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Oto mija czterysta lat — było to 24 kwietnia 1581 roku 
'w małej wiosce Pouy w Landach — od chwili narodzenia św. Win
centego a Paulo. Kościół tak wiele zawdzięcza trzeciemu dziecku 
Jana Depaul i Bertrandy Demoras, że czuje potrzebę uświetnienia 
tej rocznicy. Bo istotnie, poprzez wieki, już podczas swego życia 
ziemskiego, a bardziej jeszcze po śmierci, święci są świadkami pełnej 
miłości obecności i zbawczego działania Boga w świecie. Czterech- 
setna rocznica urodzin św. Wincentego a Paulo jest naprawdę 
okazją — zarówno dla rodzin duchowych wywodzących się z jego 
charyzmatu, jak i dla całego ludu chrześcijańskiego — do zastano
wienia się nad cudami zdziałanymi przez Boga dobroci i litości po
przez człowieka, który oddał się bez reszty temu Bogu i związał się 
.z Nim nieodwołalnymi więzami kapłaństwa. Pragnąc gorąco okazać 
Zgromadzeniu Misji i Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, Konferen
cjom św. Wincentego i wszystkim dziełom, które biorą natchnienie 
w charyzmacie wincentyńskim, jak bardzo Kościół ceni pracę apo
stolską, którą pełnią za przykładem swego Założyciela, pragnę za 
pośrednictwem Księdza, przekazać im myśli, jakie nasuwa mi ta 
rocznica oraz najgorętszą zachętę, by zawsze i wszędzie starali się 
zapalać ogień miłości ewangelicznej (por. Łk 12, 19), który płonął 
w sercu Księdza Wincentego.

Powołanie tego genialnego inicjatora akcji charytatywnej 
i  społecznej, dziś jeszcze oświeca drogę jego synów i córek, ludzi 
świeckich, żyjących jego duchem, młodych, którzy szukają klucza 
do życia z pożytkiem i bez reszty wypełnionego darem z siebie. 
Droga duchowa Wincentego a Paulo jest fascynująca. Po święce
niach kapłańskich i dziwnej przygodzie niewoli w Tunisie, wydaje 
się, jakoby odwrócił się od ubogich, udając się do Paryża w nadziei 
iotrzymania dobrego beneficjum. Udało mu się otrzymać urząd jał- 
mużnika królowej Małgorzaty. Pozwoliło mu to zetknąć się z nędzą 
ludzką, zwłaszcza w nowym Szpitalu Miłosierdzia. Wtedy to właśnie
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Ks. de Berulle, założyciel Oratorium we Francji, obrany przez mło
dego kapłana z Landes na kierownika duchowego, poprzez serią ini
cja tyw pozornie mających ze sobą nie wiele wspólnego, da mu  
okazją dokonania odkryć, które staną sią początkiem wielkich reali
zacji jego życia. Ks. de Berulle pośle najpierw Wincentego do pracy 
w parafii na przedmieściu Paryża w Clichy-la-Garenne. W cztery 
miesiące później, każe mu zająć miejsce nauczyciela dzieci w rodzi
nie Generała galer de Gondi. Opatrzność Boża miała swoje w tym  
zamiary. Towarzysząc państwu de Gondi w ich podróżach do po
szczególnych ich pałaców i wsi, Wincenty a Paulo odkrywa straszną 
nądzą materialną i duchową „ubogiego ludu wiejskiego”. Teraz za
czyna sobie zadawać pytanie, czy ma on prawo ograniczać swoje 
kapłańskie posługiwanie do wychowania dzieci bogatej rodziny, pod
czas, gdy wieśniacy żyją i umierają w całkowitym opuszczeniu i nie
znajomości religii. Powiadomiony o niepokojach Wincentego, Ks. 
de Berulle posyła go na proboszcza do Chatillon-les-Dombes. W tej 
zaniedbanej parafii nowy proboszcz przeżyje doświadczenie, które 
ukierunkuje jego życie. Wezwany pewnej niedzieli w sierpniu 1617 
roku do rodziny, której wszyscy członkowie byli chorzy, stara się 
ująć w ramy dobrze zorganizowane poświącenie sąsiadów i ludzi 
dobrej woli: powstaje pierwsze ,,Bractwo Miłosierdzia”, które po
służy za wzór tylu innym. I odtąd przekonanie, że służenie ubogim 
powinno być zadaniem jego życia, bądzie mu towarzyszyło aż do 
ostatniego tchnienia. To krótkie przypomnienie „wewnątrznej drogi”' 
Wincentego a Paulo podczas pierwszych dwudziestu lat jego kapłań
stwa, ukazuje nam kapłana ogromnie uważnego na znaki czasu, ka
płana, który pozwala sią prowadzić wydarzeniom, albo raczej 
Opatrzności Bożej, bez „deptania jej po piątach”, jak sam lubił 
mówić. Czyż taka dyspozycyjność nie jest dziś, tak jak wczoraj, 
tajemnicą pokoju i radości ewangelicznej, uprzywilejowanej drogi 
świątych?

