
Federacja Kongregacji Oratorium
św. Filipa Neri w Polsce

ORATORIANA
nr 95 — grudzień 2021

ISSN 2080105X





ORATORIANA
nr 95 — grudzień 2021



ks. Adam Adamski COr
orat@amu.edu.pl

ks. Mirosław Prasek COr
prasek@filipini.pl 

Federacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce
26-600 Radom, ul. Grzybowska 22

Skład i łamanie: Rafał Celej — admin@filipini.pl
Druk i oprawa: «ROMEL», ul. 25-Czerwca 37, 26-600 Radom

Na okładce: 
Kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim

ISSN-2080-105X

© 2021 Federacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce



Spis treści

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Eucharystia i ofiary mszalne  ...........................................................  6  

— o. Marek Saj CSsR

Statystyka powołaniowa zakonów męskich w Polsce ............. 11

Dokument elektroniczny — zarys problematyki  ....................  13 
— Henryk Niestrój

Zespoły i ich twórcy w archiwach zakonnych  ..........................  27 
— Ks. Leszek Wilczyński

Z ŻYCIA KONFEDERACJI
Streszczenie protokołu z posiedzenia DEPUTACJI  

PERMANENTNEJ (18-22 października 2021 r.)  ..................  42

RATIO FORMATIONIS Kongregacji Oratorium  
św. Filipa Neri  ..............................................................................  46

Dekret Prokuratora Generalnego powołujący  
nową „wspólnotę w formacji” w Kaleju  ................................  82

Z ŻYCIA FEDERACJI
Wspólnota w formacji Oratorium św. Filipa Neri  

w Grodzisku Wielkopolskim  ...................................................  86  
— ks. Dariusz Dąbrowski COr 

Dekret Prokuratora Generalnego powołujący nową  
„wspólnotę w formacji” w Grodzisku Wielkopolskim  ......  88



4 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Ks. Władysław Służałek i jego twórczość malarska  ...............  90  
— ks. Henryk Brzozowski COr

Wspomnienie o śp. Ks. Marianie Karze COr  ............................. 112  
— Ks. Grzegorz Zahora COr

Rekolekcje Federacji Kongregacji Oratorium  
św. Filipa Neri w Polsce  .............................................................  116  

— ks. Mirosław Prasek COr 

OPRACOWANIA

Responsorium przez wstawiennictwo św. Filipa Neri  ......... 124 

„Boże Narodzenie bez Chrystusa” Jana Henryka Newmana  ...126  
— ks. Juan R. Vélez

Pieśń do św. Jana Henryka Newmana  .......................................128  
— słowa Ks. W. Partyka COr./św. Kard. Newman COr

Prowadź mnie światło  ....................................................................130  
— utwór muzyczny do słów św. Jana Henryka Newmana 

Newmana wierność sumieniu drogą  
do Kościoła Katolickiego  .........................................................132  

— Natasza Lisowska



5ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA
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Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku precyzyjnie reguluje za-
gadnienia związane z ofiarami mszalnymi. Jest to prawo powszechne 
Kościoła, zaś prawo partykularne nic w tej materii nie może zmienić, je-
dyną kwestią do ewentualnego uregulowania jest wysokość ofiary (kan. 
952 - §§ 1-3). Tak dokładne określenie tych kwestii w prawie kodekso-
wym jest po to, by nielegalnie nie „zarabiać” na sprawowaniu Mszy św., 
by nie było pozoru transakcji czy też handlu (kan. 947).

Oto normy kodeksowe, które muszą być stosowane:

1. Codzienne sprawowanie Eucharystii
Kan. 904 — Pamiętając o tym, że w tajemnicy Ofiary eucharystycznej 

dokonuje się ustawicznie dzieło zbawienia, kapłani powinni często od-
prawiać, a zaleca się usilnie codzienne odprawianie, które, nawet gdy nie 
ma wiernych, stanowi czynność Chrystusa i Kościoła, którą sprawując 
kapłani wypełniają swoje główne zadanie.

2. Jedna Msza św. w ciągu dnia
Kan. 905 — § 1. Z wyjątkiem wypadków, w których zgodnie z prawem 

można kilka razy odprawiać lub koncelebrować Eucharystię w tym sa-
mym dniu, nie wolno kapłanowi więcej niż raz odprawiać w ciągu dnia.

3. Binacja i trynacja
Kan. 905 — § 2. Gdy brakuje kapłanów, ordynariusz miejsca może ze-

zwolić dla słusznej przyczyny na binację, a gdy tego domaga się koniecz-
ność duszpasterska, także na trynację w niedzielę i święta nakazane.

4. Koncelebra
Kan. 902 — Jeśli czego innego nie domaga się lub nie zaleca poży-

tek wiernych, kapłani mogą koncelebrować Eucharystię, z zachowaniem 

o. Marek Saj CSsR

Eucharystia i ofiary mszalne
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jednak swobody każdego do indywidualnego sprawowania Eucharystii, 
ale nie w czasie, w którym w tym samym kościele lub kaplicy jest kon-
celebra.

5. Każdy kapłan może przyjąć złożoną ofiarę, by sprawować Euchary-
stię w określonej intencji

Kan. 945 — § 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy ka-
płan celebrujący lub koncelebrujący Mszę św. może przyjąć ofiarę złożo-
ną, aby odprawił Mszę św. w określonej intencji.

§ 2. Usilnie zaleca się kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy ofiary 
odprawiali Mszę św. w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich.

6. Ile ofiar tyle Mszy św.
Kan. 948 — Należy odprawić oddzielnie Msze św. w intencji tych, 

za których została złożona i przyjęta ofiara, nawet niewielka.

7. Obowiązek odprawienia i aplikowania Mszy św. w intencji tych, 
którzy złożyli ofiarę. Obowiązek odprawienia w określonym dniu 
i miejscu, jeśli taka była wola ofiarodawcy

Kan. 949 — Kto ma obowiązek odprawienia i aplikowania Mszy św. 
w intencji tych, którzy złożyli ofiarę, pozostaje nim związany, chociażby 
bez jego winy przepadły przyjęte ofiary.

8. Ilość Mszy św. ze względu na przyjętą ofiarę
Kan. 950 — Jeśli ktoś składa pewną sumę pieniędzy na odprawienie 

Mszy św., nie określając ich liczby, należy ją ustalić biorąc pod uwagę 
wielkość ofiary, ustaloną w miejscu zamieszkania ofiarodawcy, chyba że 
zgodnie z prawem należy domniemywać, iż inna była jego intencja.

9. Jedno stypendiom w jednym dniu. W Boże Narodzenie — trzy sty-
pendia

Kan. 951 — § 1. Kapłan, odprawiający więcej razy w tym samym dniu, 
może poszczególne Msze św. aplikować w intencji, w której została zło-
żona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, że oprócz dnia Bożego Na-
rodzenia, wolno mu zatrzymać dla siebie jedną tylko ofiarę, pozostałe 
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zaś winien przekazać na cele oznaczone przez ordynariusza, z dopusz-
czeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytułu zewnętrznego.

§ 2. Kapłan koncelebrujący w tym samym dniu drugą Mszę św., 
nie może z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary.

10. Ilość przyjętych intencji nie może przekraczać możliwości ich od-
prawienia w ciągu roku licząc od dnia przyjęcia każdej z nich

Kan. 953 — Nikomu nie wolno przyjąć do osobistego odprawiania 
tylu ofiar mszalnych, że sam nie może im zadośćuczynić w ciągu roku.

Kan. 956 — Wszyscy zarządcy pobożnych fundacji albo w jakikol-
wiek sposób zobowiązani do troski o odprawienie Mszy św., czy to du-
chowni czy świeccy, powinni przesłać do własnych ordynariuszy te zo-
bowiązania mszalne, których nie wypełniono w ciągu roku, zachowując 
sposób przez nich określony.

11. Przekazywanie stypendiów
Kan. 954 — Jeśli w niektórych kościołach lub kaplicach proszą o od-

prawienie tylu Mszy św., że nie można ich tam odprawić, wolno stypen-
dia przekazać gdzie indziej, chyba że ofiarodawcy wyraźnie okazali wolę 
przeciwną.

Kan. 955 — § 1. Kto zamierza powierzyć innym odprawienie intencji 
mszalnych, powinien przekazać je możliwie najszybciej wybranym przez 
siebie kapłanom, byleby tylko był przekonany, że są wolni od podejrzeń; 
powinien przekazać w całości przyjętą ofiarę, chyba że na pewno wiado-
mo, iż nadwyżka w stosunku do wysokości obowiązującej w diecezji, zo-
stała dana ze względu na osobę. Ciąży na nim również obowiązek troski 
o odprawienie Mszy św., dopóki nie uzyska potwierdzenia tak o przeję-
ciu zobowiązania, jak i otrzymaniu ofiary.

§ 2. Czas, w którym należy odprawić Msze św., liczy się od dnia przyjęcia 
ich przez kapłana mającego je odprawiać, chyba że stwierdza się co innego.

§ 3. Ci, którzy powierzają innym Mszę św. do odprawienia, powinni 
od razu zapisać w książce zarówno Msze św. przyjęte, jak i przekazane, 
zaznaczając również wysokość ofiary.

§ 4. Każdy kapłan powinien dokładnie zapisywać Msze św., które przy-
jął do odprawienia i które odprawił.
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12. Czuwanie nad zobowiązaniami mszalnymi
Kan. 957 — Obowiązek i prawo czuwania nad wypełnieniem zobo-

wiązań mszalnych w kościołach kleru diecezjalnego należy do ordyna-
riusza miejsca, w kościołach zaś instytutów zakonnych lub stowarzy-
szeń życia apostolskiego - do ich przełożonych.

Kan. 958 — § 1. Proboszcz oraz rektor kościoła lub innego pobożne-
go miejsca, w których zwykło się przyjmować stypendia mszalne, po-
winni posiadać specjalną książkę, w której dokładnie mają zapisywać 
liczbę Mszy św. przyjętych do odprawienia, intencje, jak również złożo-
ną ofiarę i odprawienie.

§ 2. Ordynariusz jest obowiązany każdego roku sprawdzać osobiście 
lub przez innych te księgi.

Wyjaśnienie kwestii szczegółowych

1. Jeśli istniało w Kongregacji prawo, że poszczególni Księża mogą przyj-
mować dla siebie intencje mszalne, ale w tym samym dniu sprawowa-
li inne Msze św., na które zostały przyjęte ofiary, to jest to niezgodne 
z prawem powszechnym Kościoła. Kongregacja takiego prawa nie mo-
gła nigdy wprowadzić. Jak wprowadziła, było to nielegalne. 

2. Osoba składająca ofiarę nie musi wiedzieć, że ten, który ją przyjmuje 
działa nielegalnie. Takim działaniem będzie przyjęcie ofiar mszalnych 
i sprawowanie więcej Mszy św. tego samego dnia. Jest to zabronione. 
Wyjątki to binacja, ale tutaj cel na który ofiara z tej Mszy św. ma być 
przeznaczona jest określony w prawie, nie wolno wziąć ofiary dla sie-
bie. Drugi wyjątek to koncelebra, po Mszy sprawowanej samemu tego 
samego dnia, nie jest istotne czy ta Msza jest przed czy po koncelebrze. 
Ofiary takiej nie można przyjąć. Prawodawca jasno określa, kiedy moż-
na koncelebrować.

3. Obowiązek wynikający z przyjęcia ofiary na odprawienie Mszy św. 
w danej intencji istnieje. Błędnym będzie jednak rozumowanie, że skoro 
przyjąłem na dany dzień trzy intencje, to mogę odprawić trzy Msze św. 
Jest to nadużycie i wprowadzenie w błąd ofiarodawcy, że dana Msza św. 
będzie odprawiona, a nie może być odprawiona i nie można za więcej 
niż jedną wziąć stypendium. 
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4. Kapłanowi nie wolno przyjąć więcej niż jednego stypendium na dzień. 
Żadna wspólnota nie może ustanowić innego prawa, bo byłoby to nie-
zgodne z prawem kanonicznym. To, że wszyscy decydują o sprawach 
wiążących wszystkich nie może być sprzeczne z prawem kanonicznym. 
Jeśli Księża przyjęli więcej niż jedną intencję na dzień, mogą odprawić 
tylko jedną (chyba że będzie to binata zgodna z prawem — wtedy ofia-
ra przeznaczona zgodnie z prawem). Działanie przeciwne temu było-
by niezgodne z prawem Kościoła. Decyzja przełożonego, jakakolwiek, 
nie ma tu znaczenia. 

Sentencja końcowa
Przede wszystkim musi być zachowane prawo kanoniczne w tej ma-

terii. Nikt, z jakiegokolwiek powodu, nie może tego zmienić.
Intencje już przyjęte trzeba odprawić. Stypendia z nich nie mogą stać 

się jednak własnością celebransa, chyba że byłaby to jedyna Msza św. 
danego dnia.
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Statystyka powołaniowa 
zakonów męskich w Polsce

według liczby powołań — stan na 1 października 2021 roku
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za: https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/kwpzm-
statystyki-dotyczace-powolan-do-zakonow-meskich-w-polsce-
2021-r-117125/
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Henryk Niestrój
(Archiwum Państwowe w Opolu)

Dokument elektroniczny — zarys problematyki

Archiwum w swych początkach służyło przechowywaniu dokumen-
tów potwierdzających czyjeś prawa. Z czasem zaczęło gromadzić rów-
nież inne materiały. Dziś znajdujemy w nim zarówno dokumenty per-
gaminowe, jak i papierowe akta, mapy, plany, część materiałów została 
zmikrofilmowana, niektóre nawet zeskanowane.

Wraz z każdą nowa techniką udostępniania archiwaliów, zmieniał się 
warsztat archiwisty. Jeszcze niedawno inwentaryzowaliśmy przy pomo-
cy kart papierowych i tworzyliśmy inwentarze książkowe. Dziś do  in-
wentaryzacji służy komputer, który wykorzystujemy również podczas 
systematyzacji zespołu, pisania wstępu do inwentarza (niestety nadal 
nie jest na szeroką skalę wykorzystywany jako pomoc archiwalna i dalej 
drukuje się inwentarze). Wreszcie przy pomocy techniki komputerowej 
przesyłamy opracowane inwentarze, celem scalenia ich w ogólnopol-
skim systemie informacji o narodowym zasobie archiwalnym.

Zastosowanie technik informatycznych w pracy archiwisty nazwa-
no swego czasu rewolucją. Jednakże prawdziwy przełom dopiero czeka 
archiwa. Dotychczas — nawet jeśli materiał archiwalny poddany został 
mikrofilmowaniu, skanowaniu; został zinwentaryzowany w komputero-
wych bazach danych, to nadal był to materiał archiwalny w jego trady-
cyjnej postaci, czyli najczęściej papierowej lub pergaminowej. Dziś sta-
jemy przed problemem nieporównywalnie trudniejszym: koniecznością 
selekcji, opracowania i zachowania na trwałe materiału, który w gruncie 
rzeczy nie posiada fizycznej postaci — dokumentu elektronicznego.

Artykuł ma na celu wprowadzenie w problematykę dokumentu elek-
tronicznego. Postaram się przedstawić czym jest taki dokument, z  ja-
kich elementów się składa i jakie problemy niesie dla praktyki archi-
walnej. W tekście omówiona zastanie definicja e-dokumentu, kwestia 
podpisu elektronicznego, problemy terminologiczne systemu obiegu 
i archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz funkcjonowania tegoż 
systemu w praktyce.
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Wyobraźmy sobie następującą sytuację: zwykła szara codzienność 
w biurze, obieg dokumentacji, załatwianie kolejnej sprawy: wniosek, przy-
jęcie pisma, zarejestrowanie, przekazanie do rozpatrzenia merytorycznego, 
pobranie opłat, wysyłka... Tylko, że nikt nie miał pisma w ręku, ponieważ 
wniosek złożono za pomocą internetu. Takich spraw jest kilka, kilkadziesiąt 
dziennie, setki miesięcznie — a co z tego zostanie w archiwum?

A może inaczej: pamiętamy sprawę amerykańskiego Enronu1 czy 
europejskiej firmy Ahold2, gdzie tysiące dokumentów zostało zniszczo-
nych w celu zatarcia śladów, a wcześniej wskutek fałszerstw dokumen-
tów próbowano ukryć malwersacje finansowe.

Mimo tego nastąpiło jednak oskarżenie przez prokuraturę, śledztwo. 
Wreszcie skandal na arenie międzynarodowej i spektakularne bankructwo.

Może ktoś powie: to nie dotyczy Polski. Czyżby? Podczas tzw. afery 
Rywina Komisja Sejmowa ujawniła, że w projekcie ustawy „medialnej” 
dokonano nieautoryzowanych zmian. Doprowadziło to do dalszego 
upadku autorytetu władzy, poczucia, że w Sejmie ustawy można wręcz 

„kupić”. Usunięcie zaledwie jednego słowa z projektu ustawy, spowodo-
wało że przed Komisją Śledczą stanęli członkowie Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, ministrowie, nie wyłączając premiera.

Koszty niewłaściwego zarządzania dokumentami mogą być trudne 
do oszacowania: w biznesie mogą być mierzone w miliardach dolarów, 
w świecie polityki w dziesiątkach procent utraconego poparcia społecz-
nego. Jak jednakże oszacować szkody poczynione przez fałszywą do-
kumentację dla zobrazowania historii? Czy w takim wypadku pisanie 
historii za kilkadziesiąt lat będzie miało w ogóle sens? Czy będzie po-
trzeba istnienia archiwów na bieżąco przejmujących materiały?

Problem nie jest nowy. Już od lat 80-tych ubiegłego wieku zaczęto 
się poważnie zastanawiać nad obiegiem dokumentacji w formie elek-
tronicznej, a następnie jej archiwizacji. Początkowo stanowiło to nie-

1 Enron – potentat energetyczny, w którym doszło do nieprawidłowości w sprawozdaniach 
z przeprowadzonych transakcji w latach 1997-2000, co doprowadziło do procesów sądowych, 
podczas których wykazano, że zyski spółki w były w istocie fikcyjne i istniały tylko na papierze 
dzięki sprytnym trikom księgowym. Zaledwie w 2000 r. firma ta wskutek manipulacji księgo-
wych zawyżyła sztucznie zyski o miliard dolarów.

2 Ahold – holenderski gigant handlowy (w Polsce właściciel sklepów Hypernova i Albert), 
w którym w 2003 r. odkryto nieprawidłowości księgowe.
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rozwiązywalny dylemat, potem zaczęto traktować ten problem raczej 
jako nowe wyzwanie. Prace nad tym zagadnieniem rozpoczęto najwcze-
śniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, krajach wiodących 
w  rozwoju archiwistyki, a jednocześnie w krajach których tradycja ar-
chiwalna wyrosła z gruntu bibliotekoznawstwa3. W latach 90-tych poja-
wiły się projekty rozwiązań. Początkowo mało precyzyjne, ale z czasem 
nabierały rozmachu jak, np. INTERPARES (Vancouwer 1999-2001), czy 
niemiecka DOMEA-Konzept4.

Przypadki takie, jak chociażby Enronu, skłoniły również rządy 
państw do wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących zarządza-
niem dokumentacją. Ze względu na trudności interpretacyjne, różnice 
w systemach administracyjnych oraz archiwistycznych państw, określa 
się je mianem Records Management5. Opisują one zasady przechowy-
wania dysponowania dokumentami w sposób zapewniający pełną kon-
trolę dostępu do nich.

W Europie wytyczne dotyczące Records Management znalazły swój 
zapis w międzynarodowej normie ISO 15489 oraz w wytycznych Mo-
del of Requirements for Records Management przygotowanych przez 
Komisję Europejską. Z kolei w USA wymagania Departamentu Obrony 
(US 5015.2) rozszerzono również na dokumenty korporacyjne uchwa-
lając Sarbanes-Oxley Act6. W Polsce regulacje dotyczące dokumentacji 
elektronicznej zawarte są w następujących aktach prawnych:

3 Struktura opisu archiwalnego w tych krajach różni się od systemu europejskiego. Najłatwiej 
można to zaobserwować porównującEAD(zob.:http://www.loc.gov/ead/ lub http://www.agad.
archiwa.gov.pl/ead/ead.html) ze stosowanym na kontynencie europejskim ISAD(G) (zob.:http://
www.ica.org/biblio/cds/isad_g_2e.pdf,lubhttp://www.agad.archiwa.gov.pl/isad/isadg.html)

4 Początkowo jako DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im 
IT- gestützten Geschäftsgang), następnie dla odróżnienia od DOMEA-System firmy CSA So-
lution, stosowany w administracji federalnej Niemiec w powiązaniu z archiwum federalnym 
opiera się na koncepcji – najpierw „biura bez papieru“ (Papierloses Büro), ostatecznie: „biura 
ubogiego w papier” (Papierarmes Büro), zob. Auf der Suche nach archivischen Lösungsstrate-
gien im digitalen Zeitalter, Beiträge zur 4. Jahrestagung des Arbeitskreses „Archivierung von 
Unterlagen aus digitalen Systemen” im Stadtarchiv Mannheim 10-11.04.2000”, hrsg. von Ulrich 
Nieß, Mannheim 2001, s. 37

5 Problem tłumaczenia terminu w dalszej części artykułu.
6 A. Rydz, Zarządzanie kluczowymi informacjami w procesach biznesowych przedsiębior-

stwa, http://www.softbank.pl/documents/Konferencja-SDP2004.pdf
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— Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. nr 144, poz. 1204)

— Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
nr 130, poz. 1450)
Przejdźmy do sedna sprawy: dokument elektroniczny — jak powsta-

je, czym jest i jakie niesie ze sobą problemy dla archiwisty?
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest stosunkowo prosta. Dostarcza-

nie przez administrację publiczną usług przez internet, a więc w formie 
elektronicznej spowoduje, że wynikiem takiego działania będzie rów-
nież elektroniczna postać dokumentu poświadczającego taką czynność. 
Dokument ten — podobnie jak papierowy — również musi być prze-
chowywany odpowiedni okres czasu, a jego wiarygodność cały ten czas 
zachowana. Krotko mówiąc: „Zastąpienie w administracji publicznej 
procesów opartych na papierowych dokumentach, procesami z doku-
mentami elektronicznymi stworzy źródła elektroniczne”7.

Odpowiedź na drugie pytanie już niesie pewne problemy. Brak bo-
wiem oficjalnej definicji dokumentu elektronicznego w archiwistyce 
polskiej. Różnie zresztą rozumie się to pojęcie, które musiało znaleźć 
swe odzwierciedlenie chociażby w normach prawnych. Jako że trudno 
o bardziej precyzyjną dziedzinę, sprawdźmy jak dokument elektronicz-
ny został tam określony. Prawo karne definiuje go w następujący sposób:

„Dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym 
nośniku informacji, z którym jest wiązane określone prawo albo który 
ze  względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku 
prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”8.

Przykład ten rozczarowuje. Sama definicja jest mało obrazowa. 
Jeszcze mniej dowiemy się z definicji według normy PN-ISO 690-2, 

7 H. Wajs, Archiwa wobec e-rządu i społeczeństwa informacyjnego w: „Archiwa i archiwiści 
w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Pol-
skich. Szczecin 12-13 września 2002 r.”, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 62

8 R. Peterman, Dokument elektroniczny,[w:] Naukowy Portal Archiwalny, http://www.archi-
wa.net/articles.php?lng=pl&pg=215
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gdzie określa się go jako: „dokument istniejący w postaci elektronicznej, 
dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej”9.

Podobne odpowiedzi otrzymamy pytając chociażby samych archiwi-
stów. Pojawiają się najczęściej definicje zbliżone do opisu pliku elektro-
nicznego, ujęcia jako cyfrowej formy myśli ludzkiej, materiału nieposia-
dającego formy papierowej, udostępnianego, przetwarzanego w formie 
elektronicznej, czasem pojawia się jeszcze klauzula konieczności po-
twierdzenia podpisem elektronicznym10.

Wszystkie te definicje wydają się prawidłowe. Są jednak zbyt ogólne, 
by mogły wyraźnie przedstawić co się kryje pod pojęciem dokumentu 
elektronicznego. Zauważalna jest w tym wszystkim tendencja do utoż-
samiania każdego pliku komputerowego z dokumentem elektronicz-
nym. Czasem podaje się definicje, iż jest to plik zapisany przy pomo-
cy programu edytującego tekst, obraz lub dźwięk11. Podobną definicję 
podał Wiesław Nowosad: „Za dokumentację komputerową uznamy 
wszelkie informacje i ciągi instrukcji zapisane w magnetycznej pamięci 
komputera w postaci plików. Plikiem natomiast będziemy nazywać zbiór 
informacji lub instrukcji zapisanych w taki sposób, by mógł być traktowa-
ny w procesie przetwarzania danych jako całość”12.

Sprawa wydaje się więc nieskomplikowana. Biorąc jednakże pod 
uwagę powyższe definicje, mam nieodparte wrażenie, że pisząc ten tekst 
na komputerze, chyba też tworzę dokument elektroniczny. Jest on w for-
mie elektronicznej, możliwy do przetworzenia przez komputer (ale tyl-
ko z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem), ma również 
inne cechy e-dokumentu: nieograniczoną możliwość reprodukcji i od-
dzielenie od nośnika danych. Powyższe cechy nie wystarczają jednakże 
by zakwalifikować tę formę jako dokument elektroniczny, który posiada 
3 podstawowe cechy:

9 M. Nahotko, Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu, Kraków 2004, s. 14
10 Informacje zebrane na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2005 r. w AP Opole.
11 R. Peterman, dz. cyt.
12 Tamże.
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1. Zawartość — tekst, hipertekst, obraz, dźwięk,
2. Logiczną strukturę, która nie musi być tożsama ze strukturą fi-

zyczną, może być zawarta bezpośrednio w dokumencie, w bazie danych, 
pliku DTD itp. (dołączona do treści),

3. Kontekst, czyli metadane techniczne określające w jakiej postaci 
dokument będzie prezentowany.

Ujmując wszystko jednym zdaniem — e-dokument składa się niejako 
z dwóch warstw: widocznej dla oka treści i czytelnych dla maszyn cyfro-
wych metadanych13, wśród których wg Kazimierza Schmidta powinny 
znaleźć się następujące informacje określające:
— twórców i współtwórców dokumentu,
— rozmiar dokumentu (ilość znaków, ilustracji, rozmiar w bajtach itp.)
— datę i czas powstania dokumentu,
— status dokumentu (roboczy, wstępnie zatwierdzony, zatwierdzony)
— datę i czas zatwierdzenia dokumentu oraz osobę/instytucję upoważ-

nioną do zatwierdzenia
— tytuł dokumentu
— powiązania/relacje z innymi dokumentami,
— tematykę dokumentu
— język dokumentu
— cel powstania dokumentu (w szczególności adresatów dokumentu)
— dostępność treści dokumentu (ograniczenia dotyczące czasu lub osób 

upoważnionych do odczytania treści)
— prawa autorskie (czy dokument jest chroniony prawem autorskim, 

ewentualne ograniczanie dotyczące czasu, lub obszaru eksploatacyj-
nego praw autorskich)

— typ dokumentu (np. rozporządzenie, sprawozdanie, kwestionariusz, 
raport) kategorię archiwalną dokumentu /informację o długotermi-
nowym

— przechowywaniu (obowiązkowy czas przechowywania dokumentu wraz 
z kompletem metadanych, czas przekazania do archiwum państwowego)

— unikatowy numer dokumentu nadany przez system teleinformatyczny

13 Tamże; więcej na temat metadanych zob. M. Nahotko, dz. cyt.
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— numer kancelaryjny dokumentu określony zgodnie z obowiązującą 
w instytucji publicznej instrukcją kancelaryjną14.

Cechą charakterystyczną e-dokumentu jest również to, że może 
być bez ograniczeń miejsca, czasu, w całości lub fragmentach udostęp-
niany, i to natychmiast po wytworzeniu15. Wiadomo też, że dokument 
elektroniczny, jak każdy twór w wersji cyfrowej można skopiować nie-
skończenie wiele razy, przy czym kopia i oryginał nie będą się od siebie 
niczym różniły. Traci więc znaczenie kwestia przechowywania takiego 
dokumentu, wystarczy jedno archiwum, w którym umieści się oryginały, 
z których w razie potrzeby można zrobić kopie np. dla korzystającego 
przez internet w domu. Pojawia się jednak kolejny problem: wiarygod-
ność oryginału.

Problem ten rozwiązuje się dwojako: poprzez dokumentację procesu 
załatwienia sprawy rejestrowane przy pomocy metadanych oraz przez 
podpis elektroniczny. Kwestia podpisu jest praktycznie tak stara jak histo-
ria dokumentu elektronicznego. Jest to przecież najbardziej istotny jego 
element. E-dokument bez ważnej sygnatury elektronicznej jest w Polsce 
nieważny, nie może być środkiem dowodowym w postępowaniu sądo-
wym, nie można go również uznać za wiarygodny (oryginalny) w praktyce 
archiwalnej. Czym jest więc podpis elektroniczny i jak się go składa?

Otóż są to dane w postaci elektronicznej (kod algorytmu), które wraz 
z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicz-
nie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis. W ten 
sposób można sygnować pocztę e-mail lub inne dokumenty wirtualne. 
W takim obrocie każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki 
jest sygnalizowana przez komputer odbiorcy16.

14 K. Schmidt, Co to jest struktura dokumentu elektronicznego, [w:] iFAR, Archiwizacja ma-
teriałów cyfrowych i digitalizacja analogowych, wypowiedź z 19.04.2004, http://www.ifar.lublin.
ap.gov.pl/ifarforum/viewtopic.php?t=12&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=egms

15 D. Nałęcz, Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia [w]: Archiwa i archiwiści 
w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów 
Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r., red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 27

16 e-podpis, [w:] onet.pl, http://podpis.onet.pl/1120244,informacje.html.
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Bezpieczny podpis elektroniczny — na podstawie art. 3 ust. 2 usta-
wy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. (Dz. U. nr 130, 
poz.1450) posiada trzy główne cechy:
1. Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis
2. Sporządzany jest przy pomocy urządzeń podlegających wyłącznej kon-

troli osoby składającej podpis i służących do składania takiego podpisu
3. Jest w ten sposób powiązany z danymi, do których został dołączony, 

że wszelkie zmiany tych danych są rozpoznawalne17.
W ten sposób podpis elektroniczny zarówno ustala tożsamość 

jednostki tworzącej dane, jak i gwarantuje integralność tych danych. 
Nie jest to dosłowny odpowiednik podpisu tradycyjnego, ponieważ każ-
da ingerencja w dane (zmiana danych) pociąga za sobą zmianę danych 
tworzących podpis elektroniczny. 

Jego ważność zależy tylko od danych służących do weryfikacji i zawar-
tych w certyfikacie. Powoduje to, że podrobienie takiego podpisu staje się 
znacznie trudniejsze od podpisu odręcznego, w większości przypadków 
zaś praktycznie niemożliwe. Problemem od samego początku była jed-
nakże trwałość sygnatury elektronicznej, której okres ważności określano 
na 5 lat (w przypadku niektórych usługodawców 35 lat).

Problemem była też kwestia istnienia modułu przechwytującego 
klucze. Alternatywą stała się dokumentacja procesu załatwienia sprawy 
na poziomie metadanych. Obecnie tworzy to jedną całość.

Powoli rodzi się pewnie pytanie, jak to w rzeczywistości funkcjonu-
je? Bardzo obrazowy opis znajdziemy znów na IFAR, gdzie K. Schmidt 
opisuje wrażenia z pobytu w National Archives w Londynie, gdzie bez-
pośrednio zetknął się z ERMS (Electronic Record Management Sys-
tem). Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że w momencie wpłynię-
cia wniosku adresat skanuje dokument na ogólnie dostępnym na hali 
skanerze. Zeskanowany dokument przychodzi do odpowiedzialnego za 
załatwienie sprawy pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf. Po otrzy-
maniu przesyłki, należy zniszczyć oryginał (wersję papierową), zostaje 
tylko forma elektroniczna. Urzędnik skanując dokument i rejestrując go 
w ERMS, uznaje tym samym że ma on wartość korporacyjną. Otrzymu-

17 Podpis elektroniczny w praktyce, [w:] Networld, http://www.networld.pl/artykuly/23340.html
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jąc zaś wersję elektroniczną (nawet bez e-podpisu) rejestrując ją w sys-
temie, ten sam urzędnik decyduje o ważności pisma, a co za tym idzie 

— możliwości jego archiwizacji. Jednocześnie papier który, co prawda 
„nadal zalega na biurkach (bo sobie drukują i to nawet więcej) już nie 
jest przedmiotem troski urzędu bo jest uznawany za nic nie znaczące 
kopie! Niszczenie oryginału po zeskanowaniu może wydawać się ciężką 
herezją, ale ma to swój głęboko uzasadniony sens: otóż jeśli zdecydowano 
się na ERMS to tamże znajduje się wzorzec informacji, a nie na papie-
rze. To ma dalej konsekwencje prawne: wzorzec informacji jest w wersji 
elektronicznej i w takiej ma pozostać”18. Naturalnie można zrobić kopię 
na  papierze, tylko... po co stwarzać szum informacyjny i produkować 
góry śmieci19.

Przy okazji tego referatu należy wspomnieć jeszcze o kwestii wyda-
wałoby się mało istotnej, a mianowicie terminologii. Konkretnie chodzi 
o rozróżnianie pojęć: record, document wziętych z systemu archiwistycz-
nego niekoniecznie identycznego z polskim, co powoduje, że terminy te 
nie zawsze są odpowiednikami pojęć stosowanych u nas. Tym samym do-
kument (ang. document) oraz zapis (ang. record) nie można przenosić 
automatycznie na grunt polski. Jeśli pierwszy z nich, zgodnie z normą ISO 
15489, dotyczy obiektu, który może być traktowany jako odrębny element 
(co przecież też nie znaczy, że jest polską jednostką archiwalną), to zna-
lezienie odpowiednika drugiego stanowi już pewien problem. Nie zagłę-
biając się w dyskusję w tej kwestii20, terminem record możemy określić 
pojedynczy zapis (może to być zarówno jedna strona dokumentu, teczki, 
jak i jedno zdanie, element pisma stanowiący fragment całości). Z takich 
zapisów składa się dokument (document), a te z kolei tworzą proces, spra-
wę (oznaczoną tym samym znakiem), czyli records (a więc niekoniecznie 

— wg systemu polskiego — jednostkę archiwalną). Istotne w tej kwestii 
jest jednakże to, abyśmy — biorąc pod uwagę, że staramy się tworzyć jed-

18 K. Schmidt, Forum IFAR, Ile powinno być archiwów elektronicznych?,[w:] IFAR Archiwi-
zacja materiałów cyfrowych i digitalizacja analogowych, wypowiedź z 17.03.2005 r. http://www.
ifar.lublin.ap.gov.pl/ifarforum/viewtopic.php?p=429#429

19 Tamże
20 Temat został szeroko omówiony na IFAR, zob. Archiwizacja materiałów cyfrowych i digi-

talizacja analogowych, http://www.ifar.lublin.ap.gov.pl/ifarforum/viewtopic.php?t=40
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nolite, wspólne standardy opisu archiwalnego — rozumieli pod danym 
pojęciem to samo w Polsce, jak i w na przykład w Australii.

Przy okazji dyskusji nad dokumentem elektronicznym pojawia się 
często kwestia jego trwałości, możliwości przechowywania w długim 
okresie czasu. Należy zadać sobie jednakże pytanie, czy dotyczy ono 
dokumentu czy nośnika? W przypadku tradycyjnej postaci informacja 
jest trwale złączona z materiałem pisarskim, który czasem ma większe 
znaczenie niż sama treść (np. przy ustalaniu autentyczności dokumentu 
pergaminowego). Gdy mamy do czynienia z dokumentem elektronicz-
nym musimy oddzielić treść od nośnika. Dlatego nie będzie problemem 
kwestia żywotności płytki CD, szacowana zwykle na 20 lat, ale ustalenie, 
co jest oryginałem, a co kopią21. Naturalnie format zapisu musi być uję-
ty w określone standardy, sprowadzony do formy w miarę prostej żeby 
można było ją bez problemu odczytać bez względu na stosowane opro-
gramowanie. Jednocześnie metadane dokumentu muszą dbać o jego 
wiarygodność oraz zachowanie oryginalnej formy.

Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi na spotkanie z tym nowym me-
dium? A może nie warto się przygotowywać? Przecież o klasyfikacji do-
kumentu będzie decydowała administracja stosująca ten, czy inny sys-
tem obiegu dokumentów elektronicznych. To urzędnik, po załatwieniu 
sprawy, prześle dokument (sprawę) do archiwum centralnego, bo jaki 
jest sens utrzymywanie kilkudziesięciu archiwów, jeśli możliwość ko-
rzystania z dokumentu elektronicznego w tym samym czasie (w każdym 
miejscu) ograniczona będzie tylko przepustowością łącz? Tam materiał 
zostanie poddany weryfikacji, oryginał zabezpieczony, a kopie przeka-
zane do udostępniania. Archiwa państwowe zostaną ze swym zasobem 
historycznym, przekształcą się w instytuty naukowe, przejmując od cza-
su do czasu jeszcze resztki materiałów papierowych.

A może archiwiści powinni włączyć się w proces oceny tych mate-
riałów? Tylko, że nie w momencie ich przejmowania, ale — tworzenia: 
podczas ustalania norm technicznych funkcjonowania systemu, pro-
ponować tworzącym te systemy informatykom własne rozwiązania. 
Aby tak się stało, musi ulec zmianie również model kształcenia archiwi-

21 R. Peterman, dz. cyt.
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sty. Słusznie pisze na ten temat Daria Nałęcz w poświęconym edukacji 
„Archeionie”: „Absolwent musi dysponować umiejętnością obsługi syste-
mów informatycznych (…) niezbędne jest poznawanie polskich i obcych 
systemów zarządzania dokumentacją i archiwami, języków oznaczania 
(mark-up languages) formatów opisu, sposobów tworzenia metadanych., 
słowem, całego pakietu problemów związanych z dokumentem elektro-
nicznym. (…) Niestety, z przykrością stwierdzić trzeba, iż takiego przy-
gotowania nie będą mieli absolwenci, których umiejętności kończą się na 
obsłudze baz tworzonych przez archiwa państwowe, surfowaniu po stro-
nach internetowych czy nawet nauce digitalizacji”22.

Przeglądając oferty firm zajmujących się dostarczaniem oprogramo-
wania dla biur, odnosi się wrażenie, że biznes już się zatroszczył o au-
tentyczność dokumentu elektronicznego, który staje się zarówno tam, 
jak  i w administracji państwowej, samorządowej sprawą dnia codzien-
nego. Szkoda tylko, że poza nielicznymi wyjątkami, problemu tego nie 
widzą ci, którzy są odpowiedzialni za zachowanie spuścizny dziejowej. 

System kształcenia archiwistów zmienia się zbyt wolno, a szkolenia 
dla pracowników archiwów państwowych, ich udział w konferencjach 
(w tym przekazywanie wiedzy z konferencji), pracach grup roboczych 
jest nikły. Niewielu pracowników też widzi konieczność pogłębienia 
swej wiedzy z zakresu informatyki, konieczności zmian przestarzałych 
zasad opracowania archiwaliów, zastąpienia starych pomocy archiwal-
nych nowymi, nawet odświeżenia terminologii23.

Zakończę prowokująco słowami, że nie należy w tej perspektywie 
przerażać się wizją utraty pracy. Jeśli zadowolimy się umiejętnością ob-
sługi bazy IZA, czy SEZAM, napisaniu parę zdań w Wordzie, czy zeska-
nowaniu dokumentu, nadal będziemy jakiś czas potrzebni w archiwum. 
Zawsze znajdzie się tu jakaś „odpowiedzialna” praca.

22 D. Nałęcz, Archiwistyka – nowa czy stara dyscyplina nauki?, „Archeion” t. CV, Warszawa 
2003, s.10

23 Więcej na temat problemów terminologicznych zob. J. Adamus, Problemy terminologicz-
ne czyli co to jest „record”, wypowiedź z 3.07.2004 r. [w] IFAR, Archiwizacja materiałów cyfro-
wych i digitalizacja analogowych http://www.ifar.lublin.ap.gov.pl/ifarforum/viewtopic.php?t=40
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I. ZESPÓŁ ARCHIWALNY

Czołowi znawcy problemów archiwów kościelnych w Polsce niewiele 
uwagi poświęcili tematyce teorii archiwalnej, szczególnie definicji ze-
społu i problemowi zespołowości.

Stanisław Librowski w artykule Dotychczasowe osiągnięcia w dzie-
dzinie reformy organizacji archiwów kościelnych w Polsce1  wskazywał 
na  konieczność porządkowania materiałów archiwalnych według ze-
społów i wymienił podstawowe zespoły, jakie winny znaleźć się w archi-
wach diecezjalnych i zakonnych.

Hieronim E. Wyczawski nie zajmował się problemami przestrzega-
nia zasady przynależności zespołowej w archiwach kościelnych w Polsce.

Roland Prejs w artykule Struktura zasobu archiwów zakonów mę-
skich2 pisał o organizacji ładu w archiwach zakonnych.

Archiwiści pracujący w archiwach kościelnych najchętniej skorzy-
staliby z gotowych wzorców, konkretnych rozwiązań, które mogliby 
zastosować w pracy nad zasobem swojego archiwum. Niestety, w ar-
chiwistyce kościelnej mało jest badań nad kancelariami kościelnymi, 
ich organizacją, co powoduje wiele kłopotów związanych z właściwym 
rozgraniczeniem zespołów, stosowaniem właściwych nazw, dat skraj-
nych, właściwym ładem w zespole.

Dla lepszego zrozumienia pojęcia zespół archiwalny najpierw nale-
żałoby przypomnieć definicję zasobu archiwalnego.

Zasób archiwalny jest to całość dokumentacji zgromadzona w jed-
nym lub wielu archiwach.

1 ABMK, 3 (1961) z. 1-2, s. 4-7.
2 ABMK, 70 (1998) s. 45-59

Ks. Leszek Wilczyński
UAM Poznań

Zespoły i ich twórcy w archiwach zakonnych
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Można, zatem mówić o zasobie w znaczeniu:
1. Sumy zespołów archiwalnych przechowywanych w danym archiwum, 

np. zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum War-
szawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu.

2. Całości zasobu archiwów zarządzanych przez organa państwowe 
(w Polsce przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych) — pań-
stwowy zasób archiwalny.

Wyróżniamy również narodowy zasób archiwalny tj. całość zar-
chiwizowanego oraz mającego się zarchiwizować w przyszłości zaso-
bu niezależnie od miejsca przechowywania (chodzi tu o dokumentację 
zawierającą ważne informacje o wszelkich przejawach życia narodu 
w przeszłości i obecnie).

NARODOWY ZASÓB ARCHIWALNY

PAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

EWIDENCJONOWANY
(zasób publiczny np. archiwa kościelne)

NIEEWIDENCJONOWANY
(zasób prywatny)

NIEPAŃSTWOWY ZASÓB ARCHIWALNY

W narodowym zasobie archiwalnym archiwa kościelne należą 
do niepaństwowego zasobu archiwalnego ewidencjonowanego.

DEFINICJA zespołu archiwalnego

Pojęcie zespołu archiwalnego wywodzi się z archiwistyki francuskiej, 
która pierwsza wprowadziła w 1841 roku zasadę wyodrębniania spuści-
zny archiwalnej każdej instytucji lub osoby w odrębną grupę akt.

Zespół archiwalny to całość dokumentacji, uznanej wg odrębnych 
zasad za wieczystą (kategoria A) zgromadzona przez jednego, ustrojowo 
odrębnego twórcę — samodzielny urząd lub osobę fizyczną, w tym za-
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równo dokumenty wytworzone przez twórcę zespołu, jak i przez niego 
otrzymane zgodnie z kompetencjami w toku wykonywania czynności.

Uwaga! Pojęcia „zespół archiwalny” używa się tylko wobec materia-
łów zarchiwizowanych, tzn. tych, które znajdują się w zasobie archiwum. 
Dokumentacja znajdująca się nadal u twórcy zespołu najczęściej okre-
ślana bywa mianem registratury.

Wyróżnia się różne rodzaje zespołów archiwalnych: 

1. Ze względu na budowę wewnętrzną:
a) zespoły archiwalne proste — powstałe w wyniku działania twórcy 

zespołu, którego kompetencje i organizacja nie ulegały większym 
zmianom powodującym przejmowanie (sukcesję) materiałów ar-
chiwalnych od innych instytucji.

Definicja łatwiejsza do zapamiętania 
Zespoły proste twarzą akta i dokumenty wytworzone przez jedną 

kancelarię, pozostającą bez zmian, do której nie dodawano innych ar-
chiwaliów

b) zespoły archiwalne złożone
1) powstałe w wyniku działania twórcy zespołu, którego kompe-

tencje i organizacja ulegały znacznym zmianom powodują-
cym przejmowanie (sukcesję) od innych instytucji materiałów 
archiwalnych, które uległy takiemu połączeniu z materiałami 
sukcesora, że wyłączanie ich jest niemożliwe lub niecelowe;

2) powstałe w wyniku działalności w ramach jednej instytucji kil-
ku niezależnych i równorzędnych kancelarii, powodującej we-
wnętrzne powikłanie struktury zespołu.

