap. I s. 51, 64, 69, 7181. 
82, 84, 95, 104, 111, 136, 141, 144, 158, 161, 162, 166a, 183; Kronika s. 50—55, 
131, 157—158, 174—175; ADT, Prothocollon Gestorum Consistorii Eppalis 
Tarnoviensis 1878 nn.

335 AFT, ACap. s. 145, 164, 174, 185, 190.
338 AFT, ACap. I s. 5, 7, 8, 9, 29, 36, 38, 52, 73, 107, 114, 115, 152. List 

bpa I. Łobosa z dnia 29 listopada 1895 do Kongregacji Biskupów i Zakon
ników: „...Patres Oratorii, ąuorum numerus 8 efficit, verbi divini prae- 
dicatione et solentissima Poenitentiae administratione succurrerent. Fi- 
delis populus, omnes sacerdotes loci omnes ad civitatem  venientes, omnes 
exercitiis spiritualibus ąuolibet anno sacerdotes, alumni, moniales et



18
. 

Do
m 

O
ra

to
riu

m
 

Sw
. 

Fi
lip

a 
N

er
i 

w 
Po

zn
an

iu
 

na 
Sr

ód
ce

W pracy wychowawczej nad term inatoram i pomagali ks Łukow
skiemu, a po jego śmierci to dzieło prowadzili dale; ; w tym  celu 
ks W ładysław Muchowicz został wysłany na praktyką do Zakładu 
Salezjańskiego w Oświęcimiu. Ks. Muchowicz przejął później w T ar
nowie kierownictwo tą pracą, nawet rozszerzył jej zakres, bowiem 
oprócz konferencji, rekolekcji, nabożeństw różańcowych i różnych 
form dokształcania, zorganizowano młodzieży możliwość rozrywki 
zabaw i gier. Dla ćwiczeń gimnastycznych kongregacja wynajm o
w ała salę „sokoła”. Ks. W ładysław Muchowicz grywał dla młodych 
na skrzypcach i nauczał ich śpiewu. Ponieważ była to młodzież bar
dzo biedna, zorganizowano dla nich stałe posiłki na koszt kongrega
cji. Przy Oratorium były czynne biblioteka i czytelnia, dalej pro
wadzono kasę drobnych oszczędności. Młodzież nie była łatwa bo
wiem niejednokrotnie na konferencji dla służących skarżył się ks. 

® ’ że »tru dno ich jest czegoś nauczyć, zwłaszcza grzeczności” 337 
. Kapłani kongregacyjni byli katechetami w szkołach tarnow 

skich, mianowicie: w przemysłowej, ogrodniczej, wydziałowej, żeń
skiej, realnej i wreszcie w podstawowej im. M. Konopnickiej. Udzie
lali nauk katechizmowych w więzieniu i w niedzielnej szkole dla 
służących. Ks. Witek był kapelanem  „Sokoła” 338.

, Kongregacja nie tylko wyraziła zgodę na pracę ks. Łukowskiego 
wsrod służących, ale dała mu do pomocy najpierw  ks. W iatra, a po
tem ks. W itka i spieszyła z pomocą m aterialną; także poszczególni 
księża, jak  np. Sydow i Brzeziński, przeznaczyli swoje oszczędności 
do dyspozycji ks. Łukowskiego na ten cel, a potrzeby były wielkie, 
bowiem na jednym  z zebrań służących, gdy ks. St. Walczyński 
wychwalał ks. Łukowskiego i dziękował mu za szerokie serce dla 
sprawy sług, ks. Łukowski odpowiedział mu że „trzeba mieć jesz
cze szerszą kieszeń” 339.

puellae studiosae ac pueri, plurimi saeculares bonorum possesores iisdem  
exercitns vacantes ad confesionalia OO. Oratorianum confugiunt Occu- 
latus sum testis quod Patres supradicti a 6-ta hora matutina usąue ad 
^-dam pomeridianam plurimis per annum septemanis et signanter Adven- 
tus, Quadragessimae et Festorum, quibus annexae sunt indulgentiae audi- 
tione confesionum sacramentalium occupantur. In claustro Monialum 
ordinarns confessarius bis de hebdomada confessiones sacramentales ex- 
cipiet. In seminario clerici semel de mense. In bursa puerorum semel 
quoque mense. Sorores a S. Carolo Borromeo semel per hebdomadam 
sacram absolventur confessionem. His omnibus institutis Patres Filipini 
spiritualem operam vacant”.

Zob. także „Pogoń”, R. 4: 1884, nr 3, 3 III oraz AFT. Wspomnienia 
tit:i i  .. Ja ■'*' Bochenka (nagrane na taśmę magnetofonową) i relację 
wiktorii Lezon, byłej służącej, mieszkanki Schroniska przy ul Grott
gera 17.

337 AFT, ACap. I s. 73, 151; Kronika s. 152—153
ĄFT, Acap. I s. 5, 29, 36, 39, 41, 52; Kronika s. 76, 86, 129, 177. 
ADT, Prothocollon Gest. Consist. Eppalis Tarn., r. 1895 nr 1324; 

AFT, ACap. I s. 77, 101; Ks. K. M a z u r ,  C zterdzies to lecie  p racy  nad słu- 
gam i w  Tarnowie,  Tarnów 1935, s. 6—45; AFT, Relacje Wiktorii Leżoń,
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Po śmierci ks. Łukowskiego Stowarzyszeniem Sług kierował ks. 
Witek, a później aż do momentu wyjazdu do Gostynia w 1919 r., 
pomagał ks. prał. Kasprowi Mazurowi w kierow aniu związkiem, 
w budowie zakładu i w układaniu statutów  związku 340.

Kapłani przybyli z Gostynia do Tarnowa byli bardzo dobrze 
sytuowani m aterialnie i dzięki tem u mogli zbudować z własnych 
funduszów kościół i pierwszy dom, budowali potem prezbiterium
i nową zakrystię, oraz postawili nowy dom (1904) i osobną kaplicę 
zw. oratorium  (1906). Pożyczali pieniądze innym  instytucjom  np. 
siostrom urszulankom  na budowę klasztoru.

Każdego roku pewną sumę przeznaczali na stałe i doraźne za
pomogi i jałmużny. Pom ijając pryw atne w ydatki poszczególnych 
księży na cele miłosierdzia, a zwłaszcza księży Brzezińskiego, Ł u
kowskiego i Mroza, oraz okazyjne pomoce biednym, rok rocznie 
na początku stycznia sesja domowa uchw alała na cele dobroczynne 
ofiary. Kongregacja uzyskała dekret biskupa ordynariusza tarnow 
skiego zezwalający na udzielanie ofiar jednorazowo do wysokości 
tysiąca reńskich. Regularnie przeznaczano z kasy kongregacyjnej 
dla Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, sekcja męska i sekcja 
żeńska po 200 koron, na bursę św. Kazimierza 100 k., in ternat semi
narium  nauczycielskiego 40 k., Towarzystwo „Ojczyzna” 40 k., To
warzystwo „Praca” 40 k., Towarzystwo Sług Żeńskich 100—200 k., 
Terminatorzy według potrzeb, przytulisko Braci A lbertynów 100 k., 
Dom nieuleczalnych im. św. Filomeny 100 k.

Kapłani kongregacyjni nie zapomnieli o swoich pracownikach 
w Gostyniu, między innymi regularnie pomagali byłej śpiewaczce 
kościoła świętogórskiego, pannie Szulc.

Kongregacja nie prowadziła własnego seminarium, ani nie po
siadała własnych kleryków w sem inarium  duchownym diecezjal
nym, bowiem kandydatam i do kongregacji byli kapłani przeważnie 
z diecezji tarnow skiej, ale poczuwając się do obowiązku uczestnicze
nia w kosztach, wypłacała na utrzym anie jednego kleryka 450 koron.

Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej obligacje straciły  
swą wartość i kongregacja, nie mając sama zapewnionego bytu, nie 
mogła dalej udzielać zapomóg. Zmniejszyły się dochody i to do tego 
stopnia, że groziła kongregacji likwidacja, ale w sukurs przyszła 
kongregacja gostyńska, zapewniając oratorianom  tarnowskim  u trzy 
manie i stw arzając możliwości do uzyskania samodzielności i de
kretu erekcyjnego 341.

Tekli Jasnosz, Marii Golec, mieszkanek domu przy ul. Grottgera 17, 
członkiń Stowarzyszenia Sług Katolickich, uczestniczek ćwiczeń duchow
nych i korzystających z pomocy schroniska.

340 M a z u r ,  dz. cyt. , s. 42, 48, 56.
341 Otrzymywali od rządu pruskiego pensje w  wysokości 2000 marek 

rocznie. Najpierw było 1000 marek, potem podwyższono do 1500, i do 1750, 
wreszcie do 2000, vide: Kronika, s. 38, 80, 83. Kongregacja przyjmowała

III. POWSTANIE ŚWIATOWEGO INSTYTUTU ORATORIUM 
I UNIA DOMÓW KONGREGACYJNYCH W POLSCE

Historia udowodniła, że całkowita samodzielność jedne kongregacje 
mobilizowała do pracy, do rozwoju, natomiast większość kongregacji 
doprowadziła do likwidacji, albo wegetacji. Na samym tylko półwyspie 
apenińskim przestało istnieć 80 domów, a w  Polsce kongregacja w  Kal
warii, w  Biechowie i po części w  Poznaniu zostały zlikwidowane tylko 
dlatego, że brak było współpracy pomiędzy domami, bo taka współpraca 
była konstytucyjnie zabroniona.

Oratorianie włoscy zaniepokojeni widmem całkowitej likwidacji Ora
torium w czasie wojen wolnościowych w  XIX wieku, zastanawiali się 
nad utworzeniem jakiejś więzi braterskiej między poszczególnymi do
mami, która rozbudzałaby ducha oratoryjnego.

W roku 1895, z okazji 300-lecia śmierci św. Filipa, podczas zjazdu 
przedstawicieli Oratorium z całego świata, a szczególnie włoskich i hisz
pańskich, wytworzyła się odpowiednia aura do nowego, ugruntowanego 
na konkretnych przepisach, zacieśnienia stosunków braterskiej przyjaźni, 
tak nadszarpniętej wojnami i granicami '.

Z inicjatywy o. Arysty z Acireale zebrał się kongres pod przewodnic
twem kard. A. Capecelatro. Na kongresie tym, na którym reprezentowa
nych było pięć włoskich i trzy hiszpańskie kongregacje, zaproponowano 
skonkretyzowanie idei zjednoczenia. Projekt opracował o. Arista. Był on 
przedmiotem dyskusji w  domach kongregacyjnych i otrzymał poparcie 
pięciu kardynałów, oraz 20 arcybiskupów i biskupów.

Akceptowało go 17 kongregacji w łoskich i pozaitalskich. W roku 1901 
projekt został przedstawiony papieżowi Leonowi XIII. Mimo przychyl
nego ustosunkowania się papieża do tego projektu, nie został on zreali
zowany 2.

W roku 1906 o. Arista, biskup, przedstawił papieżowi Piusowi X 
memoriał zawierający schemat łączności moralnej wszystkich Oratoriów,

legaty, a także dawne legaty kongregacji gostyńskiej przynoszące dochody 
były przez administrację przesyłane na stypendia; Kronika, s. 90, 91, 110, 
128, 143, 145, 146, 147, 155. Ofiar na tacę filipini nie zbierali w  swoim koś
ciele. Posiadali wystarczające dochody; AFT, ACap. I s. 94 z 1 lutego 1898 
oraz 47, 53, 58, 75, 77, 85, 94, 102, 106, 112, 119, 124, 129, 133, 140, 143, 154, 
157, 160, 166, 168, 177, 178, 182, 187, 133; ADT, Prothocollon Gest. Consist. 
Eppalis Tarn. r. 1881 nr 3737, 3930, rok 1886 nr 2159, 2579, rok 1895 nr 1324, 
1449, 2138; „Towarzystwo św. Wincentego a Paulo — Miłosierdzie Chrześ
cijańskie”, organ Konferencji św. Wincentego a Paulo i stowarzyszeń po
krewnych, Kraków, r. I: 1905, nr 1 s. 40; „Currenda”, pismo urzędowe 
Kurii biskupiej diecezji tarnowskiej, Sprawozdania Kuratorii Bursy św. 
Kazimierza: r. 1905 nr IX s. 61—2, r. 1906 nr XI s. 78; Sprawozdanie To
warzystwa Sw. Filomeny dla pielęgnowania nieuleczalnie chorych w  Tar
nowie, Tarnów 1911, s. 3; M a z u r ,  dz. cyt. , s. 15, 21, 24, 26, 28, 30.