Aby lepiej służyć ubogim, Wincenty zapragnął „wziąć so
bie do pomocy książy wolnych od wszelkich beneficjów, aby mogli 
sią całkowicie oddać, za pozwoleniem biskupów, zbawieniu biednego 
ludu wiejskiego, przepowiadając Ewangelią, ucząc katechizmu, za- 
chącając do spowiedzi generalnej i to bez żadnego wynagrodzenia 
w jakikolwiek sposób”, Ta grupa książy, których wkrótce nazwano 
„Lazarystami” od nazwy sławnego opactwa św. Łazarza, otrzyma
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nego w roku 1632, bardzo szybko powiąkszyła sie i osiadła w piąt- 
nastu diecezjach, by dawać misje ludowe i zakładać „Bractwa Miło
sierdzia”. Zgromadzenie Misji rozszerzyło sią nawet na Italią, Irlan
dią, Polską, Algier i Madagaskar. Wincenty nie przestawał wpajać 
swym towarzyszom „ducha Pana Naszego”, który według niego 
można było streścić w piąciu zasadniczych cnotach: prostocie, łagod
ności w stosunku do bliźniego, pokorze wobec siebie, a nastąpnie, 
jako warunki tych trzech cnót, umartwieniu i gorliwości, które są 
poniekąd ich aspektem dynamicznym. Jego pouczenia dla tych, któ
rych posyłał na głoszenie Ewangelii są pełne duchowej mądrości 
i duszpasterskiego realizmu: nie chodzi o to, by wzbudzać miłość dla 
siebie, lecz by wzbudzić miłość dla Jezusa Chrystusa. W czasie, gdy 
wielu książy, głosząc kazania, używało wielu słów greckich i łaciń
skich, co ogromnie komplikowało kazania, Wincenty wymaga pro
stoty, jązyka, który przemawiałby do wyobraźni, a jednocześnie był 
przekonywający i żąda tego w imią Ewangelii. Oby dzisiejsi Misjo
narze — zawsze wierni swemu ojcu św. Wincentemu — mogli 
obficie rozsiewać Słowo Boże przez swe przepowiadanie i stale przy
czyniać sią do „umacniania tożsamości kapłańskiej i jej autentycz
nego, ewangelicznego dynamizmu” w Ludzie Bożym, tak, jak ja sam 
tego życzyłem w liście do kapłanów całego Kościoła, w Wielki 
Czwartek 1979 r. Oby przykład Ksiądza Wincentego był zachątą 
dla tych wszystkich, którzy mają wielką odpowiedzialność za przy
gotowanie dla wspólnot chrześcijańskich miejskich i wiejskich, ka
płanów, których te wspólnoty tak bardzo potrzebują.