Definicja łatwiejsza do zapamiętania 
Zespoły złożone stanowią te dokumenty i akta, które były wytwo-

rzone przez jedną kancelarię, ale do nich dodawano dokument i akta 
z innych kancelarii.
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2. Ze względu na czas działalności twórcy zespołu:
a) zespoły archiwalne zamknięte — zespoły, których twórca zakoń-

czył swą działalność (np. klasztorów zlikwidowanych);
b) zespoły archiwalne otwarte — zespoły, do których dopływają stop-

niowo ulegające archiwizacji materiały archiwalne od prowadzą-
cego nadal działalność twórcy zespołu (np. Kuria Warszawskiej 
Prowincji Kapucynów).

3. Ze względu na inne cechy:
a) zespoły archiwalne przykładowe - przykładowo zachowane zespo-

ły pochodzące z grupy jednorodnych twórców zespołów nie pod-
legających szczególnemu nadzorowi archiwalnemu;

b) zespoły archiwalne typowe — zespoły nie brakowane, zachowa-
ne celowo dla poznania całokształtu działalności jego twórcy, 
a zwłaszcza sposobu i techniki jego urzędowania;

c) zespoły archiwalne szczątkowe — zespoły, których materiały ar-
chiwalne zachowały się w ilości uniemożliwiającej pełne zbadanie 
żadnej z istotnych funkcji jego twórcy.

Wyjaśnienia do w/w definicji 

Sukcesja archiwalna — nazywana też dziedziczeniem; oznacza 
przejmowanie materiałów archiwalnych w następstwie przejęcia cało-
ści lub części kompetencji merytorycznych (bądź terytorialnych) przez 
inną jednostkę organizacyjną.

Sukcesja czynna — akta rozpoczęte przez sukcesodawcę są konty-
nuowane przezsukcesobiorcę, który włączył je fizycznie (kontynuowa-
nie poszczególnych jednostek zespołu), lub ewidencyjnie do własnej 
registratury.

Sukcesja bierna — przejęcie dokumentacji i jej przechowywanie, 
bez podjęcia kontynuacji jednostek zespołu archiwalnego
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UWAGA! Przed porządkowaniem swojego zasobu archiwalnego 
należy

a) dokładnie zapoznać się z ustrojem wewnętrznym prowincji zakonnej
b) poznać działające na tym terenie urzędy (instytucje), gdyż one 

prowadziły kancelarie 

Konieczne jest tutaj wnikliwe studium artykułów:
1. o. Rolanda Prejsa, Struktura zasobu archiwów zakonów męskich 

(ABMK 70: 1998)
2. s. Krystyny Trela: Struktura zasobu archiwów żeńskich zgromadzeń 

apostolskich (ABMK 70:1998).

Ks. Stanisław Librowski mawiał: ile kancelarii tyle zespołów w ar-
chiwum!

Maria Dębowska w swoim wystąpieniu na konferencji ABMK 
w  2003 roku z naciskiem przestrzegała: Nie można dowolnie dzielić 
przejętych materiałów archiwalnych i tworzyć z nich „zespoły” według 
własnego uznania. Każdy dokument winien znaleźć się w zespole archi-
walnym w tym miejscu, które zajmował, kiedy zespół ten był jeszcze or-
ganizmem żywym.

PROBLEMY

W odniesieniu do materiałów archiwalnych przechowywanych 
w  archiwach Kościoła katolickiego w Polsce, trzeba wyjaśnić następu-
jące kwestie:
1. Posługiwania się pojęciem „zespół” w archiwach kościelnych; odno-

szenia tego pojęcia do określonych materiałów archiwalnych.
W praktyce archiwów kościelnych terminu „zespół” używa się czasa-

mi w odniesieniu do:
a) zbiorów i serii akt,
b) konstrukcji własnych (archiwistów opracowujących zasób),
c) urozmaicenia języka.
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Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że taka praktyka jest niedopuszczalna, 
szczególnie we wstępach do inwentarzy zasobów.

2. Wyodrębniania zespołów w praktyce, czyli materiałów archiwalnych 
jednego twórcy.

Problem ten najlepiej tłumaczy Maria Dębowska we wspomnianym 
już referacie (ABMK 2003), gdzie ubolewa nad małą ilością publikacji 
na temat kancelarii oraz organizacji instytucji i urzędów kościelnych 
oraz podkreśla z naciskiem, że dostępne opracowania rzadko prezen-
tują rozwiązanie zagadnień z zakresu archiwistyki (nazwa zespołu ar-
chiwalnego, granice, ład wewnątrz zespołu i inne). Szczególnie odnosi 
się to do archiwów diecezjalnych, gdzie na podstawie opublikowanych 
inwentarzy można mieć wrażenie, jakby w każdej diecezji funkcjonowa-
ły zupełnie różne instytucje, zarówno pod względem nazwy, jak i we-
wnętrznej organizacji. Mniej problemów jest w archiwach zakonnych, 
gdzie archiwiści lepiej radzą sobie w kwestii wyodrębniania zespołów. 
Jedyna uwaga, która nasuwa się przy tej okazji, to fakt nazywania zespo-
łu powstałego w zarządzie prowincji „aktami prowincji X”, zamiast po 
prostu „kuria prowincjalna” (twórcą zespołu nie jest prowincja, ale pro-
wincjał z współpracownikami — a więc kuria prowincjalna). W archi-
wach zakonnych większym problemem jest kwestia wewnętrznego ładu 
w zespołach.

II. TWÓRCY ZESPOŁÓW

Według Polskiego słownika archiwalnego zespół to organicznie powią-
zane i ze sobą zarchiwizowane materiały archiwalne wytworzone i zgro-
madzone w wyniku działalności urzędu (instytucji) lub osoby fizycznej.

Zgromadzone w zespole dokumenty (jednostki archiwalne) są ze 
sobą organicznie powiązane — mają wewnętrzną więź proweniencyjną 
oraz tematyczną.
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Definicja zespołu wskazuje na jego twórcę, którym jest:
a) urząd (instytucja), np. kancelaria biskupia, kapituła, sądy kościelne, 

konsystorze generalne, instytucje naukowe, stowarzyszenia ko-
ścielne

b) osoba fizyczna, przejawiająca działalność w określonej dziedzinie 
życia społecznego (spuścizna)

Według ks. Stanisława Librowskiego twórcą zespołów w archiwal-
nych kościelnych był archiwista kościelny.

Ks. Roman Majka przygotowując podstawy prawne Archiwum Ge-
neralnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła przyjął prak-
tyczne wskazówki odnoście porządku w archiwum. Zasób Archiwum 
Generalnego podzielił na:

— zespoły archiwalne
— podzespoły
— serie i klasy

Seria archiwalna — szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbio-
rze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych analogią tre-
ści lub formy zewnętrznej, bądź analogią obu tych elementów.

W 1841 roku w archiwach francuskich wprowadzono zasadę posza-
nowani zespołu. Zasada proweniencji sformułowana została w 1898 r., 
która do dziś funkcjonuje jako tzw. zasada przynależności zespołowej.

Zasadę tę rozwinął prof. Bohdan Ryszewski, dodając zasadę struk-
turalną, która polega na poszanowaniu i rekonstrukcji struktury zasobu 
archiwalnego.
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ZAŁĄCZNIKI

1. Schemat inwentarza idealnego klasztoru samoistnego
2. Schemat inwentarza idealnego archiwum prowincjalnego — wieloze-

społowego

Archiwum typu benedyktyńskiego lub kanonickiego

Uwaga! Samoistność każdego klasztoru!
Archiwum samoistnego klasztoru — to archiwum jednozespołowe
Archiwum wielu samoistnych klasztorów — to archiwum wieloze-

społowe; poszczególne klasztory tworzą zespoły archiwalne. W każdym 
z zespołów będzie rozbudowany dział podzespołów: nowicjat, studium 
filozoficzno-teologiczne, juniorat, majątek.

Ad. 1. Schemat inwentarza idealnego klasztoru samoistnego 
(ABMK 1998, t. 70, s. 52-53)

Zespół: klasztor w ……………..................................................................
1. Podzespół: Klasztor 

a) Akta ogólne
b) Ustawy i akta normatywne; organizacja i administracja, akta kapituł
c) Korespondencja z władzami zakonnymi i kościelnymi
d) Korespondencja z władzami państwowymi
e) Korespondencja prywatna 
f ) Działalność apostolska
g) Działalność inna (np. kulturalna)
h) Akta personalne
i) Akta gospodarcze (budynki i ich konserwacja, utrzymanie klasztoru, 

wydatki, przychody, inwentarze rzeczy kościelnych i klasztornych)
j) Kroniki; dokumentacja fotograficzna

2. Podzespół: Nowicjat
a) Akta ogólne (dokumenty erekcyjne, wizytacje przełożonych)
b) Korespondencja z władzami kościelnymi i zakonnymi
c) Korespondencja z władzami państwowymi
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d) Korespondencja prywatna
e) Nauczanie i wychowanie (programy, sesje pedagogiczne, egzaminy)
f ) Akta personalne, księgi przyjętych i składających profesję
g) Akta gospodarcze (rachunki, wydatki)
h) Kroniki; dokumentacja fotograficzna

3. Podzespół: Studium filozoficzno-teologiczne
a) Akta ogólne (dokumenty erekcyjne, regulaminy, wizytacje przeło-

żonych)
b) Korespondencja z władzami kościelnymi i zakonnymi
c) Korespondencja z władzami państwowymi
d) Korespondencja prywatna
e) Nauczanie i wychowanie (programy, sesje pedagogiczne, egzaminy, 

promocje
na następne lata studiów)
f) Akta personalne, księgi studentów, dokumenty święceń
g) Akta gospodarcze (rachunki, wydatki)
h) Kroniki; dokumentacja fotograficzna

4. Podzespół: Juniorat (struktura jak w poprzednich podzespołach: no-
wicjat i studium filozoficzno-telologiczne)

5. Podzespół: Majątek w ………...........................................................................
a) Akta ogóle (dokumenty nabycia, darowizny, potwierdzenia posia-

dania)
b) Korespondencja z władzami kościelnymi i zakonnymi
c) Korespondencja z władzami państwowymi d) Korespondencja pry-

watna
e) Umowy (dzierżawa, prace zlecone)
f ) Inwestycje
g) Budynki, maszyny, majątek trwały
h) Przychody, sprzedaż
i) Akta personalne pracowników
j) Kroniki

6. Podzespół: Majątek w ….....................................….. (struktura jak wyżej)

Schemat nie wyczerpuje wszystkich możliwości grupowania akt. Ar-
chiwista, nie mogąc odtworzyć dawnego układu kancelaryjnego (akta 
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zniszczone lub nieznane miejsce ich przechowywania) powinien uło-
żyć własny schemat, uwzględniając realnie istniejący zasób aktowy oraz 
zwrócić uwagę na fakt, że w ramach klasztoru samoistnego funkcjono-
wało kilka instytucji które — zgodnie z przepisami zakonu — cieszyły 
się samodzielnością (ich kancelarie stanowić będą osobne podzespoły).

Archiwum zakonu o strukturze prowincjalnej

Ad. 2. Schemat inwentarza idealnego archiwum prowincjalnego — 
wielozespołowego (ABMK 1998, nr 70, 54-55)

Zespół: Kancelaria prowincjała
I. Akta ogólne

1. Ustawy (konstytucje, statuty, zwyczajni ki)
2. Uchwały kapituł; inne akta kapitulne
3. Wizytacje
4. Dokumenty fundacyjne

II. Korespondencja zakonna
1. z władzami generalnymi
2. z poszczególnymi klasztorami i innymi agendami zakonnymi

III. Korespondencja inna
1. ze Stolicą Apostolską
2. z władzami diecezjalnymi
3. z innymi zakonami
4. prywatna

IV. Personalia
1. Księgi przyjętych
2. Księgi profesji
3. Księgi święceń
4. Księgi zmarłych
5. Księgi przenosin i katalogi obsady personalnej klasztorów
6. Personalia poszczególnych osób

V. Działalność apostolska
1. Rekolekcje i misje parafialne
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2. Rekolekcje dla zakonnic
3. Bractwo ...........................................…. w ………......................................
4. Stowarzyszenie ........................…….. w ……..........................................
5. Szkoła ……........................................... w …….......................................…
6. Szpital ……........................................... w …........................................…..
7. …………………....................................................................................…….

VI. Akta majątkowe
1. Dokumenty własności
2. Dokumenty kupna, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, wywłaszczenia
3. Przychody i rozchody
4. Testamenty, zapisy, legaty
5. Inwentarze

VII. Kroniki, sprawozdania, wspomnienia
1. Akta ogólne (dokumenty fundacyjne, erekcje)
2. Organizacja i administracja; akta kapituł klasztornych
3. Korespondencja z władzami zakonnymi
4. Korespondencja z władzami kościelnymi
5. Korespondencja z władzami państwowymi
6. Korespondencja prywatna
7. Działalność apostolska

a) rekolekcje i misje parafialne b) rekolekcje dla zakonnic
c) bractwo ………..................................................................................….
d) stowarzyszenie ….................................................................................
e) ……….....................................................................................…………..

8. Działalność inna
9. Akta gospodarcze

a) budynki i ich konserwacja b) przychody i wydatki
c) księgi intencji mszalnych i ofiar za posługi religijne
d) księgi kwestarskie
e) inwentarze
f) testamenty, zapisy, legaty

10. Kroniki
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Zespół: Klasztor w …..................................................................................……..
1. Akta ogólne
2. Organizacja i administracja; akta kapituł klasztornych
3. Korespondencja z władzami zakonnymi
4. Korespondencja z władzami kościelnymi
5. Korespondencja z władzami państwowymi
6. Korespondencja prywatna
7. Działalność apostolska

a) misje i rekolekcje parafialne
b) rekolekcje dla zakonnic 
c) bractwo .......................................................................................……….
d) stowarzyszenie ...........................................................................………
e) …………................................................................................…………….

8. Działalność inna
9. Akta gospodarcze

a) budynki i ich konserwacja 
b) przychody i wydatki
c) księgi intencji mszalnych i ofiar za posługi religijne
d) księgi kwestarskie
e) inwentarze
f) testamenty, zapisy, legaty

10. Kroniki
Zespół: Klasztor w ………..........................................… (schemat jak wyżej)
Zespół: Nowicjat (schemat jak wyżej)
Zespół: Seminarium duchowne (schemat jak wyżej)
Zespół: Wydawnictwo …….....................................................................………

1. Akta ogólne
2. Personalia pracowników
3. Protokoły posiedzeń rady wydawniczej
4. Umowy z autorami i tłumaczami
5. Korespondencja z władzami zakonnymi
6. Korespondencja z władzami państwowymi
7. Przychody i wydatki
8. Dokumenty majątku trwałego
9. Dystrybucja książek; reklama i promocja
10. Kroniki, recenzje, sprawozdania, wspomnienia
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Z ŻYCIA
KONFEDERACJI



42 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Spotkanie Stałej Deputacji odbyło się w Rzymie w dniach 18-22 paź-
dziernika 2021 r. w Domus Paulus VI przy via della Scrofa 70. Wszyscy 
Ojcowie Delegaci byli obecni, z wyjątkiem Delegatów na obszar Mek-
syku, o. Guillermo Mendez, i na obszar Ameryki Łacińskiej, o. Roberto 
Romo Pantoya, po uprzednim poinformowaniu Sekretarza Deputacji 
o przyczynie ich nieobecności.

Ojcowie Marco Guillen, Wizytator Stolicy Apostolskiej, Nlichele 
Nicolis, Prokurator Generalny i Mauro De Gioia, Postulator General-
ny, odczytali swoje sprawozdania z rocznego wykonywania swoich obo-
wiązków.

Z raportu Delegata Stolicy Apostolskiej wynikają takie oto istotne 
punkty:

Przeprowadzone w ubiegłym roku wizytacje kanoniczne potwier-
dziły widoczny już wcześniej brak rozeznania w przyjmowaniu no-
wych członków. Dlatego ważne jest, aby przy sprawdzaniu kandydatów 
na członków postępować z większą ostrożnością.

Uregulowanie sytuacji członków wspólnoty mieszkających poza do-
mem musi być również lepiej zarządzane, podobnie jak przypadki wy-
dalenia nakazane przez wizytatora.

Wreszcie jest oczywiste, że ilość pracy związanej z 88 wspólnotami, 
z których składa się Konfederacja, jest zbyt duża, aby mogła jej podołać 
jedna osoba. Dlatego należy przewidzieć inny sposób zarządzania pracą 
Delegata, być może poprzez współpracę podobną do funkcji pełnionej 
przez Sekretarza Prokury.

Z raportu Prokuratora Generalnego dowiadujemy się, że w nowym 
roku niektóre wspólnoty w trakcie formacji osiągną niezbędne wymaga-
nia i tym samym będą mogły być kanonicznie erygowane.

W celu właściwego wykorzystania pomieszczeń Prokuratury prze-
prowadzono generalny remont, wyposażając je w urządzenia grzewcze 
i sanitarne, tworząc prawdziwe miejsce pracy.

Streszczenie protokołu z posiedzenia 
DEPUTACJI PERMANENTNEJ 

(18-22 października 2021 r.)
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Wreszcie, szczególny nacisk położono na komunikację między 
Domami i Prokurą Generalną, nie tylko dla celów instytucjonalnych, 
ale także w celu wspierania współpracy z braćmi w całej Konfederacji, 
wierząc, że możliwa jest równowaga między poszanowaniem autonomii 
i praktykowaniem wzajemnej łączności.

Z raportu Postulatora Generalnego nie wynikają żadne istotne ak-
tualizacje dotyczące sytuacji spraw powierzonych Postulacji: sytuacja 
stworzona przez pandemię i wynikające z niej ograniczenia sanitarne 
niemalże przekreśliły zarówno działalność instytucjonalną Postulacji 
Generalnej, jak i udział w zewnętrznych działaniach mających na celu 
propagowanie wiedzy o duchowości oratoryjnej. Z licznych próśb o re-
likwie można wywnioskować, że proszący nie przeczytali noty wydanej 
wspólnie przez Postulację Generalną i Prokurę Generalną Oratorium, 
którą można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Prokury. Propo-
nuje się znaleźć inne, lepsze miejsce dla tych podstawowych informacji 
na samej stronie.

Raport finansowy przygotowany przez Alberto Bianco na temat sy-
tuacji ekonomicznej Konfederacji uwzględnia rok 2020, który został za-
mknięty z niewielką nadwyżką, pomimo prac remontowych w biurach, 
które stanowiły główną pozycję wydatków. Większość domów zapłaciła 
swoją roczną składkę do prokuratury, w tym roku odsetek ten ponownie 
wynosi około 85%, a raport ekonomiczny został zweryfikowany przez 
wybranych w tym celu ojców, którzy oświadczyli, że jest on prawidłowy, 
wykazując ogólną zgodność z trendem z lat poprzednich.

Przedyskutowano możliwość dokonania pewnych zmian w Modus 
Procedendi dla Kongresu. W szczególności dyskutowano o tym, czy wy-
bory oficjeli Konfederacji powinny zostać przesunięte na koniec Kon-
gresu, a także o tym, aby na różne sposoby zadbać, by Liturgia Kongresu 
była celebrowana w sposób godny i zgodny z duchem Oratoryjnym. Jeśli 
chodzi o prawo do głosowania na Kongresie, postanowiono w ramach 
rejestracji wskazać uprawnienia uczestników, pozwalając tym, którzy 
zostali wybrani przez własną Kongregację do udziału w Kongresie — 
choć bez prawa wyborczego - na obecność w charakterze obserwatorów.

W odniesieniu do tekstu Ratio Formationis zasugerowano pewne 
modyfikacje w świetle ostatniego dokumentu wydanego przez Stolicę 
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Apostolską na temat formacji kleru, Ratio Formationis Institutionis Sa-
cerdotalis. Postanowiono, że niektóre kwestie, co do których nie ma wy-
starczającej jasności, a które uważane są za istotne dla zachowania toż-
samości oratoryjnej, zostaną dogłębnie zbadane przez Komisję Prawną, 
a następnie przedstawione Deputacji Permanentnej i poddane wspólnej 
dyskusji. 

Z okazji czterechsetlecia kanonizacji św. Filipa, Procura Generalna 
w porozumieniu z Kongregacją w Rzymie wystąpiła z wnioskiem o eks-
humację ciała Świętego.

Jako hołd dla grobu Świętego od całej Konfederacji, po prawej stro-
nie ciała zostanie umieszczona srebrna lilia. Lilia zostanie ozdobiona 
wstęgą, na której wygrawerowane zostaną nazwy wspólnot oratoryjnych 
na całym świecie.

Z okazji tej ważnej rocznicy zostanie wystosowana prośba do Peni-
tencjarii Apostolskiej o specjalny odpust.

Inne inicjatywy są obecnie organizowane i zostaną oficjalnie ogło-
szone na stronie internetowej Konfederacji.

W celu pielęgnowania kultu naszego Świętego Założyciela, wszystkie 
Kongregacje są proszone o podzielenie się z Prokuratorem Generalnym 
inicjatywami, które zostaną podjęte na poziomie lokalnym w związku 
z obchodami Jubileuszu.

Komisja Prawna zaproponowała Deputacji przystąpienie do przygo-
towania Instrumentum Laboris. Ustalono, że przestudiuje ona Statuty 
Generalne i, jeśli czas pozwoli, będzie kontynuować studium naszego 
ustawodawstwa i tradycji. Spotka się ona na następnym posiedzeniu Sta-
łej Deputacji, aby wypracować ostateczny tekst, który zostanie przedsta-
wiony Kongregacjom w 2023 roku, a następnie mógłby być ratyfikowany 
w 2024 roku przez głosowanie na Kongresie Generalnym.

Na zakończenie Deputacja omówiła znaczenie ochrony dziedzic-
twa kulturowego, archiwalnego i artystycznego, za które odpowiedzial-
ne są Domy Oratorianów, zwłaszcza te najstarsze fundacje, uznając to 
za punkt fundamentalny dla pielęgnowania tradycji i tożsamości Zgro-
madzenia. Delegat Stolicy Apostolskiej opracuje tekst, który zostanie 
przedstawiony następnej Stałej Deputacji do zatwierdzenia, a następnie 
do publikacji.
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Delegat Stolicy Apostolskiej, po dokonaniu oceny sytuacji kilku do-
mów bliskich wymarcia, sporządzi dokument określający modus proce-
dendi w odniesieniu do tego typu spraw.

W celu ułatwienia udziału w pracach deputacji Deputów z najbar-
dziej odległych obszarów geograficznych, rozważono możliwość zapew-
nienia niezbędnego sprzętu technicznego do przeprowadzania połączeń 
na odległość.

Wyznaczono datę kolejnych obrad Stałej Deputacji od 11 do 17 mar-
ca 2022 r., a kilka dni wcześniej spotkanie Komisji Prawnej.

P. Feran Cola Perio, C.O.
Segretatio

P. Michel Palud, C.O.
Verbalista
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Rozdział 1
Zasady przewodnie

1 — Nasze korzenie 
a) Jak wynika z wydarzeń historycznych, święty ojciec Filip nie miał 

zamiaru zakładać nowej wspólnoty zakonnej. Szczególnym darem, 
który Duch Święty wzbudził w Kościele poprzez swoje działanie, 
było Oratorium, „braterskie zjednoczenie wiernych”1, którego ce-
lem było „familiarne rozważanie Słowa Bożego, modlitwa myślna 
i ustna”, aby wśród uczestników wzrastał „duch kontemplacji i umi-
łowanie rzeczywistości Bożych”2. Aby dzieło to mogło się rozwijać, 
zgromadził wokół siebie współpracowników, z których niektórzy 
wkrótce wstąpili do kleru i zaczęli żyć we wspólnocie: założenie 
w  1575 roku Kongregacji Oratorium, której nazwa wyraża już 
główny cel wspólnoty, było jedynie przypieczętowaniem, z upo-
ważnienia papieskiego, tego, co było już praktykowane od lat przez 
Świętego i jego pierwszych towarzyszy.

b) Ustanowienie własnego kościoła, Santa Maria in Vallicella, 
oraz struktura prawna nowego Zgromadzenia, wyraźnie złożone-
go ze świeckich, jak również historia wspólnoty rzymskiej i pierw-
szych fundacji, przed lub zaraz po śmierci Ojca Filipa, pomagają 
zrozumieć pozycję Kongregacji w życiu Kościoła tamtych czasów 
i oświetlają zasadnicze rysy jej duchowości i apostolatu, to znaczy 
jej szczególny charyzmat, w Kościele „circumdata varietate”3, cha-
ryzmat zachowywany przez wieki.

1  Konstytucje 2.
2  Konstytucje 3.
3  Por. dekret Kongregacji Rzymskiej z 26 maja 1595 r., w nocie do rozdziału l aktualnych 

Konstytucji.

RATIO FORMATIONIS
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri

Zatwierdzone na Kongresie Generalnym Oratorium A.D. 2006
Poprawione i zatwierdzone 20 października 2021 roku przez Deputację Stałą 

z upoważnienia Kongresu Generalnego, który odbył się A.D. 2018
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c) Autonomia poszczególnych domów sprzyja ścisłej więzi z Kościołem 
lokalnym i utrzymaniu rodzinnego stylu życia każdej wspólnoty4. 
Jednocześnie papieskie zatwierdzenie Konstytucji i bezpośrednia 
zależność od Stolicy Apostolskiej, dziś realizowana za  pośrednic-
twem Delegata dla Oratorium, gwarantuje, że poszczególne wyda-
rzenia — w czasie i przestrzeni — nie naruszają wierności poszcze-
gólnych Kongregacji otrzymanemu charyzmatowi. Na  straży tej 
autonomii i wierności stoi Konfederacja Oratorium5.

d) Potwierdzenie w ostatnich Konstytucjach charakteru Kongregacji 
jako „Stowarzyszenia Kleryckiego na prawie papieskim, złożone-
go z duchownych i świeckich, którzy (...) prowadzą życie wspólne 
bez ślubów, których jedyną więzią jest wzajemna miłość”6 oraz wpi-
sanie w poczet Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, są owocem 
świeckiej ewolucji, która w przemianach życia Kościoła, zwłaszcza 
po Soborze Watykańskim II, ukazuje wierność otrzymanemu cha-
ryzmatowi.

2 - Potrzeba właściwej formacji 
a) W ramach jedynego w swoim rodzaju, powszechnego powołania 

do świętości, członkowie Kongregacji Oratorium są świadomi 
swego szczególnego powołania: naśladowania Chrystusa w ślad 
za  św.  Filipem Neri. Dlatego pragną coraz bardziej podkreślać 
cechy swojego życia apostolskiego, uważając je za dar nie tylko 
dla siebie, poszczególnych osób i wspólnot, ale dla całego Kościoła, 
ze świadomością, że „właściwa odnowa Kongregacji Oratorium za-
leży przede wszystkim od formacji jej członków”7. 

b) Projekt apostolski Oratorium i własny styl, zarówno duchowy 
jak i prawny, charakteryzujący Kongregacje Oratorium, wymagają 
specyficznej formacji: obecne Ratio, w wiernym i pełnym miłości 
wsłuchiwaniu się w tradycję filipińską, pragnie zaproponować ele-

4  Por. Konstytucje 11.
5  Sulle origini della Confederazione dell’Oratorio e sull’opera del Card. Arcadio Larraona 

cfr. Edoardo A. Cerrato, Per il Sessantesimo della “Confederazione dell’Oratorio”, in Annales 
Oratorii, n° 2 (2003), 9-37.

6  Konstytucje 15.
7  Konstytucje 65e.
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menty pewne i wspólne, adekwatne do potrzeb czasu i do tego, cze-
go Kościół, z matczyną troskliwością, obecnie wymaga8.

c) Przedstawione tu kierunki formacji są ściśle związane z tym, co jest 
usankcjonowane przez Konstytucje i zakładają treść itinerarium 
duchowego. W niniejszym dokumencie uwzględnia się zatem 

— różne etapy włączania się w życie wspólnotowe: przyjęcie, forma-
cja początkowa, formacja stała; 

— specyficzne potrzeby w różnych powołaniach służebnych człon-
ków Zgromadzenia, w zależności od tego, czy są powołani do 
kapłaństwa, do diakonatu stałego, czy do życia wspólnotowego 
jako bracia świeccy; 

— różne wymiary życia Kongregacji, biorąc pod uwagę w szczegól-
ności cel apostolski, życie duchowe i życie braterskie we wspól-
nocie, podkreślając styl „filipiński”, zgodnie z Konstytucjami 
oraz prawowitymi zwyczajami i praktykami.

3 — Wartość „Ratio formationis” i jej konkretna recepcja w poszcze-
gólnych Kongregacjach. 

a) Ratio bierze pod uwagę wspólne potrzeby powołania oratoryjnego, 
proponując skuteczną drogę formacyjną w celu osiągnięcia dojrza-
łości ludzkiej i chrześcijańskiej, niezbędnej dla naszego stylu ży-
cia. W rzeczywistości, „ jakby urodzeni do życia w Kongregacji”9, 
jej członkowie uznają potrzebę ciągłego reformowania swojego ży-
cia, aby nie utracić owoców otrzymanej łaski i móc osiągnąć dosko-
nałość miłości zgodnie ze swoim specyficznym powołaniem. 

b) Zgodnie z charakterystyką naszego Instytutu, te kierunki formacji 
są proponowane poszczególnym Kongregacjom, które są upraw-
nione do ich przyjęcia i dostosowania do konkretnych, szczegól-
nych potrzeb, biorąc pod uwagę własną strukturę, liczbę członków 
i styl, który każda z nich zgodnie z prawem przyjęła. 

8  Zgodnie z wymogami Konstytucji (nr 65a) które nakazują, aby Statuty Partykularne dla 
formacji kandydatów były „zgodne z duchem św. Filipa, nakazami prawa powszechnego i po-
trzebami naszych czasów”.

9  Konstytucje 57.
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c) Również Federacje, jeśli są proszone o sformułowanie wspólnych 
kierunków formacji dla Kongregacji, które je tworzą, niech wezmą 
pod uwagę zasady zaproponowane w niniejszym dokumencie. 

d) Ratio to ofiaruje się następnie Delegatowi Stolicy Apostolskiej, 
aby mógł pomóc Kongregacjom, które na mocy normy prawnej są 
mu szczególnie powierzone, w trudnym zadaniu formowania ich 
nowych członków.

e) W tym samym celu Prokurator Generalny niech udostępni tekst 
tego dokumentu wspólnotom formującym się i tym, które planują 
nowe fundacje oratoryjne.

4 — Oratoryjne duszpasterstwo powołaniowe 
a) Duchowość i życie filipińskie są darem dla Kościoła powszechne-

go. Promując poszukiwanie i troskę o powołania do Kongrega-
cji Oratorium, jej członkowie dają świadectwo miłości nie tylko 
do własnego powołania, ale do całego Kościoła. Za przykładem 
św. Filipa „pragną przyjmować tylko mężczyzn prowadzacych pra-
we życie, którzy są w najwyższym stopniu odpowiedni i ze względu 
na swoją osobistą naturę niemal urodzeni do życia w Kongregacji”10. 
Każda Kongregacja, stosownie do potrzeb środowiska, w którym 
działa, powinna ukazywać swój własny charyzmat i uczestniczyć 
w działalności powołaniowej proponowanej przez Kościół. Może 
być pożyteczne powierzenie Ojcu szczególnego zadania „promo-
tora powołań”, a różne Zgromadzenia Federacji lub narodu mogą 
skutecznie współpracować między sobą w tej dziedzinie. 

b) Broszury, konferencje, obozy szkolne, ćwiczenia duchowe, spe-
cyficzne spotkania rozeznawania z młodzieżą, indywidualnie 
lub  w  grupach, są skutecznymi narzędziami promocji powołań. 
Przede wszystkim jednak świadectwo życia ewangelicznego, bra-
terskiej i  radosnej komunii oraz gorącej i nieustannej modlitwy 
będzie najlepszym wyrazem charyzmatu oratoryjnego i będzie bła-
gać Pana o dobre i wytrwałe powołania. Gotowość do poważnego 
towarzyszenia duchowego tym, którzy odwiedzają nasze środowi-

10  Konstytucje 57.
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sko, zwłaszcza ludziom młodym, jest podstawowym elementem 
duszpasterstwa powołań. W szczególności, ta posługa, zgodnie 
z  najbardziej autentyczną tradycją oratoryjną, będzie zachęcała 
do  przyjmowania powołań pochodzących z apostolstwa zwyczaj-
nego, a więc w  pewien sposób już znanych i przesiąkniętych du-
chem filipińskim.

Rozdział 2
Przyjęcie i gościna

5 — Pierwsze przyjęcie.
a) W pierwszych kontaktach z tymi, którzy zgłaszają się do rozezna-

nia powołania, dobrze będzie powierzyć zadanie utrzymywania 
kontaktu Ojcu, w miarę możliwości posiadającemu sześciolecie. 
W miarę rozwoju wydarzeń będzie się on starał, aby cała wspólnota, 
na ile to możliwe, była zaangażowana w ten proces; w każdym razie 
dobrze jest, aby kandydat nie spotkał się tylko z jednym członkiem 
wspólnoty. W tych pierwszych spotkaniach konieczna będzie oce-
na aspiracji i pragnień kandydata, motywacji, które skłaniają go ku 
życiu apostolskiemu i oratoryjnemu oraz innych elementów prze-
mawiających za lub przeciw powołaniu: życie duchowe, częstotli-
wość przystępowania do sakramentów, ale także zdrowie, charak-
ter, równowaga, dojrzałość, tożsamość psychoseksualna11.

  Kongregacja może również wymagać jako warunku wstępnego 
przyjęcia w poczet gości osiągnięcia określonych, cywilnie uzna-
nych kwalifikacji akademickich. 

b) Jeśli kandydat nie jest osobiście znany żadnemu z członków wspól-
noty, zostanie poproszony o przedłożenie świadectwa przynaj-
mniej jednego z księży, a przed przyjęciem go do domu jako gościa, 
zostaną uzyskane niezbędne informacje. 

11  Por. KPK kan. 642: „Przełożeni mają przyjmować z największą troską tylko tych, którzy 
oprócz wymaganego wieku są zdrowi, o odpowiednim usposobieniu i dojrzali do podjęcia ży-
cia właściwego dla instytutu; ich zdrowie, usposobienie i dojrzałość mają być w razie potrzeby 
sprawdzone także przez ekspertów, bez uszczerbku dla dyspozycji kan. 220”.
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c) Pokora polegająca na uznaniu, że powołanie oratoryjne ma swoją 
specyfikę i że wymaga szczególnych zdolności człowieka do przy-
stosowania się do życia wspólnotowego („quasi natus” = prawie 
od urodzenia”), pomoże w rozeznaniu i pozwoli tym, którzy nie na-
dają się do naszych Kongregacji, na poważne i spokojne skierowa-
nie się ku innym formom życia chrześcijańskiego. Ta uwaga wyma-
ga ducha wiary w Boga, który nie zawiedzie i zapewni odpowiednie 
powołania, odwagi, zwłaszcza gdy liczby są niewielkie, i wielkiego 
szacunku dla godności życia nadprzyrodzonego tych, którzy się 
zgłaszają; jest konieczna od pierwszych kontaktów i zabezpiecze-
nia przed błędami, które z czasem mogą okazać się źródłem szkody 
i bólu zarówno dla Kongregacji, jak i dla kandydatów.

6 — Dojrzałość ludzka kandydatów. 
Ogólna wiedza kandydata uwzględnia wkład nauk o człowieku w cią-

głe badanie dojrzałości duchowej. W świetle współczesnej psychologii 
należy to rozpatrywać na podstawie klasycznych kategorii: dojrzało-
ści intelektualnej, postrzegania siebie jako samoświadomości, wzrostu 
emocjonalnego i siły woli. Dlatego: 

a) w ocenie dojrzałości intelektualnej, oprócz zdolności do nauki, waż-
na jest inteligencja praktyczna, tzn. zdolność do interpretowania 
rzeczywistości i rozwoju w konsekwentnym rozwiązywaniu pro-
blemów ogólnych, wewnętrznej dynamiki wspólnoty i stosunków 
międzyludzkich; 

b) poczucie własnej wartości i samoocena w znajomości granic i cnót, 
nie  naruszają ani nie wykluczają pokory, lecz muszą być wpisane 
w kontekst projektu życiowego i świadczyć o jego wymiarze powoła-
niowym. Świadomość własnej misji usposabia wolę do ciągłej formacji; 

c) dojrzałość uczuciowa nigdy nie może być uznana za pełną, tak jak 
to się dzieje w przypadku innych aspektów osobowości. Bycie w cią-
głym związku z innymi jest koniecznością dla człowieka i darem dla 
społeczności. Właściwym wymiarem jest wymiar miłości Chrystusa, 
w ciągłej konfrontacji ze Słowem Bożym, znosząc nieuniknione wy-
rzeczenia i ofiarując każdy codzienny gest wraz z  Ofiarą Euchary-
styczną z duchem ofiarności szczególnie w relacjach międzyludzkich; 
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d) wola musi być kształcona z konkretnymi i sprawdzalnymi celami, 
zarówno w zakresie studiów, jak i w praktycznej realizacji zadań 
społecznych i służby, proponowanych z uwzględnieniem postępu 
pedagogicznego. Zdolność wyboru i wytrwałość stają się mocnymi 
parametrami w ocenie osobowości, aby przezwyciężyć tendencję 
do powierzchowności i abstrakcyjności. 

Dlatego następujące elementy należy uznać za swoiste dla ludzkiego 
i duchowego dojrzewania: 

— umiejętność skupienia się na temacie, rozumowanie i propono-
wanie konkretnych i pozytywnych rozwiązań; 

— zdolność do przyjmowania informacji, kodyfikowania ich i po-
rządkowania w poprawnej formie oraz oferowania poprawnych, 
spójnych i skutecznych odpowiedzi;

— zdolność do postrzegania rzeczywistości, siebie samego i otocze-
nia w formie odpowiedniej do powołania wspólnotowego; 

— zdolność do opracowania projektu życiowego i wynikająca z tego 
spójność i postępowanie; 

Następujące aspekty należy uznać za zdecydowanie negatywne: 
— nawracające wahania nastroju i zmienne wahania uczuć, obja-

wiające się ciągłymi zmianami od euforii do melancholii lub 
z epizodami agresji; 

— krucha wola przejawiająca się kapryśną słabością i lekkomyślnością; 
— niezdolność do wyznaczania konkretnych celów i wielkich ideałów. 

W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do naprawdę kompe-
tentnych ekspertów o solidnym chrześcijańskim podejściu antropolo-
gicznym, zawsze z pełnym poszanowaniem oryginalności każdej osoby 
i ochrony jej prywatności.

Oceniając przydatność kandydatów i kierując ich formacją, Kongre-
gacja odwołuje się również do wytycznych wydanych przez Stolicę Apo-
stolską.12

12  RFIS (Ratio Formationis Institutionis Sacerdotalis) 189-210.
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7 — Czas gościny
a) Jeśli kandydat wykazuje wystarczające oznaki powołania, jest zapra-

szany do złożenia wniosku o przyjęcie do Kongregacji. Wymaga-
na jest zgoda kompetentnej Kongregacji Deputatów lub, zgodnie 
ze Statutami Partykularnymi, Kongregacji Generalnej, aby kandy-
daci mogli przebywać w domu jako goście, „aby mogli poznać na-
sze życie i podjąć bardziej świadomą decyzję”; w tym czasie „mogą 
być poddani próbie w ćwiczeniach życia wspólnego”13.

Zgodnie z naszą tradycją, ceniony jest moment przyjęcia w poczet 
gości: ten pierwszy krok, nawet jeśli nie ma oficjalnego charakteru, 
jest szczególnie ważny, ponieważ podkreśla znaczenie bycia razem, ży-
cia braterskiego we wspólnocie. 

Ta pierwsza integracja do życia wspólnotowego wymaga specyficznej 
drogi, pod kierunkiem osoby odpowiedzialnej, najlepiej samego mistrza 
nowicjuszy. 

b) Przede wszystkim w tym czasie musimy zachęcać do pogodnego 
i  głębokiego dialogu: czas gościny jest w rzeczywistości czasem 
wzajemnego poznawania się: 

— Kongregacja powinna pomóc kandydatowi w rozpoznaniu powo-
łania jako tajemnicy miłości, w świetle najbardziej znaczących 
tekstów biblijnych,14 podkreślając osobistą relację z Chrystusem, 
którą należy pielęgnować i pogłębiać; przedstawiając powołanie 
oratoryjne jasno, w jego istotnych rysach i pięknie, nie ukry-
wając jego trudności; podkreślając specyficzne cechy własnej 
wspólnoty; dalej weryfikując motywację i solidność kandydata 
podczas wspólnie spędzonego czasu.

— Ten czas pozwala kandydatowi na zweryfikowanie własnych mo-
tywacji i ich pogłębienie; na rozpoczęcie weryfikacji jego fak-
tycznej zdolności do zintegrowania się z tą konkretną wspól-
notą; dlatego też wymagana jest od niego szczera gotowość 

13  Por. Konstytucje 60.
14  W świetle nauki Ef 1:3-14 o naszej predestynacji w Chrystusie, należy przeczytać znaczą-

ce epizody powołania ze Starego Testamentu (np. Abraham - Rdz 12:1-4; Mojżesz - Wj 3:1-11; 
Gideon - Gdg 6:11-40; Samuel - I Sam 3:1-21; Izajasz - Iz 6:1-13; Jeremiasz - Jr 1:4-19; Amos 

- Am 1:1-2) oraz Nowego Testamentu (Maria - Łk 1:26-38; Dwunastu - Mt 4:18-22, Mk 2:13-17, 
J 1:35-51; Paweł - Dz 9:1-19).  
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do otwarcia się na dialog z Kongregacją i pozwolenie na pozna-
nie siebie.  

c) Czas gościny to czas na dopełnienie formalności wymaganych 
przez Stolicę Apostolską w celu przyjęcia do Stowarzyszenia Ży-
cia Apostolskiego15 oraz na zebranie wymaganych dokumentów: 
nie powinno to być traktowane jedynie jako biurokratyczne zała-
twienie sprawy, ale jako pomoc w lepszym rozeznaniu kandydata. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na istnienie ewentualnych prze-
szkód kanonicznych16, pamiętając, że „w odniesieniu do przeszkód 
prawa powszechnego (np. kanon 684, §5), Kongregacja Generalna 
decyduje, czy prośba o dyspensę powinna być przekazana Stolicy 
Apostolskiej; w odniesieniu do przeszkód usankcjonowanych na-
tomiast przez Konstytucje, Kongregacja Generalna sama posiada 
kompetencję do udzielania dyspensy”17.

d) Szczególną uwagę należy zwrócić na przyjęcie kandydatów w dojrza-
łym wieku lub mających wcześniejsze doświadczenie w życiu zakon-
nym lub w seminarium, zgodnie z normami, które zostałyby poda-
ne przez Stolicę Apostolską. W przypadku księży świeckich należy 
skontaktować się z ich ordynariuszem i poprosić o referencje18.

W przypadku kandydatów, którzy przebywali już w jednej z naszych 
kongregacji, należy uzyskać informacje od Prepozyta, w szczególności 
na temat powodów, które skłoniły kandydata do przeniesienia się gdzie 
indziej. 

e) Czas gościny powinien być również czasem sprawdzenia, czy kan-
dydat posiada wystarczającą formację chrześcijańską, z punktu 
widzenia doktryny i praktyki, i pomóc mu uzupełnić ewentualne 
braki.

f ) Każda kongregacja ma prawo do określenia czasu, na jaki ma 
być udzielona gościna, z wyjątkiem minimum jednego miesiąca 
przewidzianego przez Konstytucje19. Biorąc pod uwagę swobo-

15  Por. KPK kan. 597 oraz Konstytucje 57.
16  Por. kan. 641-645 i Konstytucje 58 
17  Konstytucje 59.
18  Konstytucje 58.
19  Por. Konstytucje 60.
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dę, jaką pozostawia prawo, nie wydaje się właściwe określanie jej 
z góry w sposób nadmiernie sztywny, tak aby pozostawić większą 
swobodę w dojrzewaniu wyboru ze strony kandydata i samej Kon-
gregacji. Jednocześnie zbytnie wydłużenie tego okresu wydaje się 
być sprzeczne z duchem prawa i grozi pozbawieniem znaczenia 
okresu Pierwszej Probacji: dlatego też wskazane jest, aby Statuty 
Partykularne określiły maksymalną granicę czasu trwania gościny.

Rozdział 3
Formacja początkowa: Pierwsza i Druga Probacja

8 — Przyjęcie do Kongregacji.
a) Pod koniec okresu gościny Kongregacja ocenia przydatność kan-

dydata, biorąc pod uwagę, oprócz zachowania i dyspozycji przeja-
wianych w tym pierwszym okresie wspólnego życia, w szczególny 
sposób jasność intencji i motywacji oraz zdolność do samodzielne-
go wyboru powołania. Jeśli ocena jest pozytywna, Kongregacja Ge-
neralna dopuszcza kandydata do Pierwszej Probacji w głosowaniu 
tajnym i bezwzględną większością głosów20.

b) Święty Ojciec Filip uważał, że centralnym punktem formacji ora-
torianów jest życie we wspólnocie, o czym świadczy jego zdecy-
dowane życzenie, aby nie było oddzielnego nowicjatu — wbrew 
zwyczajowi zakonników — oraz inspiracja Ojcami Pustyni,  
którzy  formowali swoich uczniów osobiście, przede wszystkim 
dzieląc się swoim życiem: Z tego powodu jest najbardziej wskaza-
ne, aby formacja początkowa odbywała się we własnej kongregacji, 
z wyjątkiem sytuacji szczególnej konieczności. 

c) Współpraca między różnymi kongregacjami jest zawsze pożyteczna, 
a czasami wręcz konieczna i dlatego zalecane są, o ile to możliwe, 
ewentualne momenty wspólnej formacji, nawet na stałe określo-
ne z  inicjatywy Federacji lub domów z tego samego obszaru geo-
graficznego. Jeśli odbywa się to w dłuższym okresie, nie powinno 
jednak obejmować całego trzyletniego okresu probacji, tak aby 

20  Konstytucje 61.
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kandydaci od początku mogli wyraźnie dostrzec, jak filipińskie po-
wołanie dotyczy konkretnego miejsca i konkretnej wspólnoty ludzi.