1 C. G a s b a r r i ,  Lo Spir ito  d e l l ’Oratorio  di s. F il ippo  Neri,  Brescia 
1949 r. s. 62.

2 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 62 nn.



sugerując nominację stałego wizytatora apostolskiego3. Idea znalazła 
zastosowanie w  czasie rewizji i akomodacji konstytucji do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego4. W C~lu zrealizowania jedności i przystosowania 
Konstytucji, odbyły się kongresy przedstawicieli domów kongregacyjnych 
w  roku 1918 pod przewodnictwem mons. Turchi, w  roku 1922 z okazji 
300-łecia kanonizacji św. Filipa pod przewodnictwem opata Serafiniego, 
delegata apostolskiego, w  roku 1924 pod przewodnictwem opata Schuste- 
ra, jako delegata Stolicy Apostolskiej, w  roku 1931 poza Rzymem, w  Cava 
dei Tirreni, pod przewodnictwem o. Lavitrano, a w  roku 1932 w  Bolonii 
pod przewodnictwem o. Caresano, oratorianina. Wszyscy byli m ianowa
nymi przez Stolicę Apostolską delegatami ad casum  5.

W roku 1933 Stolica Apostolska mianowała stałego wizytatora dla 
wszystkich kongregacji w  świecie. Został nim kapłan kongregacji oo. kla- 
retynów o. Arkadiusz Larraona. W tym samym roku we wrześniu zwo
ła ł on do Rzymu kongres, na którym został wybrany prokurator gene
ralny o. Karol Naldi, przełożony kongregacji florenckiej. Równocześnie 
zostały wydane m onita  i ordinationes  opracowywanej kodyfikacji
i  otwarto wizytacje poszczególnych dom ów 6. Dostosowując Konstytucję 
do Kodeksu, poczyniono w  niej poprawki nieistotne. Z Konstytucji usu
nięto wszystko to, co stanowiło dyrektorium dla kongregacji rzymskiej. 
Z okazji powstania Instytutu Oratorium opracowano Statuty Generalne 7.

Nowy Instytut, nie umniejszając autonomii domów, posiada osobo
wość prawną, jako unia wszystkich kongregacji. Instytut zbiera się 
przez przedstawicieli wszystkich domów i wszystkich przełożonych do
mowych co 10 lat na kongres w  Rzymie, na którym wybierana jest cztero
osobowa Generalna Rada Permanentna, jako władza interwencyjna 
w  tłumaczeniu i zachowywaniu praw Instytu tu8. Wybierany jest także 
Prokurator Generalny, który reprezentuje Instytut i jego kongregacje 
wobec Stolicy Apostolskiej. Obie instytucje mają siedzibę w  Rzymie. 
Nowe Konstytucje i Statuty Generalne zostały zatwierdzone przez Sto
licę Apostolską eksperymentalnie 12 kwietnia 19439.

3 G a s b a r r i, dz. cyt., s. 63.
4 A. L a r r a o n a ,  R evisio  et accomodatio  ad codicem Consti tu t io -  

■nem Ins ti tu ti  s. Ph il ipp i Neri,  Roma 1935; Decreta S. C. de Religiosis 
z 29 IX 1919 (AAS, XI s. 239), 26 X  1921 (AAS, XIII s. 538); Commenta- 
rium pro Religiosis, XIV s. 60 nn.

5 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 63; L a r r a o n a ,  dz. cyt.,  s. I—II; AFT, 
Teka VI. Prokurator i w ładze wyższe. Listy i pisma urzędowe z Rzymu.

0 AFT, Teka VI. Okólnik wizytatora apostolskiego z dnia 19 marca 
1934; tamże: Decretum S. C. de Religiosis 21 marca 1933.

7 Akta Kongresu Rzymskiego, sesja 2 s. 6, sesja 3 p. 5.
* Constitutiones et Statuta Generalia, Romae, 1943, 1962; Statuty ge- 

neralne p 67.
8 Constitutiones et Statuta Generalia, Vicenza 1943 Decretum S. C.

de Religiosis z 12 Aprilis 1943 nr 1444— 34 R. 27 „...Qui in audientia die
duodecima aprilis 1943 concessa Emi Cardinali Vinc. La Puma Prae-
fecto S. Congregationis, emendationes Constitutionibus insertas approbari
ac ratas haberi, Statuta autem Generalis approbari mandavit, pro expe-

Kongres odbyty w  roku 1948, wprowadzając nieliczne poprawki, za
akceptował Konstytucje i Statuty Generalne z roku 1943, oraz w yjaśnił 
niektóre kwestie prawne utworzonego Instytutu, dając dowód, że Insty
tut jest żywotny i spełnia pokładane w  nim nadzieje.

Doświadczenia następnych dziesięciu lat, w  dużej mierze także pol
skich kongregacji, uwzględnił kongres z roku 1958, wprowadzając insty
tucję wizytatora apostolskiego wybieranego przez kongres z członków  
kongregcji. Obecnie przygotowywany jest kongres posoborowy, mający 
za zadanie opracowanie Konstytucji i Statutów w  myśl zaleceń Stolicy 
A postolskiej10.

Jak i był stosunek polskich oratorianów do inicjatyw y kongre
gacji zagranicznych? W roku 1900 kongregacja gostyńska w Tarno
wie otrzym ała list od przełożonego Oratorium  w Acireale, w którym
o. Arista, główny prom otor federacji, prosił o wyrażenie opinii
i zgody na załączony projekt petycji do Ojca św. w celu złączenia 
wszystkich kongregacji O ratorium  w świecie. Kongregacja w T ar
nowie na sesji generalnej zadecydowała przesłać odpowiedź od
mowną Ta odpowiedź w treści negatyw na spowodowała, że w na
stępnych latach, aż do roku 1933, nie przysłano do Tarnowa infor
macji o pracach unifikacyjnych.

Z chwilą odzyskania niepodległości wśród kapłanów oratoryjnych 
w Tarnowie nie było specjalnego zainteresowania odzyskaniem 
klasztoru i kościoła gostyńskiego, bowiem wygnańcy nie doczekali 
tej chwili, a aktualni członkowie pochodzili z okolic Tarnowa. Ks. 
F. Mróz, ks. Wł. Muchowicz i ks. Tabor byli naw et przeciwni pracom 
przygotowawczym. Jedynie ks. Witek, ówczesny przełożony, działał 
na własną rękę, oczywiście za zgodą kongregacji, a pomagał mu 
w odzyskaniu gostyńskich obiektów ks. Mateusz Muchowicz. W lu 
tym  1919 r. ks. W itek napisał list do arcybpa Dalbora, w yrażając 
gotowość powrotu księży filipinów na Świętą Górę 12. W m arcu tegoż 
roku na zjeździe Episkopatu arcybp Dalbor zainteresował się filipi
nami, pytając o nich tarnowskiego ordynariusza bpa Leona Wałęgę. 
Bp Wałęga po powrocie do Tarnowa odwiedził ks. Witka, zachęca
jąc go do wyjazdu do Poznania. Ks. W itek zwołał dnia 17 marca 
sesję, na której postanowiono, że przełożony wyjedzie z ks. M. Mu- 
chowiczem 25 marca do Poznania, do rodziny Mycielskich w Gało-

rimento seu usąue dum, procella rerum publicarum sedata, coadunare 
unique Roman, judicio Rev. mi Visitatoris, Oratoria Philippiana fas erit, 
prout praesenti Decreto Constitutiones et Statuta ut in hoc exemplari 
continentur, confirmantur et approbantur”.

10 G a s b a r r i ,  dz. cyt.,  s. 64; AFT, Teka VI. Listy Prokuratora Ge
neralnego; Constitutiones et Statuta Generalis, Romae 1962 s. 147—154.

11 AFT, ACap. I s. 110 z dnia 27 XI 1900.
12 Kronika studziańska, s. 180.



wie i do G ostyn ia1S. 28 m arca złożyli oni wizytę arcybiskupowi 
i otrzymali zapewnienie pomocy w odzyskaniu Gostynia. Tegoż dnia 
przybyli do Galowa k. Szamotuł, posiadłości hr. Ludwika Myciel- 
skiego. Mycielski przyjął ich grzecznie, ale z wyrzutami, że kongre
gacja zażądała od niego zw rotu pożyczki w trudnych dla niego w a
runkach. Do Gostynia ks. W itek ze swym towarzyszem przybyli
30 marca. Kościołem zarządzał wówczas ks. Fr. Olejniczak, a wojsko 
polskie za zgodą ordynariusza zamieszkiwało klasztor. Po złożeniu 
wizyt ks. proboszczowi, szarytkom i po zwiedzeniu kościoła z klasz
torem księża oratorianie wyjechali do Tarnowa, prosząc ks. O lej
niczaka o powiadomienie, gdy wojsko opuści klasztor u .

Na sesji kongregacyjnej w dniu 22 kwietnia emisariusze zdali 
sprawozdanie z podróży i kongregacja postanowiła czynić dalsze 
starania celem odzyskania utraconych obiektów. Trw ały dyskusje 
w Tarnowie, kogo wysłać do Gostynia. Bp Wałęga doradzał, aby 
pojechali wszyscy księża z w yjątkiem  ks. Mroza, któryby chwilowo 
obsługiwał kościół tarnow ski z pomocą prefektów  i rezydentów 
kapłanów w klasztorze. Propozycja nie doszła do skutku, bowiem 
stanowczo sprzeciwił się jej ks. Mróz, oświadczając, że sam nie zo
stanie. W rezultacie, po otrzymaniu wiadomości od ks. Olejniczaka, 
że można przyjechać, udał się do Gostynia ks. Witek, przełożony 
domu, a ks. senior Mateusz Muchowicz miał pojechać nieco później,
10 czerwca. Ks. W itek zamieszkał w  klasztorze, składając wizyty 
duchownym i świeckim dostojnikom oraz miejscowej inteligencji, 
a w odpustowy dzień Zielonych Świąt pełnił rolę gospodarza, p rzy j
mując i żegnając pielgrzymki. Wygłosił okolicznościowe kazanie
o wygnaniu i powrocie filipinów. K ilkakrotnie składał wizyty w Po
znaniu ks. arcybiskupowi, szambelanowi Jackowskiemu, Mycielskie- 
mu, Szczanieckiemu, komisarzowi dóbr filipińskich, Cielichowskie- 
mu wojewodzie poznańskiemu i m inistrowi B. Chrzanowskiemu.

W połowie czerwca sierżant wojsk polskich przywiózł na Świętą 
Górę kanoników kapituły poznańskiej, Niemców: Klinkego i Peacha, 
skazanych przez rząd polski na odosobnienie. Ks. W itek odebrał list 
od arcybpa Dalbora, polecającego tych kapłanów. Ten fakt świadczy, 
że władze duchowne nie tylko zaraz zgodziły się na powrót orato- 
rianów do Gostynia, ale od samego początku darzyły ks. Witka, jako 
odnowiciela kongregacji wielkim zaufaniem  15.

Tymczasem od 10 czerwca ks. W itek co trzeci dzień słał listy do 
Tarnowa, prosząc o pomoc. Dopiero 10 lipca przyjechał ks. Mucho
wicz, ale wskutek nostalgii nie długo pozostawał w Gostyniu. Za 
radą ks. W itka powrócił, nam awiając i jego samego do powrotu. 
Ks. W itek znalazł się w trudnej sytuacji. Nie rezygnując z Gostynia,

13 AFT, ACap. I s. 192—193.
14 Tamże, I s. 193.
15 Kronika studziańska, s. 186.

udał się w dniu 21 lipca do Tarnowa. Tam następnego dnia odbyła 
się sesja generalna, na której zredagowano list do ks. arcybiskupa, 
powiadamiający go o rezygnacji z obiektów gostyńskich 10. W dwa 
dni jednak później, tj. 24 lipca, ks. W itek przemyślawszy problem 
od nowa i, jak  pisze, przemodliwszy, wysłał list do m. Róży Jac
kowskiej, urszulanki w Poznaniu, w którym  prosił ją, aby udała się 
do ks. prym asa i oznajmiła, że ks. W itek wraca jednak do Gostynia. 
Ks. arcybiskup Dalbor puścił list kongregacji w niepamięć, zapra
szając do natychmiastowego objęcia Gostynia 17. Ks. W itek zwołał 
w dniu 19 sierpnia nową sesję generalną, na której powiadomił ze
branych o treści listu otrzymanego od m. Jackowskiej i oświadczył, 
że sam obejmuje Gostyń, zabierając br. Stanisława Rygielskiego. 
Uzyskawszy zgodę stwierdził, że jest to konieczność, bowiem kto 
obejm uje kościół, klasztor i m ajątki kongregacyjne w Gostyniu, ten 
będzie decydował o m ajątku kongregacyjnym  w Tarnowie, który 
z braku  formalnej erekcji domu jest własnością kongregacji gostyń
skiej ls. Tak więc 21 sierpnia 1919 przyjechali do Gostynia ks. Witek 
i br. Rygielski, a we wrześniu dołączył się do nich jeszcze ks. M. Mu
chowicz, przywożąc z sobą siostry służebniczki z Dębicy. We w rześ
niu wstąpił też do kongregacji ks. D. Chwojka, b. kapelan wojskowy. 
Dotychczasowe koszta pokryw ał ks. W itek z własnych oszczędności.
O pomoc do p. Szczanieckiego, komisarza m ajątku kongregacyjnego, 
zwrócił się dopiero we wrześniu, otrzymując od niego parokrotną 
zapomogę. Klasztor był w  ruinie. Mieszkał w nim nadleśniczy Stahl, 
zajm ując ogród i budynki gospodarcze. Oprócz tego w klasztorze 
mieszkał ks. Olejniczak, dotychczasowy kapelan pofilipińskiego koś
cioła, oraz kilku chłopców w jego pryw atnym  pensjonacie. Pod ko
niec września udało się usunąć p. Stahla, ks. Olejniczak wyprow a
dził się w m arcu następnego roku. Były trudności z odzyskaniem 
m ajątku, mimo rządowej decyzji o przejęciu go przez kongregację, 
M inisterstwo zwlekało z ostateczną decyzją z miesiąca na miesiąc. 
Przypadek dopiero sprawił, że odzyskanie nastąpiło w  tempie b ły
skawicznym. W styczniu 1920 ks. pra ła t Hozakowski skierował pi
smo do Gostynia, że chce wstąpić do Oratorium  i w związku z tym  
prosi o tekst konstytucji, oraz bliższe informacje. Ks. Witek, będąc 
w Poznaniu, osobiście odwiedził prałata, a udzielając mu informacji 
zwierzył się ze swoich kłopotów. Ks. Hozakowski obiecał sprawę 
poprzeć, gdyż świeżo mianowanym szefem Wyznań w M inisterstwie 
był wówczas ks. dr Noryśkiewicz, jego uczeń i człowiek mu życz
liwy. Po upływie niedługiego okresu czasu wezwano do m inister
stw a p. Mycielskiego i ks. W itka i po dłuższej konferencji zredago-