Prowadząc misje, Wincenty a Paulo nabrał także przeko
nania, że ten sposób ewangelizacji może tylko wtedy przynieść 
owoce, jeżeli na miejscu bądą książa dostatecznie wykształceni i gor
liwi. Dlatego też bardzo wcześnie Misjonarze poświącili sią formo
waniu książy z równą gorliwością jak misjom ludowym i zakładali 
Seminaria zgodnie z naglącym wezwaniem Soboru Trydenckiego. 
Pierwsze rekolekcje dla książy przygotowujących sią do świąceń,. 
głoszone przez samego św. Wincentego w roku 1628, na prośbą 
biskupa z Beauvais, były punktem wyjścia rekolekcji przygotowaw
czych przed świąceniami a także pewnego rodzaju formacji ciągłej 
duchowieństwa, dziąki Konferencjom Wtorkowym dla książy u św . 
Łazarza. Te inicjatywy, które wzbudzały entuzjazm w Ksiądzu 
Olier, dały Kościołowi wzorowych książy, spośród których wielu*
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<a między nimi sławny Bossuet, zostali powołani do biskupstwa. Du
chowieństwu Paryża i prowincji przekazywał Wincenty a Paulo 
swego ducha ewangelicznego i swój misjonarski zapał i kierował 
je ku pragnieniu kapłańskiej wspólnoty braterskiej i do wzajemnej 
pomocy w służbie najuboższym, w synowskiej uległości dla bisku
pów. Czy można i jak można ukazywać światu miłość Boga — lubił 
powtarzać — jeżeli posłannicy tej miłości nie są ściśle zjednoczeni 
ze sobą? Czy św. Wincenty nie wezwałby dziś wszystkich kapłanów 
do przeżywania swego kapłaństwa w ekipach braterskich, nieodłącz
nie oddanych modlitwie i apostolstwu, szeroko otwartych na współ
pracę ze świeckimi, a jednocześnie przenikniętych głęboko treścią 
swego ministerialnego kapłaństwa, które pochodzi od Chrystusa, 
aby służyć wspólnotom chrześcijańskim?

Wreszcie innym aspektem dynamizmu i realizmu Wincen
tego a Paulo, było nadanie „Bractwom Miłosierdzia”, które się po
mnożyły, jednolitej i skutecznej struktury. Ludwika de Marillac, 
wdowa po Antonim Le Gras, wdrożona do życia duchowego najpierw 
przez św. Franciszka Salezego, następnie prowadzona przez samego 
Księdza Wincentego, została przez niego zaangażowana do wizyto
wania i pomagania ,,Bractwom Miłosierdzia”. Robiła to w sposób 
nadzwyczajny i jej promieniowanie przyczyniło się ogromnie do 
skłonienia wielu „dzielnych wiejskich dziewcząt”, które pomagały 
w Bractwach, aby poszły za jej przykładem całkowitego oddania się 
Bogu i Ubogim. Dnia 29 listopada 1633 r. narodziło się Zgromadze
nie Sióstr Miłosierdzia. I Wincenty a Paulo dał temu Zgromadzeniu 
regulamin oryginalny i bardzo wymagający ,,Będziecie miały jako 
klasztor sale chorych; za celę — wynajętą izdebkę; za kaplicę, ko
ściół parafialny; za krużganki, ulice miasta; za klauzurę, posłuszeń
stwo; za kratę, bojażń Bożą; za welon, świętą skromność”. Duch 
Zgromadzenia został krótko określony w ten sposób: „Powinnyście 
czynić to, co Syn Boży czynił, przebywając na ziemi. Powinnyście 
tym  ubogim chorym dawać życie, życie ciała i życie duszy”. Za 
przykładem Ludwiki de Marillac, tysiące i tysiące kobiet poświęciło 
całe swoje życie na pokorną służbę cierpiącym, żebrakom, więźniom, 
ludziom z marginesu, kalekom, analfabetom, dzieciom opuszczonym. 
Córki Księdza Wincentego są, za jego przykładem i jak on, sercem 
aChrystusa w świecie ubogich, a także i <w świecie bogatych, usiłując 
:wpłynąć na nich, aby byli dobrzy dla ubogich. Nie znając ruchów
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feministycznych naszych czasów, Wincenty potrafił znaleźć w ko
bietach swej epoki, pomocnice inteligentne i wspaniałomyślne, wier
ne i stałe. Historia Zgromadzenia rzuca szczególne światło na naj
głębszy bez wątpienia aspekt kobiecości: mianowicie na jej powoła
nie do czułości i litości, których ludzkość zawsze będzie potrzebo
wała, gdyż zawsze będzie miała wśród siebie ubogich. A nowoczesne 
.społeczeństwa sprawiają, że powstają nowe formy ubóstwa.