9 — Elementy wspólne dla Pierwszej i Drugiej Probacji 
a) Pierwsza i druga Probacja to czas formacji początkowej życia w Kon-

gregacji. Z tego powodu niniejszy dokument, wskazując na pewne 
elementy właściwe dla Pierwszej i Drugiej Probacji, przede wszyst-
kim przedstawia szerzej ogólne cele i podstawowe kryteria wspól-
ne dla tych trzech lat, uznając, że dalsze ustalenia mogą być lepiej 
przewidziane przez poszczególne Kongregacje. 

b) Aby móc żyć duchowością Oratorium, konieczne jest, aby kandyda-
ci mieli bezpośredni dostęp do jej „źródeł”. Przede wszystkim mu-
szą poznać życie św. Filipa, w którego ślady chcą pójść za Panem. 
Będzie się to odbywało pod kierunkiem Ojca Mistrza poprzez 
systematyczną lekturę, nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, 
ale  przede wszystkim na płaszczyźnie formacji duchowej, pism 
i maksym Ojca Filipa oraz niektórych głównych i klasycznych dzieł 
dotyczących jego życia i duchowości21.

c) Ojciec Mistrz wprowadzi także do znajomości i lektury niektórych 
autorów oratoryjnych, zwłaszcza tych w języku ojczystym kandy-
data, oraz przypomni przykładne życie Ojców i Braci, którzy nas 
poprzedzili, zwłaszcza świętych i błogosławionych Oratorium oraz 
założycieli poszczególnych Kongregacji. 

d) Okres próby obejmuje integralną i komentowaną lekturę aktual-
nych Konstytucji oraz innych fundamentalnych dokumentów do-
tyczących życia Kongregacji i Konfederacji, tak aby kandydaci do-
brze znali nie tylko ducha, ale także konkretne prawa i obowiązki, 
które przyjmą wraz z definitywną agregacją. 

e) Ojciec Mistrz przedstawi również najbardziej znaczące aspekty tra-
dycji Oratorium, przywołane w starożytnych Konstytucjach, zgod-
nie z aktualnymi zwyczajami każdej poszczególnej Kongregacji 
oraz tym, co jest ustalone w Statutach Partykularnych. 

21  W aneksie przedstawiono zestawienie głównych dzieł i dokumentów dotyczących życia 
oratoryjnego, które zostaną uzupełnione o inne znaczące pisma z każdego obszaru językowego.
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f ) Ojciec Mistrz nie będzie się troszczył tylko o to, aby prezentowane 
tematy były odbierane, ale również o to, aby poprzez dialog i oso-
biste poszukiwania wzbudzić w kandydatach zdolność do refleksji 
i krytycznego przetwarzania tego, co jest prezentowane.

g) Ojciec Mistrz powinien odnieść się do „fundamentów formacji” za-
wartych w Ratio Formationis Institutionis Sacerdotalis22, traktując 
integralną formację nowicjuszy jako upodobnienie do Chrystusa 
Pana.

W szczególności w odniesieniu do kandydatów do święceń kapłańskich, 
formacja przyszłych księży powinna być wzorowana na kapłańskim 
przykładzie św. Filipa, co jest idealnym sposobem na uformowanie 
ich w opisanej tam tożsamości kapłańskiej.

h) Przedstawione tu kierunki formacji dotyczą zarówno kandydatów 
do święceń, jak i braci świeckich. Zadaniem każdej Kongregacji 
i Ojca Mistrza jest dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb 
formacyjnych każdego indywidualnego kandydata, szczególnie 
w przypadku osób w dojrzałym wieku lub już kapłanów. W tych 
przypadkach należy dokładnie ocenić już nabyte nawyki, zwłaszcza 
w zakresie dynamiki wspólnoty, modlitwy i apostolstwa, aby umoż-
liwić prawdziwe i głębokie przylgnięcie do charyzmatu oratoryjne-
go i życia w Kongregacji.

10 — Fundamentalne aspekty formacji 
Badanie źródeł życia i duchowości oratoryjnej pozwala skupić się na 

czterech zasadniczych punktach: życie braterskie we wspólnocie, cel 
apostolski właściwy Kongregacji, duchowość i „filipiński” styl życia. 

a) Braterskie życie we wspólnocie, zgodnie z tradycją oratoryjną, za-
kłada, że kandydat integruje się, także uczuciowo, z innymi człon-
kami, tak aby poszczególne Kongregacje mogły być rzeczywiście 
scementowane więzią wzajemnej miłości w stylu rodzinnym.23

Ojciec Mistrz będzie pomagał kandydatowi coraz bardziej angażo-
wać się w konkretne życie wspólnoty, w jej czas modlitwy, pracy i wypo-

22  RFIS rozdz. III.
23  Por. Konstytucje 9. Proszę wziąć pod uwagę napomnienie apostoła w Fil 2:1-4 i szczegól-

nie „hymn o miłości” w 1 Kor 13.
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czynku. Również inni członkowie Kongregacji mają obowiązek wspiera-
nia tej integracji w najwyższym stopniu. 

Kandydat powinien wzrastać w duchu służby i przeżywać wymogi 
życia wspólnotowego jako główny wysiłek ascetyczny konieczny do zdo-
bycia doskonałej miłości i cnoty wytrwałości w Kongregacji do końca 
życia”24.

b) Nasze normy zasadniczo nakazują, aby przy przyjmowaniu kandy-
datów, a więc przy uwzględnianiu talentów niezbędnych do pełnie-
nia naszej misji i apostolstwa, brać pod uwagę przede wszystkim to, 
czy ich poglądy, oceny i upodobania są zgodne z poglądami domu, 
aby można było uznać, że ci kandydaci są „jakby urodzeni dla In-
stytutu”.

c) W czasie probacji, również poprzez odpowiednie ćwiczenia i włą-
czenie w pracę duszpasterską, kandydat powinien być przepojony 
miłością do apostolstwa właściwego Kongregacji. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na to, aby kandydat pokochał i przygotował się 
do służby w Oratorium Świeckim, które jest „tym stowarzyszeniem 
wiernych, którego powstanie zawarte jest już w założeniu samej 
Kongregacji i rzeczywiście dało jej początek”25, poprzez pielęgno-
wanie przyjaznych i zrównoważonych stosunków z jego członkami. 
Od samego początku należy dążyć do zrównoważonej integracji 
życia apostolskiego i jego działalności z wymogami życia wspólno-
towego i duchowego, jako decydującego elementu dojrzałej i owoc-
nej formacji. 

d) Z tego powodu, oprócz tego, co zostało ustalone ogólnie dla wspól-
noty i dla nowicjuszy, każdy kandydat, pod kierunkiem Ojca Mistrza, 
powinien przygotować swój własny harmonogram i własną regułę 
życia, w której będzie czas na osobistą modlitwę i skuteczne środki 
do autentycznego życia według Ducha26, w ćwiczeniu rad ewange-
licznych i cnót, zgodnie ze specyfiką powołania oratoryjnego.

24  Por. Konstytucje 10. Por. także RIFS 41.
25  Konstytucje 118.
26  „Ci, którzy żyją według ciała, myślą o rzeczach ciała, ci zaś, którzy żyją według Ducha, 

o rzeczach Ducha” (Rz 8:8) oraz „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i po-
stępujcie w miłości, tak jak i Chrystus was umiłował” (Ef 5:1-2).
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11 — Formacja do życia modlitwy i liturgii 
a) Ponieważ Oratorium wzięło swoją nazwę od miejsca poświęconego 

modlitwie,27 sama nazwa naszych Kongregacji zawiera w sobie po-
wołanie do życia intensywną i głęboką modlitwą, bez której nie mo-
żemy osiągnąć spełnienia naszego osobistego powołania do  świę-
tości. Od początku pierwszej probacji należy konkretnie pomagać 
nowicjuszom we wzroście w tej dziedzinie, przede wszystkim 
poprzez zachęcanie do codziennego kontaktu z Pismem Świętym, 
które powinno stać się źródłem osobistej modlitwy myślnej (w for-
mie lectio lub medytacji). W ten sposób rozwinie się zdolność i pra-
gnienie tego „familiarnego traktowania słowa Bożego”28, z którego 
wyrasta samo doświadczenie filipińskiego Oratorium i które musi 
charakteryzować jego życie wspólnotowe. Ojciec Mistrz pomoże 
każdemu nowicjuszowi mieć codziennie wyznaczony czas na mo-
dlitwę i owocnie włączać się w chwile modlitwy wspólnotowej, 
zgodnie z tym, co ustalają Statuty Partykularne. 

b) Nowicjusze powinni mieć prawdziwą formację liturgiczną i być 
wychowywani w miłości do Eucharystii, uczestnicząc codziennie 
w celebracji Mszy Świętej i poświęcając czas na osobistą i wspólno-
tową adorację. Powinni oni nabyć głębokie zrozumienie i upodoba-
nie do wierności Liturgii Godzin, zaczynając ją odprawiać zarów-
no wspólnotowo, jak i indywidualnie, przynajmniej w przypadku 
głównych Godzin (Jutrzni i Nieszporów). Powinni być również 
kształceni w służbie liturgicznej, aby nabyć głębokie upodobanie 
do celebracji i w ten sposób zostać wprowadzeni, w przypadku po-
wołania do kapłaństwa, w sztukę przewodniczenia świętemu zgro-
madzeniu Ludu Bożego. 

c) Kongregacja „praktykuje i szerzy w szczególny sposób głębokie na-
bożeństwo do Najświętszej Maryi Panny”29, którą nie wahamy się 
nazywać „Matką Oratorium”30. Dlatego nowicjusze mają być po-

27  Por. Konstytucje 1.
28  Konstytucje 3.
29  Por. Konstytucje 91.
30  Por. formularz „Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie Matce Oratorium” w pro-

priach liturgicznych Konfederacji.
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uczeni o głębokich biblijnych i teologicznych korzeniach tej po-
bożności i zaproszeni do praktykowania tych form (np. Różaniec 
Święty), które są najbardziej drogie dla ludu chrześcijańskiego 
i najbardziej zalecane przez Magisterium Kościoła31. W ten sposób 
będą świadomi potrzeby patrzenia na nią jako na wzór dla swojego 
życia apostolskiego, pamiętając, że „tak jak Maryja nie była jedynie 
biernym narzędziem w rękach Boga”32, tak i oni muszą współpraco-
wać w zbawieniu ludzkości z wolną wiarą i posłuszeństwem.

12 — Wolność oratoryjna i radość: życie według rad ewangelicznych 
a) Wolność jest wyrazem mocy Ducha Świętego, który nigdy nie może 

być uwięziony33 oraz wyjątkowej godności osoby ludzkiej. Ten wy-
miar jest specyficznym elementem powołania oratoryjnego, które 
bardzo szanuje indywidualność poszczególnych osób, szanuje ich 
wybory i lubi dawać szerokie pole do popisu dla ich osobistego 
działania. 

b) Aby zgodnie z ostrzeżeniem Apostoła nie stała się „pretekstem 
do  życia według ciała”34. Brak ślubów zakonnych i wynikających 
z  nich ograniczeń prawnych nie miał w zamyśle św. Filipa uczy-
nić praktykowania cnót mniej intensywnym, ale uczynić ich prze-
strzeganie bardziej osobistym i odpowiedzialnym, abyśmy mogli 
służyć Bogu w naszej wolności.  Świeckość filipińskiego życia jest 
więc szczególnym wyrazem chrześcijańskiego powołania, aby być 
w świecie, nie będąc ze świata35.

c) Pokora, posłuszeństwo temu, co zostało ustalone przez Kongrega-
cję Generalną i o co konkretnie prosi Ojciec Prepozyt lub Ojciec 
Magister, umiejętność odłożenia na bok własnego punktu widze-
nia w celu zachowania harmonii i miłości braterskiej36, oczekiwa-
nie w służbie, dokładne wykonywanie swoich obowiązków, a jed-

31  Wśród najnowszych dokumentów Magisterium: rozdział VIII Lumen gentium, Paweł VI 
Marialis cultus, Jan Paweł II Rosarium Virginis Mariae. Por. także RFIS 112

32  Lumen gentium 56.
33  Por. J 3, 8.
34  Gal 5, 13.
35  Por. J 17, 6-19.
36  Por. Kol 3, 12-16; Ef 4, 1-3; 31-32.
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nocześnie nie poprzestawanie na tym, co jest ściśle wymagane37, 
to wszystko są nieodłączne wymagania życia Oratorium i podsta-
wowe punkty do wzrastania w doskonałej miłości, dążenie do tego, 
aby mieć w sobie „te same uczucia, które były w Chrystusie Jezu-
sie”38 zgodnie z naszym powołaniem. 

d) Powołanie oratoryjne jest powołaniem do celibatu dla królestwa nie-
bieskiego: zakłada to dojrzałość ludzką i wymiar duchowy. Ojciec 
Mistrz zilustruje nowicjuszom piękno i godność tego powołania, 
w kontekście Bożego planu dla człowieka i jego seksualności, a także 
z prostotą przedstawi trudności i wymagania związane ze wzrostem 
i dojrzewaniem w samokontroli. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na uwagi zawarte w „Dyrektywach o formacji w instytutach zakon-
nych” (Potissimum Institutioni)39 w numerach 13, 39, 40, które, z wy-
jątkiem odniesienia do ślubów zakonnych, są również dobrze dosto-
sowane do potrzeb formacyjnych naszych Kongregacji40.

e) Ojciec Mistrz przedstawi również nowicjuszom wymagania ducha 
ubóstwa według Ewangelii i tego, co określają nasze Konstytucje, 
mając na uwadze ducha i sposób działania św. Filipa oraz nasz stan 
jako świeckich. Wszystko to wiąże się z umiejętnością dobrego za-
rządzania własnymi dobrami, hojnością wobec ubogich i Kongre-
gacji, pracą jako wyrazem tego ducha ubóstwa oraz oszczędnym 
stylem życia. 

f ) Konsekwencją i jednocześnie siłą napędową tego zaangażowania 
w duchowy wzrost jest radość, która jest jednym z owoców Ducha 
Świętego41, radość, która tak charakteryzowała życie św. Filipa, 
że stała się jedną z podstawowych cech jego duchowości.

37  Por. Łk 17, 7-10 i Łk 22, 24-27.
38  Fil 2, 6 i nast.
39  Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 

— 2 lutego 1990 r.
40  Zob. również Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja o kryteriach rozeznania po-

wołania osób z tendencjami homoseksualnymi w perspektywie ich przyjęcia do seminarium 
i święceń (4 listopada 2005 r.).

41  Gal 5, 22.
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13 — Oratorium, życie Kościoła, jego relacje ze światem. 
a) Kongregacja Oratorium jest szczególnym wyrazem życia Kościo-

ła. Jej związek z Kościołem powszechnym przejawia się w bezpo-
średniej zależności każdej Kongregacji od Stolicy Apostolskiej; 
jej włączenie w życie Kościoła lokalnego przejawia się w tym, 
że  „świadomi swej komunii z Biskupem, członkowie Oratorium 
winni dawać wszystkim przykład miłości, szacunku i czynnej 
służby, bez uszczerbku dla obecnych Konstytucji, i podlegają mu 
we wszystkim, co dotyczy kultu publicznego, opieki nad duszami 
i innych dzieł apostolskich”42.

b) Ojciec Mistrz nauczy nowicjuszy, aby traktowali te wypowie-
dzi nie  tylko z prawnego punktu widzenia, ale jako żywe wyrazy 
komunii kościelnej43; będzie pielęgnował w nich oddaną uwagę 
na nauczanie Magisterium, a w szczególności synowskie oddanie 
papieżowi. W świetle linii wyrażonych w dokumencie „Mutuae re-
lationes”44, niech uczy ich harmonizować wymagania opieki dusz-
pasterskiej w ramach życia Kościoła lokalnego, ze skrupulatnym 
poszanowaniem powołania i duchowości Oratorium. 

c) W okresie Probacji powinny zostać przedstawione również organy 
Konfederacji, począwszy od Statutów Generalnych, które zostały 
stworzone w celu zagwarantowania autonomii poszczególnych 
Zgromadzeń, a także formy współpracy, w tym lokalnej (np. Fe-
deracje), poprzez które poszczególne Oratoria pomagają sobie 
nawzajem we wzroście w charyzmacie filipińskim. Nowicjusze są 
zaproszeni do pokochania tych form współpracy i, w miarę możli-
wości, do spotkania i poznania członków innych Kongregacji. 

d) Ponieważ „filipińskie wspólnoty (...) są konstytutywnie wspólno-
tami życia apostolskiego, wysłanymi w świat, aby głosić chrześci-
jańską nadzieję”45, nowicjusze powinni być kształceni w poczuciu 
misji. Zakłada to, oprócz solidnej formacji teologicznej i duchowej, 

42  Konstytucje 23, *4.
43  Por. 1 Kor 10, 16-17.
44  Św. Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich — Św. Kongregacja ds. Biskupów, 

Mutuae relationes. Wytyczne w sprawie relacji między biskupami a zakonnikami w Kościele, 
14 maja 1978 r.

45  Droga Duchowa 142.
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głęboką, pełną szacunku i jednocześnie solidnie krytyczną wiedzę 
o świecie, w którym żyją, o jego kulturze, strukturze i ewolucji spo-
łecznej i politycznej.

14 — Specyficzne elementy Pierwszej Probacji
a) Czas trwania Pierwszej Probacji wynosi dwanaście miesięcy. Czas 

trwania tej próby, jak również fakt, że odbywa się ona we własnej 
kongregacji lub, dla słusznej przyczyny, w innym domu Konfede-
racji, są warunkami wymaganymi ad validitatem. Nieobecności 
dłuższe niż dwa tygodnie muszą zostać uzupełnione; nieobecności 
dłuższe niż trzy miesiące powodują, że Pierwsza Probacja staje się 
nieważna i niebyła46. Te dyspozycje prawne należy odczytywać jako 
mocne zaproszenie Kościoła do przyjęcia przyszłych członków na-
szych Kongregacji, od samego początku ich formacji, w po ludz-
ku ciepłe i duchowo żarliwe środowisko, tak aby nowicjusze mogli 
w tym ciągłym zamieszkiwaniu skutecznie rozpoznać w Oratorium 
duchową rodzinę, w której Bóg powołuje ich do poświęcenia swo-
jego życia dla Kościoła.

b) Pod koniec Pierwszej Probacji zostaną ocenione postępy kandy-
datów, szczególnie w zakresie ich zdolności do przeżywania po-
wołania oratoryjnego, biorąc pod uwagę konkretnie modlitwę, 
pracę i  integrację z życiem wspólnotowym. Delikatna uwaga zo-
stanie również zwrócona na ich samokontrolę i dojrzałość afek-
tywną. Dla  bardziej szczegółowego rozeznania można odwołać 
się do schematów kontroli, które Stolica Apostolska przygotowała 
dla kandydatów do święceń, dostosowując je — w razie potrzeby 

— gdy chodzi o nowicjuszy, którzy nie są przeznaczeni do święceń.
c) Jeśli nadal istnieją wątpliwości co do przydatności, Pierwsza Proba-

cja może zostać przedłużona o maksymalnie kolejne sześć miesię-
cy47; jeśli nadal istnieją wątpliwości co do przydatności, to kandydat 
musi zostać odesłany. Statuty Generalne48 nie przewidują przejścia 
z jednej kongregacji do drugiej podczas Pierwszej Probacji; dlatego 

46  Por. Konstytucje 62.
47  Por. Konstytucje 67.
48  Statuty Generalne 34.
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każdy, kto przejdzie do innej kongregacji w tym okresie, musi roz-
począć Pierwszą Probację od nowa w nowej wspólnocie i ukończyć 
ją w całości.

15 — Specyficzne elementy Drugiej Probacji 
a) Podczas Drugiej Probacji należy zwrócić szczególną uwagę na spe-

cyficzne powołanie kandydata, to znaczy, czy ma on zostać kapła-
nem, diakonem stałym czy bratem świeckim, i to powinno zostać 
uwzględnione w proponowanej indywidualnej formacji i zajęciach 
duszpasterskich. Druga Probacja doprowadzi do większego włą-
czenia się nowicjuszy w działalność wspólnoty; można im powie-
rzyć, zawsze pod odpowiedzialnością Ojca Mistrza, pewne specy-
ficzne zadania, takie jednak, aby nie odciągały ich od głównego celu 
formacyjnego tego okresu. 

b) Pod koniec Drugiej Probacji należy sprawdzić, czy okres próby i for-
macji przebiegł pomyślnie; w szczególności należy wziąć pod uwagę 
dojrzałość kandydata i jego gotowość do naśladowania Chrystusa. 
Jak wspomniano powyżej49, brak jakichkolwiek ślubów, przyrze-
czeń czy przysiąg jest gwarancją wolności, z jaką kandydat łączy 
się z Kongregacją Oratorium i nie może sprzyjać niedojrzałości 
i egoizmowi: poważne pragnienie pozostania w niej aż do śmierci 
jest elementem rozstrzygającym w rozeznawaniu filipińskiego po-
wołania. Kongregacja musi mieć moralną pewność tej dyspozycji50, 
do której sformułowania powinien zmierzać cały okres Probacji51.

c) Jeśli ocena jest pozytywna, to zgodnie z normami Konstytucji52, 
w  tajnym głosowaniu i bezwzględną większością głosów, przystę-
puje się do ostatecznej agregacji kandydatów, którzy jako trzyletni 
stają się pełnoprawnymi członkami Kongregacji. 

d) W razie konieczności, gdy pozostają wątpliwości co do przydatno-
ści, Druga Probacja może zostać przedłużona na okres do jednego 
roku; jeśli wątpliwości się utrzymują, kandydat musi zostać usunię-

49  Por. punkt 13b.
50  Konstytucje 68a.
51  Por. także RFIS 190-201.
52  Konstytucje 68a.
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ty53. W szczególnych przypadkach Kongregacja może jednak zde-
cydować o przyspieszeniu definitywnej agregacji, pod warunkiem, 
że od rozpoczęcia Pierwszej Probacji minęły co najmniej dwa lata54. 

e) Zgodnie z normami Statutów Generalnych55, jeśli w tym okresie 
kandydat przechodzi do innego Zgromadzenia, czas Drugiej Pro-
bacji musi zostać dopełniony, a w każdym razie przynajmniej je-
den pełny rok musi zostać spędzony w nowej wspólnocie. W tym 
względzie należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie no-
wicjuszom, że agregacja wprowadza ich w konkretną Kongregację 
Oratorium i że przejścia z jednej Kongregacji do drugiej, nawet jeśli 
uzasadnione powody je usprawiedliwiają lub czasem wymaga ich 
sama miłość, jak uczą Statuty Generalne56 i jak pokazują pozytyw-
ne przykłady tak wielu naszych Ojców57, pozostają ze swej natury 
wyjątkiem od normy stabilności, która jest niezbędna dla rodzinne-
go ducha naszych Kongregacji.

16 — Strój duchowny 
Chociaż jest on obligatoryjnie przepisany dopiero od momentu przy-

jęcia diakonatu, poszczególne Kongregacje mogą wydać konkretne nor-
my dotyczące noszenia stroju duchownego przez nowicjuszy i innych 
członków trzyletnich, ustalić, czy zachować, czy też przywrócić obrzęd 
przekazania stroju duchownego (obłóczyn) i ustalić odpowiedni mo-
ment (początek Pierwszej lub Drugiej Probacji; agregacja definitywna).

53  Por. Konstytucje 68c.
54  Por. Konstytucje 68b.
55  Por. Statuty Generalne 34a.
56  Statuty Generalne 33.
57  Jednym z wielu przykładów, które można by przytoczyć, jest czcigodny Ojciec Giulio 

Castelli (1846-1926), który z pierwotnej Kongregacji w Turynie udał się, aby pomóc Kongregacji 
w Rzymie, a po wielu perypetiach i cierpieniach założył nową Kongregację w Cava de’ Tirreni, 
gdzie zmarł w opinii świętości.
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Rozdział 4
Program formacyjny i formatorzy

17 — Program formacyjny
a) W celu realizacji programu kształcenia, każda Kongregacja musi 

przygotować konkretny program obejmujący określone elementy 
formacji: 

— wiedza o Kongregacji jako Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego 
w powszechnym prawie Kościoła (por. kan. 731 KPK); 

— znajomość Konstytucji i Statutów Generalnych Konfederacji 
Oratorium św. Filipa Neri, do której kandydat aspiruje (por. Ad-
monitiones A Konstytucje); 

— źródła życia i duchowości oratoryjnej (por. n. 10 Ratio Forma-
tionis); 

— historię, postaci i tradycje własnej Kongregacji. 
Ponadto, każda kongregacja winna przygotować odpowiednie narzę-

dzia (konferencje, dialogi, lektury, rewizja życia...), konkretne cele, które 
zostaną zaproponowane nowicjuszom w obu fazach Probacji, oraz czas 
i sposoby weryfikacji przebytej drogi. Program ten powinien być zawarty 
w Statutach Partykularnych dla Formacji Nowicjuszy, jak tego wymagają 
nasze Konstytucje58; w nich też znajdą się praktyczne normy dotyczą-
ce opuszczenia domu i nieobecności, kosztów utrzymania i udziału we 
wspólnych wydatkach oraz wszystkich tych spraw, których określenie 
będzie uważane za pożyteczne, aby nowicjusze wiedzieli z  wystarcza-
jącą jasnością, czego konkretnie się od nich wymaga i co się im oferuje 
w życiu Kongregacji. 

b) Odpowiedzialnym za realizację tego programu jest Ojciec Mistrz 
— którego cechy zostaną omówione poniżej — który musi być 
dyspozycyjny do dialogu z nowicjuszami, uważny na ich potrzeby 
i gotowy poświęcić im czas i uwagę. Zaplanuje on regularne kon-
ferencje na opisane powyżej tematy formacyjne oraz osobiste spo-
tkania z każdym z nowicjuszy; zadba o to, aby aktywnie i wiernie 
uczestniczyli oni w ćwiczeniach wspólnotowych, pomagając im 

58  Konstytucje 65.
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przekształcić codzienne życie w Kongregacji w okazję do wzrostu 
i dojrzewania. Za zgodą Kongregacji chętnie skorzysta z pracy in-
nych członków lub, w szczególnych przypadkach, z pomocy eks-
pertów zewnętrznych w celu pogłębienia pewnych tematów. 

c) Program formacyjny powinien odpowiednio obejmować organiza-
cję — również we współpracy z różnymi Kongregacjami — specjal-
nych kursów formacyjnych na tematy, które są szczególnie istotne 
dla duchowego i duszpasterskiego wzrostu kandydatów. 

d) Za integralną część formacji początkowej należy również uznać 
spotkania pomiędzy różnymi Kongregacjami oraz aktywny udział 
w życiu lokalnego Kościoła.

18 — Osobiste zaangażowanie nowicjuszy
a) Nowicjusze powinni mieć jasność, że bez ich osobistego ascetycz-

nego zaangażowania nie może być mowy o poważnym postępie 
w cnocie i głębokiej formacji duchowej. 

b) Powinni dbać o praktykę kierownictwa duchowego pod kierun-
kiem doświadczonego kapłana, znanego i zatwierdzonego przez 
Kongregację; zgodnie z myślą św. Filipa powinni z regularną czę-
stotliwością przystępować do sakramentu pojednania. Powinni oni 
traktować swoje życie wspólnotowe i osobistą modlitwę, medytację 
i lekturę duchową jako integralną i podstawową część swojej drogi 
formacji. 

c) Ojciec Mistrz powinien zadbać o to, aby każdego roku przez kilka 
dni uczestniczyli w ćwiczeniach duchowych, w miarę możliwości 
prowadzonych według duchowości właściwej dla Oratorium, oraz 
aby w ciągu roku były chwile osobistego odosobnienia (rekolekcje 
miesięczne lub przynajmniej na czas Adwentu i Wielkiego Postu). 

d) Wreszcie, Ojciec Mistrz powinien zadbać o to, aby nowicjusze zna-
li i z pożytkiem korzystali z głównych dokumentów Kościoła do-
tyczących ich powołania, jak również z dzieł autorów szczególnie 
znaczących dla ich osobistego życia duchowego59.

59  W miarę możliwości należy położyć nacisk na duchową doktrynę św. Franciszka Salezego, 
autora tak ściśle związanego z historią i duchowością Oratorium.
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19 — Mistrz Nowicjuszy i inni formatorzy 
a) Zgodnie z Konstytucjami, kandydaci lub nowicjusze mają być po-

wierzeni opiece członka Kongregacji z sześcioleciem60, który może 
być nazywany Ojcem Mistrzem. Ze względu na wielką delikatność 
jego zadania, Kongregacja musi zadbać o to, aby nie był on przecią-
żony innymi obowiązkami, które utrudniają mu właściwe sprawo-
wanie swojego urzędu. 

b) Mistrz ponosi główną odpowiedzialność za formację nowicjuszy, 
prowadząc ich, na ile to możliwe, do życia w klimacie i środowi-
sku autentycznej duchowości św. Filipa. Musi zatem z dojrzało-
ścią i  równowagą wspierać ich ludzki i duchowy wzrost, tak aby 

„wszystko, co prowadzi do wzlotu dusz, oprócz prowadzenia no-
wicjuszy ku szczególnemu praktykowaniu cnót, którymi powinni 
jaśnieć członkowie Kongregacji, musi ich również formować tak, 
aby byli przygotowani do życia rodzinnego w Kongregacji, aby ich 
umysły i serca były ukształtowane zgodnie z duchem Oratorium, 
a ich intencje i zdatność mogły być zweryfikowane, tak aby mogli 
być zdolni do autentycznej komunii braterskiej”61.

c) Ojciec Mistrz powinien być zawsze dyspozycyjny, aby spotkać 
się zarówno ze wspólnotą, jak i z poszczególnymi nowicjuszami, 
oraz dyskretnie i stopniowo wzbudzać w nich pragnienie lojalnej 
i szczerej konfrontacji, aby mogli rozeznać autentyczność swojego 
powołania i zdecydowanie wkroczyć na drogę prowadzącą do osią-
gnięcia doskonalszej miłości zgodnie z właściwym charyzmatem 
naszych Kongregacji. 

d) Pozostali członkowie Kongregacji powinni szanować rolę Ojca Mi-
strza i chętnie z nim współpracować dla jak najlepszego przebiegu 
procesu formacyjnego, pamiętając, że cała wspólnota jest zaanga-
żowana w proces formacyjny i że każdy poszczególny członek po-
winien być tak dobrze uformowany, by stanowił przykład dla swo-
ich współbraci.

e) W zależności od możliwości, Kongregacja może wyznaczyć stałego 
współpracownika dla Ojca Mistrza lub poprosić innych członków 

60  Konstytucje 63.
61  Konstytucje 64.
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wspólnoty, zawsze pod odpowiedzialnością i koordynacją Ojca 
Mistrza, o współpracę w konkretnych dziedzinach, w których są 
szczególnie dobrze przygotowani. W indywidualnych przypad-
kach i w zależności od potrzeb można również skorzystać z po-
mocy specjalistów i uczonych spoza Kongregacji. W każdym razie, 
do obowiązków Prepozyta należy weryfikacja, czy działalność Ojca 
Mistrza i jego współpracowników jest zgodna z programem forma-
cyjnym Kongregacji.

20 — Kierownik duchowy i spowiednik 
a) Postać kierownika duchowego jest szczególnie delikatna, przy 

jego wyborze należy zachować równowagę pomiędzy wolnością 
jednostki do zwracania się tam, gdzie znajdzie najlepszą pomoc 
na swojej drodze, a wymaganiami Kongregacji, aby zagwarantować 
odpowiednie towarzyszenie na drodze powołania. W każdym razie 
konieczne jest, aby każdy nowicjusz miał swojego osobistego prze-
wodnika duchowego, aby regularnie go odwiedzał i aby Prepozyt 
i Mistrz wiedzieli, kim on jest. 

b) Zgodnie z zamysłem Kościoła i ustanowionymi przez niego norma-
mi, nowicjusze korzystają z największej swobody w przystępowa-
niu do sakramentu pojednania z wybranym przez siebie kapłanem 
i nie czynią tego zwyczajowo wobec Prepozyta i Ojca Mistrza.

Rozdział 5
Członkowie z trzechleciem

21 — Agregacja
a) Ponieważ wraz z agregacją kandydat staje się członkiem Kongregacji 

i nabywa prawo do głosu doradczego w Kongregacji Generalnej62, 
konieczne jest, aby tuż przed zakończeniem drugiej próby nowicju-
sze otrzymali konkretną i bezpośrednią formację dotyczącą praw 
i  obowiązków, które nabywają, tak aby zachęcić ich do coraz in-
tensywniejszego zaangażowania się w dynamizm życia Oratorium. 

62  Por. Konstytucje 71.
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b) Zgodnie z normami Konstytucji, członkowie trzyletni są zdolni 
do podjęcia określonych zadań z pełną odpowiedzialnością (mogą 
otrzymywać urzędy): Zgromadzenie powinno zadbać o to, aby ten 
przydział zadań był również częścią procesu formacyjnego nowych 
członków i aby unikano zobowiązań nieproporcjonalnych do ich 
sił, zwłaszcza jeśli kontynuują oni studia i formację w celu przyjęcia 
święceń. 

c) Ta specyficzna formacja w „zarządzaniu” Kongregacją jest konty-
nuowana przez trzyletnich braci, także w wymiarze administracyj-
nym i praktycznym, tak aby wszyscy członkowie wspólnoty, także 
diakoni stali i bracia świeccy63, mogli skutecznie uczestniczyć, każ-
dy według swojego zadania, w prowadzeniu życia wspólnotowego.

22 — Dalsza formacja członków z trzechleciem 
a) Również po zakończeniu trzyletniego okresu Probacji, należy konty-

nuować formację duchową, intelektualną i duszpasterską, rozwijając 
ją we właściwy sposób w zależności od indywidualnego i jednostko-
wego powołania: kapłańskiego — diakońskiego — świeckiego64.

b) Jeśli chodzi o zakres formacji, należy odnieść się do dokumentów 
soborowych i Magisterium, które zajmują się poszczególnymi 
dziedzinami; przydatne dla wszystkich jest odniesienie do Pastores 
dabo vobis i najnowszego Ratio Formationis Institutionis Sacerdo-
talis, które zawierają cztery obszary wzrostu jakie należy kultywo-
wać: ludzki — intelektualny — duchowy — duszpasterski.

c) Odpowiedzialność za tę drogę spoczywa przede wszystkim na Pre-
pozycie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Kongregacja powie-
rzyła innemu ze swoich członków zadanie bycia odpowiedzialnym 
za formację członków trzyletnich. Gdyby, co może się zdarzyć 
również z powodu niewielkiej liczebności naszych wspólnot, oso-
bą odpowiedzialną za formację trzyletnich pozostał Ojciec Mistrz, 
powinien on zachować delikatną ostrożność, aby nie traktować 
powierzonych jego opiece członków tak, jakby byli jeszcze nowi-
cjuszami, a nie rzeczywistymi członkami Kongregacji, nawet jeśli 

63  Konstytucje 74.
64  Por. Konstytucje 69.
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jeszcze nie ze wszystkimi prawami i wciąż wymagającymi szczegól-
nej opieki. Tę troskę należy zachować również w stosunku do trzy-
letnich, którzy już zostali wyświęceni, aby mogli odczuć konkretną 
pomoc Kongregacji w pierwszych dniach swojej diakońskiej i ka-
płańskiej posługi.

23 — Formacja członków zmierzających do prezbiteratu
a) formacja intelektualna
  Kongregacja ponosi pełną odpowiedzialność za formację kandyda-

tów do prezbiteratu: dlatego do niej należy określenie ratio studio-
rum dla swoich członków65 zgodnie z ogólnymi normami podany-
mi przez Stolicę Apostolską. Również wtedy, gdy — jak to zwykle 
ma miejsce - formacja odbywa się na jakimś wydziale teologicznym 
lub w seminarium, to prawo i obowiązek Kongregacji nie zmniejsza 
się, co realizuje się przede wszystkim w wyborze miejsca studiów oraz 
w weryfikacji i wsparciu udzielanym kandydatom, aby mogli realizo-
wać swoje specyficzne powołanie. Kongregacja może również wydać 
normy dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych lub włączyć 
do programu formacji kursy i przedmioty, które nie są standardowo 
przewidziane w programie wybranego instytutu, ale  które są uwa-
żane za przydatne dla formacji i specyficznej posługi Oratorianów 
oraz dzieł apostolskich samej Kongregacji. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na wrażliwość i predyspozycje danej osoby. Powyższe kryte-
ria odnoszą się również do ewentualnej specjalizacji po zakończeniu 
kursu uniwersyteckiego, czy to ściśle teologicznej, czy też w formie 
studiów na wydziałach cywilnych. W każdym razie należy zadbać 
o to, aby przyszli księża otrzymali gruntowną formację, która przy-
gotuje ich do pełnienia posługi, zwłaszcza w zakresie przepowiada-
nia słowa Bożego, sprawowania Eucharystii i sakramentu pojedna-
nia oraz praktyki kierownictwa duchowego66. W duchu filipińskim 
i zgodnie z tradycją naszych Kongregacji, kandydaci powinni być 
wychowywani do wywyższania nuty „piękna”, uszlachetniania jego 

65  Konstytucje 65d.
66  Por. Sobór Watykański II, Optatam totius, 19.
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zmysłu i smaku, zachęcania w miarę możliwości do miłości do litur-
gii, studiowania historii sztuki i muzyki67.

b) formacja ludzka i duchowa 
  Jeśli cała formacja oratoryjna zmierza do zdobycia ludzkiej dojrza-

łości i osiągnięcia doskonałej miłości, to szczególną uwagę należy 
zwrócić na to, aby kandydaci do kapłaństwa posiadali cnoty i rów-
nowagę niezbędne do owocnego wykonywania posługi. Należy im 
również pomóc, aby w samym wykonywaniu funkcji kapłańskich 
znaleźli bodźce do intensywnego i owocnego życia duchowego. 

„Kapłani są wyświęcani do doskonalenia życia mocą świętych czyn-
ności, które wykonują codziennie, jak również całej ich posługi... 
Prezbiterzy osiągną świętość na swój sposób, jeśli w Duchu Chry-
stusa będą wykonywać swoje funkcje ze szczerym i wytrwałym 
zaangażowaniem”68. W szczególności, ponieważ życie apostolskie 
jest istotnym elementem naszego wymiaru wspólnotowego, należy 
pomóc kandydatom w zintegrowaniu wymagań posługi z wymaga-
niami życia wspólnotowego, nie tak jakby były to dwa przeciwstaw-
ne powołania, ale uznając, że wierność wymaganiom duchowości 
Oratorium i praktykom życia wspólnego jest pierwszym wsparciem 
dla ich powołania kapłańskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na posługi lektoratu i akolitatu, jak również na święcenia diakonatu, 
nie jako zwykłe etapy procesu, ale jako etapy sprawdzania wzro-
stu powołania i urzędy, które należy pełnić z pełną świadomością 
dla dobra Kościoła: kandydaci powinni zatem otrzymać przygoto-
wanie liturgiczne nie tylko w porządku teologicznym i teoretycz-
nym, ale również praktycznym i celebracyjnym. 

c) formacja pastoralna  
  W czasie studiów teologicznych trzechletni członkowie coraz bardziej 

uczestniczą w życiu duszpasterskim Kongregacji: osoba odpowie-
dzialna za formację dba o to, aby te zobowiązania były prawdziwym 
ćwiczeniem w perspektywie przyszłej posługi, pomaga im zrozumieć 
jej wartość i wspiera kandydatów, aby stali się zdolni do stawiania 

67  Por. komentarze kard. Johna Henr’iego Newmana w Uwagach na temat powołania orato-
ryjnego (Listy o powołaniu filipinów).

68  Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, 12.13.
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czoła trudnościom i zarządzania powierzonymi im zadaniami dusz-
pasterskimi. Celem powinno być umożliwienie im zdrowej autonomii 
działania w której najlepiej docenia się możliwości jednostki, a jedno-
cześnie pomaga się im zintegrować się ze wspólnotowym programem 
apostolskim, aby uniknąć jałowego indywidualizmu.

24 — Święcenia 
a) Jeśli kandydaci do święceń są inkardynowani do Kongregacji, 

do  kompetencji Prepozyta należy, po pozytywnym głosowaniu 
Kongregacji Generalnej, udzielenie Lettere Dimissorie i przedsta-
wienie ich Delegatowi Stolicy Apostolskiej w celu uzyskania jego 

„nihil obstat”. Jeżeli zachowany jest zwyczaj inkardynacji do diecezji, 
Prepozyt wysyła Lettere testimoniali do Biskupa. W obu przypad-
kach Prepozyt powinien jasno określić swoją rolę jako właściwego 
ordynariusza kandydata i swoją osobistą odpowiedzialność w oce-
nie przydatności i formacji kandydata. 

b) Prepozyt dba o to, aby święcenia były poprzedzone okresem reko-
lekcji duchowych, zgodnie z normami prawa69, oraz aby kandydaci 
byli świadomi udzielonego im daru łaski i odpowiedzialności, które 
dobrowolnie przyjmują70.

25 — Formacja członków zmierzających do Diakonatu Stałego 
a) Jeśli jakaś Kongregacja posiada kandydatów do diakonatu stałego, 

ich specyficzna formacja i święcenia powinny być przeprowadzone 
zgodnie z dwoma poprzednimi paragrafami, z koniecznymi ada-
ptacjami i z uwzględnieniem dokumentów wydanych przez Stolicę 
Apostolską71.

b) W szczególności należy zatroszczyć się o to, aby formacja do po-
sługi diakońskiej (jest się wyświęconym do służby) odbywała się 
w perspektywie oratoryjnej ( Kongregacja narodziła się, aby służyć 

69  Kan. 1039.
70  W ten sposób powstają deklaracje, o których mowa w kan. 1036 i wyznanie wiary prze-

widziane w kan. 833, 6.
71  Por. w szczególności „Podstawowe normy formacji diakonów stałych” oraz „Dyrektorium 

o posłudze i życiu diakonów stałych” wydane przez Kongregację Edukacji Katolickiej i Kongre-
gację ds. Duchowieństwa w 1998 roku.
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Oratorium) i aby zostało udzielone odpowiednie przygotowanie 
do owocnego wykonywania funkcji liturgicznych i charytatywnych 
właściwych diakonowi.

26 — Formacja braci świeckich
a) Bracia świeccy są pełnoprawnymi członkami wspólnoty i ich forma-

cja powinna urzeczywistniać ich aktywny i świadomy udział w ży-
ciu apostolskim Kongregacji. 

b) Po dokonaniu oceny potrzeb wspólnoty oraz aspiracji i zdolności 
poszczególnych osób, Kongregacja zadecyduje o włączeniu do pro-
gramu studiów i ewentualnie o specyficznych sposobach formacji, 
także tych o charakterze „technicznym”, które zostaną zapropono-
wane braciom świeckim. 

c) Zgodnie z obowiązującym prawem, bracia świeccy mogą być do-
puszczeni do przyjmowania Lektoratu i Akolitatu: jeśli tak postano-
wi Kongregacja Generalna, powinni oni również odbyć odpowied-
nią formację, aby mogli wykonywać posługę otrzymaną w Kościele.

Rozdział 6
Formacja permanentna

27 — Potrzeba formacji permanentnej
a) „Formacja ciągła jest motywowana przede wszystkim wezwaniem 

Boga, który powołuje każdego ze swoich w każdym momencie 
i w nowych okolicznościach. Formacja permanentna wymaga, aby-
śmy zwrócili szczególną uwagę na znaki Ducha w naszych czasach 
i pozwolili się uwrażliwić, tak abyśmy mogli dać im właściwą od-
powiedź”72. Formacja permanentna pomaga również zintegrować 
z  własnym powołaniem to, co pozytywne lub negatywne w do-
świadczeniu każdego członka Kongregacji, zachęcając do zrówno-
ważonej dojrzałości i kreatywności w wierności otrzymanemu cha-
ryzmatowi. W szczególności możemy podkreślić, zgodnie z wyżej 

72  Potissimum institutioni 67.
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wymienionym dokumentem papieskim, trzy podstawowe powody, 
które uzasadniają formację ciągłą: 

— funkcję życia apostolskiego wspólnoty w samym Kościele; 
— „druga wywodzi się z wyzwania, które wynika z przyszłości wiary 

chrześcijańskiej w świecie, który zmienia się w przyspieszonym 
tempie”73. 