18 AFT, ACap. I s. 194.
17 Kronika studziańska, s. 187.
18 AFT, ACap. I s. 195.



wano akt oddawczy całego m ajątku 19. Na podstawie tego dokumentu 
przedstawiciele m inisterstw a i województwa w dniach 17—19 marca 
1920 roku przybyli z wizją lokalną do Drzęczewa, Bodzewka i Bła- 
żejowa i oddali m ajątek kongregacji20. W adm inistracji kongregacji 
znalazło się Drzęczewo, Bodzewko wydzierżawił Jan  Preibisz, b ra
tanek ks. Bernarda, a Błażejewo otrzymał M arw icz21.

Ks. W itek z całą energią przystąpił do pracy. Zaprowadził wo
dociągi, odremontował klasztor i w roku 1920 przygotował pokoje 
na konwikt dla chłopców, których na początku zgłosiło się 20, potem 
średnio liczba ich wynosiła 45 22. Wstąpili też nowi kapłani: ks. 
Krawczyk, ks. Smoliński, ks. Pabis z diecezji tarnowskiej, klerycy: 
S. Tabor i Szczerbiński oraz T. Kozerawski. Później wstąpili kapłani 
z diecezji włocławskiej: ks. W. Helbich i ks. Wł. Służałek. Klerycy 
studiowali w Poznaniu, Gnieźnie, we Włocławku, w Lublinie, w K ra
kowie, potem w Oratorium  francuskim  2S..

W 1921 roku przybył do Tarnowa z Gostynia ks. Witek i ks. Mu
chowicz na wspólne wybory. Przełożonym dla obu domów został 
ks. Witek, a pozostałych urzędników w ybrano osobno dla domu 
gostyńskiego i osobno dla domu tarnowskiego. Zastępcą przełożo
nego w Tarnowie wybrano ks. F. Mroza 24. Postanowiono, że w przy j
mowaniu kandydatów będą decydować kapłani będący 10 lat człon
kami kongregacji a znajdujący się w Gostyniu, czyli ks. Muchowicz 
i ks. Witek. Uchwalono wszystkim kapłanom, którzy dotychczas 
odbyli rok nowicjatu, przyznać praw a trzechlecia, to jest ks. K raw 
czykowi, ks. Smolińskiemu i ks. Pabisowi.

Dom tarnowski, w  którym  pozostało trzech księży, przeżywał 
kryzys finansowy 25. W wyniku wojny przepadły oszczędności, które 
przynosiły dochód z procentów, a ponadto dotkliwe skutki spowo
dowała dewaluacja pieniądza. M ajątku nie było żadnego, ofiar na 
tacę nie zbierano. Wobec krytycznej sytuacji w dniu 4 września 1922

AFT, Zbiór dok., Akta fundacji gostyńskiej, Sprawozdanie z zebra
nia Sekcji Wyznań Religijnych w  Departamencie WRiOP z dnia 6 III 
1920 w  celu ostatecznej^ reluicji dóbr pofilipińskich w  Gostyniu.

-n Kronika studziańska; AFT, Akta fundacji gostyńskiej, protokół 
zdawczo-odbiorczy.

21 Kronika studziańska, s. 190.
22 Kronika gostyńska, z lat 1919—1928.
23 Kronika studziańska, s. 191.
24 AFT, ACap, I s. 197—198.
25 AFT, ACap, t. II s. 6: sesja nadzwyczajna z dnia 4 września 1922 r

obecni ks. Mróz, ks. Muchowicz, ks. J. Tabor. Uchwalono na tej sesji’
przesłać na ręce ks. Józefa Witka, prepozyta księży filipinów w  Gostyniu,
następujący memoriał: „Zebrani na sesji nadzwyczajnej w  dniu 4 bm!
deputaci kongregacji tarnowskiej przesyłają na ręce przew. ks. Józefa
Witka prepozyta w  Kongregacji Gostyńskiej zapytanie, czy Kongregacja
w  Tarnowie ma nadal istnieć, czy będzie rozwiązana? w  czym tylko 
wspólna sesja może zadecydować”. Powodem tego pytania jest trudne 
położenie finansowe kongreg. tarnowskiej.

na sesji nadzwyczajnej zredagowano memoriał do kongregacji go-
proszą c o  stałą pomoc finansową, jeżeli dom tarnowski

sie l at  tnieC- E T iedzi kongregacja gostyńska zobowiązała
Tarnn l  ' W roku 1922 P o s z e d ł  też z Gostynia do
Tarnowa ks. Pabis. W Tarnowie kapłani prowadzili różne prace
a przede w szystk im  solidną obsługę konfesjonału. Ks. Mróz b v ł

2 ń fk ceh T t ’ h H d r ŚmiT ’ sP°wiednik- m  w kilku klasztorach żeńskich, i to bardzo licznych, jak urszulanki i sercanki, spowiedni
kiem seminarium i licznych kapłanów. Ks. Tabor zajmował się pracą 
katechetyczną ks. Muchowicz był komisarzem sióstr służebniczek 
ks Pabis głosił rekolekcje, prowadził pracę wydawniczą, był postu- 
latorem  w procesie kanonicznym bł. K in g i27.

Do roku 1924 dom tarnowski nie posiadał wyjaśnionej sytuacji 
prawnej. Nadal była to kongregacja gostyńska z siedzibą w Tarno
wie, ale z chwilą odzyskania Gostynia, taki stan praw ny nie miał 
uzasadnienia. Starzy filipini, wypędzeni z Gostynia, zatrzymali się 
u tymczasowo i czekali dnia, w którym  mogliby powrócić do Go

stynia, młodzi zas me byli zainteresowani uregulowaniem stanu 
prawnego. Za zachętą bpa Wł. Krynickiego, częstego gościa Gosty
nia, który zapoznał się ze stanem  prawnym  i faktycznym obydwu
?qoT W’, n£L S9SJ1 Wyborczej w Gostyniu w dniu 21 października 
1924 r. ks. Mroz przedłożył projekt unii duchowej i zarazem projekt 
prośby do ordynariusza w Tarnowie celem przedłożenia jej z zale
ceniem biskupim Kongregacji Zakonów w Rzymie. Zanim to nastą
piło, dokonano wyborów oddzielnych przełożonych dla obu dom ów  
ks. Witka dla Gostynia i ks. Mroza dla Tarnowa. Wybrano także 
oodzielne rady domowe dla Tarnowa w osobach ks. Wł. Muchowicza 
i Tabora; dla Gostynia księży: Smolińskiego i Służałka 2S. Przesłano
ino ,°rdr anUSZa tarnowskiego prośbę o erekcję i 24 listopada 
1924 roku nadszedł do kurii diecezjalnej w Tarnowie reskrypt 
z ongregacji dla Zakonników zezwalający na erekcję. Biskup ta r
nowski upoważnił do wydania dokumentu erekcyjnego ks Józefa 
Witka, przełożonego gostyńskiego. Uczynił to dlatego, że nowo ery
gowana kongregacja tarnowska nie posiadała zabezpieczenia m ająt
kowego i erekcja mogła być dokonana pod warunkiem, że Gostyń 
zobowiąże się utrzymać dom tarnowski. Ks. Witek wydał akt erek
cyjny domu tarnowskiego dnia 16 lutego, a aprobował go bp 
L. Wałęga 21 lutego 1925 r. Wobec tych dokumentów dom tarnowski 
uzyskał samodzielność i przystąpił do nowych wyborów dnia 3 m ar
ca, potwierdzając wybór dokonany pół roku wcześniej w Gostyniu 29.

26 AFT, ACap, t. II s. 6—7
11 ^ n ap- 11 S- 8 -9 ; AFT’ ACaP- 1 111 r - ^24.

Kurii ’ A? ap-’ ' L1 s- 8—9- Kronika tarnowska, t. II s. 1—6; Akta Kuru Diecezjalnej w  Tarnowie, OZ I 8.
A t / ’ AFT> ACap. t II s. 9—15; Kronika tarnowska, t. II s. 3 nn.; AFT, 
Akta domu tarnowskiego teka III; Akta Kurii Diecezjalnej w  Tarnowie^.



W Gostyniu trzech księży uczyło w gim nazjum  jako wykładowcy 
przedm iotów  humanistycznych, inni pracowali w duszpasterstwie 
u siebie i w  sąsiednich parafiach, prowadzili misje, obsługiwali 
kościół rektoralny w Błażejewie 30. W roku 1924 ks. Krawczyk wziął 
>urlop bezpłatny, udając się na studia muzyczne do Poznania.

Raz po raz wracano do sprawy odzyskania kościoła na Śródce, 
w Poznaniu. Prowadzono w tej sprawie pertrak tacje z bpem Łu- 
komskim i za jego radą postanowiono dojść do porozumienia z sio
stram i Miłosierdzia, zajm ującymi były klasztor kongregacji O rato
rium . Myślano o w ykupieniu gmachu, względnie o zamianie. P rze
ciwstaw ił się jednak tej koncepcji ks. Służałek. Zastanawiano się 
nad projektem  budowy własnego gimnazjum z drugiej strony koś
cioła. Projekt ten, mimo posiadanych środków finansowych, był 
mało realny, bowiem w samym mieście powstał nowy gmach gim 
nazjum, w budowie którego bardzo wybitnie pomagała kongregacja. 
Między innymi ofiarowała drzewo potrzebne przy budowie na kon
strukcję dachową i meble i służyła własnym  tartakiem  31. Z myślą
o zorganizowaniu własnego gimnazjum ks. Tabor wyjechał na stu 
dia do Poznania, a ks. Szczerbiński do Belgii. Kiedy jednak spraw a 
budowy upadła definitywnie, ks. W itek oświadczył bpowi Łukom- 
skiemu, że kongregacja gotowa jest wybudować konwikt na Śródce 
w Poznaniu, jeżeli władze diecezjalne uzyskają plac od władz m iej
skich i pomogą w otrzym aniu pożyczki państwowej. Ks. W itek w rę
czył bpowi Łukomskiemu prośbę do Stolicy Apostolskiej o zezwo
lenie na zaciągnięcie pożyczki. Stolica Apostolska wyraziła zgodę 
n a  500 000 zł, lecz realizacja planu nie ruszyła z miejsca, bowiem 
zarząd miasta Poznania nie przyznał placu pod budowę, a ks. W itek 
nie uzyskał u m inistra Grabskiego naw et 100 000 zł pożyczki. Z chwi
lą, gdy przełożonym został ks. Służałek, plan uzyskania kościoła 
na Śródce upadł całkowicie. Kongregacja gostyńska liczyła wówczas 
dziesięciu kapłanów. Zgłaszało się wielu kandydatów kapłanów, 
kleryków, ale albo otrzymywali odmowne odpowiedzi, albo pobyw
szy jakiś czas w jakim ś sem inarium  odchodzili sami lub otrzym y
wali radę, aby odejść.

OZ I 8. Dekret erekcyjny: „Ego infra scriptus Praepositus Congregationis 
Oratorii S-Philippi Nerii in Gostyń Maioris Poloniae vi potestatis e die 
21 Novembris 1924 anni sub N. 6120/24 mihi a Congregatione Negotns 
Religiosorum Sodalium praeposita, concessae, Domum __filialem Tarno- 
viae Minoris Poloniae existentem  cum omnibus privilegiis et gratiis spi- 
ritualibus ąuibus, aliae Domus praefati Instituti fruuntur et gaudent, 
ad normam Sacrorum Canonum at Apostolicarum constitutionum erigo... 
Praepositus Congr. Gostinensis Josephus Witek, Gostyń, die 16 februarii 
1925” Dopisek bpa Leona Wałęgi nr 1166: „Erectionem Domus Congre- 
■gatiońis S. Philippi Nerii in Tarnów auctoritate Episcopali confirmo . 
Tarnów, 21 Februarii 1925. .