To pogłębione spojrzenie na epopeę wincentyńską pozwala 
nam z łatwością dostrzec, że św. Wincenty jest świętym nowoczes
nym. Naturalnie, gdyby dziś powrócił na ziemię, jego pole dzia
łania nie byłoby takie samo. Udało się bowiem ludziom wyleczyć 
wiele chorób, którym on stawiał czoło. Lecz na pewno odrazu 
odnalazłby drogę do ubogich, nowych ubogich, poprzez dzisiejsze 
przeludnione miasta, podobnie jak kiedyś poprzez wsie. Czy można 
sobie wyobrazić, czego ten herold miłosierdzia i dobroci Bożej, nie 
byłby zdolny podjąć się, używając mądrze wszystkich nowoczes
nych środków, które mamy do dyspozycji? Jednym słowem jego 
życie byłoby podobne do tego, czym było zawsze: Ewangelią sze
roko otwartą, z tym  samym orszakiem ubogich, chorych, grzeszni
ków, dzieci nieszczęśliwych oraz kobiet i mężczyzn, którzy także 
poświęciliby się miłości i służbie ubogim. Wszyscy spragnieni praw
dy i miłości, tak jak pożywienia ziemskiego i usług co do ciała! 
Wszyscy słuchający Chrystusa mówiącego: ,;Uczcie się ode mnie, że 
jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29).

Oby ta czterechsetna rocznica urodzin św. Wincentego 
przyniosła wielkie światło Ludowi Bożemu, oby ożywiła zapał jego 
uczniów i sprawiła, by w sercach wielu młodych zabrzmiało we
zwanie do wyłącznej służby miłości ewangelicznej! Oto uczucia i ży
czenia, które pragnąłem wyrazić wielkiej i drogiej rodzinie Księży 
Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia oraz wszystkm ruchom wincentyń- 
skim. Do życzeń tych dołączam serdeczne Błogosławieństwo Apo
stolskie.

Watykan, dnia 12 maja 1981 r.
Jan Paweł II, papież



SŁOWO WSTĘPNE

Rok 1981 przywołuje datę 24 IV 1581, czyli datę urodzin św. 
Wincentego a Paulo. Świat katolicki pochyla się znowu nad ducho
wą spuścizną tego Świętego, który kojarzy się nam z uosobioną 
wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie tego dot
kniętego ubóstwem, chorobą, samotnością, niepełnosprawnością.

W obraz kultury duchowej Narodu Polskiego, którego bogac
two bada „Nasza Przeszłość”, wpisał się Wincenty a Paulo już w 
roku 1651, gdy sam wysłał do Polski pierwszych Misjonarzy. To 
dzieło trwa do dzisiaj. Na stale związało się ono z takimi nazwis
kami jak: Ks. G. P. Baudoin (1689—1768) opiekun kalek, żebraków, 
chorych psychicznie, twórca dziel charytatywnych w Warszawie, 
«otoczony jeszcze za życia legendą; ale również i z nazwiskami ludzi 
naszych czasów jak ks. Konstanty Michalski — rektor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, ks. Wacław Szuniewicz — lekarz, misjonarz 
w Chinach.

Do liczby tych wybitnych duchowych synów św. Wincentego a 
Paulo dopisujemy dzisiaj ks. Alfonsa Schletza — założyciela i przez 
długie lata Redaktora naszego periodyku naukowego. Zamierzał ks. 
profesor A. Schletz uczcić Jubileusz Wincentyński osobnem tomem 
studiów poświęconych nie tyle samemu Wincentemu a Paulo ile 
raczej jego dziełom podejmowanym przez Misjonarzy na terenie 
Polski. Sam pracował nad dwiema sylwetkami Misjonarzy zrośnię
tych mocno z ziemią wileńską. Przygotowywał opracowania mono
graficzne poświęcone: ks. Andrzejowi Pohlowi (1742—1820) — wi
zytatorowi prowincji wileńskiej Zgromadzenia oraz ks. Wacławowi 
Szuniewiczowi (1891—1963). Niestety prac tych nie zdołał ukończyć. 
Zmarł 27 III 1981 r. Nie wiedział, że w tomie tym oprócz materia
łów związanych z życiem takich Misjonarzy jak ks. K. Michalski, 
ks. H. Feicht, znajdzie się również Jego sylwetka ukazana syntetycz
nie w czasie Mszy św. pogrzebowej za Jego duszę przez Jego Kole
gę i Przyjaciela Ks. Biskupa Prof. Dr. Mariana Rechowicza.