— życie naszych Kongregacji i ich przyszłość, która zależy również 
od odpowiedniej formacji ich członków. 

b) Kierunki zaproponowane w niniejszym dokumencie są oczywiście 
ogólne i mniej szczegółowe niż te określone dla formacji począt-
kowej, ponieważ oprócz uwzględnienia lokalnych uwarunkowań, 
specyficznej działalności i konkretnej liczby członków każdej Kon-
gregacji, konieczne będzie dostosowanie treści formacji perma-
nentnej do specyficznego powołania, wieku i liczby lat spędzonych 
w Kongregacji przez każdego z jej członków. 

c) W związku z tym nie wahamy się uczynić własnymi wskazań Ko-
ścioła, który przypomina nam, że „formacja ciągła jest globalnym 
procesem odnowy, który rozciąga się na wszystkie aspekty” poje-
dynczej osoby i Kongregacji jako całości. „Należy ją realizować pa-
miętając, że jej różne aspekty są nierozłączne i wzajemnie na siebie 
wpływają... Można tu przywołać następujące aspekty

— życie według Ducha lub duchowość: musi mieć pierwszeństwo, 
ponieważ zawiera pogłębienie wiary” i prowadzi nas z powro-
tem do głębokiego znaczenia naszej odpowiedzi na otrzyma-
ne powołanie: aby być dla wszystkich i tylko dla Boga, w ślad 
za świętym Ojcem Filipem; 

— „udział w życiu Kościoła zgodnie z charyzmatem instytutu, 
a  przede wszystkim aktualizacja metod i treści działalności 
duszpasterskiej, we współpracy z innymi podmiotami lokalnej 
pracy duszpasterskiej; 

— doktrynalny i profesjonalny rozwój, który obejmuje pogłębienie 
biblijne i teologiczne, studiowanie dokumentów powszechnego 
i partykularnego Magisterium, lepsze poznanie kultur miejsc, 

73  Tamże.
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w których się żyje i pracuje, przekwalifikowanie specjalistyczne 
i techniczne, jeśli jest ku temu powód; 

— wierność własnemu charyzmatowi, z coraz lepszą znajomością 
założyciela, historii instytutu, jego ducha, misji i skorelowanym 
z tym wysiłkiem, aby żyć nimi osobiście i we wspólnocie”.

d) W tej perspektywie ważne jest, aby poszczególne Kongregacje 
sprzyjały specjalistycznym studiom najbardziej obiecujących kan-
dydatów, zarówno w naukach teologicznych, jak i w innych dys-
cyplinach, biorąc pod uwagę nie tylko potrzeby poszczególnych 
domów i lokalne sytuacje, ale także dobro całej Konfederacji, która 
będzie mogła skorzystać z kompetencji tych współbraci74.

e) Kongregacje są szczególnie predysponowane do tego, aby pomagać 
księżom diecezjalnym w ich stałej formacji i korzystać z wzajemnej 
pomocy w tej dziedzinie75.

28 — Rola Prepozyta
a) Rolą Prepozyta jest zagwarantowanie niezbędnych środków dla for-

macji ciągłej oraz animowanie wspólnoty i jednostek na tej dro-
dze76. W ten sposób w pełni objawi się sens jego bycia „ojcem”77 
Kongregacji. 

b) Będzie on przedstawiał i zachęcał do udziału we wspólnych elementach 
formacji, jak również z delikatną troską, zgodnie z rodzinnym stylem 
naszych wspólnot i z poszanowaniem indywidualnej wolności, będzie 
dbał o to, aby każdy miał swoją osobistą drogę formacji i rozwoju.

29 — Wymiar wspólnotowy formacji permanentnej
a) Na płaszczyźnie wspólnotowej formacja permanentna wymaga 

przede wszystkim wzmocnienia tradycyjnych elementów naszego 
instytutu, takich jak czytanie przy stole, formułowanie i rozwią-

74  Potissimum institutioni 68.
75  Por. RFIS 80-88. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że aspekty braterstwa ka-

płańskiego (87-88) są charakterystyczne dla stylu życia św. Filipa i mogą być pomocne dla księży 
diecezjalnych.  Numer 88 zaleca księżom: spotkania braterskie, kierownictwo duchowe i spo-
wiedź, ćwiczenia duchowe, wspólny stół, życie wspólnotowe i stowarzyszenia kapłańskie.

76  Por. Konstytucje 90.
77  Por. Konstytucje 35.
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zywanie „ kazusów”, wspólna dyskusja na tematy duchowe, teolo-
giczne i oratoryjne78. Tam, gdzie te zwyczaje zostały zachowane, 
lub gdzie uważa się za stosowne ich ponowne wprowadzenie, na-
leży to zrobić z pełną świadomością ich wartości formacyjnej, do-
stosowując je do konkretnych potrzeb aktualnego życia wspólnoty, 
a nie traktując je jako relikty przeszłości. 

b) Podobnie należy docenić79 rewizję życia wspólnotowego, przepro-
wadzaną w regularnych odstępach czasu; comiesięczne rekolekcje 
czy to organizowane wspólnie, czy też umożliwiające poszczegól-
nym osobom przeżycie ich indywidualnie, lub przyłączenie się 
do podobnych inicjatyw organizowanych przez Kościół lokalny. 

c) Należy zadbać o wierność corocznym rekolekcjom duchowym. Do-
świadczenie wielu Kongregacji pokazuje, że jest stosowne, aby były 
one przeżywane, przynajmniej czasami, wspólnie wśród członków 
tej samej Kongregacji, jak również wśród członków Federacji lub 
domów tego samego regionu, 

d) Spotkania Federacji lub domów tego samego regionu lub narodu 
mają również dużą wartość formacyjną, zarówno w wymiarze wza-
jemnego poznania i braterstwa, jak i w zakresie, w jakim umożli-
wiają rozwiązywanie wspólnych problemów lub organizowanie 
konferencji czy też kursów doskonalących. 

e) Tym bardziej powinno to być zagwarantowane na spotkaniach Konfe-
deracji, także na Kongresie Generalnym, który powinien być przeży-
wany nie tylko jako wypełnienie prawnego obowiązku lub z punktu 
widzenia jego organizacyjnych konsekwencji, ale jako okazja do spo-
tkania, dzielenia się i wzrostu dla wszystkich Zgromadzeń. 

f ) Na koniec należy przypomnieć o roli Oratorium Świeckiego: formacja 
naszych świeckich obejmuje nas i wymaga stałej formacji duchowej 
i apostolskiej, ale także kulturalnej i artystycznej. Im bardziej znaczą-
ca jest działalność Oratorium Świeckiego, tym bardziej członkowie 
kongregacji znajdą w niej bodźce do swojego wzrostu i rozwoju.

78  Por. Konstytucje 90.
79  Por. Konstytucje 88a.
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30 — Osobiste zaangażowanie w formację permanentną. 
a) W sferze indywidualnej pierwszym składnikiem formacji perma-

nentnej jest czułe i wierne włączenie się w życie wspólnoty, z kon-
kretnym udziałem we wszystkich wspólnych działaniach. 

b) Powinna być zapewniona wierność modlitwie osobistej i, bardziej 
ogólnie, powinna istnieć osobista reguła życia, która integruje róż-
ne wymagania powołania oratoryjnego na poziomie osobistym 
i sprzyja harmonizacji życia duchowego i duszpasterskiego. 

c) Obecność duchowego przewodnika w życiu każdego członka jest 
niezbędna, podobnie jak wierność w tym duchowym towarzysze-
niu, oraz zgodnie z myślą świętego ojca Filipa, częste przystępowa-
nie do sakramentu pojednania. 

d) Wreszcie, lektura i studiowanie dokumentów Magisterium, pism 
teologicznych i duchowych, tekstów dotyczących życia oratoryjne-
go, jak również udział w kursach dokształcających na tematy zwią-
zane z konkretną posługą, pozostają w gestii poszczególnych osób.

31 — Nowe wyzwania dla Oratorium w trzecim tysiącleciu 
a) Jeśli „świeckość księży i braci z Oratorium polega na tym, że jeszcze 

głębiej, z sercem misyjnym, zamieszkują ten świat z jego niepoko-
jami, pokusami i zgiełkiem, aby pomóc mu odnaleźć się w Chry-
stusie”80, zwrócenie uwagi na wyzwania i problemy, jakie niesie ze 
sobą świt trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, jest podstawowym 
elementem formacji permanentnej: uaktualnianie (aggiornamento) 
staje się najlepszym zabezpieczeniem otrzymanego charyzmatu. 

b) Bez aspiracji wyczerpania tematów, które z pewnością muszą być zin-
tegrowane i pogłębione z uwzględnieniem lokalnych sytuacji, może-
my wskazać na niektóre z nich, które pojawiają się w sposób ogólny: 

— wzorce odniesienia w kształceniu młodych ludzi 
— dialog ekumeniczny i międzyreligijny 
— ubóstwo i przepaść między północą a południem świata 
— przyjęcie emigrantów i uchodźców 
— promocja kobiet 
— wyzwania bioetyki.

80  Droga Duchowa 145.
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DODATEK

Uwaga: Celem tego dodatku jest przedstawienie niezbędnych tek-
stów źródłowych dla formacji oratoryjnej: cytowana bibliografia jest 
w  całości w języku włoskim, ale zawiera teksty o znaczeniu ogólnym 
i każdy obszar językowy powinien ją dostosować i uzupełnić.

Prawodawstwo i dokumenty odnoszące się do Kongregacji Ora-
torium:

— Costituzioni e Statuti Generali 
— Lettera di SS. Giovanni Paolo II per il IV Centenario della morte di san 

Filippo Neri 
— Lettera di SS. Giovanni Paolo II in occasione del Congresso della Confe-

derazione dell’Oratorio di san Filippo Neri dell›anno 2000 
— „L’Oratorio’ di san Filippo Neri. Itinerario Spirituale” — documento ap-

provato dal Congresso del 1994

W języku polskim:
— Konstytucje i Statuty Generalne 
— List św. Jana Pawła II z okazji czterechsetlecia śmierci św. Filipa Neri 
— List św. Jana Pawła II z okazji Kongresu Konfederacji Oratorium 

św. Filipa Neri w roku 2000 
— „Oratorium św. Filipa Neri. Droga Duchowa” — dokument zatwierdzo-

ny przez Kongres w 1994 roku

Teksty o życiu i duchowości św. Filipa Neri:
— S. Filippo Neri, Gli scritti e le massime, a cura di A Castellini, ed. La 

Scuola 
— Le vite “classiche” di Gallonio, Bacci e Capecelatro 
— Luigi Ponnelle - Luigi Bordet, San Filippo Neri e la società romana del 

suo tempo, Libreria Editrice Fiorentina 
— Antonio Cistellini, San Filippo Neri, L›Oratorìo e la Congregazione 

Oratoriana, ed. La Scuola 
— Tra le moderne vite di impianto divulgativo si segnala quella di Paul 

Turks, Filippo Neri. Una gioia contagiosa, Città Nuova 
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— Giovanni Incisa della Rocchetta — Nello Vian, Il primo processo per 
san Filippo Neri, Libreria Editrice Vaticana — Testi di spiritualità e vita 
oratoriana 

— Agostino Valier, Il dialogo della gioia cristiana, a cura di A. Cistellini, Ed. 
La Scuola 

— Pregi della Congregazione dell’Oratorio, voll. 2 
— John Henry Newman, Lettere sulla vocazione dei filippini, Quaderni 

dell’Oratorio romano 
— Giorgio Finotti (a cura di), Il maestro del cuore. La direzione spirituale 

in san Filippo Neri, Morcelliana.

Główne dokumenty Magisterium, do których należy się odnieść:
— Concilio Vaticano II: Decreti conciliari Perfectae caritatis, Optatam to-

tius, Presbyterorum ordinis 
— Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, Esortazione apostolica post-

-sinodale 
— Giovanni Paolo II, Vita consacrata, Esortazione apostolica post-sinodale 
— S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari - S. Congregazione 

per i Vescovi, Mutuae relationes. Criteri direttivi sui rapporti tra vescovi 
e religiosi nella Chiesa, 14 maggio 1978 

— Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apo-
stolica, Potissimum institutioni, Direttive sulla formazione negli Istituti 
religiosi del 2 febbraio 1990

— Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apo-
stolica, Congregavit nos in unum. La vita fraterna in comunità, Docu-
mento del 2 febbraio 1994 

— Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei pres-
biteri, 11 febbraio 2013

— Congregazione per il Clero, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdo-
talis (RFIS), 8 dicembre 2016

W języku polskim:
— Sobór Watykański II: Dekrety soborowe Perfectae caritatis, Optatam 

totius, Presbyterorum ordinis 
— Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Posynodalna adhortacja apostolska 
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— Jan Paweł II, Vita Consecrata, Posynodalna adhortacja apostolska 
— Św. Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich - Św. Kongregacja 

ds. Biskupów, Mutuae relationes. Wytyczne dotyczące stosunków mię-
dzy biskupami i zakonnikami w Kościele, 14 maja 1978 r. 

— Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego, Potissimum institutioni, Wytyczne w sprawie forma-
cji w instytutach zakonnych, 2 lutego 1990 r.

— Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego, Congregavit nos in unum. Życie braterskie we wspól-
nocie, Dokument z dnia 2 lutego 1994 r. 

— Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu ka-
płanów, 11 lutego 2013 r.

— Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ratio Fundamentalis Institutionis Sa-
cerdotalis (RFIS), 8 grudnia 2016 r.
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Z ŻYCIA
FEDERACJI
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Od 1 sierpnia 2021 r. o. Michele Nicolis COr — Prokurator General-
ny Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri ustanowił nową „Wspólno-
tę w formacji” Oratorium na terenie Archidiecezji Poznańskiej w Gro-
dzisku Wielkopolskim. Tym samym rozpoczęła się oficjalna procedura 
tworzenia ósmego domu kongregacji księży filipinów w Polsce. Grupę 
założycielską tworzy trzech kapłanów: ks. Mirosław Prasek COr z Kon-
gregacji radomskiej, prokurator krajowy federacji Kongregacji Orato-
rium w Polsce, ks. Dariusz Dąbrowski COr z Kongregacji gostyńskiej, 
dotychczasowy proboszcz sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej 
w Gostyniu oraz ks. Paweł Cyz z Kongregacji tarnowskiej. Oprócz tego 
do tworzenia nowej Kongregacji zgłosiło się dwóch kleryków: Marcin 
Matysek z diecezji opolskiej i Michał Starnawski COr z Kongregacji ra-
domskiej. Moderatorem tworzącej się wspólnoty został ks. Mirosław 
Prasek COr.

Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki powierzył filipinom 
kościół farny i parafię pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim. Uro-
czystej Mszy św. inaugurującej pobyt filipinów w mieście i powierzeniu 
urzędu proboszcza ks. Dariuszowi Dąbrowskiemu COr przewodniczył 
biskup Grzegorz Balcerek. Podczas wprowadzenia ks. biskup powie-
dział do licznie zebranych wiernych: 

— „Grodzisk Wielkopolski ma swoją historię zakonną. (...) Teraz bo-
gactwem duchowym Waszego miasta stają się księża filipini, ze swoją 
duchowością pełną radości i gorliwości. (...) Charyzmatem św. Filipa 
Neri, a po nim jego duchowych synów zwanych filipinami, jest radość, 
optymizm, gorliwość i praca z młodzieżą. Niech ten duch kwitnie w pa-
rafii św. Jadwigi. Niech promieniuje na cały Grodzisk. Przyjmijcie więc 
nowych duszpasterzy z otwartością i nie bądźcie tylko widzami, ale ak-
tywnymi uczestnikami życia parafialnego”. 

Ks. Dariusz Dąbrowski COr 

Wspólnota w formacji Oratorium św. Filipa Neri 
w Grodzisku Wielkopolskim
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We Mszy świętej wzięli udział również przedstawiciele samorządu: 
burmistrz Grodziska Wlkp. Piotr Hojan, starosta Mariusz Zgaiński oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak. 

— „Kiedy czytamy o działalności księży filipinów, często przewi-
jającym się słowem jest radość. W imieniu naszej delegacji chcemy 
podziękować za zaproszenie na uroczystość tego radosnego otwar-
cia, a na nowy czas życzymy błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha 
Świętego na każdy dzień tworzenia kongregacji” — powiedział starosta 
Mariusz Zgaiński. 

Natomiast burmistrz Piotr Hojan dodał, że „teraz księża filipini, miej-
my nadzieję, będą budowali tutaj nie tylko ośrodek swojego zgromadze-
nia, ale również silny ośrodek duchowy Kościoła. Ogromne to zadanie 
i wyzwanie. Życzę, by w tej nowej posłudze Pan Bóg błogosławił i tego, 
abyście w Grodzisku znaleźli swój dom”.  

Kilka ciepłych słów i zapewnienie o współpracy w dalszym życiu 
kościoła farnego skierowali do nowych księży również przedstawiciele 
parafian. 

Księża filipini podziękowali za ciepłe przyjęcie i zadeklarowali, że ich 
nadrzędnym celem będzie budowanie wspólnoty radosnej i ewangelicz-
nej. „Radość jest naszą charakterystyką. Chcemy mieć pogodne oblicze 
i roześmiane twarze, które chcemy widzieć również pośród was” — po-
wiedział na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Prasek COr. 

https://filipini.pl
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Wspólnoty filipińskie mają w swych 
szeregach ludzi o różnych uzdolnieniach 
i ukrytych talentach. Niekiedy trzeba 
sprzyjających okoliczności, aby wrodzone 
umiejętności mogły się rozwinąć i ujaw-
nić. O takim utalentowanym oratoriani-
nie chciałbym opowiedzieć w niniejszym 
artykule. Dobrze znamy postać księdza 
Władysława Służałka, ale mało wiemy 
o jego pasji i twórczości malarskiej. A taką 
pasję posiadał. Profesjonalnym malarzem 
nie został. Został księdzem. Na marginesie 
swego życia kapłańskiego, parał się tą dzie-
dziną sztuk pięknych. Niewiele zachowało 
się z  jego twórczości, ale i  to co pozostało, warto poznać i przekazać 
historii. Jego twórczość należy do naszego chlubnego dziedzictwa fili-
pińskiego. Zanim zajmiemy się jego dorobkiem artystycznym, wpierw 
zapoznajmy się bliżej z jego osobą. Bo to osobowość nieprzeciętna i wie-
le wnosząca do naszej filipińskiej historii.

Życie i działalność 

W archiwum świętogórskim zachowały się dwa życiorysy skreślone 
przez jego brata Kazimierza. Jeden napisany wkrótce po śmierci księ-
dza Władysława w 1954 roku oraz drugi, znacznie obszerniejszy z lat 
1970-1971. Zawierają one cennie informacje biograficzne wzbogacone 
o ciekawe wątki osobistych refleksji. Wspomniane biografie są bardzo 
ważne, ponieważ zachowało się mało dokumentów po zmarłym kapła-
nie, na podstawie których można by odtworzyć jego życie. 

Ks. Henryk Brzozowski COr.

Ks. Władysław Służałek i jego twórczość malarska

il. 1. Ks. Władysław Służałek 
(1881-1954)
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Władysław urodził się w zaborze rosyjskim 14 stycznia 1881  roku 
w  Siewierzu w Zagłębiu Dąbrowskim, dawnej stolicy Księstwa 
Siewierskiego należącego do biskupów krakowskich (il. 1). Dlatego tym-
że biskupom przysługiwał tytuł książęcy. Rodzice Władysława, Julin 
i Karolina należeli do osób zamożnych. W 1875 roku nabyli kilkuset-
morgowy majątek Żelisławice, położonym blisko Siewierza. Władysław, 
trzecie z kolei dziecko w rodzinie Służałków, miał pięciu braci — Juliana 
Jana, Stanisława, Eugeniusza, Franciszka i Kazimierza oraz dwie siostry 

— Marię i Emilię. Aby zapewnić dzieciom wszechstronne wykształce-
nie, rodzina w 1886 roku przeprowadziła się do Częstochowy. Tam było 
znane z wysokiego poziomu nauczania ośmioklasowe Gimnazjum Filo-
logiczne. Gimnazjum to ukończyło pięcioro dzieci państwa Służałków. 
Rodzice dbali o wykształcenie swych dzieci, wysyłając ich na dalsze 
studia m. in. do Petersburga, Moskwy, Kijowa i Londynu. Władysław 
rozpoczął naukę gimnazjalną w 1892 roku. Był pilnym, systematycznym 
i do tego zdolnym uczniem. 

Jednakże gimnazjum nie ukończył. Zapragnął czegoś więcej. Po skoń-
czeniu czwartej klasy w 1896 roku, pewnego dnia bez wiedzy rodziców, 
młody Władysław wyjechał do Włocławka. Jego historia przypomina 
trochę żywot św. Stanisława Kostki. Wiodło go tam pragnienie wstąpie-
nia do Seminarium Duchownego. Musiał być bardzo zdeterminowany 
i odważny, ponieważ skończył dopiero piętnaście lat. 

We Włocławku spotkał się z wicerektorem Seminarium Duchownego 
ks. Władysławem Krynickim, który tak relacjonuje to wydarzenie: „Otóż 
przyprowadzono do mnie chłopca, który sam przyjechał z Częstochowy 
celem wstąpienia do Seminarium. Chłopiec był z wyglądu bardzo miły, 
nieco onieśmielony, z rumieńcami na twarzy. Oświadczył, że bez zgody 
rodziców opuścił dom, udał się na stację i za swoje oszczędności przyje-
chał do Włocławka, aby wstąpić do Seminarium Duchownego. Na moje 
pytanie, dlaczego tak zrobił powiedział, że matka chciała, abym  się 
dalej uczył i dopiero po kilku latach, abym się zgłosił do Seminarium, 
ale  ja na to nie mogłem się zgodzić. Na moje dalsze pytanie, jakie ma 
papiery, wręczył mi metrykę i świadectwo szkolne z ukończenia 4 kla-
sy gimnazjum. Przejrzałem to wszystko i mówię, że nie mogę go  jed-
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nak przyjąć, bo ma zaledwie 15 i pół lat, a przepisy carskie pozwala-
ją na przyjmowanie kandydatów w wieku nie niższym niż ukończone 
16 lat. Dodałem jeszcze w formie rady, że najlepiej zrobi, jeżeli wróci 
do domu, poczeka tam te sześć miesięcy, a potem przyjedzie. Kiedy mu 
to wszystko powiedziałem, chłopak się rzetelnie rozpłakał. Zacząłem go 
wtedy pocieszać i tłumaczyć, że gdybym go przyjął, to mogłaby przyjść 
kontrola ze strony władz rosyjskich i wyznaczyć za przekroczenie karę 
nie tylko dla winnego, a tym byłbym ja, ale i może na seminarium. Wi-
działem, że wszystkie moje wywody trafiają jakby w próżnię i że w swoim 
rozumieniu uważa moje zastrzeżenia za zbyt daleko idące. I tak staliśmy 
obok siebie w chwilowym milczeniu, on się wreszcie uspokoił i mówi 
stanowczym głosem: Proszę księdza, niech się dzieje co chce, ale ja 
stąd się nie ruszę, ja tu zostaję. To śmiałe i odważne powiedzenie nawet 
mnie ubawiło i w rezultacie, po namyśle powiedziałem: Słuchaj chłop-
cze, widzę że masz szczerą chęć pozostania księdzem, więc ja zaryzykuję 
i przyjmuję cię, chociaż to będzie wbrew obowiązującym przepisom”1. 

Do Seminarium Duchownego został przyjęty. Ksiądz Władysław 
Krynicki zapoznał się z rodzicami młodego seminarzysty i wkrótce 
stał się przyjacielem domu państwa Służałków. Często tam przyjeżdżał 
na wakacje. W 1918 roku otrzymał nominacje na biskupa pomocnicze-
go diecezji włocławskiej, a po śmierci ordynariusza biskupa Stanisława 
Zdzitowieckiego, został w 1927 roku powołany na jego następcę. Wy-
przedzając nieco wątek chronologiczny dodajmy, że już jako biskup czę-
sto odwiedzał księdza Służałka na Świętej Górze. Tym bardziej, że od 
1920 został wizytatorem klasztorów w całej Polsce. Brał także udział 
w uroczystościach koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej. 

Nauka w seminarium włocławskim trwała wtedy pięć lat. Brat 
Kazimierz wspomina, że w czasie studiów seminaryjnych przyjeżdżał 
do  rodzinnego domu w Częstochowie i wolne chwile poświęcał ma-
larstwu religijnemu i ludowemu. Gromadził także literaturę z zakresu 
sztuki chrześcijańskiej. Był samoukiem. Nic nie wiadomo, aby pobierał 
jakieś lekcje z zakresu malarstwa. 

1  K. Służałek, Życiorys 1970-1971, s. 30-31. 
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Władysław ukończył seminarium włocławskie w 1902 roku mając 
zaledwie 21 lat. Do przyjęcia święceń kapłańskich był za młody. Po-
prosił swego ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego, aby mógł wyje-
chać na studia do Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej 
w Petersburgu. Uczelnia petersburska słynęła z wysokiego poziomu na-
uczania. Biskup zgodził się. Po czterech latach skończył uczelnię z tytu-
łem Magistra Świętej Teologii. Studia petersburskie zaowocowały wyda-
ną później pracą o sakramencie pokuty w prawosławiu2.

Po przyjeździe do diecezji otrzymał 15 kwietnia 1905 roku święce-
nia kapłańskie. Z tej okazji rodzina ofiarowała księdzu Władysławowi 
piękny kielich, wykonany na specjalne zamówienie przez złotnika 
z Akwizgranu Augusta Witte. Młody kapłan nie poprzestał na studiach 
petersburskich, ale zwrócił się z prośbą do swego ordynariusza o pozwo-
lenie na dwuletnie studia z zakresu sztuki chrześcijańskiej we Fryburgu 
Szwajcarskim. Również tym razem biskup po długim namyśle i trochę 
niechętnie, ale wyraził zgodę. Trudno się dziwić, biskupowi brakowało 
księży do pracy duszpasterskiej. Dwa lata ksiądz Władysław był pochło-
nięty upragnionymi studiami. Ten dwuletni czas wywarł niezatarte pięt-
no na jego osobowości. Pasja do sztuki pozostała już na zawsze. 

Po przyjeździe ze studiów szwajcarskich otrzymał nominację na ka-
pelana swego ordynariusza. Jednakże w roli kapelana nie czuł się naj-
lepiej. Wyjazdy, prowadzenie korespondencji i załatwianie mnóstwa 
administracyjnych spraw, nie sprzyjają jego refleksyjnej naturze. Po-
prosił biskupa o przeniesienie do pracy duszpasterskiej. W 1908 roku 
został wikariuszem w nieznanej nam bliżej parafii włocławskiej. Rok 
później biskup mianował go prefektem Włocławskiej Szkoły Handlowej. 
W roku 1910 przyjął stanowisko prefekta Gimnazjum Żeńskiego i Mę-
skiego we Włocławku Przez te lata mieszkał w kolegium przeznaczonym 
dla duchowieństwa i osób świeckich, związanych z katedrą włocławską. 
Tam mieszkał także jego brat Kazimierz, który uczył w tej samej szkole. 
W okresie pełnienia funkcji prefekta, ksiądz Władysław wolne chwile 
poświęcał sztuce i malowaniu. Nosił się z zamiarem napisania pracy 
z dziedziny sztuki chrześcijańskiej. Brat Kazimierz pisał: „Jeśli chodzi 

2  W. Służałek, Nauka Cerkwii Rosyjskiej o Sakramencie Pokuty, Warszawa — Gebethner 
i Wolff, Kraków — G. Gebethner i Spółka 1912. 
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o malarstwo, to gromadził [ks. Władysław] literaturę naszą i obcą, zwie-
dzał wystawy, kupował sprzęt malarski. Przywoził obrazy mistrzów wło-
skich, francuskich i innych. Obrazy, które wychodziły spod jego pędzla 
nie były obliczone na sprzedaż, przeznaczał je albo dla siebie — miesz-
kanie jego było pozawieszane obrazami dokoła — albo robił prezenty 
rodzinie, kolegom czy zakonnicom”3. 

Praca w szkole dawała mu dwumiesięczny okres wakacyjny. Wte-
dy dużo podróżował po zachodzie Europy. Poznawał świat sztuki, 
kultury i nauki. Chłonął całym sobą wszystko co zwiedził i zobaczył, 
aby później dzielić się tym z innymi i wprowadzać w życie poznane 
nowości. Wrażliwość i otwartość na to co nowe, użyteczne i piękne 
pozostała w  nim do  końca. Zwiedził m. in. Westfalię, Francję, Hisz-
panię, Maroko, kilka razy Palestynę, Włochy i Austrię. Jednakże 
praca w szkole nie  dawała mu pełnej satysfakcji. Ciągle szukał innej 
drogi realizacji swego powołania kapłańskiego, pedagogicznego i ar-
tystycznego. Myślał o wstąpieniu do jakiegoś zakonu. Wyjechał nawet 
do  Krakowa, aby zapoznać się regułami i życiem różnych wspólnot 
klasztornych. Przyjaciele radzili wstąpić do paulinów na Jasnej Górze 
ze względu na znane środowisko i bliskość rodziny. Po długich poszu-
kiwaniach wybrał klasztor Księży Filipinów w  Gostyniu. W życiory-
sie nakreślonym przez jego brata czytamy: „Decydującym momentem 
przy wyborze tego miejsca było to, że klasztor ten, wybudowany przez 
Konarzewskich dla Księży Filipinów miał za zadanie wychowywa-
nie i kształcenie młodzieży, co przecież czynił sam św. Filip Nereusz 
na ulicach Rzymu. Praca wychowawcza brata pociągała zawsze, lubił 
ją i miał w tej dziedzinie jako były wieloletni prefekt Gimnazjum duże 
doświadczenie. Ponadto miał poważną bibliotekę z tego zakresu, którą 
stale powiększał. Drugim momentem, nie mniej ważnym, było samo 
położenie klasztoru, jego dostojna i imponująca przeszłość i wreszcie 
pełna artyzmu Bazylika. To wszystko musiało go, jako artystę-malarza 
urzec i podbić4. Trzeba przyznać, że piękno tego miejsca, tajemnicza 

3  K. Służałek, Życiorys 1970-1971, s. 54.
4  K. Służałek, Życiorys 1954, f. 13.
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mistyka murów klasztornych i radosna duchowość filipińska, przycią-
ga także dzisiaj wielu poszukujących innego życia ludzi.

Ksiądz Władysław w 1922 roku wstąpił do Kongregacji Gostyńskiej, 
która oprócz innych działalności prowadziła konwikt dla młodzieży 
męskiej. Młodzieńcy mieszkali i wychowywali się w klasztorze, a na-
uki pobierali w Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej. Zaraz po wstąpieniu 
do Kongregacji został mianowany dyrektorem konwiktu (il. 2). Na tym 
stanowisku pozostał do 1927 roku. W tym roku wspólnota filipińska wy-
brała go przełożonym Kongregacji Gostyńskiej. Funkcję przełożonego 
pełnił do wybuchu II wojny światowej. Wielokrotnie sprawowana funk-
cja przełożonego świadczy o umiejętnym prowadzeniu klasztoru i wiel-
kim zaufaniu, jakim darzyła go wspólnota. 

Od początku sprawowania przełożeństwa ksiądz Władysław zaczął 
wprowadzać nowości podpatrzone w czasie swoich podróży zagranicz-
nych. W klasztorze zabłysło światło elektryczne. To był ogromny przełom 
cywilizacyjny. Z Warszawy sprowadził agregat elektryczny firmy „Ursus”, 
który całkowicie pokrył zapotrzebowanie klasztoru na prąd. A ponieważ 
kochał nowinki techniczne, nabył także maszynę do pisanie, aparat foto-
graficzny, kino „domowe”, kalejdoskopy, barometry kieszonkowe i radio. 
Nowe nabytki służyły przede wszystkim młodzieży w konwikcie. Po-
nadto w ogrodach klasztornych zaprowadził sad morelowy oraz winni-
cę, aby  zaspokoić zapotrzebowanie na wino mszalne. W sprawozdaniu 
z półtorarocznego pełnienia urzędu ksiądz Władysław napisał: „W za-
kresie prac kościelnych i domowych przede wszystkim spełniono przy-
rzeczenie dawnych Ojców, wyrażone przed wyrzuceniem ich przez rząd 
pruski, że o ile klasztor otrzymają z powrotem, postarają się o uroczystą 
koronację cudownego obrazu Matki Bożej. Po objęciu przeze mnie prze-
łożeństwa, było pierwszym moim staraniem, aby przyrzeczenie to wypeł-
nić. Dzięki życzliwemu poparciu Jego Eminencji ks. Kardynała Hlonda, 
Prymasa Polski, uzyskaliśmy na koronacje pozwolenie od Stolicy Apostol-
skiej. Aktu tego dokonał Jego Eminencja ks. Prymas Hlond. Pracę połą-
czoną z konserwacją cudownego obrazu przeprowadził prof. Rutkowski, 
sprowadzony na miejsce z Warszawy. Kościół na  zewnątrz odrestauro-
wano. Sprawiono piętnaście nowych okien, rynny miedziane na prezbite-
rium kościoła, naprawiono uszkodzone dachy kościelne. Wskutek pożaru 
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il. 2. Ks. W
ładysław Służałek z wychowankam

i
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odrestaurowano dach na latarni kościoła. Zaprowadzono gromochron. 
Celem zabezpieczenia obrazu od kradzieży sprawiono ogniotrwały pan-
cerz stalowy w formie szafy, w której umieszczono cudowny obraz. Ku-
piono garnitur koronacyjny, składający się z kapy i dalmatyki. Zamówiono 
u złotnika Gontarczyka dwie korony ze szczerego złota, ozdobione bogato 
drogimi kamieniami. Odrestaurowano front gmachu klasztornego i jego 
wnętrze. Ponadto kupiono dwie nowe puszki srebrne i kustodię, marmu-
rową mensę na wielki ołtarz, wyłożono tabernakulum złocistą lamą, spra-
wiono 10 nowych obrusów na ołtarze, 15 ornatów sporządzono i jedną 
kapę, w ogóle staraliśmy się, aby przyprowadzić do porządku i czystości 
tak paramenty, jak i bieliznę kościelną, które przez szereg lat były zanie-
dbane i nadwątlone zębem czasu”5.

Należy podkreślić, że to dzięki ofiarności i staraniom księdza 
Władysława, cudowny obraz ukoronowano na prawie papieskim 
24  czerwca 1928 roku (il. 3). Nade wszystko przyczynił się do nauko-
wego opracowania obrazu Matki Boskiej, powierzając to zadanie zna-
komitemu znawcy ikonografii maryjnej Mieczysławowi Skrudlikowi. 
W  przedmowie do  pracy napisał: „Po koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Świętogórskiej w r. 1928, w którym to czasie ukazała się 
broszurka ks. Stefana Tabora, poświęcona temu wizerunkowi, dawał się 
odczuwać brak większej ikonograficzno-historycznej monografii z tego 
zakresu. Postanowiliśmy przeto wypełnić tę lukę ogłaszając drukiem ni-
niejszą pracę Dra Mieczysława Skrudlika. Niechaj powyższa źródłowa 
praca przyczyni się do pogłębienia czci Matki Bożej na kresach zachod-
nich naszej Ojczyzny”6. 

Należy podkreślić, że publikacja autorstwa wymienionego wyżej hi-
storyka sztuki jest pierwszym naukowym opracowaniem cudownego 
obrazu Madonny Gostyńskiej. Wydarzenia liturgiczne takie jak koro-
nacje cudownych wizerunków, odgrywają bardzo ważną rolę na płasz-
czyźnie przeżycia religijnego i kultowego. Nie mniej ważną sprawą jest 
naukowe opracowanie takich aktów religijnych, które przechodzą do hi-
storii i stanowią istotny przyczynek do dalszych badań nad rozwojem 
religijności, duchowości oraz historii i historii sztuki. Do dzisiaj w bada-

5  Presonalia ks. Władysława Służałka, AFG, teczka nr 2. 
6  M. Skrudlik, Cudowny Obraz Matki Boskiej Gostyńskiej, Warszawa 1936. 
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il. 3.  Koronacja cudownego obrazu w 1928 r.  N
a pierwszym

 planie w okularach i kom
ży ks. W

adysław Służałek
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niach ikonograficznych nad cudownym obrazem świętogórskim praca 
Mieczysława Skrudlika stanowi pozycję fundamentalną. 

Ksiądz Władysław miał głębokie zrozumienie i serce dla sztuki i za-
bytków. Przed koronacją, jak już wspomniano, cudowny obraz został 
gruntownie przebadany i poddany zabiegom konserwatorskim przez 
wspomnianego wyżej wybitnego znawcę prof. Jana Rutkowskiego. Sporzą-
dzono wtedy także dokumentację fotograficzno-konserwatorską obrazu. 
Z inspiracji księdza Służałka powstała wierna kopia cudownego obrazu, 
wykonana przez artystę z Bydgoszczy Leona Drapiewskiego w 1930 roku. 
Jego kopia dzisiaj umieszczona jest w kaplicy domowej klasztoru gostyń-
skiego. Artysta bydgoski namalował jeszcze kilka innych kopi, które już 
artyzmem i dokładnością nie dorównują tej pierwszej.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność świętogórskie-
go klasztoru. Ksiądz Władysław lata okupacji hitlerowskiej spędził 
w klasztorze filipinów w Studziannie, gdzie znaleźli schronienie także 
inni księża gostyńscy. Tam pomagał w pracy duszpasterskiej. W maju 
1945 roku powrócił na Świętą Górę, aby z całą wspólnota odbudowywać 
zniszczenia wojenne, a zwłaszcza przywracać życie religijne w sanktu-
arium. Z wojennej pożogi kościół i klasztor szczęśliwie ocalał. Ale na-
stały trudne czasy nocy komunistycznej. Nowy rząd bezprawnie zabrał 
majątki klasztorne, a konwikt rozwiązał. Należało szukać innych źródeł 
utrzymania dużego zespołu klasztorno-kościelnego. Ciężkie czasy wo-
jenne i powojenne zahartowały wspólnotę. Filipini nie tylko przetrwali, 
ale  kontynuowali i rozwinęli życie duchowe sanktuarium. Ksiądz Słu-
żałek po wojnie pełnił jeszcze urząd przełożonego w latach 1947-1950 
oraz w latach 1952-1953. Zmarł 3 lutego 1954 roku. Krótko przed śmier-
cią w testamencie z 21 stycznia napisał: 

Mój testament7

W pełni świadomości i samopoczucia — rozporządzam niniejszym moją 
własnością w następujący sposób:

7  Presonalia ks. Władysława Służałka, AFG, teczka nr 1.
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O wykonanie testamentu upraszam Księdza Superiora Jana Rataja. 
Wyłączam w tej chwili mą nieruchomość (ogród w Częstochowie), którą 
specjalnym aktem przekazaną została Marii Gwoźdź i Emilii Pupko — 
rodzonym mym siostrom. 
Ostatnia moja wola tyczy się ruchomości znajdujących się w moim 
mieszkaniu. Wszystkie książki przeznaczam Kongregacji. Również i ob-
razy, szaty, bieliznę przeznaczam dla Kongregacji.
Dla Kongregacji przeznaczam również dwa kielichy (jeden znajduje się 
w Sosnowcu u brata mego Kazimierza, drugi w zakrystii kościoła).
Bratu memu Kazimierzowi przeznaczam futro wyjazdowe, które się 
u niego znajduje.
Maszynę do pisania przeznaczam dla Kongregacji.
Zegarki przeznaczam na Msze św. gregoriańskie.
Walizka w pokrowcu — dla Bratowej mej Bronisławy żony Kazimierza.
Inne niewymienione pomniejsze rzeczy — przeznaczam dla Kongregacji.
Moją ostatnią wolę podpisuję własnoręcznie w dniu św. Agnieszki 
21 stycznia 1954 roku.

Ks. mgr Władysław Służałek COr. 

Wspomniany już wielokrotnie jego brat skreślił: „Trzeba stwierdzić, 
iż w drugiej połowie swego życia żył już tylko klasztorem. Wspomniał 
mi, że wszystko co zgromadził za swoje oszczędności w okresie przed 
wstąpieniem do klasztoru, jak i w okresie pobytu w nim, a więc: bogatą 
bibliotekę, serie obrazów, meble czy urządzenia, przeznacza klasztorowi 
(..). I nieraz się dziwił, iż nie może zrozumieć takich konfratrów, którzy 
po latach spokojnego pobytu w klasztorze, zapisywali aktem ostatniej 
swojej woli wszystko, aż do ostatniego szczegółu ludziom, niekiedy bli-
skim z rodziny, a niekiedy i dalekim. A przecież tylko tu w klasztorze 
istnieje oczywista gwarancja, że pozostawieni bracia duchowni będą na-
prawdę pamiętali w swoich codziennych modłach, aż do końca istnienia 
klasztoru o tych, co odeszli od nich (...) Jeśli tam w klasztorze pozostał 
jakiś dodatni ślad pracy mojego brata, to jest to nie tylko rezultatem jego 
wytężonych wysiłków, jego życia klasztorem bez reszty, ale jest rezulta-
tem ofiarnej pracy, pełnej poświęcenia i harmonii tych wszystkich kon-
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fratrów, którzy od chwili jego przybycia do klasztoru, aż do jego śmierci 
z nim współdziałali, owiani entuzjazmem dla sprawy Kościoła”8.

Ksiądz Władysław Nater, który był przed wojną w konwikcie świę-
togórskim i dobrze znał księdza Służałka, we wspomnieniu o zmarłym 
napisał: „Troszczył się o piękno i czystość oraz o zachowanie stylu ma-
jestatycznej świątyni świętogórskiej. Obdarzony wielkim smakiem es-
tetycznym, zamiłowany w malarstwie, studiujący sztukę, zbieracz arcy-
dzieł — był jakby przez Boga powołany na stróża tutejszego kościoła. 
Zapewne, że klasztor gostyński mógł sobie przed wojną pozwolić na róż-
ne wydatki dla Służby Bożej, ale zabiegał o to przede wszystkim Ojciec 
Superior Służałek (...) Co roku jakieś inwestycje, ulepszenia i unowocze-
śnienie konwiktu. Wielka zasługa to m. in. zaprowadzenie światła elek-
trycznego, urządzenie pięknej sali gimnastycznej w konwikcie, bogate 
zbiory muzealne, biblioteczne, przyrodnicze itp. (...) Kochał i przywią-
zywał się jak rzadko kto do Zgromadzenia. Bolał nad upadkiem ducha 
filipińskiego, zachęcał do podtrzymywania go. Lubił życie wspólne z ka-
płanami. Sam przestrzegał bardzo regulaminu domowego. Inteligentny, 
bardzo kulturalny, delikatny Boży kapłan — stąd przez długie lata był 
wybierany na przełożonego. Umiał reprezentować Kongregację”9. 

W księdze zmarłych księży i braci klasztoru gostyńskiego pod 
rokiem 1954 czytamy: „Dnia 3 lutego o godzinie 3 rano zmarł 
w  Panu w gostyńskim szpitalu Przew. O. Władysław Służałek, 
urodzony w    1880 roku w Częstochowie i wyświęcony na kapła-
na w 1905  roku we Włocławku. Magister Teologii w Akademii 
Petersburskiej, nauczyciel religii, sekretarz Biskupa Zdzitowiec-
kiego we Włocławku. Pielgrzymował do Ziemi Świętej, dwukrot-
nie do Lourdes, do Kartaginy na Kongres Eucharystyczny. W roku 
1922 wstąpił do Kongregacji. Od roku 1927 był superiorem, wciąż 
ponownie wybieranym; prawdziwie był „ojcem Kongregacji”. Na-

8  K. Służałek, Życiorys 1970-1971, s. 88-89; 91-93.
9  Presonalia ks. Władysława Służałka, AFG, teczka nr 1.
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zywał siebie niewolnikiem Maryi. Był malarzem i autorem książek. 
Prowadził bardzo pobożne życie”10. 

Twórczość artystyczna

Z relacji brata Kazimierza dowiadujemy się, że ksiądz Władysław 
malował obrazy o tematyce religijnej i ludowej, które następnie rozda-
wał znajomym i rodzinie. Jego zainteresowania sztuką nie tylko zaowo-
cowały wykonanymi obrazami, ale nosił się z zamiarem napisania więk-
szej publikacji poświęconej sztuce sakralnej. W archiwum klasztornym 
zachowały się jego krótkie opracowania w formie maszynopisu, będą-
ce najprawdopodobniej tekstami do zamierzonej, większej publikacji. 
Omawia w nich takie tematy jak: zachodnioeuropejskie szkoły malar-
skie, rola zakonów w dziejach sztuki w Polsce, znaczenie tradycji w sztu-
ce kościelnej, problemy formy w wizerunkach Najświętszej Maryi Panny 
oraz ewolucje typów wizerunków Matki Boskiej. Uważna lektura tych 
prac pozwala sądzić, ze autor dość dobrzej był obznajomiony z historią 
sztuki oraz zauważył problemy nurtujące współczesną sztukę sakralną. 
A w związku z tym poważnym problemem pozostało aktualne także 
dzisiaj pytanie o formę i zadanie sztuki współczesnej w kościele. Jaka 
to ma być sztuka — abstrakcyjna czy figuratywna, pouczająca o praw-
dach wiary w sposób zrozumiały czy też ukazująca wyrafinowane wizje 
artysty i jego hermetyczny świat wewnętrzny, zupełnie niezrozumia-
ły dla zewnętrznego odbiorcy. W zakończeniu artykułu o roli tradycji 
w sztuce kościelnej, autor bardzo trafnie zauważył: „Ponieważ kościoły 
wciąż zgłaszały zapotrzebowania, przeto nastąpił najgroźniejszy zwrot 
w dziejach sztuki kościelnej, a mianowicie miejsce artysty zajął rzemieśl-
nik i fabrykant. Świątynie nasze zalała powódź tandety i mimo wysiłków 
jednostek (Mehofer, Wyspiański, Rosen) stan ten trwa po dzień dzisiej-
szy. Mimo woli nasuwa się pytanie, jakie należy obrać drogi do usunięcia 
zła i do odrodzenia sztuki religijnej w Polsce?”