30 Kronika gostyńska, r. 1919, 1928; Kronika studziańska, s. 191.
31 Kronika gostyńska, r. 1924 16 IX.

W roku 1927 ks. Szczerbiński powrócił z Belgii i znając kongre
gacje włoskie i francuskie, oraz wyższość organizacyjną tych d ru 
gich, proponował pewną reorganizację. W tym  celu w m arcu 1927 ro
ku w yjechał ks. Służałek na kilka miesięcy do Francji, zwłaszcza 
•do Montesoult. Po jego powrocie powstała wśród młodych księży 
koncepcja, aby kongregacji nadać większy rozmach, zaprowadzić 
pew ne zwyczaje i porządek na wzór Oratorium  francuskiego. Wy
stąpili z wnioskiem, aby dla dobra kongregacji ustąpił z przełożeń- 
stw a ks. Witek. Starsi kapałni, zarówno kongregacyjni, jak  sąsiadu
jący z klasztorem, radzili ks. Witkowi, by nie ustępował, a nowato
rów  usunął, lub ukarał. Ale ks. W itek w niczym nie poczuwając się 
do winy, jedynie że trzym ał się form  tradycyjnych i w ocenie sy
tuacji był bardziej realny, a bez reszty oddany sprawie kongrega- 
cyjnej, widząc ich młodzieńczy zapał, a zarazem gorliwą pracę, 
ustąpił z funkcji przełożonego, a przełożeństwo objął ks. Służałek! 
który jednak po trzech tygodniach zrezygnował, domagając się w y
borów. Dokonały się one 14 października 1927 roku i przełożonym 
został ks. Służałek, kierownikiem zaś konwiktu ks. Szczerbiński. 
Nowy przełożony jako pierwsze zadanie wyznaczył sobie koronację 
obrazu M atki Bożej Gostyńskiej, celem spełnienia postanowienia, 
powziętego na sesji 27 m aja 1875. Miało to być wotum za odzyskanie 
kongregacji3_. Jeszcze w październiku omówił przebieg koronacji 
z ks. prym asem  Hlondem i przygotował prośbę do Stolicy Apostol
skiej. Uroczystości koronacyjne odbyły się 24 czerwca 1928 r . 33.

Nowi przełożeni postanowili kształcić kleryków u oratorianów 
francuskich. Wysłano ich tymczasem kilku, studia ukończyło dwóch: 
ks. Mucha i ks. Zgama. Ks. W itek tymczasem poprosił o urlop i usu
nął się na kapelana do Drobnina 34.

W kongregacji dojrzewała do realizacji unia. Za unią był także 
ks. Witek, lecz nie umiał jej zrealizować. Na wyborach w Gostyniu 
w 1924 roku ks. Mróz zaproponował unię charytatyw ną między obu 
dom am i35. Umowa ta  tylko w części była realizowana, Gostyń płacił

3- AFG, ACap. t. II r. 1875; Kronika, t. I s. 15; Kronika gostyńska, 
r. 1927.

33 Przewodnik po kościele XX . Filipinów na Sw. Górze przy Gosty
niu , Tarnów 1922, s. 36; St. T a b o r ,  Kościół Księży  Oratorianów, Go
styń 1928, s. 15; „Kurier Poznański” r. 1928, nr 284: Na Świętej Górze 
s. 18; Akta Koronacji Cudownego Obrazu M. B. Świętogórskiej 24 czerwca 
1928: Listy biskupów, telegramy, argumentum  o cudownym obrazie, arty
kuły z gazet, specjalne wydania jednodniówki; Dekret koronacyjny

34 Kronika gostyńska, 6 X 1928; Kronika studziańska, s. 192.
35 Kronika tarnowska, II; AFG, ACap. t. III, 21 X 1924. Projekt Unii 

Charytatywnej między obu domami, podany przez prepozyta kongreg. 
tarn. ks. F. Mroza był następujący: 1. Kongregacja w  Gostyniu, jako 
posiadająca dobra ziemskie, obowiązuje się dawać i zabezpieczyć trwałe 
utrzymanie domowi w  Tarnowie. 2 . Biblioteka, ornaty, kapy, kielichy  
i wszelka bielizna kościelna jest własnością każdego domu z osobna; to 
jednak nie przeszkadza, aby jeden dom nie odstąpił drugiemu dobrowol-



subsydium dla Tarnowa w wysokości 1000 zł miesięcznie, ale zjaz
dów rocznych nie było. Unifikacja była konieczna, ale wszelkie 
działanie unifikacyjne było wbrew Konstytucji, a na mocy jej czwar
tego rozdziału pełne prawo decyzji należało do tych członków, któ
rzy stali ściśle na gruncie Konstytucji, choćby naw et byli w  zniko
mej m niejszości36. Gostyń zwrócił się do przełożonego kongregacji 
tarnowskiej ks. Mroza, aby firm ował spraw y unii. Domowi tarnow 
skiemu zależało na zjednoczeniu, bowiem sam nie był w  stanie się 
utrzym ać i potrzebował ciągłej pomocy. Była ona zresztą zagwa
rantow ana w dekrecie erekcyjnym, lecz dla kongregacji, która 
istnieje sama dla siebie, była czymś uciążliwym i kłopotliwym. 
Ks. Mróz przyjął propozycję. Każdy odczuwał słabość autonomii 
domów, skutki jej były nader widoczne i przekonywające.

W międzyczasie, zanim doszła do skutku unia, kongregacja O ra
torium  odzyskała jeszcze Studziannę. Od roku 1920 parokrotnie 
zastanawiano się nad jej odzyskaniem. Płynęła korespodencja do 
biskupa sandomierskiego, przybywały prośby ze Studzianny, dora
dzał staranie o Studziannę bp Krynicki. W roku 1926 do kurii w pły
nęła prośba o oddanie Studzianny, ale z powodu choroby ordyna
riusza sprawa została odłożona. W roku 1927 kongregacja zapytuje 
listownie ks. Kasprzyckiego, kiedy można się spodziewać zwrotu 
Studzianny. W tym  samym czasie we wrześniu wpłynęła do kurii 
prośba mieszkańców parafii studziańskiej. Pisali między innymi:

„... Prosimy z wiarą i ufnością o przyspieszenie tej sprawy, bo przy
bycie księży zakonu Filipinów do wydartej im przez carat własności 
duchowej świadczyłoby, że wraca się do nas łaska Boża i to błogosła
wieństwo Boże, które miało w  swej opiece około trzech w ieków  Stu
dziannę i nadal będzie udzielane nowemu pokoleniu”.. .37.

K uria sandomierska przesłała 26 czerwca 1928 roku do przeło
żonego O ratorium  w Gostyniu pismo, aby kongregacja wydelego-

nie, coby było potrzebne. 3. W razie braku księży w  jednym domu, drugi 
zobowiązuje się przysłać odpowiednich kapłanów. 4. Księża jednego do
mu mogą się przenosić do drugiego, ale za zgodą obydwóch domów. 5. Je
den dom obowiązuje się wspomagać drugi na wypadek nadzwyczajnych 
potrzeb, w  rzeczach materialnych, ażeby żaden dom nie upadł. 6. K w estie  
sporne między kapłanami, których by nie mógł lub nie chciał rozstrzygnąć 
przełożony i deputaci danego domu, mogą rozstrzygać delegaci wolno 
obrani z obydwóch domów, miejsce zjazdu według umowy i potrzeby.
7. Zjazdy roczne. 8 . Umowa ta zobowiązuje podpisanych i następców  
w  najdłuższe lata.

36 Collectio Constitutionum et privilegiorum Congregationis Pratorn
S. Philippo Nerio fundatae, Brixiae 1895 rozdz. IV, s. 25—27.

37 AFT ACap, II s. 22—23; Kronika tarnowska, II s. 38: Kronika stu- 
dziańska, s’. 192—193; Kronika gostyńska, 15 IV 1923, 12 II 1926, opinia 
bpa Krynickiego; List Nowakowskiego ze Studzianny z dnia 28 VII 1927; 
ADS, Filipini, r. 1927 nr 2976, 2440, 2884.

w ała kapłana upoważnionego przez kongregację do omówienia i pod
pisania w arunków  objęcia parafii Studzianna i przedstaw ienia kan
dydata na wikariusza ak tualnego3S. Kongregacja gostyńska, iain te- 
resowana odzyskaniem Studzianny (właściwie była to w dużej 
mierze inicjatyw a byłego przełożonego ks. Witka), odpowiedziała 
kurii sandomierskiej, aby w sprawie Studzianny zwracała się w łaś
nie do n iego39. Jeszcze wcześniej rządca diecezji sandomierskiej 
zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o indult zezwalający na powie
rzenie parafii Studzianna kongregacji Oratorium. Zezwolenia udzie
liła Kongregacja Soboru i doszło do zawarcia umowy pomiędzy 
biskupem, a przedstawicielami kongregacji40. Przełożonym kongre
gacji i wikariuszem aktualnym  został ks. Witek, zaś wikariuszami 
kooperatoram i ks. W. Helbich i ks. T. K ozeraw ski41.

Biskup sandomierski w  liście do kongregacji w yrażał radość 
z powtórnego przyjścia filipinów do Studzianny, a dziekan opo
czyński otrzymał zlecenie z kurii, aby dokonał wprowadzenia kon
gregacji i w ikariusza aktualnego jak  proboszcza wg przepisów sy
nodalnych 42. Objęcie Studzianny nastąpiło 27 lipca 1928 r. Na 
spotkanie powracających oratorianów wyszła prawie cała parafia
i ludzie z okolicy. Byli i tacy, którzy pam iętali filipinów przed w y
gnaniem, jak  np. Tomasz W iśniew ski43. Przemówienie powitalne 
wygłosił p. Dominik Górnicki, według starego zwyczaju przyjęto 
filipinów chlebem i solą. Ks. Helbich podziękował za serdeczne powi
tanie i w  procesji ze śpiewem i biciem dzwonów wprowadzono ich 
do kościoła. Po odsłonięciu cudownego obrazu powitał ich dotych
czasowy proboszcz ks. Kazimierz Wiechecki, a podziękował przeło
żony przybyłych księży. Protokół zdawczo-odbiorczy spisano 1 sierp
nia. Uroczyste wprowadzenie w obecności bpa sufragana P. Kubic
kiego odbyło się 19 sierpnia 44. Przełożeństwo kongregacji studziań
skiej sprawował ks. W itek od 1928 do 1949 r., kiedy to już z powodu 
podeszłego wieku przeniósł się do Gostynia. W czasie w ojny kon
gregacja studziańska stanowiła schronienie dla kapłanów święto- 
górskich. Zawsze w pracy parafialnej było zaangażowanych, i jest 
obecnie dwóch do trzech kapłanów, pozostali głoszą rekolekcje, po
magają w  duszpasterstwie sąsiednim parafiom, przyjm ują zastęp
stwa na życzenie biskupa ordynariusza 45.

38 ADS, Filipini, r. 1928 nr 2442.
38 Tamże, r. 1928 nr 2959.
40 Tamże, r. 1928 nr 1830, Prot. nr 2115 i 2878.
41 Tamże, r. 1928 nr 2877, 2879, 2882.
42 Tamże, r. 1928 nr 2877, 2879.
43 K u b i c k i ,  dz. cyt., III s. 664.
44 ADS, r. 1928 nr 3358; Kronika studziańska; „Nasz Głos”, 27 VII

1928; Kronika tarnowska, II s. 30.
_ 45 ADS, Filipini, r. 1928 s. 3358; AFS, ACap., od r. 1928, w  r. 1931
i 1937 z nominacji, w  r. 1945 z wyborów.



Po reaktyw ow aniu kongregacji w Studziannie, myśl o unii s ta 
w ała się coraz bardziej realna. Zawiązała się tymczasowa unia, 
a załatwienie spraw  powierzono ks. Mrozowi. W m arcu 1930 zostało 
przesłane pismo do Kongregacji Zakonów podpisane przez wszyst
kich kapłanów kongregacji, w  którym  zawarto prośbę o jednego 
przełożonego generalnego, wybieranego na sześć lat przez delegatów 
poszczególnych domów, o wspólny nowicjat, o wspólną dla wszyst
kich domów kasę oraz aby istniejące trzy domy i nowo powstałe 
kongregacje tworzyły jedną kongregację, czyli aby zawiązana unia 
posiadała osobowość praw ną, ale ażeby przy tym  zachować ideę 
Założyciela i nie wiązać członków kongregacji ś lubam i46.