Wszedł więc ks. A. Schletz do historii wincentyńskich dzieł w 
Polsce w roku Jubileuszu św. Wincentego a Paulo, oraz w 70 roku 
swego życia i w 35 roku osobistej pracy nad dziejami Kościoła i kul
tury katolickiej w Polsce.
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Pragniemy kontynuować dzieło ks. A. Schletza. Pragniemy na
dal czynić to w duchu miłości do tego Narodu, który od 1000 lat 
kształtuje swe oblicze w oparciu o ewangeliczne wartości stojące na 
straży godności każdego człowieka, ale szczególnie człowieka za
grożonego.

Charyzmat, jaki św. Wincenty otrzymał od Boga, znalazł podat
ny grunt we wrażliwości polskiego serca na ludzką biedę. Dzieło św. 
Wincentego trwa nadal i rozwija się w wierności autentycznej służ
bie człowiekowi odkupionemu i wyzwolonemu przez Chrystusa.

Ks. Tadeusz Gocłowski, CM

PRZEMÓWIENIE ŻAŁOBNE

WYGŁOSZONE PRZEZ
KS. BISKUPA PROF. DR MARIANA RECHOWICZA 

ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO 
ARCHIDIECEZJI W LUBACZOWIE

Ekscelencje, Księże Wizytatorze, Bracia Kapłani, Żałoibnii Słuchacze t

Zebraliśmy się tu w kościele Księży Misjonarzy, ażeby pożegnać 
i oddać ostatnią przysługę człowiekowi, który był twórcą niezwy
kłego dzieła. Zainicjował bowiem i utworzył, prowadził ii redago
wał sam przez 35 lat pierwsze na wielką skalę w historii naszego 
kraju czasopismo poświęcone Historii Kościoła Katolickiego i kul
turze katolickiej w Polsce. Jeśli miarą wielkości człowieka jest 
jego dzieło, to Ks. Prof. Dr fil. Alfons Schletz był człowiekiem, 
niezwykłym.

Na zjeździć historyków w Poznaniu w r. 1925 powiedział śp. 
profesor Władysław Konopczyński, że jest rzeczą kompromitują
cą dla nauki polskiej, »iż posiadamy czasopismo poświęcone dziejom 
Reformacji, nie istnieje jednak organ poświęcony historii Kościoła 
katolickiego. Tę wielką lukę wypełnił kosztem 35 lat swego życia 
ks. Alfonis Schletz.

Zdumiewający jest nie tyle fakt zainicjowania czasopisma, bo 
to było raczej naturalne, ale podziw budzi, że dzieła tego dokonał 
w roku 1946 nie mający nawet 30 lat życia, ledwo doktoryzowany 
misjonarz, że zrobił to w warunkach wysoce niesprzyjających pod 
względem politycznym, że miejscem narodzenia się „Naszej Prze
szłości” stał isiię nie Lwów, gdzie ks. Schletz zapuścił korzenie,, ale 
Kraków w rok po repatriacji, że zdziałał to młody entuzjasta w 
tym samym Krakowie, gdzie znakomity ks. prof. Eijałek w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego, musiał, w braku funduszów 
po wydaniu kilku zeszytów, zrezygnować z dalszego drukowania 
„Polonia Sacra”. Ks. Schletz nie tylko powołał do życia „Naszą 
Przeszłość”, ale prowadził ją z przerwą 9-liat z prawdziwym upo
rem jakimś determinizmem do roku 1981, a więc przez pełnych 
35 lat, bez oparcia o instytucję typu akademickiego jak np. Uni
wersytet lub Akademia Umiejętności, bez mecenatu państwowego-
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i mecenatów innych. W latach 1960-tych powołaliśmy na KUL In
stytut Historii Kości cła. Pragnęliśmy, ażeby ten Instytut wydawał 
pismo także poświęcone historii Kościoła, pismo oparte o Uniwer
sytet Katolicki w Lublinie i o jego finanse. Zabiegałem o to w War
szawie razem z ks. profesorem Mieczysławem Żywczyńskum, z ki - 
korna innymi profesorami. Niestety nasze starania spełzły na ni
czym. Mimo oparcia o Instytucję, o jej fundusze, Urząd Wyznan 
w Warszawie nasze starania odrzucił. W tym samym czasie ks. 
Schletz czasopismo swoje prowadził bez instytucji, bez pieniędzy. 
Dzięki swej niezwykłej pracy i postawieniu „Naszej Przeszłości 
na poziomie europejskim, sam się stał Instytucją.