Bardzo aktualne pozostają napisane przez księdza Władysława słowa 
o zalewaniu naszych świątyń „tandetnymi” obrazami, dekoracjami i in-

10  Liber Defunctorum, AFG, A/1. 
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nymi masowo produkowanymi sprzętami, które nie mają nic wspólnego 
z prawdziwą sztuką. Przykładów można by mnożyć. Problem ten bole-
śnie dotyka sprzętów liturgicznych, szczególnie z dziedziny rzemiosła 
artystycznego. Najczęstszym sposobem fundacji monstrancji, kielicha 
czy relikwiarza jest zakup masowo produkowanych sprzętów w najbliż-
szej hurtowni czy sklepie internetowym. Do jaskrawych przykładów na-
leży bardzo popularny relikwiarz na kroplę krwi św. Jana Pawła II. Trze-
ba przyznać, że relikwiarz jest pomysłowo zaprojektowany i starannie 
wykonany. Ale takich relikwiarzy spotkamy już nie dziesiątki, ale setki 
w naszych kościołach. Na usprawiedliwienie można powiedzieć, że za-
potrzebowanie na sprzęty jest duże, a prawdziwych złotników realizu-
jących indywidualne zamówienia coraz mniej. Dzisiaj także toczą się 
dyskusje o miejsce sztuki współczesnej i nowoczesnej w architekturze 
sakralnej oraz w wyposażeniu naszych świątyń. Artyści, teologowie, i hi-
storycy sztuki próbują rozwiązać dylemat — sztuka dla sztuki czy sztuka 
w służbie Bogu i człowiekowi. 

Zasygnalizowane w maszynopisie przez naszego artystę problemy 
związane ze sztuką sakralną, znalazły szersze omówienie w publikacji 
napisanej wspólnie z Mieczysławem Skrudlikiem wydanej w 1938 roku. 
Autorzy zatroskani o wygląd naszych kościołów piszą: „Nie wolno Bogu 
składać w ofierze brzydoty i tandety. Bóg bowiem jest samym Pięknem. 
Bóg jest najwyższym artystą. Kościoły nadawały charakter dawnym 
miastom, decydowały o ich pięknie. Piękno Krakowa, Wilna, Sandomie-
rza, Lublina — to piękno jego kościołów. W tym górowaniu świątyń nad 
osiedlami ludzkimi uzewnętrznił się duch teocentryzmu czasów. Dzisiaj 
kościoły są zepchnięte z dominujących punktów miast. Dekoracji arty-
stycznej kin i dancingów poświęca się stokroć więcej uwagi, niż upięk-
szaniu domów Bożych. W wiekach minionych, architektura kościelna 
kształtowała nowe formy, wytwarzała nowe style. Budowniczowie zam-
ków, pałaców i domów mieszczańskich wzorowali się na architekturze 
kościelnej. Obecnie obserwujemy proces odwrotny. Budownictwo żel-
betonowe ustaliło swe formy przy wznoszeniu fabryk, hal targowych, 
dworców kolejowych, banków i kin i formy te przenosi do architektury 



104 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

kościelnej. Tym tłumaczy się chłód kościołów żelbetonowych. Ich kształ-
ty architektoniczne są zapożyczone ze świata całkowicie obcego”11.

Zacytowany dłuższy fragment książki świetnie oddaje problemy, ja-
kie nurtowały środowisko artystów, historyków sztuki i duchowieństwo 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorzy wspomnianej publikacji 
upatrywali odrodzenie sztuki kościelnej w nawiązaniu do sztuki dawnej, 
zwłaszcza tej przed renesansowej oraz w odnalezieniu zatraconej wię-
zi artysty i jego twórczości ze współczesnym odbiorcą. W zakończeniu 
czytamy: „Najbardziej znamienna cechą doby współczesnej jest koordy-
nacja życia, ciągłe narastanie konieczności organizacyjnych, a co za tym 
idzie, wzmożenie rygoru i dyscypliny społecznej. Ten duch dyscypliny 
podporządkowania się potrzebą teraźniejszości, musi ogarnąć także 
sztukę. Sztuka kościelna nie jest i nie może być czymś wyodrębnionym, 
istniejącym dla siebie. Sztuka ta jest bowiem tylko jednym z przejawów 
życia religijnego, a więc podlegać musi tym samym prawom i wskaza-
niom, które kierują całością życia kościelno-religijnego. W epokach po-
tężnej spoistości wewnętrznej społeczeństw, wyrosłej na podłożu reli-
gijności, sztuka, bez żadnego uszczerbku dla siebie, uzgadnia swój rytm 
z tętnem ogólnym życia, stawała się jej składnikiem (...) Odrodzenie 
sztuki kościelnej jest uzależnione od koordynacji sił i czynników róż-
norodnych. Musimy przede wszystkim nawiązać stargane więzy tradycji 
i cofnąć się poza wiek XVI. Musimy następnie odbudować zrujnowaną 
organizację sztuki kościelnej”12. 

Trzeba przyznać, że postulaty jak najbardziej szlachetne ale jedno-
stronne. Autorzy bezceremonialnie obchodzą się ze sztuką nowożytną. 
Uważają, że proces desakralizacji sztuki kościelnej zaczął się od rene-
sansu wraz z jego kultem sztuki antycznej, nawrotu do tematów mitolo-
gicznych i pogańskich. Dlatego proponują powrót sztuki przed renesan-
sowej. Dzisiaj z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Nie da się 
całego wspaniałego dorobku sztuki renesansowej, manierystycznej i ba-
rokowej pominąć w rozważaniach na temat rozwoju sztuki sakralnej. 
Sztuka nowożytna wniosła do naszych świątyń wiele pięknych obrazów, 

11  Wł. Służałek, M. Skrudlik, Męczeństwo i upadek sztuki kościelnej, Księgarnia św. Wojcie-
cha w Poznaniu 1938, s. 57. 

12  Tamże, s. 60-61.
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rzeźb i wytworów rzemiosła artystycznego, które do dzisiaj wzruszają 
i pobudzają pobożność wiernych. Każda formacja kulturowa, a także 
stylistyczna wzbogaciła sztukę sakralną o inne wartości i przedkładanie 
osiągnięć pewnych kierunków stylistycznych nad inne, wydaje się du-
żym nieporozumieniem. 

Po tym przydługim wstępie przejdźmy do omówienia obrazów na-
malowanych przez naszego artystę. W zbiorach filipińskich zachowały 
się tylko cztery jego obrazy. O innych nic powiedzieć nie sposób, ponie-
waż ich nie znamy. 

W okresie międzywojennym powstał obraz przedstawiający 
Najświętsze Serce Pana Jezusa (il. 4)13. Malowidło nie jest sygnowane 
ani datowane. Na podstawie żywej jeszcze relacji ustnej wiemy o jego 
autorstwie. Obraz namalowany został do ołtarza głównego kościoła 
w Błażejewie. W 1975 roku ten obraz zastąpiono rzeźbiarską Grupą 
Ukrzyżowania, a następnie w 1997 roku w to miejsce wstawiono kopię 
cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. Obraz ukazuje frontal-
nie Jezusa w ujęciu trzy czwarte postaci na ciemnobłękitnym tle. Ubrany 
jest w białą tunikę ze złotym galonem pod szyją oraz szkarłatny płaszcz 
ze złotą podszewką. Ręce naznaczone śladami po gwoździach, wskazują 
na gorejące, zranione serce, oplecione cierniową koroną. Głowę z wło-
sami spływającymi na ramiona i okoloną zarostem, otacza kolista, złota 
aureola z wpisanym krzyż. Jego oczy mijają się z widzem. W modelo-
waniu twarzy Chrystusa widoczne są zapożyczenia ze sztuki ikonicznej 
takie jak wąski nos, małe usta, wysokie czoło i ponadczasowo zamy-
ślona twarz wyrażająca „nieobecną obecność”. Zapewne na ikoniczność 
obrazu wpłynęło zainteresowania autora sztuką i teologią prawosławia. 
Chrystus nie patrzy na nas, Jego wzrok sięga dalej w nieznaną nam przy-
szłość. Twarz Zbawiciela przypomina także występujące w sztuce za-
chodnioeuropejskiej przedstawienie Chrystusa w typie Salvator Mundi. 

13  Olej na płótnie. Wymiary: 148 x 108 cm. 
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il. 4. Najświetsze Serce Pana Jezusa. Okres międzywojenny
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W 1932 roku powstał obraz ukazujący św. Teresę od Dzieciątka 
Jezus (il. 5)14. Malowidło w formie stojącej elipsy, przedstawia popier-
sie świętej, zwróconej lekko w lewo na ciemnobrunatnym tle. Ubrana 
jest w  karmelitański habit. Głowę nakrytą ciemnym welonem otacza 
kolista, złocista aureola. Jej twarz niezwykle wdzięcznie namalowana, 
z szeroko otwartymi, migdałowatymi oczami zapatrzona jest dal, poza 
obraz. Ksiądz Władysław był zafascynowany postacią świętej i wielkim 
jej czcicielem. Ta jego miłość do św. Teresy znalazła odzwierciedlenie 
w niezwykle subtelnie namalowanym wizerunku.

Kolejnym obrazem jest wykadrowana z cudownego obrazu główka 
Matki Boskiej Gostyńskiej, namalowana w 1947 roku (il. 6)15. Na ciem-
nobłękitnym tle widnieje twarz Madonny bardzo umiejętnie odwzoro-
wanej z oryginału. Podobieństwo uwidacznia się nie tylko w odzieniu, 
ale także w rysach twarzy, a przede wszystkim w „uważnym spojrzeniu”. 
Jednakże twarzy brakuje tej ciepłej, cielistej karnacji oraz miękkiego 
modelunku, widocznego na cudownym obrazie. Malatura nie ma też 
tej głębi kolorystycznej, osiągniętej za pomocą delikatnych laserunków. 
Autor dobrze oddał maforion z obiegającą go taśmą zdobioną kaboszo-
nami i perełkami oraz spinającą materiał broszę wysadzaną szmarag-
dem. Aureola już nie ma wciskanych w zaprawie profili i ornamentów 
jakie widzimy na oryginale, ale wykonana jest płasko w jednolitej kolo-
rystyce złotej. Bardzo starannie i pięknie oddany został delikatny, biały 
welon wychodzący spod maforionu. 

Ostatni obraz namalowany przez naszego artystę przedstawia Matkę 
Boską z Dzieciątkiem (il. 7)16. Praca wiernie odwzorowuje obraz malarza 
florenckiego Carla Dolci (1616-1686) zatytułowany Madonna del Velo. 
W tym miejscu warto dopowiedzieć, że Dolci namalował jeden z najpięk-
niejszych portretów św. Filipa Neri. Z inskrypcji napisanej na odwrocie do-

14  Olej na desce. Wymiary: 46,2 x 58,5 cm. Inskrypcja na odwrocie: Pint 
Ks. Wł. Służałek, Sup. Kongr. 1932.

15  Olej na desce. Wymiary: 50,5 x 37,0 cm. Na odwrocie inskrypcja: Praca X mgra Władysława 
Służałka Święta Góra 1947.

16  Olej na płótnie. Wymiary: 48,0 x 37,5 cm. Inskrypcja dodana później: Ostatni obraz 
śp. X. Władysława Służałka 3. II. 1954. Data dotyczy śmierci ks. Władysława. 
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il. 5. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 1932
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il. 6. Główka Matki Boskiej z cudownego obrazu. 1947
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il. 7. Matka Boska z Dzieciątkiem
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wiadujemy się, że to był ostatnie obraz jaki namalował ksiądz Władysław. 
Obraz należy uznać za najbardziej dojrzały artystycznie z  przedstawio-
nych powyżej dzieł. Namalowany jest z niezwykłą wrażliwością i czuło-
ścią. Madonna ujęta w półpostaci, pochyla się nad Jezusem. W  prawej 
dłoni trzyma białe płótno, na którym spoczywa nagie Dzieciątko, a lewą 
ręką trzyma w opiekuńczym geście, jakby chciała osłonić swojego Syna 
przed cierpieniem. Ubrana jest w szkarłatną suknię i ugrową apaszkę owi-
niętą wokół szyi. Na głowie ukazanej na tle świetlistego nimbu, ma długi, 
ciemnobłękitny welon. Spod welony wychodzą ugrowe włosy, świetnie 
zharmonizowane z kolorystyką apaszki. Jej twarz o  delikatnych i szla-
chetnych rysach ma perłową barwę. Wpatrzona jest z czułością w Jezusa, 
który leży na ciemnobrunatnej poduszce z frędzlami, okrytym białym 
płótnem. Jezus pogrążony jest w głębokim śnie, ufny w opiekuńczą obec-
ność czuwającej Matki. Obraz ukazuje czułą, opiekuńczą i ponadczasową 
relację, zachodząca między każdą kochającą matką i jej dzieckiem. Głowę 
Jezusa okalają ugrowe włosy, takie same jak Madonny, podkreślające ich 
bliskie duchowe i fizyczne relacje. Ten obraz jest ostatnim akordem życia 
księdza Władysława, artysty i kapłana, stróża sanktuarium, zakochanego 
w Madonnie ze Świętej Góry. 

Zaprezentowane obrazy z pewnością nie należą do wybitnych dzieł 
sztuki sakralnej. Wyszły spod pędzla amatora, który sam szkolił swoje 
umiejętności malarskie. W osiągnięciu rezultatów swych poczynań ma-
larskich, pomagała mu pogłębiona wiedza z zakresu sztuki chrześcijań-
skiej i osobista wrażliwość estetyczno-artystyczna. Jego realizacje mają 
dla nas nade wszystko wartość historyczną. Wyszły spod ręki filipina, 
który przeszedł do historii jako gorliwy kapłan, znakomity organiza-
tor życia klasztornego i zapobiegliwy przełożony, wkładający całe serce 
w  rozwój sanktuarium i duchowe życie Kongregacji. Mamy tylko na-
dzieję, że jeszcze niejeden obraz namalowany przez księdza Władysława 
odkryjemy. Naszym obowiązkiem jest dbałość o szlachetne dziedzictwo 
filipińskie, bo one są częścią naszej pięknej, a niekiedy bolesnej historii. 
Nade wszystko pięknej. Wszakże piękno uskrzydla duszę i zakrywa wie-
le grzechów. 
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„On zawsze z nami był...” te słowa 
wypowiadało wiele osób, kiedy 2 wrze-
śnia 2021 roku obiegła Parafię NMP 
Matki Kościoła smutna wiadomości 
o  śmierci długoletniego duszpasterza 
śp. ks. Mariana Kary COr. Związany ze 
Świerczewem od  1969  roku, gdy  jako 
mody kapłan został wydelegowany 
z ks. Wacławem Szymczakiem z Kon-
gregacji Gostyńskiej, aby tworzyć 
na osiedlu parafię ku czci Matki Bożej. Na 55 lat swojego kapłaństwa aż 52 
lata spędził w Poznaniu. Dnia 6 września po odprawionej Mszy św. pogrze-
bowej opuścił Świerczewo, aby w następnym dniu spocząć na cmentarzu 
parafialnym w Pogórskiej Woli koło Tarnowa obok swoich rodziców Rozalii 
i Stanisława. 

Ks. Marian Kara COr urodził się 28 września 1940 roku w Pogórskiej 
Woli jako pierworodny syn Stanisława i Rozalii z domu Szanduła. Miał 
trzech braci: Józefa. Kazimierza i Antoniego. Został ochrzczony w kościele 
pw. św. Józefa w Pogórskiej Woli. Tam przystąpił do Pierwszej Komunii św. 
i Bierzmowania. Po ukończeniu szkoły Podstawowej udał się do Konwik-
tu dla chłopców na Świętą Górę, gdzie ukończył szkołę średnią. Przy Mat-
ce Bożej Świętogórskiej dojrzewał, aby w 1960 roku wstąpić do Wspólnoty 
Filipinów. Studia teologiczne odbył w Klerykacie Filipińskim w Tarnowie. 
Klerycy uczestniczyli w  wykładach w  seminarium tarnowskim. Święce-
nia kapłańskie przyjął 31 maj 1966 roku wraz z ks. Stanisławem Jurą COr 
na Świętej Górze. Przez trzy lata posługiwał jako duszpasterz na Świętej 
Górze oraz z Błażejewie w kościele św. Jakuba Apostoła. W 1969 roku 
z ks. Wacławem Szymczakiem przybył do Poznania na Świerczewo. Fili-
pini odpowiedzieli na prośbę ks. Abp Antoniego Baraniaka, który pragnął, 
aby powrócili do Poznania i objęli tworzenie nowej parafii. Jako miejsce 

Wspomnienie   
o śp. ks. Marianie Karze COr

Ks. Grzegorz Zahora COr



113ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021



114 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

duszpasterskiej posługi oddana została kaplica na cmentarzu przy ul. Sa-
motnej przy torach. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu na osiedlu. Przez 
52 lata pełnił funkcję wikariusza, proboszcza rektoratu a później Parafii 
NMP Matki Kościoła. Po utworzeniu Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri wielokrotnie wybierany na urząd superiora wspólnoty. Funkcję tę 
pełnił 16  lat, aż do śmierci. Poświęcił się pracy wśród dzieci i młodzie-
ży poprzez katechizację. Najpierw w kaplicy na cmentarzu, później przy 
kościele a ostatnie lata w Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Jesionowej 
w  Poznaniu. Wychował wiele pokoleń dzieci i młodzieży Świerczewa. 
Swoją posługę rozszerzył poza granicę Parafii. Był spowiednikiem sióstr 
w Żabikowie i Pniewach. Wielokrotnie w ciągu roku organizował różne 
pielgrzymki i wyjazdy. Każdego roku udawał się z pielgrzymami na Świętą 
Górę, na Jasną Górę i do Lichenia. Przemierzył kilka krotnie z północy na 
południe i ze wschodu na zachód całą Polskę i Europę a nawet lotniczo 
samolotem udawał się do Ziemi Świętej. Był wspaniałym organizatorem 
wyjazdów o czym świadczą organizowane co roku wczasy nad morzem 

Ksiądz Marian z mamą Rozalią
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w Mrzeżynie, w których brało udział do 100 osób. Po raz ostatni zorgani-
zował również tegoroczne wczasy ale już sam nie mógł na nie pojechać. 
Zastąpił go ks. Sławomir. Spowodowane było to jego chorobą, z którą 
zmagał się od wiosny. 

W uroczystość NMP Matki Boskiej Częstochowskiej pożegnał swojego 
brata Antoniego i bratanka ks. Krzysztofa, którzy wyjechali do Pogórskiej 
Woli. Świadomy do ostatnich chwil, spoglądając w okno swojego poko-
ju skierowane na wieże kościoła NMP Matki Kościoła odszedł do domu 
Ojca dnia 2 września w pierwszy czwartek o godz. 9.00. Zgodnie z wolą 
ks. Mariana wyrażoną w testamencie pragnął spocząć w grobowcu obok 
swoich rodziców na cmentarzy w Pogórskiej Woli. Przeżył 80 lat: w tym 
61 w Kongregacji św. Filipa w Gostyniu i Poznaniu, 55 lat w kapłaństwie 
i 52 lata jako duszpasterza na Świerczewie w Poznaniu. 

Przeżywaliśmy czas żałoby i smutku w całej Parafii. Uroczystości po-
grzebowe zaplanowano na poniedziałek 6 września. Rozpoczęły się przed 
południem wniesieniem trumny z ciałem śp. ks. Marian, została odpra-
wiona Msza św. pod przewodnictwem bratanka zmarłego ks. Krzysztofa 
Kary a kazanie wygłosił ks. Sławomir, proboszcz parafii. W ciągu dnia była 
możliwość pożegnania z ks. Marianem i modlitwy w kościele. O godz. 
14.30 został odmówiony różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego. Uro-
czystej Mszy św. o godz. 15.15 przewodniczył ks. Bp. Grzegorz Balcerek 
w  koncelebrze kapłanów filipinów, diecezjalnych i zakonnych. Kazanie 
pogrzebowe wygłosił ks. Leon Praczyk ze Świętej Góry. Po Mszy św. sło-
wa pożegnania wypowiedzieli p. Przemysław Matusik w imieniu para-
fian, ks. Sławomir Ratajczak i ks. Krzysztof Kara. Następnie odprawiono 
obrzędy ostatniego pożegnania i uroczyście została wyniesiona trumna 
z ciałem ks. Marian do karawanu, aby udać się w swoją ostatnio podróż 
do Pogórskiej Woli. Tam po odprawionej Mszy św. w nowym kościele 
śp. ks. Marian Kara spoczął obok swoich rodziców Rozalii i Stanisława. 

Pozostanie w naszej pamięci, „bo zawsze tutaj był…”
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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbyły się w Gosty-
niu, w dniach od 8 do 12 listopada 2021 roku, rekolekcje federacyjne 
dla filipinów. Poprowadził je ojciec Robert Kycia CMF ze zgromadze-
nia księży klaretynów. Konferencje i nabożeństwa miały miejsce w no-
wej kaplicy gostyńskiego domu rekolekcyjnego, gdzie za ołtarzem do-
minuje obraz św. Filipa Neri namalowany przez Anitę Kałuża-Sitnik  
(https://anitakaluza.pl/portfolio/sw-filip-neri). 

W rozważaniach ćwiczeń duchowych ojciec rekolekcjonista wskazał 
nam jak pokonywać zniechęcenie , oburzenie, pesymizm i narcyzm, któ-
re są aktualnymi zagrożeniami duchownych wskazanymi przez papieża 
Franciszka. W codziennej adoracji Najświetszego Sakramentu  mogli-
śmy uczyć się radości z modlitwy, jaką przedstawiał nam przewodnik 
duchowy. Każdy na swym etapie życia, mógł potwierdzić swój wybór 
przez trzykrotną odpowiedź Panu , który zniża się do naszej słabości: 

„Panie, Ty wiesz...”, by dorastać do miłości agape.  W tym czasie skupie-
nia mogliśmy się zastanowić i rozważyć, czy umiemy rozeznać co dzi-
siaj Pan nam poleca. Za wzorem Abrahama wzmacniać swoją wiarę, 
bo bez niej nie można się podobać Bogu. Na wzór Mojżesza, aby przez 
doświadczenia życiowe, naukę i  czas pustyni podejmować i wypełniać 
misję prowadzenia ludu Bożego do królestwa niebieskiego. Wskazał 
nam Maryję, jako doskonały owoc tej, która uwierzyła i wypełniła mi-
sję od Boga. Budowanie Wspólnoty musi dokonywać się przez otwar-
cie na Słowo i celebrację Eucharystii, które prowadzą do jedności pod 
przewodnictwem posługi przełożonego. Wspólnie z ojcem śpiewaliśmy 
kanon „ Każdy dzień jest zwycięstwem jeśli w ręce Pana zechcesz oddać 
go”. Ciągle mamy zadawać sobie pytanie co jest ważniejsze? 

Do rozważenia zostawił nam przykazania kapłańskie i propozycje 
dla przełożonego. 

Rekolekcje Federacji Kongregacji Oratorium
św. Filipa Neri w Polsce

ks. Mirosław Prasek COr
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1. Ważniejsze od tego , co robię jako kapłan jest to, czy żyję jako kapłan. 
2. Ważniejsze od tego, co ja czynię jest to, co czyni we mnie Chrystus.
3. Ważniejsze od pracy, którą wykonuję jako kapłan,  jest życie we wspól-

nocie kapłańskiej.
4. Ważniejsza od służby przy stole, jest służba modlitwy i Słowa. 
5. Ważniejsze od wykonywania jak największej ilości pracy samemu,  

jest przygotowanie innych do tych zadań.
6. Ważniejsza od ilości, jest jakość w sprawach duchowych.
7. Ważniejsza od pracy, jest współpraca.
8. Ważniejszy od sukcesu, jest krzyż.
9. Ważniejszy od interesów partykularnych, jest uniwersalizm. 
10. Ważniejsze od próby sprostania wymaganiom wszystkich ludzi, 

jest świadectwo wiary. 

Propozycje dla Przełożonego: 
Z pokorą i radością przyjmij posługę, do której zostałeś wybrany  

(por. Syr 32, 1). 
Bóg pragnie, abyś był przełożonym dla swoich braci. Przyjmij jego 

wolę i pamiętaj, że Bóg oczekuje od Ciebie radosnego posłuszeństwa. 
Służysz wspólnocie, która ma charakter prorocki. Zły będzie chciał 

zniszczyć tożsamość Twoją i twoich braci. Nie pozwól, by w twojej wspól-
nocie zamilkło Słowo Boże i wygasł ogień Ducha.

Zawsze tak się robiło jest złą metodą rządzenia. Życie  się zmienia. 
Osiągnięcie doskonałości jest owocem bardzo wielu zmian.

Chociaż jest rzeczą dobrą rozwiązywać sprawy zespołowo, a nawet jest 
to nieodzowne , nie zapominaj, że ostateczna decyzja należy do Ciebie. 

Jeśli podobasz się wszystkim, zacznij się przejmować. Są decyzje, które 
muszą rodzić pewien ból lub brak zrozumienia ze strony niektórych braci.

Ufaj swoim braciom, nawet jeśli cię oszukają. Twoja modlitwa pozwoli 
ci ożywić wiarę i zaufanie do nich, a twoja wiara „stworzy ich” na nowo.

Twoja służba dla braci nigdy nie będzie daremna. Nie jesteś przełożo-
nym dla siebie, ale dla nich. Twoim zadaniem nie jest budowanie wspól-
noty na swój obraz i podobieństwo, jako swoje własne dzieło.  Twoim 
zadaniem jest być narzędziem Boga w budowaniu wspólnoty takiej, 
jaką On chce. 
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Kiedy czujesz się samotny, myśl o Jezusie. On znajdował się w podob-
nych okolicznościach. Nie martw się, jeśli czasami dopadnie cię pokusa  
zostawienia wszystkiego. Jezus doświadczył  podobnych uczuć. Módl 
się, spędzaj czas ze swoim Ojcem. On pośle ci swojego anioła, który od-
nowi twojej siły, byś mógł kontynuować swoją wędrówkę. 

Na zakończenie wyraziliśmy wdzięczność za czas rekolekcji Ojcu 
Robertowi i polecaliśmy jego oraz wszystkich uczestników wstawien-
nictwu Matki Bożej Róży Duchownej oraz  św. Filipowi  Neri, aby czas 
rekolekcji przyniósł błogosławione owoce.  

Również w tym czasie odbyły się  Sesja Rady Federacji oraz Sesja Ple-
narna, na których zostały przedstawione i omówione sprawy Konfede-
racji i Federacji.
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08 — listopada — poniedziałek 
Przyjazd kapłanów do godz. 17.00 — zakwaterowanie 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia  

09 — listopada — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 —Jutrznia — rozważanie — medytacja (po czytaniu)
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00. — Różaniec — część bolesna 
12.00 — Godzina Czytań 
12.30. Obiad 
15.00 — kawa w refektarzu 
15.30 — 16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu — rozpoczęcie 

Koronką do Miłosierdzia Bożego 
17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia 

10 — listopada — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 — Jutrznia — rozważanie — medytacja (po czytaniu)
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00 — Droga krzyżowa — bazylika 
12.00 — Godzina Czytań 
12.30 — Obiad 
15.00 — kawa w refektarzu
15.30-16.30 — Adoracja Najświętszego Sakramentu Bazylika rozpo-

częcie Koronką do Miłosierdzia Bożego — Spowiedź w bazylice 

Rekolekcje Federacji Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri w Polsce

Gostyń 08-12 listopada (poniedziałek-piątek) 2021
Prowadzący: O. Robert Kycia CMF /klaretyn/
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17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia
 Nowenna do Matki Bożej Róży Duchownej 

11 — listopada — kaplica rekolekcyjna 
  7.30 — Jutrznia — rozważanie — medytacja (po czytaniu)
  8.15 — śniadanie
  9.30 — Godzina przedpołudniowa i konferencja
11.00 — Różaniec — część światła 
12.00 — Godzina Czytań 
12.30 — Obiad (po obiedzie wspólne zdjęcie)
13.45 — Zebranie Rady Federacji — salonik
15.00 — kawa w refektarzu
15.30 — 16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego 
17.00 — Nieszpory i konferencja 
18.00 — kolacja 
19.00 — Msza św. — bazylika — homilia 
20.30 — aula nowego domu - sesja plenarna Federacji 

12 — listopada — piątek
  7.00 — Msza św. — bazylika 
śniadanie 
rozjazd do Domów
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OPRACOWANIA
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R E S P O N S O R I U M
przez wstawiennictwo 

Ś W. F I L I P A  N E R I
skutecznego obrońcy przed złymi duchami, trzęsieniami ziemi, gwałtownymi burzami  

i wszelkimi chorobami

Pragniesz cudu? Jeżeli nie ma w tobie 
winy, zwróć się z ufną modlitwą do Filipa, 
a cudu dostąpisz.

Jego wzywają chorzy i cierpiący. Żywioły 
morza i wichry są mu posłuszne. On jest 
obrońcą tych, którzy się do niego uciekają.

Zgnębionych uwalnia od ciężkich trosk, 
powstrzymuje pożary, rozprasza chmury 
i odpędza burze.

Ucisza trzęsienia ziemi, uwalnia opęta-
nych, biednych obdarza złotem i srebrem. 
Jego wzywają chorzy i cierpiący...

Umarłych przywraca do życia, ratuje 
przed śmiercią w grzechach, do Maryi 
wskazuje drogę.
Jego wzywają chorzy i cierpiący...

O Filipie, nadziejo naszego zbawienia, czy-
ste zwierciadło cnót, prosimy Cię, wstawiaj 
się za nami, abyśmy dotarli do Nieba.  
Jego wzywają chorzy i cierpiący...

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy jedyne-
mu, w cnotach Twych, które sławimy, Ty zaś 
pomagaj nam, o wielki Święty. Amen.

Ant.: Oto ten, który wzgardził światem, 
zdobył chwałę nawracając ludzi do Boga 
i dokonał wielkich rzeczy. 

Święty ojcze Filipie, módl się za nami.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu-
sowych

MODLITWA
Boże, Ty obdarzyłeś Swego błogosławionego sługę Filipa cudownymi darami Twej łaski, 

on to wypełniony był Bożą miłością i pragnieniem zbawienia dusz, przez jego wstawiennictwo, 
zachowaj nas — szczerze skruszonych, od wszelkich niebezpieczeństw dla duszy i ciała i spraw, 
abyśmy osiągnęli życie wieczne. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO

aby uprosił u Boga zachowanie nas od trzęsienia ziemi

Chwalebny ojcze Filipie, którego serce i całe ciało doznało cudownego wstrząśnięcia przez 
miłość Chrystusa i miłość bliźniego, wstawiaj się za nami do Boga Świętego, mocnego 
i  nieśmiertelnego, aby zachował nas od trzęsienia ziemi i od zniszczeń, jakie na duszy 
i  na  ciele wyrządza grzech. Ojcze Filipie, żałujemy, że obraziliśmy Wszechmocnego,  
Miłosiernego Boga, obiecujemy nigdy więcej tego nie uczynić, nie z lęku przed ową strasz-
ną karą, które może nas dotknąć, lecz dlatego, że tylko On jest najwyższym Dobrem, któ-
re należy ukochać na wieki wieków.

Krótka modlitwa do Najświętszej Marii Panny, którą św. Filip polecał odmawiać w formie 
różańca

Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boża, módl się za mną do Jezusa.
tłum. Anetta Knyspel
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Puer natus hodie in Bethlehem, Alleluja! Pośród cierpienia i konflik-
tów ziemia raduje się z narodzin Syna Bożego.

To radość, którą świętują chrześcijanie na całym świecie. Św. John 
Henry Newman przypomina nam o pustce Bożego Narodzenia przeży-
wanego bez Chrystusa. Napisał kilka wersetów na ten temat 25 grudnia 
1832 roku, kiedy to znalazł się na Malcie na kwarantannie, nie mogąc 
uczestniczyć w Świątecznej Liturgii.

Dziś wielu ludzi zachowuje kwarantannę, aby nie zachorować 
na Covid. Niektórzy oglądają nabożeństwa liturgiczne online, ale wielu 
się oddala od wiary i podobnie jak inni chrześcijanie, chcą przeżyć Boże 
Narodzenie bez Chrystusa.

Chrystus rozprasza ciemności świata i grzechu. Bóg posłał na świat 
swojego jedynego Syna, aby napełnił nas łaską i chwałą. Newman śpie-
wa o Chrystusie, Najwyższym Kapłanie.

W tekście „Boże Narodzenie bez Chrystusa” czytamy:

JAK mogę przeżyć moją świąteczną ucztę
w należnym jej świątecznym nastroju,
z dala od wzroku Najwyższego Kapłana,
od którego pochodzi wszelka chwała?

W zimnych i odrapanych pokojach w porcie Valetta na Malcie, 
Newman słyszy dzwony i widzi wieże kościoła, ale fizycznie nie może 
być z proboszczem i wspólnotą Kościoła, aby świętować wielką tajemni-
cę narodzin Chrystusa.

Słyszę wokół melodyjne dzwony,
widzę błogosławione wieże.
Jestem przybyszem na obcej ziemi,
ogłaszają dla mnie post.

ks. Juan R. Vélez*
tłum. s. Anna Musiał RSCJ

Boże Narodzenie bez Chrystusa
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Dla młodego kapłana z Oksfordu, brak możliwości uczestniczenia 
w nabożeństwie bożonarodzeniowym jest przypomnieniem o jeszcze 
większej stracie – dumnym odrzuceniu religii przez jego rodaków Bry-
tyjczyków. Zaślepieni swym bogactwem zapomnieli o wcieleniu Chry-
stusa i Jego powtórnym przyjściu w chwale.

O Brytyjczycy! teraz tak dzielni i wysoko postawieni,
jakże będziecie płakać w dniu,
gdy Chrystus przyjdzie na sąd,
i wezwie Oblubienicę do siebie!

Czy nie jest to ten sam kierunek, w którym podążają ludzie na ca-
łym świecie, którzy przeżywają święta powierzchownie i z wielką pust-
ką? To ci, którzy nie znają Chrystusa, usunęli Go z Bożego Narodzenia. 
Tak więc nie ma w ich sercach głębokiej radości na Boże Narodzenie 
czy Wielkanoc.

Twoje Boże Narodzenie straci swój radosny klimat,
a twoja Wielkanoc swój blask:
na zewnątrz – walka i głód,
a w środku – pozbawiony radości dom!

A my — dzieci Boże — co będziemy robić dzisiaj i w oktawie Bożego 
Narodzenia? Czy będziemy medytować nad Pismem Świętym? Czy bę-
dziemy się modlić z pobożnością przed szopką betlejemską? Jakie dzie-
ła miłosierdzia wykonamy? Imię Chrystusa powinno być na naszych 
ustach, w naszych sercach i w naszych umysłach. Tylko wtedy nasze 
domy i miejsca pracy, a także cały nasz świat będą pełne pokoju i radości.

* Ks. Juan R. Vélez, były lekarz, jest katolickim księdzem Prałatury Opus 
Dei; pisze o kardynale Newmanie i z dziedziny etyki lekarskiej; na filipini.eu 
opublikowaliśmy już kilka tekstów tego Autora

https://filipini.eu/aktualnosci/newman-swiety-dla-nas-inspiracja-83.html
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PIEŚŃ DO ŚW. JANA HENRYKA NEWMANA

sł. Ks. W. Partyka C.Or./św. Kard. Newman C.Or;  
m. Ks. W. Partyka C.Or. (Kongr. Poznań) 

I. Prowadź Boskie Światło, błogą swą opieką, 
Oddal od serca, smutek naszych dusz. 
Gdy przychodzi próba, sił już nie wystarcza, 
Noc wciąż tak mroczna, dom daleko jest. 

Ref. Święty Newmanie, wspieraj nas z Nieba, 
Blaskiem świętości, czystości duszy. 
Janie Henryku, zawsze bądź przy nas, 
Z serca do serca, niech płynie miłość. 

II. Sami chcemy wiedzieć, zapatrzeni w siebie,
Ufni w swą siłę, kusi barwny świat. 
Wokół głucha cisza, wielu gubi drogę, 
Ty czuwaj przy nas, Ojca słowo daj. 

III. Światu wciąż potrzeba, dobra, prawdy, piękna,
Krzyża, różańca, i mądrości Twej. 
Trzeba nam uśmiechu, zasłuchania w Ciebie, 
Przywróćmy miłość, życiu dajmy sens. 
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 Noc   ciem -na    trwa,  mój  dom da - le  -  ko   stąd,    Po - pro  - wadź mnie!

     Nie     pro  -   szę    Cię         o       wy  -   tę   -  żo   -  ny    wzrok,    Pro-

  pro  -   niem    Twym      roz  -   ja   -  śnij  pier  - wszy   krok.

Wzbra-nia -łem   się    mo - dli - twą  bła  - gać   Cię:    Po - pro - wadź mnie!”

Sam   chcia -łem wciąż   wy - bie - rać dro  - gi    swe.    Po - pro  - wadź mnie!

 Twej   mo - cy   blask    u  - ma-cniał  ka  -  żdy  ruch   Więc pro - wadź mnie!

Niech  skoń -czę   bieg  przez bez-kres wą - tłych dróg    Nim   mi  - nie    noc!

     O        świ  -   cie  wzbudź     a   -  niel  - skich    twa  - rzy    chór,     Bym

   ko   -   chał      znów,      co     stra  -  cił      u    -  pór    mój.

 4   Gdy   mio - ta   mną   rzek  nie -spo - koj - nych prąd,   Ty     po - śpiesz się!

     Zbaw - co   mój wskaż, gdzie jest oj  - co - wski  dom,    I    wpro -wadź mnie!

       Tam      wol  -  ny     już         od      tru  -  dów   ziem- skich  chwil     Twój

“Prowadź mnie Światło”
tekst polski na podstawie “Lead kindly light” św. J. H. Newmana COr

     bło    -   gi        blask      na      wie -  ki      bę   -   dę     czcił!

   Ko   -   cha  -  łem  zgiełk,   choć   strach   do  -  ku   -  czał     mi,     Sam

   chcia  - łem       żyć.       Za  -   po   -  mnij tam  -  te      dni!

Pro-wadź mnie świa-tło o -  pie-ką   bło   - gą    Twą.    Po - pro - wadź mnie!
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Prowadź mnie światło opieką błogą Twą.
Poprowadź mnie!
Noc ciemna trwa, mój dom daleko stąd,
Poprowadź mnie!
Nie proszę Cię o wytężony wzrok,
Promieniem Twym rozjaśnij pierwszy krok.

Wzbraniałem się modlitwą błagać Cię:
„Poprowadź mnie!”
Sam chciałem wciąż wybierać drogi swe.
Poprowadź mnie!
Kochałem zgiełk, choć strach dokuczał mi
Sam chciałem żyć. Zapomnij tamte dni!

Twej mocy blask umacniał każdy ruch
Więc prowadź mnie!
Niech skończę bieg przez bezkres wątłych dróg
Nim minie noc!
O świcie wzbudź anielskich twarzy chór,
Bym kochał znów, co stracił upór mój.

Gdy miota mną rzek niespokojnych prąd,
Ty pośpiesz się!
Zbawco mój wskaż, gdzie jest ojcowski dom,
I wprowadź mnie!
Tam wolny już od trudów ziemskich chwil
Twój błogi blask na wieki będę czcił!

tekst polski na podstawie „Lead kindly light” św. J.H. Newmana COr

Prowadź mnie Światło
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Newmana wierność sumieniu  
drogą do Kościoła Katolickiego1

Droga Johna Henry’ego Newmana do Kościoła Katolickiego biegła 
równolegle drogami wiary i rozumu, przecinającymi się w sumieniu. 
Z  jednej strony bowiem podążał on za światłem jakby boskiej intuicji, 
Jego impulsu w sercu, z drugiej zaś, rozeznawał źródła swych natchnień, 
wychowywał swoje uczucia i szukał uzasadnienia dla osobistych, religij-
nych wyborów.

Kroki Newmana prowadzące od wyznania, w którym wzrastał, tj. an-
glikanizmu, do Kościoła rzymskokatolickiego, były naznaczone owoc-
nym trudem. Chociaż bowiem Bóg rozświetlał kolejne etapy jego drogi, 
on nie pozostawał bierny. Postawę Johna Henry’ego cechowała otwar-
tość na Boże działanie, wrażliwość na znaki Jego Opatrzności oraz umi-
łowanie prawdy, przejawiające się w nieustającej formacji intelektualnej. 
Dzięki współpracy z Bożą łaską myślenie Newmana, a za nim uczucia, 
mogły ulec przemianie: od wrogości wobec tzw. papizmu poprzez uzna-
nie rzymskiego katolicyzmu za część Kościoła Chrystusowego po prze-
konanie o pełni sakramentalnej złożonej wyłącznie w jego łonie.

1. „Ja i mój Stwórca”

Jego serce było lustrem najczystszego rodzaju, 
w którym lśnił jasny obraz Stwórcy2.

John Henry Newman do piętnastego roku życia, jak sam wspominał, 
nie miał ukształtowanych przekonań religijnych, pomimo tego, że bar-

1 Prezentowany tekst stanowi fragment rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. UAM dr. hab. Jana Grzeszczaka. Praca została obroniona na Wydziale Teologicznym 
UAM w Poznaniu w 2021 roku. Na potrzeby tej publikacji Autorka uprościła zapis tytułów po-
szczególnych punktów i usunęła niektóre terminy w języku angielskim.

2 Por. S. Halifax, Preface, w: The Whole Works of Joseph Butler, no ed., London — Glasgow 
— Dublin 1836, s. XXIII.

Natasza Lisowska
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dzo dobrze znał Pismo Święte i Katechizm3. Lektura bajek arabskich po-
wodowała, że widział siebie jako żyjącego w rzeczywistości nierealnej, 
a żywoty świętych skłaniały go do postrzegania ich jako aniołów na ziemi. 
Czytał także rozprawy filozoficzne Thomasa Paine’a (1737-1809) o Sta-
rym Testamencie i Davida Hume’a (1711-1776) Esej o cudach4. W tym 
czasie pisał również wiersze po łacinie. Pierwsze doktryny, jakie zostały 
przez niego świadomie przyjęte, pochodziły z tradycji kalwińskiej (zwa-
nej też ewangelikalizmem). Do ich przyjęcia przez Newmana przyczynił 
się jego nauczyciel z Great Ealing School Walter Mayers, przedstawiciel 
Low Church, który wpoił mu wiarę w dogmat (zapewne na podstawie 
pięciu punktów wiary przyjętych przez to wyznanie w 1619 roku na sy-
nodzie w Dordrechcie) oraz przeświadczenie o przedwiecznym wybra-
niu i przeznaczeniu do zbawienia na podstawie doświadczenia sumienia. 
O doktrynie katolickiej natomiast nie wiedział nic5. 

W wieku piętnastu lat nabrał przekonania, że Bóg potwierdził jego 
wybranie i obdarzył łaską zbawienia poprzez ukierunkowanie jego my-
śli na kalwinizm i pokój, jakiego doświadczał na myśl o swoim Stwórcy, 
którego wówczas postrzegał już jako Trójcę Osób6. To właśnie kieru-
nek pietystyczny ewangelikalnych anglikanów z Low Church, wyznają-
cych kalwinizm, w odróżnieniu od historycznego, podkreślał potrzebę 
takiego przeżycia, które byłoby niczym nowe narodziny i świadczyło 
o nawróceniu grzesznika, którego Bóg przeznaczył do zbawienia. W ta-
kim usposobieniu Newman doświadczał Bożej obecności, o czym pisze 

3 Zob. J.H. Newman, Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Warszawa 2009, s. 53.
4 Zob. tamże, s. 54-56; zob. T. Paine, The Age of Reason Being an Investigation of True and 

Fabulous Theology, ed. M.D. Conway, New York — London 1896, s. 85-151; zob. D. Hume, Ba-
dania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski, Kraków 2004, s. 89-107.

5 Zob. J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 55-57. Można zauważyć, że Newman 
w późniejszym okresie swojego życia nadal był pod wpływem ewangelikalizmu, z którym współ-
dzielił wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, rozumiejąc ją raczej jako rzeczywistą 
obecność duchową, nie zaś tylko symboliczną. 

Sam High Church przejął od tego nurtu anglikanizmu krzewienie idei pierwotnego Kościoła, 
a w Newmanie pozostała po konwersji potrzeba misji, która obejmowała edukację najuboższych, 
co czynił jako filipin. Niemniej jednak takie założenie przyświecało też pietyzmowi, którego 
ziarno musiało w nim pozostać jeszcze z wieku młodzieńczego.

6 Nauka o Trójcy Świętej miała zostać w Newmanie ugruntowana pod wpływem pism 
Thomasa Scotta (1747-1821) przed szesnastymi urodzinami, tj. w lutym 1817 roku, zaś doświad-
czenie Boga jako Stwórcy towarzyszyło mu jesienią 1816 roku, co wskazuje na niemal równole-
gły czas — por. tamże, s. 56, 59.
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w swojej Apologii: „[...] spoczywałem w myśli o dwu tylko istotach abso-
lutnie i jasno oczywistych, w myśli o sobie samym i o moim Stwórcy”7.