Kongregacja Zakonów upoważniła do załatwienia tych spraw  
nuncjaturę apostolską w Warszawie. Nuncjusz przesłał prośbę do 
biskupa tarnowskiego, aby ten wyraził swoją opinię na tem at zgro
madzenia i zamierzonej u n ii47. Po otrzym aniu opinii biskupa ta r 
nowskiego, nuncjatura zażądała od ks. Mroza kilku egzemplarzy 
Konstytucji, oraz schemat artykułów  unijnych, bowiem Kongrega
cja dla Zakonów chciała się zapoznać z zamierzonymi zmianami
i innow acjam i4S. W odpowiedzi ks. Mróz przesłał 3 egzemplarze 
Konstytucji, schemat artykułów, oraz w yjaśnienie struk tury  prawnej 
Zgromadzenia. Stwierdził, że dostosowanie Konstytucji do Kodeksu 
P raw a Kanonicznego trw a, ale nie wiadomo jak  długo trzeba będzie 
czekać na końcowe rezultaty, a kongregacje polskie zmuszone są 
koniecznością do unii, zresztą prośba dotyczyła zatwierdzenia ze
wnętrznego ustro ju  kongregacji, nie naruszając w niczym w ew nętrz
nej struk tu ry  rządów domowych. A rtykuły unijne proponowały 
jednego przełożonego dla trzech domów, kongregacji kapłanów 
wspólnie żyjących bez ślubów i z prawem  egzempcji. Kapłani kon
gregacji prowadzą wspólne życie, kierując się tylko zasadami mi
łości. Kongregacja zajm uje się wychowaniem młodzieży. Do kon
gregacji należą kapłani i bracia, a wszyscy wstępujący muszą prze
być trzechletni, dwustopniowy okres probacji, aby mogli być zali
czeni w poczet stałych członków. Po dziesięciu latach pobytu w kon
gregacji otrzym ują pełnię praw. W ewnętrzne życie domowe będzie 
kierowane Konstytucjam i, tzw. Instytutem  św. Filipa Neri. Gene
ralnem u przełożonemu pomagać będzie w rządach rada kapłanów,

46 Kronika tarnowska, II, s. 37—39: „...1. Totius instituti in Polonia 
usus sit praepositus generalis eligendus ad sexennium  per delegatum  
cuiusvis domus, constituendum a sodalibus domus, qui in Congregatione' 
decennium expleverunt. 2. Institutum habeat unum communem novitia- 
tum. 3. Proventus omnium domorum communem massam constituunt, 
ex qua necessitatibus singulorum domorum obveniatur.

47 Kronika tarnowska, II s. 40.
48 Kronika tarnowska, s. 43; AAP, KA, 10322, 26/134; AFT, Akta Unii 

Polskiej.

zwana Radą Generalną. G eneralny przełożony będzie posiadał w ła
dzę domową jak  i jurysdykcję wg kanonu 501.

Rada generalna składać się będzie z czterech członków. Radę ge .̂ 
neralną zwołuje generalny przełożony przynajm niej raz w roku, 
a ponadto we wszystkich sprawach dotyczących obserw anci Insty
tutu, rozwiązywania poważnych trudności i adm inistracji m ajątku. 
Co trzy lata zbierać się będzie kapituła generalna, w  której będą. 
brać udział wszyscy kapłani, ale głos decydujący będą posiadali 
tylko 10-letni. K apituła generalna ma wybrać generalnego przeło
żonego na trzy, albo na sześć lat, radę generalną, prokuratora i prze
łożonych domowych. Dom now icjatu będzie zupełnie oddzielony
i będzie się znajdował w Gostyniu, lub innym  miejscu. M ajątek 
ruchomy i nieruchom y jest własnością poszczególnych domów, 
wszelkie dochody m ają wpłynąć do wspólnej kasy, z której będą 
finansowane nowe wspólne przedsięwzięcia i utrzym anie członków. 
W chwili tworzenia się unii wszyscy kapłani pozostają w swoich 
domach i nie mogą się przenieść do innej kongregacji49.

N uncjatura przesłała sprawę do Kongregacji dla Zakonów, 
artykuły  zostały rozpatrzone na sesji 21 lutego 1931 i zatwierdzone. 
Nuncjatura, otrzymawszy zatwierdzenie i upoważnienie, delegowała 
ks. prym asa Hlonda do załatwienia dalszych spraw, udzielając mu 
wszelkich upraw nień do dokonywania zmian i poprawek oraz za
prowadzenia nowych artykułów  na zasadzie doświadczenia na okres 
pięciu lat, a kongregacja Oratorium  zobowiązała się do opracowania 
Konstytucji według treści wyrażonej w artykułach i dostosowania 
jej do wymogów Kodeksu P raw a Kanonicznego50.

Ks. Mróz, po otrzymaniu powiadomienia z nuncjatury, wysłał 
list do ks. prym asa inform ując go o zgodzie Stolicy Apostolskiej 
na prowizoryczną unię kongregacji i o nominacji ks. kardynała na 
delegata apostolskiego do zrealizowania u n i i51. Ks. karnynał Hlond 
wyraził zgodę i zaofiarował swoje usługi, prosząc o przesłanie m u 
tekstu artykułów  unijnych i zapowiedział w odpowiednim czasie 
konferencje z przełożonymi domów celem opracowania nowych 
K onsty tucji52.

Ks. Mróz przesłał artykuły  unijne i otrzymał zaproszenie dla 
trzech przełożonych na konferencję w Poznaniu, aby omówić dalsze 
działanie. Konferencja odbyła się 25 kw ietnia 1931. Poczyniono na 
niej poprawki do poprzednich artykułów, między innymi w yklu
czono przywilej egzempcji, a tym  samym władzę jurysdykcyjną

49 AFT Akta Unii Polskiej, Schema articulorum pro unione...
50 AFT, Akta Unii Polskiej, Pismo Nuncjatury z 9 marca 1931 da 

ks. Fr. Mroza w  Tarnowie.
51 List ks. Fr. Mroza do ks. prymasa A. Hlonda z 11 marca 1931; AFT, 

Akta Unii Polskiej; AAP, KA 10322.
52 AFT, Akta Unii Polskiej — List ks. prymasa do ks. Mroza z 23 mar-, 

ca 1931 r. 1322/31/pz i list z 9 kwietnia 1931 r. nr 1470/31.



wg kanonu 501. Nowe Konstytucje muszą być opracowane w ciągu 
pięciu lat, przełożony generalny będzie w ybierany na sześć lat. 
W kapitułach mogą brać udział tylko kapłani z prawem  dziesięcio
lecia. Dodano też nowy punkt, a mianowicie, że generalny przeło
żony w raz z radą dopuszcza do nowicjatu, przyznaje prawo 10-lecia
i dopuszcza do święceń oraz m ianuje co trzy la ta  przełożonych dla 
poszczególnych domów i m agistra nowicjatu. W sprawach m ajątko
wych postanowiono opodatkować wszystkie domy na 5%: na w y
datki przełożonego generalnego, rady, now icjatu itp. A rtykuły, zgod
nie z zaleceniem ks. prymasa, podpisali kapłani kongregacji tarnow 
skiej 11 maja, gostyńskiej 15 m aja i studziańskiej 23 m aja 1931 53.

Ponieważ trzynasty artykuł postanawiał, że każdy dom stara się
0 własne utrzym anie, dlatego kongregacja tarnow ska na sesji 
9 m aja 1931 zwróciła się do ks. prym asa z prośbą, aby wnieść po
prawkę, na podstawie której kongregacja gostyńska dotrzym ałaby 
w arunku przyjętego przy erekcji i pomagałaby nadal w  utrzym aniu 
domu w Tarnowie 54. Ponadto dom tarnow ski zastrzegł sobie nazwę: 
Zgromadzenie Księży Filipinów. W dniu 26 m aja odbyła się w Go
styniu narada przełożonych pod przewodnictwem  ks. prymasa, na 
której zatwierdzone zostały artykuły  w  liczbie 15 na okres pięciu lat 
a d  e x p e r im e n tu m  i wyznaczona została kapituła generalna, na któ
rej miano dokonać wyborów władz i od tego momentu unia wejdzie 
w stan istnienia. Unia domów tworzy jedno Zgromadzenie jako 
osoba praw na 55. Na zakończenie konferencji ks. prym as wydał de
kret zwołujący kapitułę generalną na 2 lipca, określając jej zadania
1 stwierdzając, że udział w niej m ają wszyscy, którzy posiadają 
pełnię praw  w kongregacji66.

Kongregacja tarnow ska ponowiła prośbę do ks. prymasa, aby 
zachować nazwę Zgromadzenia Księży Filipinów, oraz o umiesz
czenie w  dekrecie unijnym  praw a domu tarnowskiego do pomocy 
z domu gostyńskiego 57.

Pierwsza kapituła generalna, zebrana w Gostyniu w dniu 2 lipca, 
w ybrała generalnym  przełożonym ks. Franciszka Mroza, a Radę 
G eneralną utworzyli: ks. Witek, ks. Jan  Tabor, ks. J. Smoliński
i ks. St. Tabor. Na pierwszej sesji Rady Generalnej w  dniu 3 lipca, 
generalny przełożony zatrzym ał urząd przełożonego domu w T ar
nowie, a na przełożonego w Gostyniu mianował ks. Wł. Służałka,

53 AAP, KA 10322 26/134; AFG, AFS, AFT: Akta Unii Polskiej; Kro
nika tarn., II s. 51—52.

54 AFT, ACap. II s. 27—28.
55 AFT, Akta Unii Polskiej, Articuli uniosis domorum Congregationis 

ab Oratorio S. Philippi Nerii nuncupatae in Polonia vigentium. Zob. Do
datek I.

56 AFT, Akta Unii Polskiej, Dekret z 27 VI 1931; Kronika tarn.,
II s. 59.

57 a f t ,  ACap., II s. 29; Kronika tarn., II s. 60—61; AFT, Zbiór dok.
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w Studziannie ks. J. W itka, m agistrem  nowicjatu został ks. St. Ta
bor, adm inistratorem  m ajątku Drzęczewo ks. J. Smoliński, zaś pro
kuratorem  generalnym  ks. Jan  T ab o r58.

Do niewątpliwych osiągnięć unii należy zorganizowanie k lery
ka tu  w  Tarnowie i studium  w diecezjalnym sem inarium  tarnow 
skim od roku 1933. Koszta utrzym ania k lerykatu  ponosił dom go
styński. Zabezpieczenie istnienia dla domu tarnowskiego miało być 
pokrywane z procentów dochodu, jakie domy przekazywały do kasy 
wspólnej unii.

Na następnych sesjach Rady Generalnej postanowiono nosić strój 
niczym nie różniący się od stro ju  kapłanów diecezjalnych (dotych
czas kapłani oratoryjni nosili białe kołnierzyki wyłożone na sutannę, 
nosili także pasy). Przyjęto nazwę: „Congregatio Oratorii s. Philippi 
N erii”, a w  języku polskim: Księża Filipin*:, w nawiasie Oratoria- 
nie 5“.

Druga sesja Rady G eneralnej odbyła się w roku 1932, powzięła 
kilka uchwał ujednolicających i unowocześniających styl kongrega- 
cyjnego życia wewnętrznego i relacji między domami. Powzięto 
decyzję, że kapłani kongregacyjni nie będą się włączali do żadnej 
pracy politycznej. Postanowiono założyć wspólny nowicjat w  T ar
nowie i wydać wspólne m odlitewniki w języku polskim ze względu 
na braci, oraz urządzać specjalne rekolekcje dla członków kongre
gacji. Zastanawiano się nad rozszerzeniem pracy i postanowiono 
prosić księdza prym asa o m andat misyjny nad em igracją polską 
w  krajach europejskich i pozaeuropejskich. Kongregacja zwróciła 
się do ks. kardynała Hlonda z prośbą, aby objął protektorat nad 
Zgromadzeniem jako główny opiekun wychodźctwa. Organizację 
pracy misyjnej powierzyła Rada G eneralna ks. St. Taborowi, udzie
lając mu pełnomocnictwa do pertrak tacji z ks. kardynałem , omó
wienia podstaw i w arunków  pracy misyjnej i przedłożenia kon
kretnych projektów  ks. prym asa Radzie Generalnej 60. W swoim 
czasie ks. kardynał był zainteresowany domem gostyńskim, jego 
m ajątkam i i budynkami. Stanowiłyby one doskonałe zaplecze gos
podarcze dla sem inarium  i ośrodka duszpasterskiego. Co więcej 
powstał naw et projekt, aby utw orzył zupełnie nowe zgromadzenie 
pod nazwą „Kongregacja OO. Oratorianów Gostyńskich”. Celem 
tego zgromadzenia miała być opieka religijna i m oralna nad emi
gracją, prasa katolicka, rekolekcje zamknięte, naw racanie Żydów. 
Cechować ją miało: „...głębokie życie wewnętrzne, szczera asceza, 
niepohamowana żądza chwały Bożej i zbawienia dusz doprowadzone 
do ustawicznego bohaterstw a czynu, heroiczna miłość bliźniego,

58 AFT, Akta Unii Polskiej s. 1.
59 AFT, Akta Unii Polskiej s. 2.
eo AFT, Akta Unii Polskiej, List przełożonego Unii do ks. Prymasa 

z 8 V 1932 r., postanowienie sesji z 5—6 V 1932 r.
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heroiczne ubóstwo, bezwzględna karność, nowoczesne metody pracy. 
Ustrój kongregacji na prawie diecezjalnym, śluby wg Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, swoboda pracy i ruchu zgodnie z celem. 
Księża solidnie wykształceni. Problem braci: dowartościowanie, wy
kształcenie, przygotowanie do pracy apostolskiej bez habitu” . Opie
kunem miał być ks. Prymas Polski. Taki projekt przedłożono hr. 
Mycielskiemu we Wrześni, chcąc uzyskać na własność majątek go
styński 61.