Rokrocznie ukazywały się dwa nowe tomy liczące około 300 
stron. W 55 tomach „Naszej Przeszłości” można się doliczyć pra
wie 16.500 stron prezentujących prace naukowe bez mała 300 auto
rów w tym obecnego Ojca św. Jana Pawła II, ks. rymasa 
Stefana Wyszyńskiego, kilkunastu biskupów i wielu znakomitych 
historyków świeckich i duchownych. Wielkiemu dziełu przewodni
czył ks. Schletz do roku 1948 jako wydawca, redaktor, adiustator, 
korektor i administrator i niemal kolporter. Od roku 1957 pomagała 
mu w tym niewielka grupa szlachetnych osób — przeważnie pan. 
Ale ..Nasza Przeszłość” nie wyczerpywała jego inteligencji a żywot
ności Ks. Alfons Schletz równocześnie pełnił gorliwie obowiązki 
kapłańskie, głosił rekolekcje w klasztorach zakonnic, urządzał se
sje naukowe, wyjeżdżał za granicę, a od roku 1969 zaczął budować 
na Woli Justowskiej dla Instytutu Badań Historii Kościoła w Pol
sce i Wydawnictwa „Nasza Przeszłość” -  będącego własnością Zgro
madzenia Księży Misjonarzy — specjalny dom. W domu tym umie
ścił część Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, poważ
ny d uporządkowany zbiór archiwalny „Naszej Przeszłości , bo atą 
bibliotekę podręczną zawierającą wydawnictwa zrodłowe i opra
cowania dla historii Kościoła, zbiory obrazow (cenne portrety), me
dali i innych pamiątek. Marzył również o własnej drukami i urzą
dzeniach technicznych Wydawnictwa. W tak pięknie urządzonym 
przybytku nauki od roku 1974 prowadził własne semmarium nau
kowe. Resztę pracowitego życia wypełniały mu wykłady w Insty
tucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, w Wyzszym 
Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w W ^zym ‘ 
Katechetycznym w Krakowie, zjazdy, sesje i osobj P ^  
wa. W krótkim kazaniu jest rzeczą niemozkwą zają: ■-« Vawiony 
życiorysem i dorobkiem. Na szczęście życiorys został przedstawiony 
r S l *  przez Jego przyjaciół ™  w 26
• r.A jubileuszowych tomach „Naszej Przeszłosai .

W te Chwili kaidemu z moich Czcigodnych Słuchaczy nasuwa 
sie refleksja w jaki sposób formowała się osobowość młodego ka
płana? Co umożliwiło Mu zbudowanie -  odważyłbym siąnazwac 
pomnikowego dzieła, które Jego nazwisko wpisało na stałe w hi-
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-innie kultury polskiej? Nie ulega wątpliwości, że ks. Alfons 
Schletz bvi zdolnym i niezwykle pracowitym człowiekiem nauk., 
n î  ulała też wątpliwości, że należał do ludzi, którzy um.el, syste
m a t y c e  koncentrować wszystkie »ysilki około i e t o y p r a w y .