Niezależnie od tego, czy uznamy doświadczenie Newmana za pseu-
domistyczne i wyłącznie za owoc wczesnego kontaktu z literaturą pie-
tystyczną, czy też za kryterium jego prawdziwości przyjmiemy świa-
domość Newmana, należy zauważyć, że po konwersji, w rozważaniach 
powstałych po roku 18488, które później znalazły się w zbiorze Medita-
tions and Devotions, wskazywał on, że doświadczenie Stwórcy nie jest 
stanem wyjątkowym, ale powszechnym, dzięki pośrednictwu sumienia: 

Utrzymuję, że dzięki intymnemu postrzeżeniu tego [tj. Boga — N.L.] 
w moim sumieniu, jako faktu mi przedstawianego, czuję, iż równie pro-
sto byłoby zaprzeczyć mojej własnej osobowości, jak zanegować osobo-
wość Boga i stracić podstawy [mojej egzystencji — N.L.], wierząc jedy-
nie że sam istnieję, gdybym odmówił istnienia Bogu9.

Newman we własnym wnętrzu odkrywał więc zasadę swojego ży-
cia, która jest odrębną od niego osobą, ale jednocześnie podstawą jego 
istnienia. Gdyby został ateistą, musiałby zanegować oczywistość, której 
doświadcza, że on sam istnieje. Zaś jego własne istnienie nie jest wy-
nikiem wiary, czy aktów poznawczych, ale świadomości bycia. Jedno-
cześnie ta samoświadomość nie jest warunkiem istnienia osoby, ale jej 
potwierdzeniem, dlatego można sformułować jedynie zasadę: „Jestem 
świadomy, że jestem”, unikając trudności wynikających z Kartezjańskiej 
formuły10. 

Człowiek, według Johna Henry’ego, w przekonaniu o istnieniu Boga 
znajduje poczucie bezpieczeństwa, a żyjąc w zgodzie z własnym sumie-
niem, nie postrzega obecności Bożej jako ciężaru, lecz jako pociechę, 

7 Tamże, s. 57.
8 Nie sposób ustalić lat, w których powstawały poszczególne rozważania ze zbioru Rozmy-

ślania i modlitwy, z wyjątkiem trzech pierwszych, zawierających adnotację 1848 i 1855 rok. Naj-
pewniej jest uznać je jako lata rozpoczęcia ich spisywania. Umieszczenie pozostałych w dalszej 
kolejności może sugerować, że są one także chronologicznie bardziej odległe — por. tenże, Roz-
myślania i modlitwy. Poezje, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995, s. 11, 14, 20.

9 Tenże, Meditations and Devotions, London — New York — Bombay — Calcutta 1907, 
s. 426. Należy w tym miejscu zauważyć, że Zygmunt Kubiak błędnie przetłumaczył wyrażenie 
intimate perception of it in my conscience występujące w tym fragmencie jako „głębokie odbicie 
w mojej świadomości” — zob. tenże, Rozmyślania i modlitwy. Poezje, dz. cyt., s. 152.

10 Zob. J. Kłos, John Henry Newman i filozofia. Rozum — przyświadczenie — wiara, Lublin 
1999, s. 149.
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że nie jest nigdy sam i nie musi się niczego lękać, z wyjątkiem grzechu. 
Refleksje te wyraził po części w innym rozważaniu:

Boże mój [...] Wiem, że nigdy mnie nie opuścisz. Mogę bezpiecznie 
oprzeć się na Tobie, chociaż jestem grzesznikiem [...] Mogę oprzeć 
głowę na Twoim ramieniu, mogę zasnąć na Twoim łonie. Daj mi tyl-
ko i zwiększaj we mnie prawdziwą wierność wobec Ciebie, która jest 
węzłem przymierza między Tobą, a mną oraz to przekonanie w sercu 
i sumieniu moim, że Ty, Bóg najwyższy, nie opuścisz mnie nigdy, naj-
biedniejszego z Twych dzieci11.

2. „Nie umrę, bo nie zgrzeszyłem przeciw światłu” 

Słowa „Nie umrę, bo nie zgrzeszyłem przeciw światłu”12, John Henry 
Newman skierował do Gennaro, swojego służącego i opiekuna po-
dróży, w odpowiedzi na pytanie o ostatnie jego życzenia przed śmier-
cią w  sytuacji długotrwałej choroby, która trawiła go na Sycylii. Miał 
wówczas trzydzieści dwa lata. Próbując odczytać sens owego wyznania, 
należy stwierdzić, że najpewniej odnosiło się ono do jego życia, w któ-
rym dostrzegał osobistą wierność Bogu, obecnemu w swoim sumieniu, 
we  wszystkich podejmowanych działaniach13. Niewątpliwie miał świa-
domość, że jego choroba jest stanem niezawinionym i przejściowym, 
ponieważ ma jeszcze misję do wypełnienia w Anglii, a Bóg zechce na-
dal się nim posługiwać, pamiętając o jego dotychczasowej wierności. 
Sam jednak, wracając wspomnieniami do tego wyznania, nie pamiętał, 
co miał wówczas na myśli14.

Jednak w kazaniu The Testimony of Conscience z 1840 roku, wygłoszo-
nym kilka lat po tym trudnym wydarzeniu z podróży śródziemnomor-
skiej, Newman komentował słowa św. Pawła, bardzo zbliżone wymową 

11 J.H. Newman, Meditations and Devotions, dz. cyt., s. 421-422. Ponownie autor polskiego 
przekładu tego dzieła błędnie przetłumaczył w tym fragmencie termin conscience jako „świado-
mość” — zob. tenże, Rozmyślania i modlitwy. Poezje, dz. cyt., s. 148.

12 Tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 97.
13 Zob. tamże. Taką samą interpretację przyjął Piotr Karpiński: „Nie zgrzeszył przeciwko 

światłu sumienia i wewnętrznej pewności, że cokolwiek robił, zawsze pozostawał w zgodzie 
z wewnętrznym światłem, jakim jest sumienie” — P. Karpiński, Kardynał John Henry Newman, 
Kraków 2008, s. 14.

14 Zob. J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 97.
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do jego własnej deklaracji. Apostoł pisał w imieniu swoim i Tymoteusza 
do Kościoła w Koryncie: „Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo nasze-
go sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według 
mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie 
(1 Kor 1,12)”15.

Newman zauważał, że podobnych deklaracji Pawłowych jest 
w  Nowym Testamencie więcej, np. gdy składał on świadectwo wiary 
przed Sanhedrynem: „Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu 
z zupełnie spokojnym sumieniem (Dz 23,1)”16. Podobnie w liście do to-
warzysza swoich podróży, Tymoteusza, we wstępie wskazywał na stan 
swojego ducha: „Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie 
z czystym sumieniem (2 Tm 1,3)”17. Nawiązując do tych fragmentów bi-
blijnych, a jednocześnie niejako do własnego świadectwa, Newman wy-
jaśniał: „W tych słowach wielki Apostoł odwołuje się do swego sumienia, 
że   żył w prostocie i szczerości [...] z niewinnym sercem, jako ten, który 
był oświecony i prowadzony przez Bożą łaskę”18.

Według Newmana, świadomość własnej wierności i podejmowania 
darów łaski Bożej była dla św. Pawła pocieszeniem w jego apostolskich 
trudach19; podobnie on sam musiał znajdować pokrzepienie w chorobie, 
przeświadczony, że jego sumienie o nic go nie oskarża. Według Charlesa 
Stephena Dessaina (1907-1976), miał on wówczas świadomość, że stan, 
w którym się znalazł, jest jedynie dopustem Bożymi i formą jego oczysz-
czenia przed wykonaniem doniosłego zadania w Anglii20.

15 Tenże, Parochial and Plain Sermons, t. 5, London — New York — Bombay — Calcutta 1907, 
s. 237; tenże, Discourses to Mixed Congregations, London — New York — Bombay 1906, s. 259.

16 Tenże, Parochial and Plain Sermons, t. 5, dz. cyt., s. 237.
17 Por. tamże.
18 Tamże.
19 Por. tamże.
20 Por. Ch.S. Dessain, John Henry Newman. Pionier odnowy Kościoła, tłum. M. Stebart, 

Poznań 1989, s. 57.
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3. Posłuszeństwo wobec przełożonych kościelnych i głosu su-
mienia w okresie anglikańskim

John Henry Newman przez całe swoje życie kierował się osądem su-
mienia, szanując jednocześnie nakazy swoich przełożonych. Byli nimi: 
Richard Bagot, biskup Oksfordu w latach 1829-1845, i William Howley, 
arcybiskup Canterbury, prymas całej Anglii w latach 1828-1848, któ-
ry rozstrzygał najważniejsze kwestie kościelne wspólnoty anglikańskiej. 
To ich traktował w okresie anglikańskim jak papieża21. Z kolei od mo-
mentu przejścia na katolicyzm darzył czcią Biskupów Rzymu — Piusa 
IX (1846-1878) i Leona XIII (1878-1903). Przyglądając się wyznaniom 
chrześcijańskim w latach 1842-1845, w czasie pisania eseju O rozwo-
ju doktryny chrześcijańskiej, Newman stwierdził, że „[...] żaden Kościół 
nie może się obejść bez swojego papieża”22.

Posłuszeństwo biskupowi anglikańskiemu, a później papieżowi, 
formowało jego sumienie jako uległe nie wobec człowieka, ale same-
go Boga. Newman był przekonany, że za pośrednictwem biskupów jest 
on kierowany drogą moralnej prawdy, a serce (rozumiane jako sumie-
nie) poddawane wewnętrznej dyscyplinie, potrzebnej dla zachowania 
go w zdrowej kondycji. Według Newmana, za osobą konkretnego bisku-
pa stał „Biskup Niewidzialny” (Bishop Invisible), czyli Chrystus, i zara-
zem kierownik postawiony nad nim przez Rękę Bożą23. Dlatego często 
praktykował wyobrażanie sobie, że kiedy patrzy na niego biskup, spo-
gląda na niego sam Pan Bóg24. Znaczenie tej praktyki tak komentował:

Bardzo lubiłem działać w zasięgu spojrzenia mojego biskupa, tak jak-
bym był, do pewnego stopnia, przed oczami Boga. Było to dla mnie 
wśród innych [zasad — N.L.] szczególnym zabezpieczeniem przed sa-

21 Newman stwierdził wręcz: „Mój własny biskup był moim papieżem, żadnego innego 
nie znałem; następcą Apostołów, Wikariuszem Chrystusa” — J.H. Newman, Apologia pro vita 
sua, dz. cyt., s. 118. Po podjęciu decyzji o przejściu do Kościoła rzymskokatolickiego skiero-
wał zawiadomienie do Nicolasa P.S. Wisemana, katolickiego abpa Westminster, postanawiąjąc 
zdecydowanie: „Będę słuchał papieża, tak jak słuchałem mojego własnego biskupa w Kościele 
anglikańskim” — tamże.

22 Tenże, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1957, s. 156.
23 Por. tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 117-118.
24 Por. tamże.
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mym sobą i wsparciem; nie mogłem poważnie zbłądzić, mając powód 
wierzyć, że moje postępowanie może mu się nie podobać25.

W kazaniu z czasów anglikańskich, The Communion of Saints dodał, 
podkreślając współzależność między posłuszeństwem wobec przełożo-
nych, a czynieniem postępów w świętości i w zjednoczeniu z Bogiem: 

„Kiedy zbliżamy się do Kościoła hierarchicznego, którym On zarządza, 
zbliżamy się o kilka kroków do Jego tronu”26.

J.H. Newman był przekonany, że posłuszeństwo wobec zwierzchnika 
kościelnego może być dla wiernego nie tylko zabezpieczeniem i wspar-
ciem na drodze prawdy, ale również przyczyną zyskania nadprzyrodzo-
nego światła i świętości — niezależnie od okoliczności, w jakich przy-
chodzi je wypełniać. Pogląd ten sformułował w eseju O rozwoju doktryny 
chrześcijańskiej: „[...] posłuszeństwo wobec kościelnego zwierzchnika 
może dopomagać naszemu rozwojowi w zdobywaniu światła i świętości, 
nawet jeżeli nakazywałby on to, co jest krańcowe lub niestosowne albo 
gdyby nauczał czegoś, co wychodzi poza zakres jego kompetencji”27.

Newman był też zdania, że takie posłuszeństwo jest największą formą 
pokuty dla „żołnierza Chrystusowego”, kiedy musi on całkowicie pod-
dać swój osąd i wolę drugiemu człowiekowi28. Jednocześnie za Henrym 
Hammondem (1605-1660), anglikańskim biskupem Salisbury i Londy-

25 Tenże, Apologia pro vita sua [tekst anglojęzyczny], dz. cyt., s. 120: „I loved to act in the 
sight of my bishop, as if I was, as it were, in the sight of God. It was one of my special safeguards 
against myself and of my supports; I could not go very wrong while I had reason to bielieve 
that I was in no respect displeasing him”. S. Gąsiorowski przetłumaczył tę myśl: „Lubiłem dzia-
łać w  tym poczuciu, że patrzy na mnie mój biskup, jak  gdyby to było spojrzenie Boga. Było 
to dla mnie wśród innych szczególną podporą i zabezpieczeniem przed samym sobą; nie mo-
głem bardzo odbiec od prawdy, gdy miałem powód wierzyć, że mu się pod żadnym względem 
nie podobam” — tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 117. Tłumaczenie S. Gąsiorowskiego 
jest dosłowne, wydaje się jednak, że przez to trudniej jest odczytać sens myśli Newmana, według 
którego to jego niewłaściwe postępowanie w oczach biskupa decydowało o zejściu ze słusznej 
drogi prawdy, nie zaś wrażenie, jakie jego osoba wywierała na biskupie. 

26 Tenże, Parochial and Plain Sermons, t. 4, London — New York — Bombay — Calcutta 
1909, s. 177.

27 Tenże, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 96. Por. tekst oryginalny: „[...] obe-
dience to our ecclesiastical superior may subserve our growth in illumination and sanctity, even 
though he should command what is extreme or inexpedient, or teach what is external to his 
legitimate province” — J.H. Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine, Lon-
don — New York — Bombay — Calcutta 1909, s. 87.

28 Por. tenże, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 362; tenże, Development 
of Christian Doctrine, dz. cyt., s. 399.
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nu, uznawał, że najbardziej wyjątkową rzeczą, którą można polecić na 
całe życie, jest „niezmienne posłuszeństwo” (uniform obedience)29: „[...] 
najszczęśliwszy stan życia bowiem to ten, w którym nie rozkazujemy 
albo kierujemy, ale wyłącznie słuchamy; nie musimy wybierać dla siebie, 
ale mamy wyznaczoną drogę obowiązków, tryb życia i własny los”30.

Wyjątkiem od zobowiązania do posłuszeństwa wobec przełożonego 
kościelnego była dla Newmana sytuacja, w której pojawiłby się konflikt 
sumienia, tj. rozporządzenia głowy Kościoła przeciwstawiałyby się jego 
wewnętrznemu dyktatowi, a materia związana z odniesieniem do praw-
dy byłaby poważna i rażąca, jak w przypadku herezji. W tej sytuacji ktoś, 
kto  chciałby pozostać posłuszny w większej mierze przełożonemu niż 
własnemu sumieniu, sprowadziłby na siebie postępującą „chorobę mo-
ralną” (moral sickness), zmierzającą do degradacji osoby31. Stałoby się tak, 
ponieważ dyscyplina zewnętrzna, narzucona przez inną osobę, nie speł-
niałaby już swojej funkcji, polegającej na podtrzymywaniu w prawdzie.

Newman zrezygnował z cząstkowego światła i świętości, które mógł 
zyskać od Boga za pośrednictwem przełożonych anglikańskich, na rzecz 
światła i świętości pełnej i ostatecznej, dzięki posłuszeństwu wobec 
posiadających sukcesję apostolską następców Apostołów w postaci bi-
skupów rzymskich32. W kazaniu z 1838 roku pytał retorycznie: „Kiedy 
zbliżamy się do biskupów, którzy stoją w centrum posługi kapłańskiej 

29 Henry Hammond, zapytany przez swojego przyjaciela i biografa Johna Fella (1625-1686) 
na łożu śmierci o tę wyjątkową rzecz na całe życie, wskazał na tak rozumiane posłuszeństwo — 
zob. H. Hammond; za: J.H. Newman, Parochial and Plain Sermons, t. 3, London — New York 

— Bombay — Calcutta 1907, s. 205.
30 Tamże. Jest to interpretacja przesłania Henry’ego Hammonda przez Johna Fella.
31 Por. J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 137-138; tamże [tekst anglojęzyczny], 

dz. cyt., s. 141.
32 Newman przed nawróceniem wierzył, że sukcesję apostolską posiadają trzy wyznania 

chrześcijańskie: anglikanizm, rzymski katolicyzm i prawosławie, z tej racji, że można przypisać 
im znamiona katolickości (catholicity), starożytności (antiquity) i nauczania opartego na zgo-
dzie Ojców Kościoła (consensus of the Fathers); ostatecznie uznał jednak jej brak w swoim Ko-
ściele. Kościoły te — według Lectures on the Prophetical Office of the Church Newmana (1837) 

— miały przejąć wiążącą wszystkich chrześcijan tradycję hierarchiczną (episcopal tradition), 
chociaż przed konwersją Newman uważał, że rzymski katolicyzm na soborze Trydenckim, dołą-
czył do tej tradycji błędy pochodzące z domniemań teologicznych, tzw. dodatki, które jako część 
tradycji profetycznej, podobnie jak objawienia prywatne, nie powinny być podawane do wierze-
nia w formie dogmatu — por. A. Dulles, Authority in the Church, w: The Cambridge Companion 
to John Henry Newman, eds. I. Ker, T. Merrigan, Cambridge 2009, s. 173.
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i szafarstwa sakramentami, kogo mamy przed sobą, jeśli nie Dwunastu 
Apostołów, obecnych, choć niewidzialnych?”33.

3.1. Posłuszeństwo wobec biskupa Oksfordu

Posłuszeństwo Newmana okazywane własnemu biskupowi miało 
realne odzwierciedlenie w podejmowanych przez niego decyzjach. Kie-
dy w 1838 roku dowiedział się o wątpliwościach biskupa Oksfordu Ri-
charda Bagota, dotyczących treści „Tracts for the Times”, natychmiast 
wstrzymał ich wydawanie34. Uznał, że jeśli „Jego Lordowska Mość”35 
wskaże konkretne zastrzeżenia w traktatach, wówczas zabierze głos 
ex cathedra, jako że materia dotyczyła przekazywania prawdy i formo-
wania umysłów czytelników36. Biskup Bagot, zaskoczony reakcją New-
mana, że  jego słowa zostały potraktowane przez niego tak poważnie, 
odpowiedział, że nie miał zamiaru potępić Traktatów37.

O oddaniu i życzliwości Newmana względem własnego biskupa 
miejsca — Richarda Bagota świadczy dedykacja, którą umieścił w tym 
samym roku w Lectures on the Doctrine of Justification. Pisał ją niewąt-
pliwie z dużą satysfakcją, towarzyszącą stawianiu ostatnich zdań wraz 
ze szczerym uczuciem wobec osoby, z myślą o której napisał to dzieło: 

Prawemu i Czcigodnemu Ojcu w Bogu, Richardowi, Lordowi i Bisku-
powi Oksfordu, Dziekanowi Canterbury, Kanclerzowi Wielce Szlachet-
nego Orderu Podwiązki, ten tom został spisany. Z uczuciem głębokiego 
szacunku dla jego Świętej Godności, uległego posłuszeństwa dla jego 

33 J.H. Newman, Parochial and Plain Sermons, t. 4, dz. cyt., s. 177.
34 Zob. tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 150. Newman nie wskazywał imiennie na tego 

biskupa, jednak jego osoba kryje się za określeniem „mój biskup” — zob. tamże. Richard Bagot 
był w latach 1829-1845 zarówno biskupem Oksfordu, jak i dziekanem Canterbury. Na ten okres 
przypada również zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury Williama Howleya, pełniącego swój 
urząd w latach 1828-1848.

35 Zwrot „Jego Lordowska Mość” był używany przez Newmana w listach skierowanych 
do biskupa Richarda Bagota, w których zapewniał o swoim posłuszeństwie — zob. tamże,  
s. 150-151, 167.

36 Newman twierdził: „Najlżejsze słowo biskupa ex cathedra jest ciężkie. Sąd jego o książce 
nie może być powierzchowny. Jest to rzadki wypadek” — tamże [tekst anglojęzyczny], dz. cyt., 
s. 155-156. S. Gąsiorowski przetłumaczył wyrażenie rare occurrence jako „rzadkie wydarzenie” 

— por. tamże, s. 150.
37 Por. A. Dulles, Authority in the Church, dz. cyt., s. 174.
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autorytetu Biskupa, wdzięczności za otrzymaną życzliwość; Jego Lor-
dowskiej Mości wierny i oddany sługa, Autor38.

Newman dbał o to, by zawsze postępować zgodnie z poczuciem 
obowiązku, który był potwierdzany przez jego sumienie, wówczas gdy 
dostrzegał właściwe okoliczności (tj. wypowiedzi ex cathedra39), ob-
ligujące go do odpowiedzi posłuszeństwem na wskazania swojego bi-
skupa40. To sumienie decydowało wówczas, czy te okoliczności zaszły. 
Dla Newmana po jego pozytywnym rozeznaniu: „Sprzeciwiać się bisku-
powi znaczyłoby stanąć na całkowicie na fałszywej pozycji”41.

Nadszedł jednak w życiu Newmana taki czas, kiedy stanął na „fał-
szywej pozycji” względem biskupa Oksfordu lub — jak pisał w innym 
miejscu Apologii — wykonał „fałszywy krok”, będąc w Kościele anglikań-
skim42. Pół roku po pierwszych krytycznych wypowiedziach biskupów 
Newman uroczyście zaprotestował. Tło jego decyzji było złożone. W lu-
tym 1841 roku opublikował Traktat 90, na który biskupi anglikańscy za-
reagowali jego potępieniem43. Początkowo Newman, w imię posłuszeń-
stwa swojemu przełożonemu, był skłonny wycofać swoją publikację lub 
przyznać, że zawierała błędne konkluzje, ale rozeznając, że to, co napi-
sał, było prawdą, nie chciał dłużej słuchać biskupów. Jednocześnie był 
świadomy dalszych konsekwencji swojego uporu i tego, że będzie mu-
siał albo odstąpić od swoich przekonań, albo opuścić Wspólnotę angli-

38 J.H. Newman, Lectures on the Doctrine of Justification, London — New York — Bombay — 
Calcutta 1908, strona potytułowa.

39 J.H. Newman używał terminu ex cathedra przed swoją konwersją dla podkreślenia auto-
rytatywnego charakteru wypowiedzi biskupów anglikańskich — zob. tenże, Apologia pro vita 
sua, dz. cyt., s. 150, 312.

40 Newman tak zwracał się do swojego biskupa w jednym z listów: „Szczerze — jak ufam — 
mógłbym powiedzieć, że odczułbym żywszą przyjemność z przeświadczenia, iż poddaję się wy-
raźnemu osądzeniu przez Waszą Lordowską Mość w sprawie tego rodzaju, niż mógłbym ją mieć 
nawet przy najszerszej poczytności tomów, o które idzie. Wasza Lordowska Mość nie uważał 
za potrzebne uciec się do takiego środka, ale ja czułem wówczas i zawsze, że gdyby Pan kiedyś 
to postanowił, byłbym zobowiązany do posłuszeństwa” — tamże, s. 151. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że Newman powoływał się na pewne okoliczności, które wyraził jako „sprawa tego 
rodzaju”. Istnieją zatem inne sprawy, które nie wchodzą w kompetencję zwierzchnika Kościoła 
i nie zobowiązują wiernych do posłuszeństwa.

41 Tamże, s. 288.
42 Zob. tamże, s. 165.
43 Traktat 90 nosi tytuł: Uwagi o niektórych fragmentach w 39. Artykułach wiary (Remarks 

on Certain Passages in the Thirty-Nine Articles).
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kańską. Ostatecznie stał się „obcym ciałem”, niezdolnym do asymilacji 
ze swoim Kościołem44. Nie mógł w nim dłużej trwać, skoro tych dwóch 
nauczycieli — biskup i sumienie — nie zgadzało się ze sobą w ważnych 
dla jego zbawienia kwestiach.

Newman nabrał przekonania, że protesty biskupów, wymierzone 
przeciw Traktatowi 90, wskazują na prawdy bronione przez Wspól-
notę anglikańską, które jako takie świadczą przeciw jej apostolskiemu 
pochodzeniu45. Fakt braku ich zgodności z prawdą odkrytą w sumieniu 
postawił go przed wyborem między dwoma autorytatywnymi głosami. 
Posłuchał sumienia. Stało się to, co Newman przewidywał w przypadku 
sytuacji spornych pomiędzy autorytetem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Więź z jednym z głosów wzywających go do posłuszeństwa „została ze-
rwana” pod wpływem niezmiennego zobowiązania dyktowanego przez 
wyższy z nich, aby podążać za wskazywaną przez niego prawdą i po-
rzucić błędy drugiego. Newman silnie odczuł rozejście się dróg prawdy 
ze swoim biskupem, podążając za nim tak długo, jak było to możliwe: 

„[...] im bardziej bezwarunkową cześć oddaje się biskupowi, tym moc-
niejsze będzie odczucie jego herezji. Sznur wiąże i podtrzymuje, dopóki 
nie zostanie zerwany”46.

Następstwem nieustępliwego stanowiska biskupów wobec katolic-
kiego rozumienia 39. Artykułów wiary anglikańskiej47, które Newman 
wyłożył w Traktacie 90, i związanego z tym konfliktu sumienia, była re-

44 Por. słowa Newmana: „Wyczuwa się słusznie, iż jestem obcym ciałem i nie mogę zasy-
milować się z Kościołem angielskim (Church of England)” — tamże, s. 328; por. tamże [tekst 
anglojęzyczny], s. 349.

45 Newman był świadomy ciężaru sprzeciwu biskupów anglikańskich wobec katolickiego ro-
zumienia Artykułów Elżbietańskich, które zawarł w Traktacie 90: „Niepokoją mnie one [zarzuty 
biskupów — N.L.] z dwojakich względów: po pierwsze jako w pewnym sensie protesty i świa-
dectwa złożone wobec mojego sumienia co do własnej niewierności wobec Kościoła angiel-
skiego, a następnie jako przykłady jego nauczania i oznaki, jak on jest daleki nawet od dążenia 
do katolicyzmu” — tamże, s. 314.

46 Tamże [tekst anglojęzyczny], s. 256.
47 W odróżnieniu od protestanckiej, katolicka interpretacja miała być, według Newmana, 

doktryną zgodną z doktrynami Ojców Kościoła, a w szczególności pismami Atanazego i Augu-
styna, przy jednoczesnym odrzuceniu nauczania o predestynacji tego ostatniego — por. tamże, 
s. 217. Odczytywane literalnie Artykuły stanowią, zdaniem Newmana, „test” tożsamości wyzna-
niowej, „test przeciw romanizmowi” — zob. tenże, The Via Media of the Anglican Church, t. 1, 
London — New York — Bombay 1901, s. 235; zob. tamże, t. 2, London — New York — Bombay 

— Calcutta 1908, s. 428.
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zygnacja przez niego wiosną 1841 roku z członkostwa w ruchu oks-
fordzkim48. Pojawia się w tym miejscu pytanie, dlaczego przez dwa lata 
zwlekał jeszcze z rezygnacją z probostwa St. Mary, przejściem do sta-
nu świeckiego i konwersją, skoro podczas pobytu w Littlemore uznał, 
że  tylko formalnie przynależy do Wspólnoty anglikańskiej? Newman 
postanowił poczekać na dalsze ruchy przełożonych kościelnych, jednak 
sytuacja nie uległa zmianie:

Biskupi jeden po drugim zaczęli mnie oskarżać. Był to ruch formal-
ny i  zdecydowany. To było prawdziwe „porozumienie”; zniweczono 
wszystko, na mocy czego działałem zaraz po ukazaniu się Traktatu 90 
[...] Szli tą drogą, kierując zarzuty przeciwko mnie przez całe trzy lata. 
Uznałem to za potępienie; było ono jedynym, jakie było w ich mocy49.

Jednocześnie John Henry był niezmiennie i całkowicie przekonany, 
że biskupi tkwią z schizmie. Prawda jego sumienia zerwała niejako sznur 
nauczania i dyscypliny kościelnej, które okazały się herezją i fałszywym 
świadectwem. Jednak przez kolejne lata sądził, że sprawa okaże się 
ostatecznie nieporozumieniem, a on obroni swoje racje, które w końcu 
zostaną uznane przez władze kościelne za słuszne50. Tak się jednak nie 
stało. Na powściągliwe działanie Newmana ze względu na przedłożone 
racje wskazuje jego przekonanie, że pewne idee teologiczne potrzebu-
ją czasu, zanim zostaną zaakceptowane przez Kościół, i bez wyczucia 
odpowiednich okoliczności do ich podjęcia, nie mogą być rozwijane 
na własną rękę. Takie pouczenie wynikało dla Newmana z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa:

Czytanie historii kościelnej, gdy byłem anglikaninem, zwykle silnie mi 
uprzytamniało, jak początkowym błędem tego, co się później stało he-
rezją, było wysuwanie jakiejś prawdy wbrew zakazowi władzy, w czasie 
nieodpowiednim. Każda rzecz ma swój czas i niejeden pragnie napra-
wy jakiegoś nadużycia lub pełniejszego rozwinięcia pewnej doktryny 

48 Newman tak uzasadnił swoją rezygnację z uczestnictwa w ruchu: „Nie mogłem piastować 
urzędu w jego służbie [Kościoła anglikańskiego — N.L.], jeśli mi nie było wolno trzymać się 
katolickiego sensu Artykułów” — tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 240.

49 Tamże [tekst anglojęzyczny], s. 243. 
50 Newman tak zareagował na potępienie jego traktatu przez biskupów anglikańskich: 

„Gdybym został zmuszony do milczenia, nie mógłbym pozostać w Kościele [...] a przeto, po-
nieważ nie jestem zobowiązany do milczenia, postaram się to wykazać” — tamże [tekst pol-
skojęzyczny], s. 230.
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lub zastosowania szczególnej polityki, ale zapomina zapytać, czy nad-
szedł odpowiedni czas ku temu51.

Newman musiał uznać, że skoro w ciągu kilku lat żaden biskup nie pod-
jął się konstruktywnej krytyki jego argumentów, wobec tego nie tyle jest to 
kwestia niewłaściwego czasu, co braku racjonalnego uzasadnienia dla sta-
nowiska przeciwnego. Nie uważał, że postępuje nielojalnie wobec swoich 
przełożonych, którym winien był posłuszeństwo. Przyjmował za właściwą 
postawę służbę z miłością własnemu biskupowi, jeśli jego nauczanie jest 
zgodne z głosem sumienia. W sytuacji konfliktu, wskazywał na potrze-
bę dalszego posłuszeństwa oraz jednoczesnego rozeznania rangi błędu, 
któremu mógł ulec. Uznawał też za słuszne wejście w dialog z biskupem 
w sprawach istotnych, tj. związanych z dobrem Kościoła powszechnego 
oraz jego doktryną, natomiast w pozostałych przypadkach zalecał po-
słuszeństwo bezwzględne. Poglądy te opierał na nauczaniu św. Ignacego 
Antiocheńskiego, który w Liście do Filadelfów stwierdzał: „Wszyscy bo-
wiem, którzy należą do Boga i do Jezusa Chrystusa, stoją przy biskupie” 
oraz „Bez biskupa nic nie czyńcie”52. Jednocześnie św.  Ignacy zwracał 
uwagę na możliwość uwiedzenia wiernych przez fałszywe nauki (Newman 
uznał też taką możliwość w odniesieniu do biskupa, który nie reprezentu-
je Kościoła Chrystusowego) i w związku z tym przestrzegał: „Kto  idzie 
za sprawcą rozdwojenia, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Kto w obcej 
żyje nauce, nie ma udziału w męce Pańskiej”53.

Jako że sprawa rozumienia 39. Artykułów wiary była dla Wspólnoty 
anglikańskiej kwestią najwyższej wagi, Newman nie ustępował ze swo-
jego stanowiska w ich interpretacji, a okres czterech lat (1841-1845), 
które pozostały do jego konwersji, utwierdził go w słuszności własnego 
przekonania.

Newman przedkładał nad wierność wobec zwierzchnika kościelnego 
biblijne napomnienie z Apokalipsy św. Jana (Ap 3,15-16), by unikać let-
niości i starać się gorliwie służyć Bogu, który w przeciwnym razie wy-

51 Tamże, s. 376-377.
52 J.H. Newman, Essays Critical and Historical, t. 1, London — New York — Bombay — 

Calcutta 1907, s. 255; I. Antiocheński, List do Kościoła w Filadelfii, 3, 2; 7, 2, w: Pisma Ojców 
Apostolskich, t. 1, red. J. Sajdak, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924, s. 233-234.

53 J.H. Newman, Essays Critical and Historical, t. 1, dz. cyt., s. 256; I. Antiocheński, List 
do Kościoła w Filadelfii, 3, 3, dz. cyt., s. 233.
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rzuci go ze swoich ust. Za prawdziwą uznał regułę, według której: „[...] ci, 
co żywią uczucia lojalne wobec swych przełożonych, są tymi, którzy albo 
z największą miłością służą lub najbardziej gorliwie protestują”54.

Inaczej jednak należy postępować w sytuacji grzechu lub zaniedbania 
przełożonego, nawet w przypadku defektów jego wiedzy. Należy wów-
czas podjąć modlitwę w jego intencji, dalej zachowując posłuszeństwo, 
i  nie  kierować się chęcią odwetu55. Jest to postawa na wskroś biblijna, 
której wzorem był król Dawid w relacji do swojego prześladowcy — Saula:

„Zachowywał się mądrze na wszystkich swoich drogach i Pan był z nim” 
(Sm 18,14). Okrucieństwo Saula było skrajnym przypadkiem, a mimo 
to „[...] oczy Dawida spoglądały prosto” i „nie odwrócił się w prawo 
ani w lewo”. Nadal szanował Saula jako ustanowionego na tronie przez 
wszechmogącego Boga56.

W postawie posłuszeństwa wiernych wobec przełożonego kościelne-
go Newman dostrzegał sposób na zabezpieczenie porządku w Kościele, 
rozumianego jako troska o utrzymanie „wspólnoty serca” między 
chrześcijanami. Wspólnota ta oparta jest na wyznawaniu jednej wiary 
i udziale w tych samych sakramentach57. Na kilka lat przed pojawieniem 
się wątpliwości na drodze wiary, jeszcze jako gorliwy anglikanin pisał 
w 1836  roku: „Forma doktryny, system praw, więź podporządkowa-
nia łącząca wszystkich w jedno, jest następnym najlepszym sposobem 
[po bezpośrednim nauczaniu przez Jezusa swoich uczniów — N.L.] za-
pewnienia stabilności świętej prawdy”58.

Ponadto uznawał, że w Kościele każdy sprawuje właściwą sobie funk-
cję, wynikającą z zajmowanego stanowiska. Uważał, że „[...] jak nauczy-
ciele są zobowiązani do nauczania, tak też i słuchacze do słuchania”59. 
Tak samo też można stwierdzić, że jak przełożeni zostali wyznaczeni, 
by zarządzać, tak podwładni do okazywania im posłuszeństwa.

54 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 257.
55 „Jeśli oni są w błędzie, pomódlmy się za nich, nie porzucając ich” — tenże, Parochial and 

Plain Sermons, t. 3, dz. cyt., s. 198.
56 Tamże. Newman nawiązał w tym fragmencie do postawy króla Judy Jozjasza: „Czynił on 

to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył we wszystkim drogą praojca swego, Dawida — 
nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo” — 2 Krl 22,2; 34,2.

57 Por. J.H. Newman, Parochial and Plain Sermons, t. 3, dz. cyt., s. 200.
58 Tamże, s. 199.
59 Tamże.
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Newman uznawał nieposłuszeństwo wobec przełożonego kościelne-
go za uzasadnione jedynie w dwóch przypadkach: samowykluczenia się 
przez niego z Kościoła z powodu zaciągnięcia na siebie ekskomuniki, 
będącej następstwem głoszenia herezji60 lub też odłączenia się od Ko-
ścioła przez wiernego, który odczuwałby nieprzejednany konflikt sumie-
nia w tej samej materii61. W odniesieniu do tego, co spotkało Newmana, 
wykluczył pierwszą ewentualność, gdyż nie było możliwe, aby wszyscy 
biskupi potępiający Traktat 90 odstąpili od prawowiernej nauki Kościo-
ła, i tym samym czuł się zobowiązany do wycofania się z życia tej Wspól-
noty. W 1841 roku zrezygnował z prowadzenia wykładów na uniwersy-
tecie i członkostwa w ruchu oksfordzkim, dwa lata później z probostwa 
St. Mary i pełnienia posługi kapłańskiej, aż w końcu podjął decyzję 
o konwersji na katolicyzm. W ten sposób pozostał w zgodzie zarówno 
z własnym sumieniem, jak i anglikanizmem, który mylnie utożsamiał 
w czasie działalności w ruchu oksfordzkim z gałęzią katolicyzmu.

Zdaniem Newmana autorzy 39. Artykułów (1563), uzgodnionych 
przez Konwokację już w 156262, nie występowali przeciwko Kościołowi 
rzymskiemu, ponieważ pisali je jeszcze w czasie trwania obrad Soboru 
Trydenckiego (1545-1563), ale sprzeciwiały się one najwyższej władzy 
papieża. Działali więc nie z pobudek religijnych, lecz politycznych63. 

60 W jednym ze swoich kazań Newman określił kryteria umożliwiające wypowiedzenie po-
słuszeństwa przy jednoczesnym pozostawaniu w jedności z całym Kościołem: „Błąd musi zo-
stać nazwany po imieniu, który jeden lub drugi nauczyciel utrzymuje. Zwyczajna i praktyczna 
sprawa, o której musimy zdecydować, to, czy jego błąd jest taki, że zawiesza jego moc szafar-
stwa sakramentami. Błąd ów musi być rzeczywiście nadzwyczajny i potworny, aby to osiągnąć 
i na pewno ta posługa sakramentów, nie zewnętrzne słowa — duch a nie litera — jest jego głów-
ną siłą i naszą podstawową potrzebą. Jest w naszym interesie, interesie naszej duszy, trzymanie 
się tych, którzy służą Bożym dziełom, nawet jeśli grzeszą oni w wielu rzeczach. To jest także 
nasz obowiązek” — tamże, s. 198.

61 Newman zauważał, że człowiek, który wyznaje w sumieniu inne prawdy, niż te nauczane 
w Kościele, staje się w obrębie jego wspólnoty „obcym ciałem” — zob. tenże, Apologia pro vita 
sua, dz. cyt., s. 328.

62 Tenże, „Tracts for the Times”, t. 6, nr 90, 1841, [wyd. on-line] 2007, http://www.newman-
reader.org/works/times/index.html [dostęp: 1.12.2017], s. 344.

63 W Artykułach znajdują się dwa bezpośrednie odniesienia do Kościoła rzymskiego. W ar-
tykule XXXVII mowa jest o tym, że „Jurysdykcja Biskupa Rzymu nie sięga Królestwa Anglii”. 
Z kolei w artykule XVIII, iż „Kościół rzymski zbłądził nie tylko sposobem życia i obrządku, 
lecz również w kwestii wiary” — 39 Artykułów wiary anglikańskiej, b.m.w. 1563, http://do-
cplayer.pl/17323978-39-artykulow-wiary-kosciola-anglikanskiego-z-1563-roku.html [dostęp: 
1.12.2017], art. XXXVII, XVIII.
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Jak pisał w Apologii: „Supremacja papieża była esencją «papizmu», wo-
bec którego Naczelna Głowa czy Rządca Kościoła Angielskiego zajął tak 
gwałtownie wrogie stanowisko w czasie układania Artykułów”64.

Innym zarzutem Newmana wobec Artykułów był widoczny w nich 
brak precyzji języka, tak iż czasem dopuszczały one skrajne możliwości 
interpretacji, jakby celowo w ten sposób zostały ułożone, aby stać się 
atrakcyjne zarówno dla protestantów, jak i chwiejących się w swojej wie-
rze rzymskich katolików65. Do tej kwestii odwoływał się w przywoływa-
nym już Traktacie 90, w którym stwierdza: „Artykuły są skonstruowane 
w oparciu o zasadę pozostawienia otwartymi wielu kwestii, wokół któ-
rych spór się obraca. Ustalają one szerokie krańcowe prawdy, a milczą 
o ich uzgodnieniu”66.

W tym samym 1841 roku, kiedy Newman był zaalarmowany pro-
testem biskupów, przy jednoczesnym milczącym przyzwoleniu osób 
świeckich, stanął przed kolejnym konfliktem sumienia. 5 listopada tego 
roku Parlament angielski uchwalił ustawę zatwierdzającą biskupstwo 
jerozolimskie, które miało jednoczyć obok anglikanów także protestan-
tów i prawosławnych, bez potrzeby wyrzeczenia się przez nich błędów 
doktrynalnych, oraz konsekrować biskupów spoza granic Anglii bez 
wymagania złożenia przez nich przysięgi na wierność królowi jako „naj-
wyższemu Zwierzchnikowi Kościoła Anglii” (Supreme Governor of the 
Church of England)67. Konflikt ten potęgowało trzecie jego odkrycie, 
a mianowicie uświadomienie sobie, że anglikanie w sporach z Rzymem 
przypominali w swoich postawach półarian z IV wieku. Stawało się 

64 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 155.
65 Por. tamże, s. 156.
66 Tenże, „Tracts for the Times”, nr 90, dz. cyt., s. 345. Chociaż Newman zauważał, że Arty-

kuły sprzeciwiają się doktrynie transsubstancjacji, postulował, by wyznawanie jej nie było prze-
szkodą dla bycia anglikaninem, co wyraził w swojej autobiografii następująco: „Żądałem [...] 
prawa twierdzenia wraz z Hookerem, że transsubstancjacja nie stanowi powodu do zerwania 
wspólnoty” — tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 171.

67 Zob. tamże, s. 233. Akt supremacji uchwalony przez Henryka VIII w 1534, ponownie 
zaś w 1559 roku przez Elżbietę I, zobowiązywał osoby sprawujące urzędy publiczne i kościelne 
w Anglii do składania przysięgi na wierność królowi (Ought of Supremacy). W 1562 roku aktem 
królewskim (Supremacy of the Crown Act) zobligowani do niej zostali także kandydaci na studia 
wyższe oraz członkowie parlamentu. W 1560 obowiązek przysięgi został przyjęty w Irlandii. 
Szkocja pozostała wierna jurysdykcji papieża. Akt supremacji został unieważniony przez angiel-
ski parlament w 1969 roku wraz z uchwaleniem Prawa Statutowego.
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dla niego coraz bardziej wyraźne, że wszystkie te sprawy miały związek 
ze strukturami kościelnymi i prawdami wiary.

W tym kontekście, po rozpoznaniu przez Newmana rangi błędów za-
stanych we Wspólnocie anglikańskiej i ich istotnego znaczenia, poszedł 
za głosem sumienia. Znakiem tego wyboru był protest z 11 listopada 
1841 roku, wysłany do arcybiskupa Canterbury Williama Howleya oraz 
biskupa Oksfordu Richarda Bagota. List do anglikańskich hierarchów 
stanowił jeden z ostatnich tak wyraźnych zwiastunów, poprzedzających 
jego konwersję na katolicyzm, do której doszło cztery lata później. New-
man pisał w nim:

Czynię ten bardzo poważny akt z posłuszeństwa wobec mojego po-
czucia obowiązku. Jeśli Kościół angielski ma wstąpić na nową drogę 
i przyjąć nowy wygląd, to później będzie dla mnie bardziej przyjemnym 
pomyśleć, że nie zniosłem tego, by się wydarzył tak smutny wypadek, 
bez złożenia świadectwa przeciw niemu [...] Zważywszy, że przyjmowa-
nie do łączności ze sobą osób trwających w herezji bez ich formalnego 
wyrzeczenia się błędów posuwa się daleko w kierunku uznania tejże 
[...] Na tych podstawach, ja, na moim stanowisku, jako ksiądz Kościoła 
w Anglii i proboszcz parafii Panny Marii w Oksfordzie, aby ulżyć moje-
mu sumieniu, niniejszym uroczyście protestuję przeciw wyżej wymie-
nionemu zarządzeniu i odrzucam je jako zmieniające dzisie jsze 
podstawy, zmierzające do jego dezorganizacji68.

Ostatecznie Newman wypowiedział posłuszeństwo przełożonym 
anglikańskim, wyznającym błędną doktrynę. Pragnął podążać drogą 
prawdy, która wiedzie ku pełni życia, nie zaś odstępstwa. Poszukiwał 
Kościoła, który posiada narzędzia zbawienia w postaci ważnie sprawo-
wanych sakramentów i jemu chciał pozostać wierny. Newman uznał 
m.in. „zarówno doktrynę, jak i praktykę celibatu”, utrzymywane gorli-
wie przez Kościół rzymski, jako mające swoje korzenie w czasach apo-
stolskich69. Analizując historię Kościoła, stwierdził również, że „zasada 

68 Tamże, s. 235-237 [ostatnie zdanie w tłumaczeniu własnym]; por. tamże [tekst angloję-
zyczny], dz. cyt., s. 252. S. Gąsiorowski tłumaczy zdanie: „[...] do hereby solemnly protest against 
the measure aforesaid, and disown it, as removing our Church from her present ground and 
tending to her disorganisation” następująco: „[...] uroczyście protestuję przeciw wymienionemu 
zarządzeniu i nie uznaję go za zmieniające dzisiejsze podstawy Kościoła i zmierzające do jego 
dezorganizacji”; sens obydwu tłumaczeń jest odmienny.

69 Por. tamże [tekst anglojęzyczny], s. 124.
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dogmatu i  ekonomia sakramentalna [...] zostały lepiej zabezpieczone 
w Rzymie, niż w Kościele anglikańskim”70.