Kardynał Hlond zapoznał się z projektem, ale nie skorzystał 
z niego. Zdawał sobie bowiem sprawę z trudności uzyskania zgody 
wszystkich członków. Sprawa zresztą szybko stała się nieaktualna. 
Ks. kardynał zrezygnował z propozycji ks. Tabora i w tym samym 
roku założył Towarzystwo Chrystusowe 62.

W roku 1933, na t-rzeciej sesji, Rada potwierdziła stanowisko 
kongregacji gostyńskiej odnośnie objęcia gimnazjum miejskiego. 
Kongregacja przejęła w administrację gimnazjum w dniu 20 sierp
nia 1933 r .63. Na sesji Rady Generalnej w r. 1934 załatwiano tylko 
sprawy bieżące 64.

W dekrecie unijnym z roku 1931 było zalecenie, aby kongregacja 
opracowała w ciągu pięciu lat projekt nowych konstytucji. Zgodnie 
z tym poleceniem przystąpiono niezwłocznie do pracy. W zasadzie 
były to konstytucje przetłumaczone z konstytucji Oratorium fran
cuskiego, w wielu punktach zmodyfikowane, dostosowane do warun
ków polskich. Korektą i oceną zajął się profesor prawa na Wydziale 
Prawa Kanonicznego KUL, Jan Roth 65.

Jak wynika z listu ks. Mroza do ks. Witka z dnia 9 stycznia 1933 
projekt był już gotowy, ale w tym samym roku nadeszła bogata 
korespondencja z Rzymu. Wizytator apostolski O. Larraona powia
domił wszystkie domy o wizytacji, zwołał kongres na którym wy
brano prokuratora, zapowiedział intensywne prace kodyfikacyjne 
i przesłał Monita et ordinationes, a w niedługim czasie proponowany 
tekst Konstytucji i Statutów Generalnych, uzgodniony z Kodeksem 
Prawa Kanonicznego 66.

W tej sytuacji Rada Generalna z przełożonym generalnym posta
nowiła wstrzymać samodzielną kodyfikację i utrzymać łączność 
z Rzymóm, odłożono więc kapitułę generalną aż do czasu nadejścia

61 Kronika tarnowska, II s. 41—42; Kronika studziańska, s. 202.
62 AFT, Akta Unii Polskiej, sesja z 5—6 V 1932 r. s. 3—4; Institutum, 

rozdz. IV.
63 AFT, Akta Unii Polskiej, sesja z 20 VIII 1933 r. s. 5.
84 AFT, Akta Unii Polskiej, sesja z 19 VI 1934 r.; AFG, Gospodarstwo 

Kongregacji, Kronika gospodarcza ks. Józefa Smolińskiego w  latach 
1920—1950.

65 AFT, maszynopisy projektów konstytucji dla kongregacji polskich; 
AAP, KA 10322, 1932 r. nr 15496/32, 1196/34, 3829/35, 11328/32.

60 Kronika studziańska, s. 203.

nowych konstytucji z Rzymu 67. Ks. Mróz złożył urząd generalnego 
przełożonego, ale Rada nie przyjęła rezygnacji i prosiła go, aby 
prowadził sprawy kongregacji aż do nadejścia nowych konstytucji.

Na sesji Rady Generalnej 12 sierpnia 1935 r. w Tarnowie rozwa
żono okólniki generalnego prokuratora kongregacji w Rzymie i zre
dagowano oświadczenie, że uznano go za przedstawiciela Oratorium 
przy Stolicy Apostolskiej, zobowiązując się równocześnie przyjąć 
ustawy, jakie zatwierdzi Stolica Apostolska dla wszystkich kongre
gacji na świecie. Stwierdzono tylko, że kongregacje w  Polsce za
mierzają dodatkowo prosić Stolicę Apostolską o zatwierdzenie w for
mie dodatku do Konstytucji artykułów polskiej unii, pod kierownic
twem przełożonego krajowego 5S.

W roku 1936 upłynęło pięciolecie eksperymentu polskiego, 
a prace kodyfikacji rzymskiej przedłużały się i stąd przełożony 
generalny, aby nie wracać do stanu dawnego, prosił nuncjaturę 
apostolską w Warszawie o przedłużenie eksperymentu o dalsze pięć 
lat. Nuncjusz zalecił ks. Mrozowi napisanie prośby do Kongregacji 
dla Zakonów. Po otrzymaniu przywileju na dalsze pięć lat, odbyła 
się 22 czerwca 1937 r. druga kapituła generalna, na której ponownie 
wybrano przełożonym generalnym ks. Fr. Mroza, a radnymi: ks. 
Służałka, ks. Witka, ks. Smolińskiego i ks. Wł. Muchowicza. Proku
ratorem generalnym został ks. St. Szczerbiński. Przełożonych do
mowych mógł wprawdzie przełożony generalny mianować w poro
zumieniu z Radą, ale przedstawił kandydatów całej kapitule, która 
jednomyślnie uznała za przełożonych ks. Służałka w Gostyniu, ks. 
Witka w Studziannie i ks. Wł. Muchowicza w Tarnowie 69.

We wrześniu 1938 przyjechał do Polski prokurator generalny 
Instytutu Oratorium ks. Karol Naldi z uprawnieniami wizytatora 
apostolskiego dla kongregacji polskich. Zwizytował Gostyń i Stur 
dziannę, od 18 do 25 września. W Studziannie wydał dekret wyda
lający z kongregacji dwóch młodych kapłanów bez żadnych zobo
wiązań ze strony kongregacji70.

W roku 1939 miał się odbyć w Rzymie zjazd reprezentantów po
szczególnych kongregacji. Rozesłano już zaproszenia, ale z powodu 
wybuchu wojny nikt z Polski nie wyjechał71.

W roku 1938 na apel polskiej inteligencji katolickiej, aby przez 
dostateczną ilość księży katolickich na ziemiach wschodnich Polski 
zapewnić utrzymanie na tych ziemiach katolicyzmu i polskości, 
kongregacja upoważniła ks. Mroza do pertraktacji z bpem łuckim

67 AFT, Akta Unii Polskiej, s. 6; Teka VI Prokurator; Kronika stu
dziańska, s. 210.

68 AFT, Akta Unii Polskiej s. 7.
69 Akta Unii Polskiej s. 7.
70 AFT, Teka VI Prokurator, korespondencja z Prokuraturą w Rzy

mie; AFT, ACap. II s. 39.
n  Kronika studziańska, s. 218.



ks. Szelążkiem w  sprawie objęcia jakiejś placówki na terenie die
cezji łuckiej. W odpowiedzi na pismo ks. Mroza biskup Szelążek 
zgodził się na objęcie parafii w Oleksińcu. Prosił tylko ,by na p ro
boszcza wydelegowano nie ks. Pilcha, ale ks. R. Kmiecika. Ks. Km ie
cik z początkiem grudnia 1938 roku objął pracę parafialną w Olek
sińcu, pow. Krzemieniec. W sprawie przechodzenia z prawosławia 
na katolicyzm zdecydowanie odrzucił i potępił środki i pomoc adm i
nistracji państwowej. Dzięki swej subtelności i pracowitości osią
gnął dobre wyniki, ale w roku 1943 musiał uciekać przed nacjona
listam i ukraińskim i. Trzynaście nocy ukryw ał się w polach, wreszcie 
przybył do Tarnowa, by ostatecznie przenieść się do Studzianny 72.

Z początkiem wojny kapłani zostali przez hitlerowców wypędzeni 
z Gostynia i schronili się częściowo w Studziannie, a częściowo 
w Tarnowie. W Tarnowie zaaresztowany został 29 września 1939 ro
ku ks. Ferdynand Machay, więziony w Tarnowie, w Krakowie, 
a potem w Wiśniczu. Współwięźniowie wydali mu wspaniałe św ia
dectwa, podkreślając jego pogodę ducha, patriotyzm  i pobożność. 
Został rozstrzelany w Wiśniczu 9 czerwca 1940 r . 7S. Ze Studzianny 
wywieziono ks. Ludwika Pilcha, ks. Mieczysława Gawrona i ks. 
Bolesława Sobczyka. Pierwszy z nich zm arł w  Oświęcimiu 4 paź
dziernika 1940 r., w obozie koncentracyjnym  zginął też w 38 roku 
życia ks. Jan  Michałkowski, zabrany z parafii Sady koło S tu 
dzianny 74.

Zmarł także w czasie epidemii na tyfus ks. dr Ludwik Wasilkow
ski liczący 52 lata, a cztery w kongregacji. W Tarnowie zaś zm arł 
ks. W. W lekliński w  kilka zaledwie la t po święceniach 75.

W czasie w ojny zezwolenie na trw anie unii wygasło, nowych 
konstytucji nie ogłoszono i ks. Mróz zwrócił się do w izytatora apo
stolskiego o przedłużenie unii. Odpowiedź nadeszła z Rzymu
25 stycznia 1943 r., w której powiadomiono kongregację, że prefekt 
Kongregacji dla Zakonów przedłuża artykuły  unijne do zakończenia 
wojny. W kw ietniu tego roku Stolica Apostolska zatwierdziła nowe 
Konstytucje i S tatuty Generalne. Wiadomość o zatwierdzeniu
i egzemplarze Konstytucji dotarły do Polski po zakończeniu działań 
wojennych 76.

Pierwsza sesja po wojnie odbyła się 3 m arca 1945 w Gostyniu. 
Postanowiono na niej odbudować gimnazjum, pomagać diecezji 
w  pracy parafialnej w okolicznych miejscowościach jak  w Krobi,

72 Kronika tarnowska, II s. 118; AFT, Księgi: ochrzczonych, zaślubio
nych, zmarłych parafii Oleksiniec, 1932—1943.

73 Kronika tarn., II s. 106; Bp A. K o z ł o w i e c  ki ,  Ucisk i s trap ie 
nie, Kraków 1967, s. 73—75, 112, 113, 120; AFT, List Jana Żmijewskiego, 
Kraków 23 I 1947 r. Wspomnienia z obozu w  Krakowie.

74 Kronika tarn., II s. 106; AFS, Lib. mort. w  Studziannie, s. 8.
75 AFS, Lib. mort. w  Studziannie,s. 6.
7e Kronika studziańska, s. 219—220.

W ielkich Strzelcach, w S tarym  Gostyniu, Kunowie i Siemowie. Ks. 
St. Tabor został tymczasowym dyrektorem  gimnazjum, powołano 
do istnienia konwikt dla młodzieży, intensywnie przystąpiono do 
opróżnienia kościoła z ak t archiwalnych, przywiezionych tu  przez 
okupanta z różnych stron zagrabionych terytoriów. Otwarcie koś
cioła nastąpiło 23 m arc a77. W grudniu odbył się pierwszy zjazd 
prowincjałów na Jasnej Górze. Kongregacja O ratorium  otrzym ała 
zaproszenia, unia już nie działała, a prokuratora jeszcze nie w y
brano. Wydelegowano ks. Służałka. W styczniu 1946 roku kongre
gacja gostyńska powiadomiła o krajow ym  kongresie kongregacji 
Oratorium  w Gostyniu, na który zaprosiła według przedwojennego 
polskiego zwyczaju wszystkich kapłanów z 10-leciem. Ponieważ n ik t 
jednak nie przyjechał ani z Tarnowa, ani ze Studziamoy, wobec tego 
kongregacja gostyńska sama w ybrała prokuratora krajowego. Zo
stał nim ks. Stefan Tabor. Nazywano go prowincjałem, chociaż 
w myśl statutów  generalnych był tylko p rokurato rem 78.

W Tarnowie w czasie w ojny biskup Komar, adm inistrator die
cezji, przekazał kongregacji pracę duszpasterską w Klikowej na 
przedmieściu Tarnowa. Utworzona parafia złączona była tymcza
sowo z kościołem kongregacyjnym, jedynie Msze św. niedzielne były 
odprawiane w kaplicy zlokalizowanej w domu jednego z gospoda
rzy n .

Po wojnie wielu kapłanów kongregacji tarnow skiej było n ie
zdolnych do pracy z powodu podeszłego wieku, kilku z Gostynia 
przebywających w czasie wojny opuściło Tarnów udając się do 
Wielkopolski. Spowodowało to mały kryzys i dlatego na sesji Rady 
Krajowej w Gostyniu (7 VIII 1947) postanowiono dla ratow ania 
domu tarnowskiego (bardzo zresztą wnmego ze względu na studia) 
oddelegować do Tarnowa ks. St. T?'..ora i ks. Wł. Siekierkę. Przybyli 
oni do Tarnowa w sierpniu, a na sesji 30 sierpnia ks. Mróz zrzekł 
się przełożeństwa, nie mogąc podołać obowiązkom. Przełożonym zo
stał ks. St. Tabor 80.