tem t^edn jron3^ J^ tfż^h w y só ^ K ażK ^ czło w iek ^ n aid c i^ itó  f>ro-

5 «  r s .  czas zdobywa rezygnując często * g ^ J  » * -  
„ w k i a nawet zasłużonego odpoczymku. Jako gorliwy kapłan swój 
rywKi, a nawę ,u , 7nnfwnp modlitwa uzdalniała Go
r *  1 pr ? X f “L r e d a k t o r s k i m  
i wydawniczym, musiał często rezygnować nie .tylko z wmha^praw 
ubocznych ale co najboleśniejsze dla uczonego, z ambicji autorski

Ś T ” k1 złożonego z duszy i 

a Œ s t y c z n i e ,  prowadzi

d° r t S t T a ï ï ï t r t p S w  f X ^ h T s to r U  pohłycznej, W 
Z d o M  sT ej " n i t o w a ł  s ?  filozofią Wschodu Kantem, Schleier- 
maeherem, jidnak zamiłowań analityczno-fifozotanych me zn.j

dUipsycholog.myle rozróżniają w typologii antropologicznej typy:

Æ t w K  króla, od młodości wtopił sw ój, duchowom 
w ideajv Misjonarzy: w wychowanie młodzieży i związaną z y 
^racę t u k ó w , , w c i ę to  miłosierdzia i w misje. £
Zgromadzenia przypominało miłość do własnej matki. W y b i t n e j  
■siacie Zgromadzenia traktował jak b o h ^ ro w  zyo.e m. J ^  
lak wielką przygodę romantyczną. Tak Cło widziałem jako kolegę, 
f  s t l t u m L L w y m  Księdza f M t o »  U m iń to g o  . w ™ *  
in y c h  spotkaniach. Nasze pckoùeme, dżiś już

t y ~ ™ i f S:ę° ^ż° w szkole śradniej na terenie Witoa i takim
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został do śmierci. Wszystko czym się zajmował cechowała wielka 
wiara, miłość i ofiarność. Jeśli zajmował się Soidaiieją Mariańską 
młodzieży akademickiej we Lwowie, robił to z entuzjazmem war
tym wielkiej sprawy. W tym usposobieniu utwierdzał Go wówczas: 
przyjaciel, poeta Andrzej Rybicki. Kiedy pomagał Żydom był świa— 
dom niebezpieczeństwa. Jak dziecko zachwycał się egzotyzmem 
misji i działalnością Iks. dr. Wacława Szuniewicza w Chinach.

W pracy naukowej iks. Schletiz oddawał się całą duszą biografM.. 
Rozprawy magisterska i doktorska poświęcone postaci iks. Józefa 
Jakubowskiego, jako żołnierza i kapłana, znamionują akcenty wiel
kiej przygody. W pracy habilitacyjnej entuzjazmował się również 
gorąco wybitnymi postaciami misjonarzy polskich, współpracown:- 
ków Komisji Edukacyjnej (1773—1794): Piotra Sliwickiego, Toma
sza Husarzewskiego, Michała Karpowicza. Biografistyce poświęcił 
nasz autor „Słownik Biograficzny Misjonarzy Polskich za lata 
1651 1951”. Niestety to wielkie dzieło w dwóch tomach nie jest 
wydrukowane. Zawiera ono sylwetki około tysiąca postaci. Podob
ne studium napisał o Misjonarzach Śląskich. W tym zakresie wy
datnie współpracował także z Polskim Słowniku m Biograficznym. 
Podobnie piękne karty poświęcił Siostrom Miłosierdzia. Ale było
by to niesprawiedliwe, gdybyśmy zacieśniali Jego krąg widzenia 
tylko do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Łamy „Naszej Przesz
łości” zostały udostępnione w szerokim zakresie bohaterom Kościo
ła w Polsce: Bratu Albertowi, Edmundowi Bojanowskiemu, O. Ho
noratowi — kapucynowi, biskupowi Pelczarowi, Kardynałowi Hlon
dowi, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, O. Markiewiczowi.. 
Specjalne numery pisma traktują o poszczególnych zakonach i die
cezjach. Dość dużo miejsca zajmuje w „Naszej Przeszłości” historia 
kultury i oświaty, mniej historia teologii, historia życia wewnętrz
nego i historia polityczna.