Newman zrozumiał, że Kościół państwowy mógł być jedynie lokalną 
częścią Kościoła rzymskiego, w przeciwnym razie był niczym71, zaled-
wie „czysto narodową instytucją” i że jako taki „nie miał prawa do niego 
[tzn. wymagać posłuszeństwa — N.L.], chyba że pod warunkiem, iż jest 
częścią jednej katolickiej wspólnoty”72. Wspólnota anglikańska, w prze-
ciwieństwie do Kościoła rzymskiego, nigdy jednak nie spełniła tego wa-
runku; jako twór ludzki pozostała — zdaniem Newmana — nicością73. 
Pogląd ten wyznawał z zachwytem, towarzyszącym odkryciu nowej 
prawdy: 

[...] moje oczy jakby nagle przejrzały [...] Wtedy poznałem od razu ja-
kąś rzeczywistość, co było dla mnie czymś zupełnie nowym. Poczułem, 
że nie buduję sobie Kościoła wysiłkiem myśli, że nie potrzebuję składać 
wyznania wiary w niego; nie potrzebowałem z trudem zajmować jakie-
goś stanowiska, lecz dusza moja zwróciła się do niego z ulgą i spokojem, 
i patrzyłem na niego prawie biernie, jakby na wielki obiektywny fakt. 
Spojrzałem na niego, na jego obrzędy, jego ceremoniał i jego przyka-
zania, i rzekłem: „To jest religia”. A potem spojrzałem wstecz na biedny 
Kościół anglikański, dla którego trudziłem się tak bardzo, i na wszystko 
co się z nim wiązało, i pomyślałem o naszych rozmaitych próbach wy-
posażenia go doktrynalnego i estetycznego, i wydawał mi się największą 
nicością74.

70 Por. tamże, s. 214; por. tamże [tekst polskojęzyczny], dz. cyt., s. 205.
71 Por. tamże [tekst anglojęzyczny], dz. cyt., s. 95; por. tamże [tekst polskojęzyczny], dz. cyt., 

s. 93.
72 Por. tamże [tekst anglojęzyczny], dz. cyt., s. 257, 455; por. tamże [tekst polskojęzyczny], 

dz. cyt., s. 242, 425.
73 Newman zastrzegał, że wyrażając dosadną opinię na temat wspólnoty anglikańskiej, 

nie czynił tego w konwencji satyry lub z pogardy. Podkreślał, że jeśli nie ocenia się jej w kontek-
ście prawowierności i starożytności doktryn, może być uznana za wspaniały twór; wówczas nie 
sprawdza się też powiedzenie: „Aut Caesar aut nullus”. Por. „I speak plain, serious words. As peo-
ple call me credulous for acknowledging Catholic claims, so they call me satirical for disowning 
Anglican pretensions; to them it is satire; but it is not so in me. What they think exaggeration, 
I think truth. I am not speaking of the Anglican Church in any disdain, though to them I seem 
contemptuous. To them of course it is «Aut Caesar aut nullus», but not to me. It may be a great 
creation, though it be not divine, and this is how I judge of it” — tamże, s. 456. Fragment ten został 
pominięty w tłumaczeniu S. Gąsiorowskiego.

74 Tamże [tekst polskojęzyczny], dz. cyt., s. 425-426; por. tamże [tekst anglojęzyczny], 
dz. cyt., s. 455-456.
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Newman po konwersji nie stracił istotnych dla obydwu wyznań 
przekonań o wartości dogmatu oraz o potrzebie posłuszeństwa wobec 
przełożonych kościelnych, ale zyskał brakującą w anglikanizmie jasną 
wykładnię nauczania w postaci Magisterium Kościoła. W Logice wiary 
przedstawił główny motyw, który skłania konwertytów do zmiany religii 
lub wyznania, ujawniając tym samym swój osobisty powód: „Przychodzą 
nie dlatego, żeby stracić to, co mają, lecz dlatego, żeby zyskać to, czego 
nie mają, i żeby za to, co mają, otrzymali jeszcze więcej”75. Właśnie dzię-
ki temu wyrazistemu głosowi biskupów katolickich z Biskupem Rzymu 
na czele, Newman czuł, że nie może zbłądzić w wierze, a jego sumienie 
jest chronione przed błędnym rozpoznaniem prawdy i oceną sytuacji.

W Discourses to Mixed Congregations z 1849 roku Newman przypi-
sał Magisterium Kościoła, które nazwał „żywą wyrocznią” (living oracle) 
i „żywym autorytetem” (living authority) w kwestii nieomylnego naucza-
nia, istotę chrześcijańskiej wiary, uznając za tradycję apostolską „podda-
nie się” (submission) jego interpretacji zamiast „prywatnemu osądowi” 
(private judgment). Przyjmowanie bowiem własnej oceny w odniesieniu 
do prawd Pisma Świętego sugerowałoby uznanie siebie samego za „naj-
wyższy autorytet [w kwestiach teologicznych]”76.

Newman opuszczał przełożonych anglikańskich, którzy mogli przy-
należeć do różnych frakcji wewnątrz anglikanizmu, takich jak ewange-
licy, liberałowie, anglokatolicy lub zwolennicy Kościoła państwowego 
i przedstawiać sprzeczne interpretacje zawartych w Piśmie Świętym 
prawd wiary77. Wspólnota anglikańska jako wewnętrznie podzielona, 
pomimo na pozór jednoczących ją urzędów arcybiskupa Canterbury 
i Yorku, budziła pod tym względem w Newmanie niepokój. W Sermons 

75 Tenże, Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Warszawa 1989, s. 198.
76 Zob. tenże, Discourses to Mixed Congregations, dz. cyt., s. 199-200. Newman pytał: 

„Czy  nie jest pewne, że wiara w czasach Apostołów polegała na poddaniu się [interpretacji 
Magisterium, zamiast osądzie prywatnym — N.L.]? [...] W czasach Apostołów wiara podpo-
rządkowana była żywemu autorytetowi; to właśnie czyniło ją tak charakterystyczną; to właśnie 
uczyniło z  niej akt poddania się; to właśnie wyeliminowało prywatny sąd w sprawach religii. 
Jeśli nie będziesz zważał na żywy autorytet i będziesz targował się o prywatny osąd, to od razu 
powiedz, że nie masz wiary apostolskiej” — tamże, s. 207.

77 Por. L.F. Tuninetti, Nawróceni są niebezpieczni, tłum. R. Skrzypczak, „Fronda”, nr 56, 2010, 
s. 117.
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on Subjects of the Day z lat 1824-1843, Newman rozwijał tę myśl, jawiąc 
się jako spostrzegawczy obserwator swojego wyznania:

Rozejrzyjmy się, moi bracia, wokół siebie. Czym, ogólnie biorąc, jest re-
ligia Anglii? Niepokojem. Rozejrzyjmy się, powtarzam, i odpowiedzmy, 
dlaczego istnieją tak wielkie różnice, spory, skąd się bierze tyle partii 
i sekt, tyle religii? Ponieważ ludzie są niezadowoleni i niespokojni [...] 
a  dlaczego niespokojni, każdy ze swoim psalmem, swoją doktryną, 
swoim językiem, swoim objawieniem, swoją interpretacją? Oni są nie-
spokojni, ponieważ nie znaleźli [...] Religia nie przywiodła ich jeszcze 
do obecności Chrystusa78.

Luca F. Tuninetti tak tłumaczy tę tendencję w łonie Wspólnoty angli-
kańskiej: „pojawienie się tak licznych ugrupowań, było następstwem zaniku 
władzy dbającej o jakość depozytu nauczania, a zamiast tego górę wzięła 
zasada swobodnej interpretacji”79. Dla Newmana zabezpieczenie depozytu 
wiary przez Kościół było istotnym elementem jego boskiego ustanowienia 
i misji, co wyznawał za św. Augustynem w stwierdzeniu: „Securus iudicat 
orbis terrarum” (Kościół wydaje sądy pewne na cały świat)80.

Przeświadczenie o Bożym ustanowieniu biskupa nad nim dla jego 
moralnego wzrostu oraz pogląd o realnej władzy biskupa w Koście-
le pozostały w umyśle Newmana niezmienne do końca życia, dlatego 
w wieku sześćdziesięciu trzech lat mógł napisać, odwołując się do czasu 
przed konwersją: „Tak samo jestem teraz ugruntowany w mojej wierze 
w Kościół widzialny, we władzę biskupów, łaskę sakramentów, wartość 
religijną dzieł pokuty, jak byłem w roku 1833”81. 

Posłuszeństwo papieżowi zastąpiło to, jakie żywił wobec arcybiskupa 
Canterbury, a lojalność wobec katolickiego biskupa — tę którą odczu-
wał wobec swojego biskupa anglikańskiego. Zamiana ta była możliwa 
dzięki hierarchicznemu ustrojowi obydwu Kościołów — katolickiego 
i anglikańskiego82. Podczas gdy o prawowierności pojedynczego biskupa 

78 J.H. Newman, Sermons on Subjects of the Day, London — New York — Bombay 1902, 
s. 316, za: tenże, Słowo, które nie przemija. Ewangelia w kazaniach kardynała J.H. Newmana, 
tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1969, s. 486.

79 L.F. Tuninetti, Nawróceni są niebezpieczni, dz. cyt., s. 118.
80 Zob. A. Dulles, Authority in the Church, dz. cyt., s. 174.
81 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 119.
82 „Hierarchia [Kościoła anglikańskiego — N.L.] składa się z biskupów, kapłanów i diakonów, 

na jej czele stoi arcybiskup Canterbury z tytułem «prymasa całej Anglii», drugie miejsce zajmuje 
arcybiskup Yorku z tytułem «prymasa Anglii». W każdej diecezji obok biskupa ordynariusza 
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w  anglikanizmie miał przesądzać fakt pozostawania przez niego wier-
nym protestanckiej interpretacji 39. Artykułów wiary, tak na kilka lat 
przed konwersją Newman odkrył, że dogmat podlega rozwojowi, któ-
remu przewodzi Duch Święty w jednomyślnych ustaleniach większo-
ści biskupów i ortodoksja każdego z nich jest uzależniona od podąża-
nia za ich nauczaniem83. W innym wypadku — jak twierdził Nicholas 
Wiseman w artykule The Anglican Claim to Apostolic Succession (1839), 
z którym zapoznał się Newman — każdy biskup, a nawet całe wyzna-
nie może powtórzyć, błędy donatystów IV i V wieku, którzy odeszli od 
zdecydowanej zgody większości episkopatu na włączanie do wspólnoty 
wiernych, pragnących powrotu skruszonych apostatów84.

3.2. Dojrzewanie do uznania autorytetu Biskupa Rzymu 

Biorąc pod uwagę fakt wzrastania Newmana we wspólnocie angli-
kańskiej, ważnym dla ustalenia hierarchii pomiędzy autorytetami sumie-
nia i papieża jest określenie miejsca tego ostatniego. Kim był dla Johna 
Henry’ego papież? Co oznaczało dla niego posłuszeństwo wobec gło-
wy Kościoła Katolickiego? Ostatecznie Newman przezwyciężył w sobie 
młodzieńcze przekonania, utrzymujące się u niego aż do trzydziestego 
ósmego roku życia, w myśl których papież był Antychrystem8 5. 

są biskupi pomocniczy z tytułem jednego z miast diecezjalnych” — B. Kumor, Anglikański Ko-
ściół, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 1, Lublin 1985, 
k. 584. Arcybiskupstwo Canterbury ma duże znaczenie dla wyznania anglikańskiego ze względu 
na jego historię sięgającą VI wieku. Newman nazywał je „stolicą św. Tomasza” z racji zarządza-
nia nim przez patrona Anglii św. Tomasza Becketa (1118-1170) — zob. J.H. Newman, Apologia 
pro vita sua, dz. cyt., s. 143.

83 Newman nie mógł znaleźć argumentu przemawiającego za tym, że rozwój dogmatu mu-
siał zakończyć się w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa — por. A. Dulles, Authority in the 
Church, dz. cyt., s. 176.

84 Por. tamże, s. 174.
85 Jest to doktryna protestancka, głoszona m.in. przez słynnego angielskiego fizyka Izaaka 

Newtona, Thomasa Newtona, anglikańskiego biskupa Bristolu w latach 1761-1782, oraz Jose-
pha Milnera, angielskiego duchownego o poglądach ewangelickich, która odczytuje proroctwa 
z Księgi Daniela i Apokalipsy według przełożenia „dzień-rok”. W ten sposób 1260 biblijnych dni 
z Ap 13,5 oznacza tyle samo lat panowania Antychrysta. Innym przedziałem czasu, na który 
wskazywał T. Newton, było 1290 i 1335 lat w myśl Dn 12,11-12, przy zastosowaniu tego samego 
przelicznika. Istnieje wiele dat o hipotetycznej wartości, które miałyby wyznaczać początek pa-
nowania Antychrysta; wszystkie jednak odsyłają do VIII wieku. 
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Wraz z nastaniem reformacji, nastąpił przełom w myśleniu o Anty-
chryście, bowiem podczas, gdy teologowie średniowieczni upatrywali 
go w pojedynczych osobach papieży, to protestanci wiązali go z samym 
jego urzędem86. W anglikanizmie pogląd ten utrzymywał się, jako po-

Dla części z nich datą wiążącą był 25 grudnia 800 roku, kiedy to król Franków Karol Wielki 
stał się pierwszym „świętym cesarzem rzymskim” (Sanctus Imperator Romanus) i potwierdził 
wcześniejszy sojusz Pepina z papiestwem. Od tego czasu urząd Biskupa Rzymu miał być źró-
dłem idei i postaw antychrześcijańskich, ponieważ Kościół uzależnił się od władzy świeckiej, 
upolityczniając się i tracąc własną autonomię. Pierwszym papieżem, który w taki sposób spra-
wował władzę w Kościele, był Leon III (795-816). To on koronował Karola na cesarza i oddał mu 
budzący do dzisiaj dyskusje wśród historyków hołd, potwierdzając tym samym, że tytuł „cesarza 
rzymskiego” należny jest władcom z dynastii Karolingów, nie zaś greckim. Przez ten akt miało 
dojść do postępującego rozdźwięku między Wschodem i Zachodem, a w konsekwencji do schi-
zmy. Izaak Newton tak opisywał to doniosłe wydarzenie: „Papież [Leon III — N.L.] ukoronował 
go [Karola Wielkiego — N.L.] i namaścił świętym olejem, i oddał mu cześć, upadając na kolana, 
w taki sam sposób, jak przed cesarzami starego Imperium Rzymskiego” — I. Newton, Observa-
tions upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, London 1733, s. 82-83.

Faktycznie jednak to papież dysponował w Imperium władzą jako ten, który był wyrazi-
cielem woli Bożej. W ten sposób miało się wypełnić proroctwo z Dn 7,8, iż mały róg wyrośnie 
w miejscu trzech pozostałych, co w interpretacji I. Newtona oznaczało nastanie władzy Biskupa 
Rzymu po pokonaniu starych struktur cesarstwa: Senatu (Senate), Księstwa Rzymu (Principality 
of Rome, Duchy of Rome) i ludu rzymskiego (people of Rome), przy jednoczesnym utworzeniu 
stolicy małego rogu Bestii (Metropolis of the little horn of Beast) w ich miejscu.

Inną datę podawał Joseph Milner, przesuwając początek panowania Antychrysta na rok 727, 
kiedy rozpoczęła się walka o egzarchat Rawenny, przyłączony ostatecznie do posiadłości pa-
pieskich. Według niego także zaangażowanie papieża Grzegorza II w walkę z obrazoburstwem, 
które oznaczało opowiedzenie się za bałwochwalstwem, potwierdzało jego antychrześcijańską 
tożsamość — por. J. Milner, The History of the Church of Christ, London 1847, s. 465.

Niewiele wcześniejszy czas rozpoczęcia panowania Antychrysta wyznaczał Thomas 
Newton, podając kilka dat. Według niego mógł to być rok 755, kiedy papież Stefan II przejął 
od króla Franków Pepina Krótkiego egzarchat Rawenny i zaczął sprawować nad nim rządy ab-
solutne w utworzonym w ten sposób Państwie Kościelnym (Patrimonium Sancti Petri), przery-
wając jednocześnie duchową więź z Cesarstwem Bizantyjskim. Rok ten jako wiążący podzielał 
wraz z Izaakiem Newtonem. Inna data to rok 774, w którym papież Hadrian I, dzięki królowi 
Franków Karolowi Wielkiemu, objął w posiadanie większość terytoriów królestwa Longobar-
dów, włączając je do struktur Państwa Kościelnego, lub rok 787 związany z obradami Soboru 
Nicejskiego II, potwierdzeniem supremację papieża i kultu obrazów.

Poglądy utożsamiające papieża z Antychrystem zanikły w protestantyzmie wraz z likwida-
cją Państwa Kościelnego w 1870 roku, ponieważ nie sposób było nadal przypisywać jego urzę-
dowi jednego ze znamion antychrześcijańskiego ducha, czyli doczesnej władzy. W zależności 
od przyjętej datacji, rokiem wyznaczającym nadejście czasów ostatecznych mógł być 2015, 2016, 
2034, 2047 lub 2060 — por. I. Newton, Observations upon the Prophecies..., dz. cyt., s. 75, 84-85, 
282; T. Newton, Dissertations on the Prophecies, Which Have Remarkably Been Fulfilled, and at 
This Time Are Fulfilling in the World, London 1825, s. 617, 619, 622.

86 Por. J. Grzeszczak, Papież — święty z definicji? Od Dictatus papae do Santo subito, „Po-
znańskie Studia Teologiczne”, nr 24, 2010, s. 266. Zdaniem franciszkanina Hubertyna z Casale 
(1259-1329), autora kazań wymierzonych przeciw ówczesnemu papiestwu i dzieła o tym sa-
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wracający stały resentyment i „mit” (Antichrist myth), od pierwszej po-
łowy XVI wieku do pierwszej połowy XIX wieku, tj. do czasów Newma-
na, a streszczał się w retoryce opierającej się na haśle: „Nie dla papiestwa” 
(No Popery)87. Wszystkie protestanckie zarzuty, utożsamiające papieża 
z Antychrystem, czerpały inspirację ze Starego i Nowego Testamentu, 
wykorzystując biblijne postacie: „człowieka grzechu”, „syna zatracenia” 
z 2 Tes 2,3, „głowy apostazji”, „oddającego kult demonom” z 1 Tm 4,1, 

„małego rogu”, „bluźnierczego króla” z Dn 7,8; 25 oraz „fałszywego pro-
roka” z Ap 13,11-18; 20,1088.

Pierwsze próby utożsamienia papiestwa z Antychrystem w angli-
kanizmie pojawiły się już w czasach Henryka VIII, kiedy w 1536 roku 
Thomas Cranmer, pierwszy anglikański arcybiskup Canterbury, wygło-
sił kazanie zawierające tę tezę. Antyrzymskie poglądy pojawiły się także 
w innych jego zapiskach. Redaktor i tłumacz, znany pod inicjałami „E.P.” 
do wydanego pośmiertnie dzieła Cranmera A Confutation of Unwrit-
ten Verities z 1582 roku89, próbując oddać w przedmowie myśl autora, 
twierdził, że papież jako: „[...] wielki Antychryst, nie tylko przywłasz-
czył sobie władzę nad duchowieństwem, ale także wspiął się ponad kró-
lów i cesarzy, detronizując ich dla własnej przyjemności, i zasiadł sam 
w świątyni Bożej, czyli w sumieniach ludzi, stawiając siebie ponad Boga 
[...] I stało się, że wraz z upływem czasu spożywanie mięsa w piątek lub 
dzień postu było uważane za większy grzech niż pijaństwo, cudzołó-
stwo lub krzywoprzysięstwo. A dlaczego? Bo jego prawa sprawiały wra-
żenie bardziej starannych i ścisłych, a ich sprawcy byli dotkliwiej karani, 
niż w przypadku przekroczenia praw Bożych”90.

Jak twierdzi M. Joseph odnośnie do dzieła purytańskiego duchowne-
go Johna Foxa (1516/17-1587) The Acts and Monuments of the Christian 
Church z 1563 roku, było ono następstwem pewności, co do antychrześci-

mym charakterze Arbor vitae crucifixae Jesu, Antychrystem mieli być Bonifacy VIII (1294-1303) 
i Benedykt XI (1303-1304) — por. tamże, s. 255-256.

87 Por. P. Misner, Newman and the Tradition concerning the Papal Antichrist, „Church His-
tory”, nr 3 (42), 1973, s. 377, 393.

88 Zob. T. Newton, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 612.
89 Zob. T. Cranmer, A Confutation of Unwritten Verities, w: tenże, The Works of Thomas 

Cranmer, Archbishop of Canterbury, Martyr 1556, ed. J.E. Cox, t. 2, Cambridge 1846, s. 5-6.
90 Tamże, s. 15; por. 2 Tes 2,3-4.
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jańskiego profilu papiestwa, tak oczywistej „jak przekonanie o tym, że woda 
jest mokra, a Słońce krąży wokół Ziemi”, co można stwierdzić także o pra-
cach innych pisarzy anglikańskich w XVI wieku91. Pojawiły się wówczas 
poczytne prace Johna Bale (1495-1563), protestanckiego biskupa Ossory, 
pt. The Image of Both Churches, 1547, czy Edwina Sandysa (1519-1588), 
arcybiskupa Yorku i biskupa Worcester, autora dwudziestu dwóch kazań 
pt. The Sermons (1585). W jednym z nich E. Sandys wyrażał swoją jedno-
znacznie antyrzymską opinię w związku z zarzutem kierowanym wobec 
wspólnoty anglikańskiej, jakoby popadła w schizmę, odłączając się od jedy-
nego Kościoła Chrystusowego. Z całą ostrością polemicznego języka pisał:

Chętnie przyznajemy, że odpadliśmy od Biskupa Rzymu, który dawno 
temu odpadł od Chrystusa: całkowicie odrzucamy jego uzurpowaną 
i pełną pychy władzę; szczęśliwie opuściliśmy tę synagogę szatana, ja-
skinię złodziei, ten zanieczyszczony kościół, świątynię symonii, i z ra-
dością wyznajemy, że nie mamy związku i wspólnoty z jego ciemnością 
[...] To jest nasza apostazja92. 

Podobnie jak inni pisarze protestanccy oraz anglikańscy, tak i Sandys 
czynił aluzje do papiestwa jako biblijnego Antychrysta. Wyrażał przeko-
nanie o znaczącym dla Anglii wydarzeniu, którego sam był świadkiem, 
mając na myśli odłączenie się Wspólnoty anglikańskiej od Kościoła rzym-
skiego poprzez ogłoszenie przez Henryka VIII, 16 marca 1534 roku, Aktu 
Supremacji:

Opuściliśmy tego, który opuścił Boga i opuszczonego przez Boga: opu-
ściliśmy tego Człowieka grzechu, tę różowolicą Nierządnicę, z którą 
królowie ziemi popełniali nierząd, potrójnie ukoronowaną Bestię, tego 
dwulicowego tyrana, złodzieja i mordercę, który okradł tak wiele dusz 
ze zbawienia i wyssał tak wiele niewinnej krwi chrześcijańskich mę-
czenników, tego przeciwnika Chrystusa, który udawał jego wikariusza93.

E. Sandys wyrażał także zadowolenie, że Anglia wyzbyła się ostatecz-
nie „mrzonek o papizmie” i „dawnego przesądu”, gdyż wystarczająco 
długo była kołysana na kolanach Antychrysta w kolebce śmiertelnego 

91 Por. M. Joseph, Introduction, w: J. Fox, The Acts and Monuments of the Christian Church, 
t. 1, [b.m.w.] 2009, s. 5.

92 E. Sandys, Sermons and Miscellaneous Pieces by Archbishop Sandys, ed. J. Ayre, Cam-
bridge 1842, s. 389.

93 Tamże.
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błędu. Jednocześnie nawoływał, by to przebudzenie ogarnęło wszyst-
kich, ponieważ droga „od Antychrysta do Chrystusa”, jest przejściem 

„ze śmierci do życia”, „z błędu do prawdy” oraz „z ciemności do światła”94.
U schyłku XVI wieku w myśli purytańskich separatystów, zwanych też 

angielskimi kalwinistami, takich jak Robert Browne (1550-1633), Robert 
Harrison (-1585) czy Henry Barrow (1550-1593), Antychryst wyszedł 
poza papiestwo. Odtąd znakiem skażenia antychrześcijańskim duchem 
były widoczne we Wspólnocie anglikańskiej rzymskie praktyki oraz urząd 
biskupi, przez co jej pastorzy — poprzez święcenia — mieli przyjąć znamię 
Bestii. Według purytanów nieoddzielonych, a więc pozostających w łącz-
ności z Kościołem anglikańskim, takich jak Joseph Mede (1586-1639) 
i  Alexander Leighton (1570-1649), zepsucie miało objąć całe struktury 
kościelne. Wywodzący się z purytanizmu kwakrzy za św. Augustynem 
upatrywali Antychrysta w złu, które czai się w sercu każdego człowieka95.

Na początku XVIII wieku Wspólnotę anglikańską ogarnął duch apo-
kaliptyczny, którego przejawem były traktaty eschatologiczne utożsa-
miające papieża z Antychrystem, takie jak: Apocalyptical Key (1701) au-
torstwa Roberta Fleminga (1660-1716), dwa dzieła Williama Whistona 
(1667-1752): An Essay on the Revelation of St. John (1706) i The Lite-
ral Accomplishment of Scripture Prophecies (1724), a także Paraphra-
se and Commentary on the New Testament (1706) Daniela Whitby’ego 
(1638-1726) oraz A Commentary upon the Larger and Lesser Prophets 
(1714-1725) Williama Lowtha (1660-1732). Wyjątkiem była wydana 
w trzech tomach suma traktatów teologicznych, pt. A Preservative Aga-
inst Popery (1738) pod redakcją Edmunda Gibsona (1669-1748), która 
pomimo, iż zawierała zaczerpnięte z Pisma Świętego i historii Kościoła 

94 Por. tamże, s. 396.
95 Zob. B. McGinn, Antychryst. Dwa tysiące lat fascynacji człowieka złem, tłum. B. Cendrow-

ska, Kraków 1998, s. 293-296, 298.
Purytanie postulowali oczyszczenie kultu i ustroju Kościoła anglikańskiego z elementów 

rzymskich, poprzez odrzucenie episkopalizmu, tj. urzędów biskupich i kapłaństwa oraz sakra-
mentów i kultu. Wymagali od współbraci w wierze zachowania radykalnej dyscypliny moralnej, 
kierowania się mądrością Pisma Świętego i zasadą jedynego pośrednictwa Chrystusa. Ich po-
glądy miały wpływ na anglikanizm od drugiej połowy XVI wieku do drugiej połowy następ-
nego wieku, tj. do czasu objęcia władzy przez Karola II Stuarta, który zniósł reformy purytań-
skie w Anglii — por. S.J. Koza, Purytanizm, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 16,  
Lublin 2012, k. 931.
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argumenty przeciwko papieskiej supremacji, wolna była od utożsamia-
nia papieża z biblijnym Antychrystem.

Powrót hasła „Nie dla papiestwa” w nawiązaniu do Antychrysta 
widoczny był w dwutomowej pracy Thomasa Newtona, Dissertations 
on  the Prophecies, which have Remarkably been Fulfilled, and at This 
Time are Fulfilling in the World (1754, 1758), w której autor stwierdził, 
że „[...] jeśli to Biskup Rzymu został przedstawiony [w Apokalipsie i Księ-
dze Daniela — N.L.], nie można by lepiej odzwierciedlić jego postaci”96, 
bowiem: „jest tylko jedna osoba na świecie, która w pełni odpowiada 
wszystkim znakom [Antychrysta — N.L.]”97. W innym zaś miejscu do-
powiadał w tym samym tonie: „[...] zepsucie papiestwa zostało tak szcze-
gółowo przepowiedziane w Biblii i starożytnych proroctwach, że  nie-
wiele mamy powodów, by być zaskoczonym lub obrażonym na  nie”98. 
Sposób argumentacji przyjęty przez biskupa Newtona w dysertacji jawił 
się piętnastoletniemu Newmanowi niezwykle pomysłowy i satysfakcjo-
nujący, o czym pisał w liście do swojej ciotki Elżbiety99. 

Na wspomnienie zasługuje również obszerna praca Williama 
Warburtona (1698-1779), biskupa Gloucester, An Introduction to the 
Study of the Prophecies Concerning the Christian Church: and in Parti-
cular, Concerning the Church of Papal Rome, z 1772 roku, która wpisy-
wała się w antypapieską retorykę XVIII wieku.

Pod koniec XVIII wieku rewolucja francuska nie pozwoliła umrzeć 
profetycznym interpretacjom. Wydarzenie to, umieszczone w kontek-
ście protestanckiej tradycji lektury Pisma Świętego, nie mogło pozo-
stać niezauważone również przez anglikanów. Zapowiedziany przez 
św. Pawła ostateczny upadek „człowieka grzechu” (2 Tes 2,1-12), miał się 
wypełnić w osobach ówczesnych papieży, Piusa VI (1775-1799) i Piusa 
VII (1800-1823), którzy — jak zauważano — pod wpływem wydarzeń 

96 T. Newton, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 626.
97 Tamże, s. 611.
98 Tamże, s. 9, 623. Do takich samych wniosków doszedł wcześniej biskup E. Sandys w swo-

ich kazaniach. Twierdził, że Daniel, Paweł i Jan „wskazali go [papieża jako Antychrysta — N.L.] 
jakby palcem”, bowiem „[...] przez swoją pychę i ambicję, uzurpacyjną władzę i ziemskie panowa-
nie, tyranię i prześladowanie Chrystusa w swoich członkach, wystarczająco objawił się i odkrył, 
a nie zrobił tego nikt za niego” — E. Sandys, Sermons and Miscellaneous Pieces..., dz. cyt., s. 389. 

99 Por. P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 385; zob. F. O’Brien, Nie pokój, 
lecz miecz. John Henry Newman, tłum. S. Golus, Kraków 2003, dz. cyt., s. 15.
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rewolucyjnych stopniowo tracili swoje znaczenie jako władcy świeccy 
i  przywódcy duchowi, w następstwie czego spodziewano się także ry-
chłej paruzji100. Papież Pius VI został uwięziony na terenie Italii oraz 
we francuskim Valence, gdzie zmarł w 1799 roku. Pius VII nie uniknął 
prześladowania ze strony cesarza Francuzów, który przetrzymywał go 
w Savonie oraz Fontainebleau. W odróżnieniu od anglikanów katoli-
cy zupełnie inaczej interpretowali fakt pozbawienia papieży wolności, 
dla  których był on potwierdzeniem łączności papiestwa z Kościołem 
prześladowanym pierwszych wieków chrześcijaństwa101.

Po kongresie wiedeńskim i odzyskaniu przez Państwo Kościelne 
suwerenności wśród komentatorów anglikańskich zauważyć moż-
na dwa stanowiska, utożsamiające Antychrysta bądź z papieżem, 
bądź z  Napoleonem. Pierwszy pogląd reprezentowali: Edward Irving 
(1792-1834), Henry Drummond (1786-1860) i John Nelson Darby 
(1800-1882); drugi zaś, będący w mniejszości: John Keble (1792-1866), 
William Palmer (1803-1855), Samuel Roffey Maitland (1792-1866), 
William Burgh (1741/42-1808) i James Henthorn Todd (1805-1869). Idea 
związania Antychrysta z papiestwem ostatecznie zwyciężyła, wzmoc-
niona antyrzymskim profilem poczytnego londyńskiego dziennika „The 
Times”, w którym w latach 1835-1841 ukazało się kilka antypapieskich 
artykułów, m.in. Beware of Popery i A Letter to the Lord Viscount Melbo-
urne on the Idolatry and Apostasy of the Church of Rome102.

Za ostatni akt, będący wyrazem obawy przed zdominowaniem Kościo-
ła anglikańskiego przez papieża jako „podstępnego agresora”103 — termi-
nu nawiązującego do profetycznych opisów rządów Antychrysta, można 
uznać list angielskiego premiera Johna Russella, opublikowany 7 listopada 
1850 roku na łamach „The Times”. Był on adresowany do zaprzyjaźnionego 
z nim Edwarda Maltby’ego (1770-1859), biskupa Durham, znanego z kry-
tykowania ruchu oksfordzkiego. List ten został napisany przez premiera 
w reakcji na decyzję papieża Piusa IX z 29 września tego samego roku 
o przywróceniu hierarchii katolickiej w Anglii, którą ogłosił bullą Univer-

100 Por. P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 377.
101 Por. J. Grzeszczak, Papież — święty z definicji?..., dz. cyt., s. 271.
102 Akapit na podstawie: P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 378.
103 Letter from Lord John Russell to the Bishop of Durham, London 1850, s. 13.
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salis Ecclesiae. Papieski gest sprowokował jeszcze większą krytykę ze stro-
ny anglikańskiej po ogłoszeniu przez pierwszego katolickiego od czasów 
Reformacji arcybiskupa Westminsteru kard. Nicholasa Wisemana 7 paź-
dziernika tegoż roku listu pasterskiego, w którym to ważne dla Kościoła 
wydarzenie określił jako „[...] powrót katolickiej Anglii na swoją orbitę ko-
ścielnego sklepienia, z której dawno zaginęło jej światło”104. 28 paździer-
nika odczytano go we wszystkich kościołach angielskich, a dzień później 
jego treść była dostępna w każdym londyńskim dzienniku105. Anglikanie 
odebrali wówczas te kroki ze strony Rzymu jako wyraz „podstępnej agre-
sji” (insidious aggression), jak nazwał ją premier Russell106. Rok po publika-
cji „Timesa” z 24 października 1851, gazety angielskie powszechnie zaczę-
ły używać terminu „papieska agresja” (papal aggression). W mniemaniu 
anglikanów wynikała ona z ambicji papieża i polegała na chęci zastąpie-
nia struktur Kościoła anglikańskiego katolickimi107. Jak zauważał premier 
w swoim liście do biskupa Maltby’ego:

Bez wątpienia [Kościół rzymski — N.L.] dąży do objęcia nas wszystkich 
w swojej owczarni i nazywa nas jego dziećmi, ale dopóki dobrowol-
nie nie poddamy się jego władzy, jest bezsilny wobec naszych sumień, 
tak jak i wobec naszych praw obywatelskich. Nie powinniśmy też być 
przerażeni w tym wieku rozumu i refleksji albo powodowani jakimikol-
wiek niewieścimi obawami przed papieskim Rzymem108.

Pisarze anglikańscy utrzymywali, że utożsamienie Stolicy Apostolskiej 
z Antychrystem jest trafne ze względu na wysuwane przez nią roszczenie 
do utworzenia „biskupstwa powszechnego” (universal Bishoprick), sugeru-
jące właściwy papieżowi tytuł „biskupa powszechnego” (universal Bishop), 
co było — według nich — wyrazem diabolicznej pychy i oznaką wynoszenia 
się ponad autorytet Boga (por. Dn 7,20 i Ap 8,7)109. Supremacja papieska 
miała obejmować zasięgiem nie tylko narody i religie, ale także sumienia 

104 G.M. Young, W.D. Handcock (eds.), English Historical Documents 1833-1874, t. 9,  
London 2000, s. 366; za: I. Sakowicz, Antykatolicyzm „Timesa” i „papieska agresja”, „Studia His-
torica Gedanensia”, nr 4, 2013, s. 96.

105 Por. tamże.
106 Zob. Letter from Lord John Russell to the Bishop of Durham, dz. cyt., s. 24.
107 Zob. I. Sakowicz, Antykatolicyzm..., dz. cyt., s. 98.
108 Letter from Lord John Russell to the Bishop of Durham, dz. cyt., s. 9.
109 Zob. I. Newton, Observations upon the Prophecies..., dz. cyt., s. 75; T. Newton, Disserta-

tions on the Prophecies..., dz. cyt., s. 606.
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ich wyznawców110. Zauważali oni również wiele analogii pomiędzy apo-
kaliptycznym „Wielkim Babilonem”, zwanym też „Wielką Nierządnicą” 
z Ap 17,1-18, i Cesarstwem Rzymskim z czasów apostolskich, a Rzymem 
XIX wieku111. Na zepsucie moralne tych miast składały się według nich: 
przepych, zwracanie uwagi na zewnętrzny obrządek, powierzchowność, 
szukanie zaszczytów, chciwość, ambicja, wykorzystywanie polityki dla wła-
snych celów, skorumpowanie, przewrotność, obłuda, zakłamanie i od-
woływanie się do przymusu nawet w formie stałego prześladowania (por. 
Ap 18,24, Dn 7,21; 25), hołdowanie zmysłowości oraz idolatria przejawia-
jąca się w kulcie obrazów i relikwii, zapowiedziana w Dn 11,38112. Jak gło-
sił Newman w jednym z cyklu czterech kazań przeznaczonych na Adwent 
1835 roku, noszącym wymowny tytuł The City of Antichrist: „Nigdy nie było 
bardziej ambitnych, wyniosłych, twardych i światowych ludzi niż Rzymianie; 
nigdy, ponieważ nikt inny nie miał okazji tak prześladować Kościół. Chrze-

110 Zob. T. Newton, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 606.
111 Zob. J.H. Newman, Discussions and Arguments on Various Subjects, London — New 

York — Bombay — Calcutta 1907, s. 78. Podobne porównanie Kościoła Katolickiego z Babilo-
nem czynił M. Luter, odwołując się do „tyranii papieskiej” (tyranny of the Pope) i do wprowadzo-
nej przez papiestwo „nędznej niewoli” (wretched bondage), spod których uwolnił własny umysł 
i sumienie. Biskup Rzymu wraz z rozpoczęciem wznoszenia w siódmym wieku Królestwa Anty-
chrysta: „[...] wygasił wiarę, zaciemnił sakramenty, zdruzgotał Ewangelię, narzucając i mnożąc 
bez końca własne prawa, które nie tylko są nikczemne i świętokradcze, ale także w najwyższym 
stopniu nieuczone i barbarzyńskie” — M. Luter, The Babylonian Captivity of the Church (1520), 
[b.m.w.] 1883, http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/BABYLONIAN_CAPTIVITY_OF_
THE_CHURCH.pdf [dostęp: 1.12.2017], s. 38; zob. tamże, trans. A.T.W. Steinhäuser, [b.m.w.] 
1959, w: Three Treatises from the American Edition of Luther’s Works, USA 1970, s. 196.

112 Najbardziej reprezentatywne fragmenty oddające cechy Rzymu, pochodzą z niewymienio-
nych z tytułu dzieł Newmana, które cytował w Odwołaniu antykatolickich wypowiedzi. Opatrzo-
ne one zostały datami 1834 i 1837. W pierwszym przedstawiał kondycję Kościoła rzymskiego: 

„W  skorumpowanym systemie papieskim mamy wielkie okrucieństwo, przebiegłość i  ambicję 
Republiki [rzymskiej — N.L.]; jego okrucieństwo nieszczędzące ofiar, szczęścia i cnoty jednostek 
dla złudy publicznej korzyści, w jego wymuszonym celibacie wewnątrz i jego prześladowaniach 
na zewnątrz; jego przebiegłość w kłamstwach, jego podstępne czyny i kłamliwe cuda, i jego chciwa 
ambicja we własnych strukturach jego polityki, w jego założeniu powszechnego panowania: stary 
Rzym jest wciąż żywy” — J.H. Newman, The Via Media..., t. 2, dz. cyt., s. 429-430.

W innym miejscu, kilka lat później, pisał o Kościele rzymskim: „Wprawdzie jest to Kościół 
bogaty w szlachetne dary i prawe tytuły, ale niezdolny do bycia użytecznym religijnie, przebie-
gły, uparty, samowolny, złośliwy, okrutny, nienaturalny, jak szaleni ludzie albo raczej demony” 

— tenże, The Via Media..., t. 2, dz. cyt., s. 431. W 1845 roku Newman przywoływał powyż-
sze stwierdzenia, aby przeprosić za nie Kościół rzymski oraz wyrazić odmienną opinię kilka 
lat po ich publicznym przedłożeniu. Wzmianka o idolatrii i duchu prześladowań jako cechach 
Kościoła rzymskiego pochodzi z traktatu T. Newtona, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., 
s. 605, 607, 611.
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ścijanie znieśli dziesięć prześladowań z ich rąk [...] i to bardzo okropnych, 
trwających ponad dwieście pięćdziesiąt lat”113. Dla Newmana grzeszne po-
stępowanie mieszkańców Rzymu w przeszłości utrwaliło się jako właściwy 
im „styl życia” w kolejnych pokoleniach nawet wtedy, gdy Imperium upadło 
i stało się chrześcijańskie. Po upływie wielu wieków ów styl na powrót od-
żył, a moralna zaraza powróciła, jak miało to miejsce w XVI wieku114. Obok 
Babilonu, również biblijny Tyr i Egipt miały być typami grzesznego Rzymu, 
zarówno tego z pierwszych wieków, jak i „papieskiego”115.

Jednak, nawet zdominowany przez protestancką ideologię, umysł 
Newmana pozostawał otwarty na odmienną interpretację proroctw. Za-
uważył on, że tak jak Babilon czy Sodoma i Gomora są pewnymi typami 
w Biblii, tak również Cesarstwo Rzymskie wraz z „Rzymem potrydenc-
kim”, analogicznie, mogą stanowić taką zapowiedź. Według nowego 
klucza odczytywania symboli biblijnych oraz świata rządzonego przez 
Opatrzność, Antychryst mógłby się wywodzić z innego kraju i miasta. 
Pewne były dla Newmana jedynie jego znamiona, które dopełniają ce-
chy wymienione we wcześniejszych akapitach. W tym samym kazaniu 
The  City of Antichrist zwrócił uwagę na jego arogancję, bezbożność, 
życie według światowego ducha i f a ł s z y w y  l i b e r a l i z m  (false libe-
ralism)116. Nie sposób nie podkreślić ostatniego ze znamion, ponieważ 
to właśnie przeciw niemu Newman prowadził moralną i intelektualną 
walkę przez całe swoje życie. Po konwersji do Kościoła Katolickiego 
Antychrystem nazywał racjonalizm promowany przez rewolucję fran-
cuską117. Po  1833  roku Newman nigdy nie wspominał o konkretnych 
osobach lub instytucji jako o ostatecznym Antychryście, zajmując sta-
nowisko zbieżne z poglądami Samuela R. Maitlanda (1792-1866), an-
glikańskiego duchownego i historyka, wyznawcy tzw. „pozycji futury-
stycznej”, a później Jamesa H. Todda (1805-1869), irlandzkiego biblisty, 

113 J.H. Newman, Discussions and Arguments..., dz. cyt., s. 78.
114 „My w Anglii uważamy, że Kościół chrześcijański w toku dziejów zaraża grzechem sa-

mego Rzymu i nauczył się być ambitny i okrutny według zwyczaju tych, którzy tam przebywali” 
— tamże, s. 89.

115 Zob. T. Newton, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 608.
116 Zob. J.H. Newman, Discussions and Arguments..., dz. cyt., s. 91.
117 Por. P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 385, 389.
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że powstanie on  na  krótko przed końcem świata, a w chwili obecnej 
proroctwa apokaliptyczne jeszcze się nie wypełniły118.

Dla anglikanów analogię tę miał dopełniać także fakt uporczywego 
trwania Kościoła rzymskiego w schizmie, która nastała wraz z rozpoczę-
ciem obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563), kiedy przylgnął on osta-
tecznie do herezji119. W 1833 roku Newman pisał: „Od czasu Soboru Try-
denckiego rzeczywiście należy się obawiać, że cała Wspólnota rzymska 
związała się wieczystą więzią i przymierzem ze sprawą Antychrysta”120.

Ponadto Kościół ten przypisywał sobie nieomylność w sprawach 
wiary i moralności, a de facto „stwarzał pozory nieomylności”, wynosząc 
się ponad autorytet Pisma Świętego121. Kościół rzymski, niczym fałszy-
wy prorok, miał przedkładać prawa królom i narodom jako wyrocznię, 
upoważniając siebie do „mówienia wielkich rzeczy” na wzór małego 
rogu wyrosłego na głowie czwartej Bestii z Dn 7,8b. W tym celu pa-
pież korzystał z ekskomunik, anatem, potępiających bulli i interdyktów, 
wymierzonych w tych, którzy nie posiadali znaku Bestii. Przywoływały 
one apokaliptyczny obraz zstępowania ognia na ziemię na oczach ludzi 
na jej rozkaz122. Anglikanie uważali również, że Kościół rzymski charak-
teryzował się przewrotnością, ponieważ pod pozorami pokory i święto-
ści jej członków, niczym pod owczymi skórami, miały się skrywać furia 
i przemoc pożerających wilków123.

118 Por. tamże.
119 „Ich Wspólnota jest zarażona herezją. Jesteśmy zobowiązani uciekać przed nią jak przed 

zarazą. Ustanowiła kłamstwo w miejsce prawdy Boga, a jej roszczenie o niezmienność (immuta-
bility) w doktrynie nie może zniweczyć popełnionego grzechu. Nie potrafią się nawrócić. Pa-
piestwo musi być zniszczone, nie zreformowane” — J.H. Newman, „Tracts for the Times”, t. 1, 
nr  20, 1833, [wyd. on-line] 2007, http://www.newmanreader.org/works/times/index.html [do-
stęp: 1.12.2017], s. 3.