W Gostyniu ks. Służałek zrezygnował, a po jego rezygnacji 
przełożonym został ks. St. Szczerb iński. Chociaż kapłani kongrega- 
cyjni nadal pracowali w  okolicznych parafiach na zastępstwach, 
rozglądano się jednak za miejscem dla założenia nowej placówki. 
Upadły plany stworzenia f.lacówki we Wrocławiu. Wreszcie ks. 
E. Nowicki, adm inistrator diecezji gorzowskiej, po przypadkowej 
rozmowie z ks. Naterein, zaproponował kongregacji dwie parafie: 
w Bytowie, mieście powiatowym i w Polanowie. Zażądał pięciu 
księży: dwóch do Polanowa a trzech do Bytowa. Kongregacja w Stu-

77 AFG, ACap., t. IV s. 2.
78 AFG, ACap., t. IV s. 12.
79 Kronika tarn., II s. 108—112; ADT, OZ I 8.
8» AFT, ACap., II s. 49; AFG, ACap., IV z 7 VIII 1947.



dziannie wydelegowała ks. Natera, a w Gostyniu ze zgłaszających 
się trzech kandydatów  wybrano 3 II 1947 r. ks. Szczerbińskiego
i jem u powierzono organizację nowej placówki w B ytow ie81. Prze:: 
kilka miesięcy zastępował go w przełożeństwie ks. Służałek. W pół 
roku później, w sierpniu odbyły się wybory i przełożonym wybrano 
ponownie ks. Służałka.

W sierpniu 1947 roku odbyła się też krajow a sesja, na której 
ustalono, że każdy należy do tego domu, w którym  aktualnie p ra 
cuje. Kapłani pracujący w domu nieerygowanym  należą do tych 
domów, z których przybyli. Neoprezbiterów może delegować do po
szczególnych domów prokurator krajow y 82.

W czerwcu 1948 r. odbyła się ogólnopolska sesja, na której oma
wiano objęcie kościola we Wrocławiu. Stwierdzono, że kryzys Insty
tu tu  Oratorium  w zasięgu światowym został usunięty i na pierwszy 
Kongres Światowy po ogłoszeniu Statutów  Generalnych, który miał 
się odbyć od 3—8 października, wybrano dwóch delegatów z Polski: 
ks. St. Tabora i ks. Szczerbińskiego. Ostatecznie nikt z Polski nie 
pojechał, bowiem zawiadomienia nadeszły zbyt późno i nie zdołano 
załatwić wszystkich formalności wyjazdowych. Prokuratorem  gene
ralnym  w ybranym  na Kongresie został kapłan z Oratorium  lon
dyńskiego Edward Grifith, a wizytatorem  apostolskim ponownie 
ks. A. Larraona 83.

Na sesji ogólnopolskiej 4 lipca 1949 r. obecnych było 13 kapła
nów. Ustalono przynależność do domów i wybrano m agistra k lery 
ków w osobie ks. S iek ierk i84. Dotychczasowe sesje ogólnopolskie 
pom ijały przepisy Instytutu, a kierowały się praktyką przedwojen
nej unii. Z powodu trudności z utrzym aniem  m ajątków i braku do
chodów postanowiono rozłożyć utrzym anie kleryków na wszystkie 
domy. Dotychczas wszelkie koszta związane z wykształceniem kle
ryków  ponosiła kongregacja gostyńska 85.

W 1949 roku przełożonym w Tarnowie został ks. Wł. Siekierko, 
w  roku 1950 przełożonym w Gostyniu ks. Jan  Rataj, a w Studziannie 
ks. O. Kokociński na miejsce spracowanego już ks. W itka 86.

' 25 lipca 1951 roku odbył się pierwszy kongres krajow y zgodnie 
z przepisami Statutów  Generalnych, w  którym  uczestniczyli prze
łożeni domów i delegaci po jednym  z każdego domu. Prokuratorem

ei AFT, Teka IX, Bytów. Archiwum Domu Bytowskiego, Księga pro
tokołów sesji kongregacyjnych; Kronika Domu Bytowskiego, Korespon
dencja z kurią diecezjalną w  Gorzowie, z prokuratorem krajowym i z in 
nymi domami.

*2 AFG, ACap., IV s. 53—57.
83 AFG, ACap., IV s. 75—78; AFT, ACap., II s. 71—73.
84 AFG, ACap., IV s. 89—95.
85 AFT, ACap.,II s. 76; AFG, ACap., IV s. 90.
88 AFG, ACap., IV s. 111; AFT, ACap.,II s. 77; AFS, ACap., 29 VI

1949; AFT, Kronika tarn., II s. 150.

krajow ym  został w ybrany na tym  kongresie ks. Olgierd Kokociń
ski 87.

Pierwsza sesja Krajowej Rady Kongregacji O ratorium  odbyła 
się 16 października 1951 r. Poza sprawam i bieżącymi, sprawozdaw
czymi i porządkowymi omawiano na niej załatwienie dekretu erek
cyjnego domu bytowskiego. Erekcja tego domu została ustanowiona 
dekretem  wizytacyjnym, wydanym  przez ks. Prym asa Wyszyńskiego
11 listopada 1952 r. Do domu w Bytowie zostali przeznaczeni księża: 
Rychlicki, Szeliga, Zieliński, Machay i W ichłacz8S.

Historia działalności Insty tutu  polskiego oratorianów w latach 
powojennych wymaga szczegółowego opracowania, gdy przyjdzie 
po tem u czas, aby z należytej perspektyw y ocenić jego pracę. Nie 
sposób jednak nie wspomnieć na zakończenie o uroczystościach ju 
bileuszowych 300-lecia Oratorium  w Polsce oraz koronacji Obrazu 
Św. Rodziny w Studziannie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w roku 1968. W Tarnowie miały miejsce 26 m aja i poprzedzone były 
tygodniowymi przygotowaniami, na których zaproszeni kaznodzieje 
z duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego wygłaszali kazania na 
tem at osoby św. Filipa, duchowości oratoryjnej, apostolatu w łaś
ciwego św. Filipowi, aktualności metod św. Filipa w dobie obecnej.

W Gostyniu uroczystości odbyły się w oktawie Zesłania Ducha 
Świętego od 2—9 czerwca 1968 r. i połączone były z 1000-leciem 
Archidiecezji Poznańskiej, 500-leciem kultu m aryjnego na Świętej 
Górze i 40-leciem koronacji Obrazu. Program  uroczystości uwzględ
niał w kład Oratorium  polskiego w kształtowaniu duchowości ka
płańskiej i chrześcijańskiej, w  rozwijaniu świadomości narodowej 
na terenach, gdzie sięgał wpływ kapłanów Oratorium.

Uroczystości w  Studziannie z okazji koronacji obrazu 18 sierpnia 
1968 były obchodzone pod hasłem chrześcijańskiej rodziny, jej p ro 
blemów i znaczenia w życiu Kościoła.

Ostatnie uroczystości jubileuszowe, w Bytowie, z okazji odpustu 
parafialnego 25 listopada 1968 r., ukazały skuteczność pracy p ara 
fialnej prowadzonej przez kongregacyjnych kapłanów.

W związku z zaleceniem przepisów wykonawczych do dekretu 
Soboru W atykańskiego II P erfec tae  car ita tis  i encykliki Ecclesiam  
suam  z 6 sierpnia 1966 r. Insty tut Oratorium  w Rzymie przy współ
pracy wszystkich domów kongregacyjnych, także i polskich, przy-

87 AFT, Teka 12, Protokoły sesji Krajowej Rady Permanentnej.
88 Statuty Generalne p. 87—94; AFT, t. IV Prokurator, Dekret refor- 

m acyjny nr 5208 z 1 XI 1952, s. 6.
89 Kronika tarn., opis uroczystości; „Oratoriana” (informator w e

wnętrzny — maszynopis); Opis uroczystości w  Gostyniu; Kronika gostyń
ska, Relacje z uroczystości jubileuszowych; Kronika studziańska, Relacje 
■z uroczystości koronacyjnych; Akta Koronacji Obrazu Sw. Rodziny 
w  Studziannie; Kronika Bytowska, Relacje z uroczystości w  Bytowie.



gotował na wrzesień 1969 roku Światowy Kongres, który opracował 
nowy projekt Konstytucji i S tatutów  Generalnych, odpowiadający 
wymogom Stolicy Apostolskiej i czasów współczesnych.

Dodatek I

ARTYKUŁY UNII DOMÓW KONGREGACJI ORATORIUM ŚW. FILIPA
W POLSCE

1. Tres domus Congregationis ab Oratorio S. Philippi Nerii nuncupa- 
tae quae in praesenti in Polonia exstant, coniunguntur inter se sub com - 
muni Superiore Generali. Haec communis congregatio speciem praese- 
fert Congregationis clericorum in communi viventium  ad normam Ca- 
nonum 673—681.

2. Congregatio, vestigia sequens S. Patris Philippi Nerii communem  
ducit vitam, ut mutuo caritatis sexu eo facilius ac efficarius perfectionem  
sacerdotalem colere valeat.

3. Sodales Congregationis libenter officiis quoque educationis iuven- 
tutis ac curae animarum sese dedicant, in quantum rerum et locorum  
circumstantiae id suadeat vel permittat.

4. Congregatio constat ex sacerdotibus, clericis et laicis.
5. Qui in Congregationem recipi cupiunt, probationi triennali ad nor

mam Constitutionum subiciuntur. Sacerdotes, expleto feliciter probatio- 
nis triennio, Congregationi in perpetuum adscribuntur, expleto autem de- 
cennio plenitudinem iurium iuxta Constitutiones acquirunt.

6. Congregatio regitur in praesenti Constitutionibus contentis in sic 
dieto „Instituto S. Philippi Nerii”, ab Apostolica Sede approbato, salvis 
tamen Canonibus 673—681 et hisce articulis.

Infra quiquennium ab unione perfecta Sedi Apostolicae exhibebuntur 
Constitutiones Codici Iuris Canonici accomodatae.

7. Regimen Congregationis concreditum est Superiori Generali, cui 
additur Concilium Generale.

8. Superior Generalis a Capitulo Generali in sexennium eligitur. Ipse 
iuribus gaudet ac obligationibus tenetur, quae iure communi, Constitu
tionibus ac hisce articulis statiuntur.

9. Consilium Generale, quatuor sacerdotibus constat, plena iura in 
Congregatione habentibus et a Capitulo Generali ad triennium electis. 
Ipsum Superiori Generali consilium praebet in gravioribus negotiis. Con- 
vocatur semel tantum in anno ad tuendam observantiam et unitatem ad 
negotia graviora expedienda ac bona Congregationis administranda iuxta  
Ius Canonicum, Constitutiones et hos praesentes articulos.

10. Quovis triennio celebrabitur Capitulum Generale ad electionem  
iuxta articulum 7 et 8 peragendas et illas gravissimas quaeśtiones trac- 
tandas, quae illi Superior Generalis cum Consilio Generali proposuerit.

Ad Capitulem Generale cum suffragio delibarativo vocantur sacer
dotes, qui in Congregatione plenitudinem  iurium assecuti sunt.

11. Superior Generalis cum Consilio Generali admittit socios ad pro>- 
bationem, ad plena iura in Congregatione et ad ordinationem.

12. Idem Superior Generalis cum Consilio Generali nominat ad trien
nium Superiores singularum domorum et designat magistrum novitiorum.

13. Domus probationis et novitiatus erigitur penes domum in Gostyń. 
Mutatis circumstantiis potest a Superiore Generali cum Capitulo Gene- 
rarii etiam in alia domo collocari.

14. Unaquaeque domus administrat propria bona sive mobilia, sive 
immobilia, ex quibus suae sustentationi providere debet. Ex omni tamen 
proventu singulae domus dare tenentur 5°/o in thesaurum communem, 
id est ad expensas Superioris Generalis, Consilii Generalis, novitia- 
tus etc.

15. Communes totius Congregationis pecunias ac bona administrat 
sub Superioribus Generalibus invigilantia Procurator Generalis, ad quod 
officium Superior Generalis designabit in triennium unum e membris 
Consilii Generalis. Gestionis suae rationem reddere tenetur Procurator 
Generalis quolibet momento Superiori Generali, quolibet anno Consilio 
Superioris et triennio absoluto Capitulo Generali.