We wszystkich tych publikacjach, w doborze tematyki, przebija 
miłość Wydawcy i Redaktora do Kościoła Polskiego i jego wspa
niałych kart, raczej jasnych niż ciemnych, raczej budujących i opty
mistycznych niż pejoratywnych. Wydobywając z pyłu zapomnienia 
postacie znakomite, sam stał się znakomitością.

Dlatego u trumny Jego stajemy smutni.
Żegnają Go Biskupi, Władze Zgromadzenia, Współbracia w po

wołaniu, Przyjaciele, Koledzy, Uczeni i Ludzie prości, a przede 
wszystkim Współpracownicy i wiele Sióstr Zakonnych. Przeszedł 
przez życie dobrze czyniąc.

U końca drogi każdego poszukiwania, jeśli stawiamy sobie pyta
nie jaki był sens takiej czy innej rzeczywistości, dochodzimy do Bo
ga, albo do bezsensu ludzkiego istnienia. Dlatego myśliciel francus
ki Ch. Peguy stwierdzał, że w finale każdego problemu, nawet po
litycznego, znajduje się teologia. Historia uprawiana przez ks.
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Schletza była prześwietlona Bogiem, była także nauką teologiczną.
Gdy przygotowywał jubileuszowy tom 50 „Naszej Przeszłości” 

może myślał o swoim odejściu. Nie pomylił się. Ale ponieważ sze- 
rzył światło, Bóg otoczy Go światłością mówiąc: „Sługo dobry 
i wierny. Byłeś wiemy w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana’ (Mt 25, 21).

Jako teolog wiedział, że nasze bytowanie w życiu i śmierci jest 
tą samą egzystencją. Pisał św. Paweł: „Nikt z nas nie żyje dla sie
bie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, 
umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pa
na” (Rz 14, 7—8). Dla nas w tym nadprzyrodzonym egzystencjaliz- 
mie pozostaje jedna krzepiąca świadomość, że Ks. Alfons żyje w 
Bogu, że jest, że kiedyś się spotkamy. Amen.

* * *

Pogrzeb śp. Ks. Redaktora A. Schleitza odbył się w Krakowie w 
dniu 31 marca 1981 r. Mszy koncelebrowanej w kościele Księży Mi« 
sjonarzy na Stradomiu przewodniczył iks. Biskuip Ordynariusz Prze
myski Dr Ignacy Tokarczuk, a przemówienie żałobne wygłosił Ks.. 
Biskup Prof. Dr M. Rechowiez. W uroczystościach pogrzebowych 
wzięli ponadto udział następujący Księża Biskupi: Bp Jerzy Able- 
wicz, Bp Wincenty Urban, Bp Jan Gurda, Bp Albin Małysiak. Kon
dukt żałobny na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie> gdzie zo
stał pochowany Ks. Redaktor, prowadził Ks. Kardynał Franciszek 
Macharski. W pogrzebie wzięło udział wielu kapłanów, sióstr za
konnych, Przyjaciół Zmarłego oraz współpracowników. Na ręce Wi
zytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy kon- 
dolencje nadesłali: Ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński, Ks. 
Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz, Bp Bronisław ̂ Dą
browski, Bp Bogdan Sikorski, Bp Bohdan. Bejze, Bp Ignacy Jeż, Bp 
Józef Rozwadowski, Bp Walenty Wójcik, Bp Mikołaj Sasdnowski, 
Bp Lech Kaczmarek, Bp Alfons Nosisol, Bp Wacław Wycisk, Bp An
toni Adaimiuk. B,p Zygfryd Kowalski, Bp Jan Zaręba, Bp Jan Czer
niak, Bp Józef Glemp, Bp Jan Obląlk, Bp Julian Wojtkowsiki, Bp 
Wincenty Urban, Bp Marian Rechowiez, Bp Edward Kisiel, Bp Wła
dysław Jędrueizuk, Rektor ATK Ks. Prof. Dr Jan Stępień, Prof. Dr 
Emanuel Rostworowski, Proif. Dr Karol Górski, Redaktor „Prze
wodnika Katolickiego” Ks. Prałat Stanisław Walkowiak, S. Wizyta- 
forka Janina Mral, Ks. Prof. Dr Antoni Liedtke, Dr Piotr Bogda
nowicz, Dr Josef Kahlen z Kolonii i in.