Dodatek i r

WYKAZ PRZEŁOŻONYCH 

I . P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  N A  SW . G Ó R Z E

1. ks. Stanisław Grudowicz 1668—1684
2. ks. Melchior Dyliński 1684— rezygnuje
3. ks. Stanisław Sanner 1687—1695
4. ks. Stanisław Majewski 1695—1698
5. ks. Grzegorz Wirowicz 1698—1701

ks. Stanisław Majewski 1701—1704
6. ks. W. Turkański 1704—1709
7. ks. Tomasz Zieleniewicz 1710—1716
8. ks. Łukasz Golski 1716—1717

ks. Tomasz Zieleniewicz 1718—1721
9. ks. Ferdynand Zdzieszulski 1721—1723

10. ks. Michał Zaliński 1724
11. ks. Mikołaj Gawarecki 1724—1727

ks. Michał Zaliński 1727—1728
12. ks. Jan Ziembiński 1728—1740
13. ks. Paweł Waniszewski 1740—1743

ks. Jan Ziembiński 1743—1745
14. ks. Michał Ładyński 1745—1748



15. ks. Wojciech Szalczewski
16. ks. Karol Piotr Behm 

ks. Michał Ładyński
17. ks. Józef Prażmowski
18. ks. Mateusz Kasperski
19. ks. Tomasz Ostrowski
20. ks. Jakub Ostrowski
21. ks. Krzysztof Kwadyński
22. ks. Kasper Szpetkowski
23. ks. Kasper Dominikowski
24. ks; Wawrzyniec Kuśniak
25. ks. Mateusz Pajzderski
26. ks. Bernard Preibisz 

Kasata Kongregacji
27. ks. Józef Witek
28.. ks. W ładysław Służałek
29.. ks. Stanisław Szczerbiński 

ks. W ładysław Służałek
30; ks. Jan Rataj

ks. W ładysław Służałek
ks. Jan Rataj
ks. Stanisław Szczerbiński

31. ks. Józef Jura

1748—1751
1751—1754
1754—1755
1755—1782 
1782—1785 
1785—1792 
1792—1797 
1797—1800 
1800—1827 
1827— 1839 
1839—1866 
1866—1869 
1869—1876 
1876—1919 
1919—1927 
1927—1945 
1945—1947 
1947—1950 
1950—1952
1952— 1953
1953—1955 
1955—1958 
1958

II . P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  W  P O Z N A N IU

I. ks. Stanisław Grudowicz 
’2. ks. Jan Woniecki
3. ks. Wojciech Dąmbrowski
4. ks. Wojciech Karpowicz
5. ks. Wojciech Reuth
6. ks. Jan Ciświcki 

ks. Wojciech Reuth
7. ks. Leonard Skultecki
8. ks. Kazimierz Wawrowski
9. ks. Michał Reysserus 

10. ks. Michał Bułakowski
II. ks. Piotr Myszczyński
12. ks. Jakub Wirski

ks. Piotr Myszczyński
13. ks. Maciej Biernacki 

ks. Piotr Myszczyński
14. ks. Antoni Reuth

1671
1671—1674
1674— 1680
1680—1692 1
1692—1699
1699—1703
1703—1706
1706—1717
1717— 1720
1720—1723
1723— 1750
1750—1753
1753—1756
1756—1762
1762—1763
1763—1765 
1765—1771

1 Z lat 1680—1692 brak protokołów wyborczych.

15. ks. Mikołaj Bagnowski 1771—1777
16. ks. Antoni Milewski 1777—1780
17. ks. Stanisław Jabłoński 1780—1782

ks. Mikołaj Bagnowski 1782—1789
ks. Antoni Milewski 1789—1790

18. ks. Michał Żurowski 1790—1793
19. ks. Franciszek Daleszyński 1793—1797

ks. Mikołaj Bagnowski 1797—1798
20. ks. Jan Kanty Kowalski 1798—1805

II I .  P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  W  S T U D Z IA N N IE

1. ks. Adam Piotr Smoszewski 1674—1682
2. ks. Stanisław Sanner 1684—1687
3. ks. Marcin Frydrychowicz 1687—1690
4. ks. Jan Ligęza 1690—1693
5. ks. Jan Rapacki 1693— 1696
6. ks. Wojciech Korzeniowski 1696—1699

ks. Jan Rapacki 1699—1702
ks. Jan Ligęza 1702—1705

7. ks. Jan Cellary 1705—1708
ks. Marcin Frydrychowicz 1708—1711
ks. Jan Ligęza 1711—1716

8. ks. Franciszek Czotkoszewicz 1716—1719
9. ks. Stefan Orchowski 1719—1722

10. ks. Walenty Kleniewski 1722—1725
11. ks. Wojciech de Rucko Rucki 1725—1728

ks. Walenty Kleniewski 1728—1731
12. ks. Bartłomiej Rudecki 1731—1734

ks. Walenty Kleniewski 1734—1738
13. ks. Marcin Wróblewski 1738—1745
14. ks. Wojciech Cellary 1745—1748
15. ks. Dostowski 1748—1751

ks. Wojciech Cellary 1751—1756
16. ks. Jakub Wirski 1756— 1762

ks. Wojciech Cellary 1762—1765 (?)
ks. Jakub Wirski 1765— 1769 (?)

17. ks. Stanisław Rumpetowski 1769—1775
18. ks. Kazimierz Przybylski 1775—1778 2

ks. Stanisław Rumpetowski 1778—1781
ks. Kazimierz Przybylski 1781— 1811 vel 1814 (?)

19. ks. Ignacy Fiksiński 1811 vel 1814—1816

2 W tym czasie została wydana książka: „Zbiór dobroczynności...” 
z podpisem ks. Przybylskiego jako przełoż.onego.



20. ks. Wojciech Burkiewicz 1816— 1827
21. ks. W ojciech Gębalski 1827— 1834 (?)
22. ks. Maciej Barański 1834— 1840
23. ks. Józef Węntkowski 1840— 1845
24. ks. Klimaszewski (komisarz biskupi) 1845 3
25. ks. Konstanty Piwarski (administra

tor i przełożony) 1852— 1854 
ks. Konstanty Piwarski (przełożony
z wyboru) 1854— 1864

26. ks. Józef Bagiński 1864— 1865 
(Kasata kongregacji przez rząd carski 1865— 1928)
27. ks. Józef Witek 1928— 1949
28. ks. Olgierd Kokociński 1949— 1952
29. ks. Władysław Nater 1952— 1956
30. ks. Jerzy Lewicki 1956— 1968
31. ks. Antoni Jakubczyk 1968

IV . P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C JI O R A T O R IU M  W  B IE C H O W IE

1. ks. Tomasz Kalecki 1718— 1721
2. ks. Jakub Medelski 1721— 1725
3. diakon Świętosław Smarzewski 1725
4. ks. Maciej Szymański 1725— 1729 

ks. Jakub Medelski 1729
5. ks. Augustyn Wyszkowski 1729— 1744
6. ks. Szymon Kalecki 1744— 1747 

ks. Augustyn Wyszkowski 1747— 1756
7. ks. Walenty Molitowski 1756— 1760
8. ks. Józef Sobocki 1760—1764
9. ks. Michał Nabrzeski 1764— 1767 

ks. Walenty Molitowski 1767— 1771 
ks. Michał Nabrzeski 1771—1787

10. ks. Michał Żuromski 1787— 1790
11. ks. Tomasz Prusiewicz 1790— 1793
12. ks. Marcin Jaredzki 1793—1796
13. ks. Jan Karpiński 1796— 1802

V . P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C J I O R A T O R IU M  W  T A R N O W IE

1. ks. Bernard Preibisz 1876— 1878
2. ks. Atanazy Szułczyński 1878—1881

3 W latach 1847—1852 funkcje administratora pełnił ks. Wincenty 
Winiarski, kapłan diecezjalny.

3. ks. Antoni Brzeziński 1881—1884
4. ks. Bernard Preibisz 1884— 1905
4. ks. Bogusław Królikowski 1905— 1912
5. ks. Mateusz Muchowicz 1912— 1918
6. ks. Józef Witek 1918— 1924
7. ks. Franciszek Mróz 1924— 1937
8. ks. Władysław Muchowicz 1937— 1945

ks. Franciszek Mróz 1945— 1946
9. ks. Stefan Tabor 1946— 1949

10. ks. Władysław Siekierko 1949— 1952
11. ks. Olgierd Kokociński 1952

V I. P R Z E Ł O Ż E N I K O N G R E G A C J I O R A T O R IU M  W  B Y T O W IE

1. ks. Stanisław Szczerbiński 1947— 1952
2. ks. Jan Rychlicki 1952— 1964
3. ks. A lojzy Machay 1964— 1967
4. ks. Edward Zieliński 1967

Dodatek III

W YKAZ OBRAZÓW KS. BERNARDA PREIBISZA 
(do przyp. II 332)

1. Święci Patronowie Polscy, w  kościele gostyńskim.
2. Sw. Stanisław Kostka, Tarnów, kongregacja.
3. Sw. Filip Neri z bł. Sebastianem Valfre, był w kaplicy domowej 

w Tarnowie.
3. Matka Boża z Dzieciątkiem, dla Ebnera prezesa Sądu krakowskiego.
4. Sw. Aniela, dla ss. urszulanek w Krakowie.
5. Kopia obrazu Frericha, Tarnów, kongregacja.
6. Sw. Franciszek Salezy, dla wizytek w  Krakowie.
8. Pan Jezus na Krzyżu, obraz do głównego ołtarza w kościele kon

gregacji.
9. Sw. Maciej.

10. Sw. Urszula, do kaplicy ss. urszulanek w  Tarnowie.
11. Sw. Aniela, do kaplicy ss. urszulanek w  Tarnowie.
12. Pana Jezusa, do grobu, w  kaplicy ss. urszulanek w  Tarnowie.
13. Portret bpa Dunajewskiego.
14. Sw. Filip Neri i bł. Sebastian Valfre z NMaryją Panną, do bocznego 

ołtarza w Tarnowie.
15. Sw. Franciszek z Asyżu, dla ss. felicjanek w Tarnowie.



16. Chrystus Ukrzyżowany z NMP i św. Janem, do kościoła w  Kunowie 
Wlkp.

17. Dwunastu Apostołów, dla Apostolstwa Modlitwy jezuitów w  Kra
kowie.

18. Pan Jezus w  Grobie, dla kongregacyjnego kościoła.
19. Sw. Feliks a Cantallicio, do kaplicy ss. felicjanek.
29. Portret ks. Aleksandra Siemińskiego wikarego katedralnego.
30. Matka Boża z Dzieciątkiem, do kaplicy św. Karola Boromeusza 

w Tarnowie.
31. Matka Boża Różańcowa, do kościoła w  Czerminie (na prośbę ks. Sur- 

miaka).
32. Bł. Czesław, do kościoła w  Czerminie.
33. Wszystkich Świętych, dla kościoła w  Mórce (Wielkopolska), dla ks. 

Krygiera.
34. Sw. Elżbieta z Najśw. Maryją Panną, do kościoła w  Mórce.
35. Święta Rodzina przy zachodzie słońca, dla siostrzenicy szarytki.
36. Sw. Józef, do kościoła w Czerminie.
37. Portret Edmunda Bojanowskiego, dla przełożonej ss. służebniczek.
38. Obraz Matki Bożej, do chóru ss. urszulanek w  Tarnowie.
39. Serce Pana Jezusa, do kościoła w  Czerminie.
40. Matka Boża z Dzieciątkiem.
41. Pejzaż Morskiego Oka.
42. Sw. Jadwiga, na jubileusz zakonny urszulanki s. Jadwigi Niesiołow

skiej.
43. Kopia obrazu Mullera Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny, 

Tarnów.
44. Sw. Anna z Najśw. MP i Dzieciątkiem.
45. Pan Jezus uwielbiony, malowidło ścienne w  kościele kongreg.
46. Matka Boża, dla Towarzystwa „Gwiazda” w  Tarnowie.
47. Sw. Józef i św. Karol Boromeusz, dla ss. boromeuszek w  Tarnowie.
48. Chrystus idący do Emaus, do kaplicy Najśw. Sakramentu w  katedrze 

na życzenie bpa I. Łobosa.
49. Sw. Benedykt, do kaplicy NN. SS. w Katedrze.
50. Najśw. Maryja Panna z panienką.
51. Postać urszulanki z pensjonarką, dla ss. urszulanek w Tarnowie.
52. „Ecce Homo”, dla kościoła w  Kobylinie (Wlkp.).
53. Serce Pana Jezusa z gromadką dzieci modlących się, dla ss. urszu

lanek.
54. Sw. Rodzina, dla ss. urszulanek w  Tarnowie.
55. Drugi obraz Sw. Rodziny, wielkich rozmiarów, dla ss. urszulanek 

w Tarnowie.
56. Pan Jezus na Krzyżu, do głównego ołtarza w  Krzyżu k/Tarnowa.
57. Pan Jezus na uczcie u Szymona.

58. Wieczerza Pańska.
59. Kopia obrazu Brognera Dzieciątko Jezus.
60. Sw. Antoni Padewski.
61. Matka Boża z Dzieciątkiem, św. Dominikiem i św. Katarzyną Ge

nueńską.
62. Sw. Stanisław Szczepanowski, dla kościoła w  Wilczyskach.
63. Portret sędziego Preibisza, krewnego.
64. Serce Pana Jezusa.
65. Sw. Gerarda Majeli, do kościoła oo. Redemptorystów w  Tuchowie.
66. Pan Jezus Ukrzyżowany, do kościoła paraf, w  Kaninie.
67. Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, do kaplicy szpitalnej w  Tarnowie.
68. Sw. Józef, dla urszulanek w  Tarnowie.
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22. Kościół w Bytowie