120 Tenże, „Tracts for the Times”, t. 1, nr 15, 1833, [wyd. on-line] 2007; za: tenże, The Via 
Media..., t. 2, dz. cyt., s. 430. W Traktacie 15 brakuje myśli wyrażonej dokładnie w sposób za-
cytowany w The Via Media... (Retractation of the Anti-Catholic Statements), znajduje się w nim 
jedynie zbliżona refleksja.

121 Por. I. Newton, Observations upon the Prophecies..., dz. cyt., s. 75.
122 Por. Ap 13,13; por. I. Newton, Observations upon the Prophecies..., dz. cyt., s. 75; 

por. T. Newton, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 608, 611.
123 Por. tenże, Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 606. Obraz ten mógł zostać za-

czerpnięty przez pisarzy anglikańskich od Marcina Lutra, który w jednym z traktatów wyrażał 
krytyczną opinię na temat Biskupów Rzymu: „Będąc wilkami, chcą jawić się jako pasterze; będąc 
Antychrystami, życzą sobie być czczeni, jak Chrystus” — M. Luter, The Babylonian Captivity 
of the Church [tekst on-line], dz. cyt., s. 38.
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Tak radykalne opinie autorów anglikańskich nie przeszkodziły New-
manowi z podziwem przyglądać się życiu papieży średniowiecznych, 
czego nauczył go Richard Hurrell Froude124. Rzym starożytny i średnio-
wieczny miał odznaczać się bowiem czystością doktryny125. Według 
R.H. Greenfielda, autora rozprawy pt. The Attitude of the Tractarians to 
the Roman Catholic Church 1833-1850 z 1956 roku, Newman po podró-
ży śródziemnomorskiej w 1833 roku zrezygnował z prostego utożsamia-
nia papieża z Antychrystem126. W późniejszych publikacjach pisał on 
o Kościele rzymskim jako o tym, który jest „oszukanym raczej niż oszu-
stem”, „opętanym duchem starego Rzymu”, „demonami prymitywnych 
czasów”, a papiestwo pozostaje strukturą, w której „króluje i rządzi stary 
człowiek oraz zasada zła”127.

Był rok 1834 i ruch oksfordzki działał z rozmachem, wydając „Tracts 
for the Times”. Wówczas też pojawiły się w stronnictwie ewangelików po-
nawiane ostrzeżenia przed tym ruchem, jakoby Traktaty i pisma Ojców 
Kościoła niepostrzeżenie miały doprowadzić go do przejścia na stronę 
katolicyzmu128. W tej sytuacji Newman podjął się napisania dwutomo-
wego dzieła pt. Urząd proroczy (Lectures on the Prophetical Office of the 

124 Richard Hurrell Froude (1803-1836) był wieloletnim przyjacielem Newmana. Ten ostatni 
poznał go w 1826 roku, a od 1829 roku do jego śmierci utrzymywał z nim serdeczne stosunki. 
Obydwaj byli uczniami Johna Keble’a. John Henry przeżył z Froudem podróż śródziemnomor-
ską w 1832 roku, która po ich powrocie zaowocowała powołaniem do życia ruchu oksfordzkiego 
dnia 14 lipca 1833 roku, zainicjowanego przez Newmana wespół z Johnem Keblem. Newman 
sam przyznawał, że Froude wpłynął na jego poglądy teologiczne — zob. J.H. Newman, Apologia 
pro vita sua, dz. cyt., s. 84.

Newman pod jego wpływem stopniowo zaczął zmieniać spojrzenie na istotę Kościoła rzym-
skiego. Jak wyznawał: „Od czasu, jak poznałem Froude’a, stawałem się coraz mniej zaciekły w tej 
kwestii. Mówiłem o Kościele rzymskim [...] jako związanym ze «sprawą Antychrysta», jako 
o  jednym z «wielu Antychrystów» [...] jako o mającym coś z «ducha Antychrysta»” — tamże, 
s. 119-120. 

R.H. Froude „otwarcie wyznawał swój podziw dla Kościoła rzymskiego i swą nienawiść 
do reformatorów [...] Nauczył mnie patrzeć z podziwem na Kościół rzymski i w tym samym 
stopniu patrzeć z niechęcią na Reformację. Utwierdził we mnie głęboko ideę czci Matki Bo-
skiej i doprowadził mnie stopniowo do wiary w Realną Obecność” — tamże, s. 84-86. Froude 
interesował się bardziej Kościołem średniowiecznym niż pierwotnym, co było wyjątkiem wśród 
teologów anglikańskich — zob. tamże.

125 Zob. J.H. Newman, „Tracts for the Times”, nr 15, dz. cyt., s. 10.
126 Por. P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 387.
127 J.H. Newman, The Via Media..., t. 2, dz. cyt., s. 429-430.
128 Por. tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 134.
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Church), zwanego potocznie traktatem o via media129, w którym chciał 
ukazać różnicę pomiędzy doktryną anglikańską a rzymskokatolicką i pro-
testancką w oparciu o poglądy XVII-wiecznych autorów anglikańskich130. 
W 1837 roku traktat ten został wydany drukiem i odczytany w kościele 
St. Mary w Oksfordzie. Podobnie jak w „Tracts for the Times”, tak i w tym 
dziele Newman nie szczędził słów krytyki pod adresem Rzymu, korzy-
stając z nich jako uprawnionego narzędzia dla jasnego ustalenia pozycji 
doktrynalnej własnego Kościoła. W rozdziale pt. The Nature and Ground 
of Roman and Protestant Errors porównał nauczanie rzymskie do „śniegu 
zabrudzonego błotem”, „nadgniłego owocu” i  „stopu metalu” dla ukaza-
nia, jak mocno w tej doktrynie prawda została wymieszana z błędami131. 
Newman uważał wtedy, że jego język wpisuje się w tradycję Kościoła wal-
czącego. Usprawiedliwiał się w następujący sposób:

Jeśli spytasz mnie, jak jednostka może zaryzykować publikowanie nie-
łatwych do utrzymania poglądów [...] Odpowiadam, że mówiłem sam 
do siebie: „Nie mówię własnymi słowami, ale jestem prawie zgodny 
z teologami mojego Kościoła. Zawsze używali oni najsilniejszego języka 
przeciwko Rzymowi, nawet najbardziej zdolni i uczeni z nich. Chciał-
bym się rzucić im w ramiona. Podczas, gdy mówię to, co oni mówią, 
jestem bezpieczny. Takie poglądy też są konieczne dla naszej pozycji”132.

W tym samym czasie, podczas Adwentu 1834 roku, Newman wygło-
sił cykl czterech kazań pt. The Patristical Idea of Antichrist, w których 
powoływał się na interpretację Ojców Kościoła w odniesieniu do czwar-
tej Bestii o dziesięciu rogach z Księgi Daniela (Dn 7,1-8)133. Za Hipolitem 
Rzymskim i Janem Chryzostomem twierdził, że Antychryst (najmniej-
szy róg Bestii) będzie królem łacińskim, tak jak pozostali władcy, zarzą-
dzający dziesięcioma strukturami państwowymi podzielonego Impe-
rium rzymskiego134. Cechą charakterystyczną Antychrysta, próbującego 

129 Druga nazwa dzieła, nawiązująca do jego treści — tamże, s. 140.
130 Zob. tamże, s. 134-135.
131 Por. tenże, The Via Media..., t. 1, dz. cyt., s. 43.
132 Tenże, The Via Media..., t. 2, dz. cyt., s. 433.
133 Newman przyjrzał się w nich dziełom Jana Chryzostoma, Cyryla Jerozolimskiego, 

Hieronima, Teodoreta z Cyru, Ireneusza z Lyonu i Hipolita Rzymskiego.
134 Por. J.H. Newman, Discussions and Arguments..., dz. cyt., s. 72. Thomas Newton twierdził 

za Izaakiem Newtonem, że cztery Bestie z Dn 7,8a odpowiadają następującym po sobie króle-
stwom Babilonii, Persji, Macedonii lub Grecji oraz Rzymu. Pierwszy z nich utrzymywał, że trzy 



165ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

następnie podporządkować sobie trzech lub nawet wszystkich pozosta-
łych królów, miał być grzech „otwartej niewierności”135.

W swoich kazaniach adwentowych Newman odniósł się tak-
że do  stwierdzenia św. Pawła, iż „już działa tajemnica bezbożności” 
(2 Tes 2,7a), wskazując na to, że w każdej epoce pojawiają się „cienie 
i obrazy Antychrysta”. Są nimi herezje i nieszczęścia. Na dziejową scenę 
wkraczają też „prekursorzy i figury Antychrysta” w postaci konkretnych 
osób, np. cesarza rzymskiego Juliana Apostaty (331-363) czy Mahometa 
(ok. 570-632). Tak jak w Piśmie Świętym i w historii zbawienia występują 
typy Chrystusa, tak również muszą istnieć w nich zapowiedzi Antychry-
sta. Newman uważał, że w ten sposób proroctwo znajduje swoje wypeł-
nienie w każdych czasach, aż do tych ostatecznych, w których objawi się 
Antychryst w sensie właściwym136.

Pomimo zbieżnych interpretacji Ojców Kościoła, odnoszących 
się do  biblijnych proroctw, jakoby Antychryst miał powstać z Rzymu, 
nie  były one jednoznaczne z utożsamieniem go z papieżem, dlatego 
po latach Newman miał żal do teologów anglikańskich137 o zatrucie jego 
umysłu tą kłamliwą doktryną, która pozostała w nim na długo, jak „pla-
ma na wyobraźni”138 i „rodzaj błędnego sumienia”139. Rehabilitacja urzę-
du Biskupa Rzymu była dla jego umysłu i uczuć wieloletnim procesem, 
na który niewątpliwie pozytywnie wpłynęli dwaj jego przyjaciele. Byli to 
Richard H. Froude, który oddziaływał na Newmana w latach 1826-1836 
oraz spotkany w roku 1828 John Keble, mistrz ich obydwu, wykładowca 
oksfordzki i antyliberał.

wyrwane rogi ostatniej Bestii oznaczają egzarchat Rawenny, królestwo Longobardów i Rzym, 
przez który musiał rozumieć starożytny Rzym w trzech następujących po sobie ustrojach: mo-
narchiczym (Kingdom of Rome), republikańskim (Republic of Rome) i autorytarnym (Empire 
of Rome) — zob. I. Newton, Observations upon the Prophecies..., dz. cyt., s. 28-30; T. Newton, 
Dissertations on the Prophecies..., dz. cyt., s. 611.

135 Por. J.H. Newman, Discussions and Arguments..., dz. cyt., s. 64.
136 Por. tamże, s. 49, 57-58.
137 W 1840 roku Newman wyznawał przyjacielowi: „Miałem za złe wielkim teologom 

anglikańskim, że zmusili mnie niemal podstępem do mówienia rzeczy mocnych, których fakty 
nie usprawiedliwiały” — tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 207.

138 Tamże, s. 61, 206.
139 S. Gąsiorowski tłumaczy to ostatnie wyrażenie jako „rodzaj błędnej świadomości” — 

tamże, s. 61.
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Pierwszym impulsem, który obudził wątpliwości co do słuszności 
oskarżeń Kościoła rzymskiego o jego demoniczne działanie w poszu-
kującym prawdy Newmanie, były słowa J. Keble’a z The Christian Year 
(1827), stanowiącego zbiór autorskich hymnów. Kierował w nim napo-
mnienie do współbraci w wierze: „Mówcie łagodnie o upadku naszej 
siostry”140.

Można wnioskować, że właśnie dzięki wpływowi Johna Keble’a język 
Newmana w dziele The Arians of the Fourth Century z 1833 roku, był bar-
dziej powściągliwy, niż we wcześniejszych utworach. Wyraził w nim je-
dynie przekonanie, że Kościół Antiocheński w połowie III wieku, stał się 
miejscem „otwartej manifestacji ducha Antychrysta”, za sprawą herezji 
głoszonej w nim przez Pawła z Samosaty, ówczesnego biskupa Antio-
chii141. Wiek później charakter „zasadniczo antychrześcijański” mieli 
przejąć arianie, którzy — zdaniem Newmana — byli frakcją polityczną, 
uzurpującą sobie prawo do nazywania się religią142. W kwestii Kościoła 
rzymskiego Newman nadmienił tylko raz, niczym w nawiasie, o trudności, 
jaką napotyka w odniesieniu do niego. Pisał o „papieskiej apostazji”, która 
miała się rozpocząć od „fatalnego Soboru Trydenckiego”143.

Z pewnością duże znaczenie dla ewolucji umysłowej Newmana mia-
ły, w jeszcze większej mierze niż napomnienie Johna Keble’a o zbioro-
wym adresacie, jedne z ostatnich słów wypowiedzianych przez Richarda 
H. Froude przed jego śmiercią — łagodne w swoim przekazie, ale jed-
nocześnie skłaniające do opamiętania i kontynuowania intelektualnych 
poszukiwań: „Muszę wnieść jeszcze jeden protest przeciw Twojemu wy-
klinaniu i przeklinaniu. Co dobrego może z tego wyniknąć? Uważam to 
za wysoce nielitościwe. Jak bardzo może mylimy się w wielu punktach, 
które tylko stopniowo stają się dla nas zrozumiałe”144.

140 J. Keble, The Christian Year, b.m.w. 2008, s. 199. Tekst oryginalny: „Speak gently of our 
sister’s fall”. S. Gąsiorowski tłumaczy to zdanie: „Mów łagodnie o upadku twojej siostry” — 
por. J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 119.

141 Por. J.H. Newman, The Arians of the Fourth Century, London — New York — Bombay — 
Calcutta 1908, s. 3.

142 Tamże, s. 259.
143 Tamże, s. 474.
144 Tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 209.
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W sposób świadomy proces ten dokonywał się w umyśle Newmana 
od trzydziestego siódmego roku życia, kiedy zaczął poszukiwać innych 
interpretacji biblijnych proroctw, uświadamiając sobie swoją wieloletnią 
bierność w bezkrytycznym przyjmowaniu argumentów teologów angli-
kańskich. W 1838 roku natrafił na Listy biskupa Horsleya, opublikowane 
w maju 1834 roku w „The British Magazine”. Samuel Horsley (1733-1806), 
anglikański biskup St. David’s, Rochester i St. Asaph, dziekan Westmin-
ster oraz wykładowca Trinity Hall w Cambridge, proponował, by  za 
Bestię o dziesięciu rogach wychodzącą z morza w Ap 13,1-10 uznać 
jakąś władzę świecką o licznych wpływowych rozgałęzieniach, która 
będzie prześladować chrześcijan w epoce tolerancji dla herezji, islamu 
i ateizmu145. Bestia o dwóch rogach wychodząca z ziemi z Ap 13,11-18 
miała być z kolei symbolem bliżej nieokreślonego Fałszywego Proroka, 
który uwiedzie dwa środowiska: żydowskie, jawiąc się jako oczekiwany 
mesjasz, i pogańskie, tj. „chrześcijan tylko z nazwy”. To one staną się na-
rzędziami — „fikcyjnymi kościołami” i „pseudoeklezjalną siłą”, poprzez 
które druga Bestia będzie rządziła światem:

Są jej rogami, będąc jej główną siłą i poparciem oraz narzędziami jej 
okrucieństwa. Przypominają rogi Baranka, ponieważ udają, że należą 
do Baranka; przyjmują postać Kościołów i udają, że ona [Bestia — N.L.], 
do której należą, jest prawdziwym Mesjaszem. A Bestia, której w rze-
czywistości są własnością, mówi jak Smok — czyli Stary Smok, gdy roz-
mawiał z Ewą, wypowiadając słowa pełne fałszu i iluzji146.

Obok Bestii, z ziemi powstanie dwóch proroków Boga obleczo-
nych w wory (Ap 11,3-11), które biskup Horsley utożsamiał z dwoma 
gałęziami Kościoła katolickiego: starą — „greko-anglo-rzymską” oraz 

145 Manuscript Letters of Bishop Horsley. Letter V, „The British Magazine”, nr 5, 1834, 
s. 520-521. Myśl z listu Horsleya została przez Newmana dodana w czerwcu 1838 roku w formie 
dopisku pod kazaniami adwentowymi pt. The Patristical Idea of Antichrist. 

M. Luter również łączył muzułmanów ze sprawą Antychrysta, choć wprost miał nim być 
urząd papieski. Dopiero zwolennicy Lutra upatrywali pojawienie się podwójnego Antychrysta 
w papiestwie i w Turku — por. B. McGinn, Antychryst..., dz. cyt., s. 274.

Anglikański teolog, George Stanley Faber (1773-1854), podobnie jak biskup Horsley, upa-
trywał antychrześcijańskiego ducha w islamie i ateizmie, który łączył z anarchią. Jego przeko-
nanie w tym względzie było tak silne, że głosił przekonanie o potrójnym Antychryście, którym 
miało być także papiestwo — por. tamże, s. 321.

146 Manuscript Letters of Bishop Horsley. Letter V, dz. cyt., s. 522.
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nową, utworzoną z nawróconych na chrześcijaństwo Żydów. W cza-
sach ostatecznych dojdzie do starcia między tym pierwszym Kościołem, 
tj. nieobrzezanymi katolikami a antykościołem pogańskim — rogiem 
pierwszym — oraz między obrzezanymi katolikami a antykościołem ży-
dowskim — rogiem drugim147.

Jeszcze w tym samym roku Newman złagodził zdanie, które wyraził 
w Arianach czwartego wieku, jakoby od czasu Soboru Trydenckiego pa-
piestwo sprzymierzyło się ze sprawą Antychrysta, co uczynił w A Letter 
to the Rev. Godfrey Faussett..., adresowanym do anglikańskiego duchow-
nego, teologa i wykładowcy oksfordzkiego. Wydarzenie to przywoły-
wał jako pewien błąd, który wynikał z negacji przez romanistów prawd 
protestanckich, jaki  może się przydarzyć także Kościołowi anglikań-
skiemu podczas przyszłych synodów, a także jednoznacznie zaprzeczał, 
że uznaje za Bernardem Gilpinem (1517-1583), anglikańskim teologiem, 
jakoby papież był Antychrystem148. W liście podzielał natomiast zda-
nie Richarda Fielda (1561-1616), protestanckiego teologa angielskiego, 
dziekana Gloucester z dzieła Of the Church: 

Dawniej Kościół rzymski był prawdziwym Kościołem, ale miał [propa-
pieski — N.L.] odłam heretycki, teraz [od soboru Trydenckiego — N.L.] 
sam Kościół jest heretycki, a niektórzy w nim znalezieni, pozostają w ta-
kim stopniu ortodoksyjni, że możemy mieć nadzieję na ich zbawienie149.

Newman w dziele tym wyraźnie podjął próbę miłosiernego spoj-
rzenia, według dawnych rad jego przyjaciół R.H. Froude’a i J. Keble’a, 
na Kościół rzymski. Dokonał bowiem próby wglądu we własny Kościół 
i  także w nim dostrzegł wiele słabości, co pomogło mu dokonać, nie-
formalnego jeszcze, odwołania antyrzymskich poglądów. Niczym refren 
włączył do listu refleksję porównującą, dla wykazania podobieństwa 
w  sprzeniewierzeniu się Kościołowi pierwotnemu obu konfesji. John 
Henry stwierdzał w nim: 

Jeśli Rzym jest winny cudzołóstwa z królami ziemi, to co trzeba powie-
dzieć o Kościele Anglii z jego doczesną władzą, z jego biskupami w Izbie 

147 Por. tamże, s. 522.
148 J.H. Newman, A Letter to the Rev. Godfrey Faussett, Margaret Professor of Divinity, 

London 1838, s. 15-16.
149 Tamże.
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Lordów, z jego dostojnym duchowieństwem, z jego prerogatywami [...] 
zepsuciem i nadużyciami? Jeśli nauczanie Rzymu jest zabójczą herezją, 
czym jest nasz Kościół, który „niszczy więcej dusz niż zbawia”? [...] Nie, 
[...] nie mieści się on w żadnych prorockich kryteriach i nie możemy 
udowodnić mu bycia nierządnicą z apokaliptycznej wizji, bez narażania 
się na nasz udział w tym porównaniu150.

Newman zauważał, że nie można oskarżać Grzegorza Wielkiego 
o  bycie Antychrystem, nie podważając jednocześnie sukcesji apostol-
skiej w hieriarchii anglikańskiej, bowiem to właśnie ten papież objął mi-
sją chrystianizacji Saksonów i to on wyznaczył benedyktyna, Augustyna 
z Canterbury, na pierwszego arcybiskupa Canterbury151. Dzięki wyłożo-
nej w Liście do Faussetta argumentacji Kościół rzymski miał w tej samej 
mierze odnosić się do sprawy Antychrysta, co Kościół anglikański.

W 1839 roku, a więc rok później, Newman poczuł niechęć „do prze-
mawiania przeciw Kościołowi rzymskiemu czy jego formalnym doktry-
nom”152. Odczuwał też wyrzuty sumienia, wynikające z mnożących się 
w  nim wątpliwości, i pragnienie pojednania między Kościołem angli-
kańskim i rzymskim153. W 1840 roku zamieścił w „British Critic” artykuł, 
pt. The Protestant Idea of Antichrist, w którym zauważał pewne budzą-
ce niepokój historyczne znaki zapytania. Prześladowanie przez Kościół 
rzymski w XII wieku waldensów i albigensów stało się powodem obwo-
łania przez nich Rzymu apokaliptycznym Babilonem, a papieża Anty-
chrystem. Stawiało to protestantów na równi z heretykami średniowie-
cza w oskarżaniu Kościoła Katolickiego154.

W tym samym artykule Newman bronił papieża przed tego typu po-
chopnym oskarżeniem, zadając pytania: Czy w interpretacji proroctw 

150 Tamże, s. 32-33.
151 Por. tamże; por. P. Misner, Newman and the Tradition..., dz. cyt., s. 390.
152 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 207.
153 Odnosząc się do tego okresu w swoim życiu, Newman wyznał: „Zacząłem pragnąć unii 

między Kościołem anglikańskim a Rzymem, jeśli kiedykolwiek to będzie możliwe” — tamże, 
s.  208. W podobnym tonie wyrażał się w liście z 1841 roku, do niewymienionego z imienia 
katolika: „Pragnę, by nasz własny Kościół rozbudowywał się i rozszerzał, jednak nie kosztem 
Kościoła rzymskiego i nie w opozycji do niego. Jestem pewny, że gdy wy cierpicie, my cierpimy 
także wskutek rozdziału” — tamże, s. 292. Jak sam twierdził, w latach 1835-1839, jego podejście 
do kwestii ekumenicznych było zgoła odmienne, o czym wspominał w Apologii następująco: 

„[...] pragnąłem działać dla dobra Kościoła Anglii kosztem Kościoła rzymskiego” — tamże, s. 304. 
154 Zob. tenże, Essays Critical and Historical, t. 2, dz. cyt., s. 131.
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możemy wymienić Chryzostoma na Newtona?155 Albo chrześcijański 
Rzym na Babilon?156 Czy jest możliwe, by Karol Boromeusz ssał z piersi 
Wielkiej Nierządnicy, a Blaise Pascal umarł w jej ramionach?157 Wresz-
cie, jak wytłumaczyć, że tak szlachetni i święci „miłujący prawdę” ludzie, 
jak Franciszek Salezy, Franciszek Fenelon czy Karol Boromeusz, służy-
li papieżowi?158 „Czy źródło może wydać w tym samym miejscu wodę 
słodką i gorzką?”159. Na ostatnie pytanie Newman odpowiedział, nie po-
zostawiając cienia wątpliwości co do własnego stanowiska w tej kwestii:

Można powiedzieć, że jeśli papiści mają miłość prawdy, nie uczestniczą 
w ruinie Antychrysta — raczej z pewnością musimy stwierdzić, że po-
nieważ papiści mogą mieć miłość prawdy, dlatego papież nie jest Anty-
chrystem. Naśladowcy Antychrysta są opisani w powyższym tekście jako 
całkowicie zgubieni, ale wydaje się, że papiści wcale być nie muszą160.

Newman zauważał także, że instytucja papiestwa musiała istnieć 
w zamyśle Boga, który chciał dla założonego przez Siebie Kościoła tego, 
co z niej wypływa, tj. zasady sukcesji apostolskiej, służby chrześcijań-
skiej i najbardziej świętych doktryn katolickich. Zdaniem Newmana, 
nie sposób je przyjąć, odrzucając papieża, który jest dla nich zabezpie-
czeniem; inaczej należy uznać, że stanowią one jedynie „owoce Anty-
chrysta”, a jest to absurd161.

Ostatecznie dopiero po pięciu latach, w roku 1843, antyrzymska 
skaza na jego umyśle, objawiająca się błędnym utożsamianiem papieża 
ze  sprawą Antychrysta, po niemal dwóch dekadach, została wymaza-
na162. Dokonało się to na skutek nowej myśli, która go nawiedziła w tym 
czasie. Odkrył wówczas, że:

Z natury samej rzeczy prawdziwy Wikariusz Chrystusa musi się zawsze 
wydawać światu podobnym do Antychrysta i musi być jako taki piętno-
wany, ponieważ zawsze musi istnieć podobieństwo między oryginałem 

155 Por. tamże, s. 140.
156 Por. tamże, s. 147.
157 Por. tamże, s. 134.
158 Por. tamże, s. 146-147.
159 Tamże, s. 149; por. Jk 3,11.
160 Tamże, s. 146.
161 Por. tamże, s. 115.
162 Tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 120; P. Misner, Newman and the Tradition..., 

dz. cyt., s. 385.
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i fałszerstwem; w ten sposób fakt takiego oszczerstwa był prawie jed-
nym ze znamion Kościoła163.

Podobieństwo między papieżem a Antychrystem wynika więc z czer-
pania z jednego wzorca — Jezusa Chrystusa i próby upodobnienia się 
do Niego, choć w jednym przypadku ku świętości, w drugim zaś w du-
chu przewrotności dla wprowadzenia w błąd ludzi religijnych.

W latach 1842-1845, podczas pisania eseju O rozwoju doktryny chrze-
ścijańskiej, Newman odkrył kolejny argument na rzecz prymatu papieża. 
Zauważył, że tak jak doktryna Kościoła podlega rozwojowi, krystalizu-
jąc się przez wieki, podobnie władza w Kościele ma w nim swój udział164. 
Twierdził też, że zalążki prymatu Biskupa Rzymu zostały zarysowane 
już w Piśmie Świętym poprzez wyróżnienie św. Piotra przez Mistrza po-
śród innych Apostołów. Wówczas wyrażona przez Chrystusa obietnica 
prymatu: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój 
[...] Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16,18-19) oraz „[...] 
Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwier-
dzaj twoich braci” (Łk 22,31-32), zostały wypowiedziane jako proroctwa, 
które stopniowo miały wypełniać się w czasie z coraz większą mocą165.

Newman przyjął w tym czasie jako prawdopodobne także inne za-
łożenie. Uznał, że władza papieska jest integralną częścią doktryny 
chrześcijańskiej, ponieważ przede wszystkim (według anglikańskiej za-
sady weryfikacji) nie jest to sprzeczne z historią Kościoła starożytnego, 
ponadto musi istnieć taki środek dany od Boga, który zabezpieczałby 
jedność Kościoła (Sacramentum Unitatis)166. Tym narzędziem Bożej 
Mądrości mógł być właśnie papież. Tak postulował w swoim eseju:

Bezwzględna potrzeba władzy monarchicznej w Kościele stanowi dla nas 
rację jej przewidywania. Społeczność zorganizowana nie może istnieć 
bez rządu, a im większa jest grupa, tym bardziej scentralizowany musi 
być rząd. Jeżeli cała wspólnota chrześcijańska ma tworzyć jedno króle-
stwo, to jedna głowa jest czymś zasadniczym; a przynajmniej tak stwier-
dza doświadczenie osiemnastu wieków. W miarę, jak Kościół się kształ-

163 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 206.
164 Por. tenże, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 156.
165 Por. tamże, s. 157.
166 Newman uznawał papieża za ośrodek jedności Kościoła — por. tamże, s. 155.
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tował, rozwijała się także władza papieska; a gdziekolwiek nie uznawano 
papieża, tam następował upadek i rozłam167.

Po wypracowaniu własnych wniosków w tej kwestii, w lutym 
1843 roku Newman odwołał wszystkie swoje dotychczasowe wypowie-
dzi wymierzone przeciw Stolicy Apostolskiej168, m.in. te, które wyraził 
w kazaniu pt. The Church of Rome and Antichrist na Boże Narodzenie 
1824 roku169. Kilka miesięcy później, we wrześniu 1843 roku zrezygno-
wał z funkcji proboszcza kościoła uniwersyteckiego St. Mary i formalnie 
przeszedł do stanu świeckiego. W tym czasie zwierzał się z motywów 
swojej decyzji w liście do przyjaciela: „Zrezygnowałem z probostwa 
Panny Marii [...] ponieważ czuję, że nie mógłbym uczciwie być w nim 
dalej nauczycielem”170.

Przed przejściem na katolicyzm powstrzymywała go wówczas jedna 
tylko trudność, jaką stanowiła cześć oddawana Maryi i świętym w Ko-
ściele katolickim, którą błędnie utożsamiał z jedynym kultem przyna-
leżnym samemu Bogu171. Chociaż Newman żywił szacunek wobec nich 
i miał nabożeństwo jako anglikanin, to w „odsłonie rzymskiej” jawiły się 
mu jako praktyki bałwochwalcze172. W zgodzie z anglikańską teologią 
odrzucał wzywanie świętych jako nieuzasadnione, gdyż miało się ono 
sprzeciwiać jedynemu pośrednictwu Chrystusa.

6 października 1845 roku, na trzy dni przed swoją konwersją, New-
man ponownie oficjalnie odwołał wypowiedzi skierowane w przeszłości 
przeciw Rzymowi. Uczynił to w załączniku do eseju O rozwoju doktryny 
chrześcijańskiej, opatrzonym tytułem: Odwołanie antykatolickich wypo-
wiedzi (Retractation of Anti-Catholic Statements). Newman przyznał 

167 Tamże.
168 Tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 304.
169 Zob. tamże, s. 119.
170 Tamże, s. 329.
171 Zob. tamże, s. 240, 284; E. Adamiak, Traktat o Maryi, t. 2, Warszawa 2006, s. 158.
172 Zob. J.H. Newman, Apologia pro vita sua [tekst polskojęzyczny], dz. cyt., s. 120, 192-193, 

195. Dopiero w 1844 roku, pod wpływem ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Newman 
zrozumiał znaczenie kultu Maryi i świętych w Kościele Katolickim. Z prostotą uznał, że „Cześć 
Aniołów i świętych równie mało przeszkadza niepodzielnej chwale Wiecznego, jak nasza miłość 
do naszych przyjaciół i krewnych i nasze czułe ludzkie sympatie są niezgodne z owym najwyż-
szym hołdem serca dla Niewidzialnego, który rzeczywiście tylko uświęca i wywyższa, a nie bu-
rzy zazdrośnie tego, co jest z ziemi” — tamże, s. 298-299.
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w nich explicite, że trudności z uznaniem autorytetu papieża wynika-
ły z zainfekowania jego wyobraźni przez anglikański sposób myślenia, 
a one same okazały się pozorne. Jak pisał: „Mając we wcześniejszych pu-
blikacjach uwagę zwróconą na domniemane trudności [autor — N.L.], 
uważa, że jest zobowiązany do wyznania jego obecnej wiary [katolickiej 

— N.L.], gdyż były one wyimaginowane”173.
W tym samym dniu napisał jeszcze przdmowę do dzieła O rozwo-

ju doktryny chrześcijańskiej. Nie odczuwał już potrzeby, by je ukoń-
czyć, ponieważ zrozumiał pozytywny wykład doktryny Ojców Kościoła, 
jaki  jej rozwinięty kształt dostrzegł w dogmatach Kościoła rzymskiego. 
Tak wspominał swój stan ducha w czasie pisania tego dzieła: „Gdy autor 
pisał te słowa, nie przypuszczał, że nadejdzie czas, w którym uświadomi 
sobie, że przeszkoda, leżąca wówczas w jego mniemaniu na drodze do po-
jednania się z Kościołem rzymskim, pozbawiona jest trwałych podstaw”174.

Następnie zaś ponownie usprawiedliwił się przed czytelnikami sło-
wami z Odwołania antykatolickich wypowiedzi, iż jego wcześniejsze 
trudności były wyimaginowane175. Newman czuł się także zobowiązany 
do tego, by przeprosić Kościół rzymski za sposób, w jaki się wypowia-
dał przeciw niemu, co uczynił w ostatniej części swojego Odwołania: 

„Oczywiście autor wycofuje teraz argumenty nawiązujące do refleksji 
nad Kościołem rzymskim, jak również język, w którym były one prze-
kazywane”176. Od 9 października 1845 roku, czyli wraz z momentem 
przejścia do Kościoła rzymskokatolickiego, Newman osiągnął nie tyl-
ko wewnętrzny pokój, który opisywał jako przybicie statku do portu po 
rejsie na wzburzonym morzu, ale i dojrzałe spojrzenie na ważne relacje, 
zachodzące pomiędzy sumieniem, biskupem miejsca i papieżem w łonie 
tego Kościoła. Musiały być one dla niego zrozumiałe przed podjęciem 

173 Tenże, The Via Media..., t. 2, s. 427; por. tekst oryginalny: „Having in former Publications 
directed attention to the supposed difficulties, he considers himself bound to avow his present 
belief that they were imaginary” — tamże.

174 Tenże, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 19.
175 Zob. tekst oryginalny przedmowy do wydania pierwszego: „Having, in former publica-

tions, called attention to the supposed difficulty, he considers himself bound to avow his present 
belief that it is imaginary” — tenże, Development of Christian Doctrine, dz. cyt.

176 Por. tekst oryginalny: „[...] of course the Author now withdraws the arguments referred 
to, as far as they reflect upon the Church of Rome, as well as the language in which they were 
conveyed” — tenże, The Via Media..., t. 2, dz. cyt., s. 433.
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decyzji o zmianie konfesji, od której — jak był przekonany — zależało 
jego zbawienie177.

Po konwersji Newman nie uległ żadnym błędnym doktrynom kano-
niczno-teologicznym niektórych środowisk katolickich, które wiąza-
ły się z władzą Biskupa Rzymu na przestrzeni wieków, dzieląc od we-
wnątrz Kościół: ani koncyliaryzmowi, głoszącemu wyższość soboru nad 
papieżem, ani febronianizmowi, opowiadającemu się za autonomią epi-
skopatów względem papieża z symboliczną i honorową jego władzą jako 
ośrodka jedności kościelnej, ani też ultramontanizmowi, postulującemu 
nieomylność papieża we wszystkich dziedzinach życia religijnego178. 
Tak oto Biskup Rzymu przestał być dla niego biblijnym Antychrystem 
wedle nauczania teologów anglikańskich, ale był od tej pory rzeczywi-
stym Następcą św. Piotra.

Newman unikał absolutyzowania nieomylności postanowień sobo-
ru, kolegium biskupów (episkopatów) lub papieża jako niezależnych od 
siebie organów uroczystego nauczania Kościoła; postrzegał je natomiast 
harmonijnie i we wzajemnej jedności179. Sobór był wyrazem uroczystego 
nauczania kolegium biskupów w jedności z Biskupem Rzymu, tzw. „kon-
gregacją w Duchu Świętym” (in Spiritu Sancto congregata)180. Biskupom 
przysługiwał ponadto charyzmat prawdy w zwyczajnym nauczaniu w ob-
rębie własnych diecezji181. Papież, obok możliwości wypowiedzi ex ca-

177 Zob. tenże, Apologia pro vita sua, dz. cyt., s. 339.
178 Por. M. Zahajkiewicz, Koncyliaryzm, w: EK, red. A. Szostek, t. 9, Lublin 2002, k. 546-549; 

B. Kumor, Febronianizm, w: EK, red. J. Bieńkowski, t. 5, Lublin 1989, k. 83-84; Z. Zieliński, Ul-
tramontanizm, w: EK, red. E. Gigilewicz, t. 19, Lublin 2013, k. 1322-1323.

179 Stanowisko katolicyzmu i anglikanizmu w sprawie nieomylności orzeczeń soborów po-
wszechnych jest podobne: „Sobór powszechny, prawdziwie powszechny, nigdy ani nie błądził, 
ani nie będzie błądził w sprawach wiary” — J.H. Newman, Apologia pro vita sua [tekst polsko-
języczny], dz. cyt., s. 471. W innym miejscu pisał: „[...] nieomylność Soborów Powszechnych 
była dogmatem rzymskim — niepotępionym [w Artykułach — N.L.]” — tamże, s. 152. Różnicę 
stanowi wykluczenie przez anglikanów papieża jako członka kolegium biskupów, a włączenie 
książąt. Anglikanizm podkreśla też potrzebę bezpośredniego związku orzeczeń soborowych 
z Pismem Świętym dla ich obowiązywalności. Jeśli tego związku się nie stwierdzi, uznaje się, 
że sobór zbłądził także w kwestii wiary i moralności — zob. 39 Artykułów wiary anglikańskiej, 
dz. cyt., art. XXI.

180 J.H. Newman, Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching, t. 2, London — 
New York — Bombay 1900, s. 328.

181 Newman twierdził, że biskupom nie przysługuje „wewnętrzny dar nieomylności”, któ-
ry  posiadali Apostołowie nauczający pod „natchnieniem” Ducha Świętego, ale gwarantem 
ortodoksyjności ich nauczania jest Jego „asystencja”, a więc działanie niejako od zewnątrz, 
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thedra, był ostateczną instancją rozstrzygającą spory w Kościele, w myśl 
znanej parafrazy słów św. Augustyna: Roma locuta, causa finita, podkre-
ślającej jego prymat jurysdykcyjny w łączności z kolegium biskupów182.

Zakończenie

Newman jako anglikanin doświadczył istnienia sumienia, jako miej-
sca postrzegania osobowego, żywego Boga i wiązał ateizm z nihilizmem. 
Uważał bowiem, że jeśli odrzuci się Jego obraz z serca, podważy się tym 
samym istnienie tej najgłębszej części „ja”, w której odbija się ów obraz 
oraz przeciwstawi oczywistości, którą podpowiada przytomny umysł: 
On istnieje, tak jak i ja jestem. Tego głębokiego związku obu egzystencji 
Newman doświadczył jako młodzieniec i nie utracił go już nigdy.

Już jako pastor, poszukujący swej wyjątkowej roli we Wspólnocie an-
glikańskiej, Newman przeprowadził rachunek sumienia z całego życia, 
do czego zmusiła go ciężko przebyta febra w czasie jego pobytu na Sycy-
lii. Zgodnie ze świadectwem sumienia, miał swojego Pana zawsze przed 
oczami oraz postępował drogami mądrości, łaski i sprawiedliwości, a jego 
cierpienie okazało się niezawinione: nie zgrzeszył przeciwko światłu.

Nie zawinił także wobec swoich przełożonych, wierząc że zewnętrz-
na dyscyplina uszlachetnia serce i uzdrawia z pychy. Postrzegał on bo-
wiem posłuszeństwo wobec hierarchów kościelnych, jako formę ascezy 
i relacji jakiej chciał Chrystus dla zjednoczenia Swej owczarni wokół 
jednej nauki. Newman dopuszczał wypowiedzenie posłuszeństwa wo-
bec własnego biskupa jedynie w przypadku głoszenia przez niego i upo-
rczywego trwania w herezji. 

Newman przeszedł do Kościoła Katolickiego, uznając potępienie 
jego stanowiska wyłożonego w Traktacie 90 przez anglikańskiego bisku-
pa Oksfordu, za niezgodne z jego sądem sumienia. W katolicyzmie zy-
skał wsparcie kręgosłupa moralnego, będąc świadomy, że Magisterium 
Kościoła z Biskupem Rzymu na czele nie pozwolą mu zbłądzić w kwestii 

tzw. „zewnętrzna kuratela” (external guardianship), pod warunkiem zachowania przez nich jed-
nomyślności i zgodności z tradycją apostolską, szczególnie zaś podczas soboru, kiedy są wspie-
rani modlitwą całego Ludu Bożego — por. tamże, s. 327-328.

182 Zob. A. Czaja, Dogmatyka — Traktat o Kościele, t. 2, Warszawa 2006, s. 437, 471.
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doktryny: dogmatów i moralności. Wraz z decyzją o konwersji Newman 
porzucił naukę o predestynacji, przyjął głęboką cześć oddawaną Maryi, 
naukę o czyśćcu i siedmiu sakramentach, zrozumiał rolę papieża 
w Kościele i odnalazł pokój. Przynależał odtąd do tej samej wspólnoty 
co św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, abp Franciszek Fenelon, 
czy Blaise Pascal, których tak cenił. Teraz był z nimi złączony braterską 
więzią opartą o miłość do prawdy.



177ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu

Newman J.H., A Letter to the Rev. Godfrey Faussett, Margaret Professor of Divin-
ity, wyd. 2, J.H. Parker, London 1838.

Newman J.H., An Essay on the Development of Christian Doctrine, Longmans, 
Green and Co., London — New York — Bombay — Calcutta 1909.

Newman J.H., Apologia pro vita sua, J.M. Dent & Sons Ltd., E.P. Dutton & Co., 
London — New York [b.r.w.].

Newman J.H., Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Wydawnictwo Fron-
da, Warszawa 2009.

Newman J.H., Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching, t. 2, 
Longmans, Green and Co., London — New York — Bombay 1900.

Newman J.H., Discourses to Mixed Congregations, Longmans, Green and Co., 
London — New York — Bombay 1906.

Newman J.H., Discussions and Arguments on Various Subjects, Longmans, 
Green and Co., London — New York — Bombay — Calcutta 1907.

Newman J.H., Essays Critical and Historical, t. 1, Longmans, Green and Co., 
London — New York — Bombay — Calcutta 1907.

Newman J.H., Lectures on the Prophetical Office of the Church, Longmans, Green 
and Co., London — New York — Bombay 1901.

Newman J.H., Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Wydawnictwo PAX, Warszawa 
1989.

Newman J.H., Meditations and Devotions, Longmans, Green and Co., London — 
New York — Bombay — Calcutta 1907.

Newman J.H., O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J.W. Zielińska, 
Wydawnictwo Fronda, Warszawa [b.r.w.].

Newman J.H., Parochial and Plain Sermons, t. 3, Longmans, Green and Co., 
London — New York — Bombay — Calcutta 1907.

Newman J.H., Parochial and Plain Sermons, t. 4, Longmans, Green and Co., 
London — New York — Bombay — Calcutta 1909.

Newman J.H., Parochial and Plain Sermons, t. 5, Longmans, Green and Co., 
London — New York — Bombay — Calcutta 1907.



178 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Z. Kubiak, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1995. 

Newman J.H., Słowo, które nie przemija. Ewangelia w kazaniach kardynała J.H. 
Newmana, tłum. T. Mieszkowski, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1969.

Newman J.H., The Arians of the Fourth Century, Longmans, Green and Co., Lon-
don — New York — Bombay — Calcutta 1908.

Newman J.H., The Via Media of the Anglican Church, t. 1, Longmans, Green and 
Co., London — New York — Bombay 1901.

Newman J.H., The Via Media of the Anglican Church, t. 2, Longmans, Green and 
Co., London — New York — Bombay — Calcutta 1908.

Newman J.H., „Tracts for the Times”, t. 1, nr 15, 1833, w: tenże, The Via Media of 
the Anglican Church, t. 2, Longmans, Green and Co., London — New York — 
Bombay — Calcutta 1908.

Newman J.H., „Tracts for the Times”, t. 1, nr 20, 1833, The National Institute 
for Newman Studies, [wyd. on-line] 2007, http://www.newmanreader.org/
works/times/ index.html [dostęp: 1.12.2017].

Newman J.H., „Tracts for the Times”, t. 6, nr 90, 1841, The National Institute 
for Newman Studies, [wyd. on-line] 2007, http://www.newmanreader.org/
works/times/ index.html [dostęp: 1.12.2017].

Literatura przedmiotu

Cranmer T., A Confutation of Unwritten Verities, w: tenże, The Works of Thomas 
Cranmer, Archbishop of Canterbury, Martyr 1556, ed. J.E. Cox, t. 2, Parker 
Society, Cambridge 1846, s. 1-67.

Czaja A., Dogmatyka — Traktat o Kościele, t. 2, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 
2006.

Dessain Ch.S., John Henry Newman. Pionier odnowy Kościoła, tłum. M. Stebart, 
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1989.

Dulles A., Authority in the Church, w: The Cambridge Companion to John Henry 
Newman, eds. I. Ker, T. Merrigan, Cambridge University Press, Cambridge 
2009, s. 170-188.

Grzeszczak J., Papież — święty z definicji? Od Dictatus papae do Santo subito, 
„Poznańskie Studia Teologiczne”, nr 24, 2010, s. 247-288.



179ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Halifax S., Preface, w: The Whole Works of Joseph Butler, no ed., Thomas Tegg & 
Son, London — Glasgow — Dublin 1836.

Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski, 
Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

Joseph M., Introduction, w: J. Fox, The Acts and Monuments of the Christian 
Church, t. 1, Ex-Classics Projects, [b.m.w.] 2009, s. 5-7.

Karpiński P., Kardynał John Henry Newman, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
Keble J., The Christian Year, b.m.w. 2008, wydanie „Biblioteca Virtual Universal”.
Kłos J., John Henry Newman i filozofia. Rozum — przyświadczenie — wiara, 

TN KUL, Lublin 1999.
Kumor B., Anglikański Kościół, Anglican Communion, w: Encyklopedia katolic-

ka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 1, TN KUL, Lublin 1985, 
k. 579-586.

Kumor B., Febronianizm, w: Encyklopedia katolicka, red. J. Bieńkowski, t. 5, 
TN KUL, Lublin 1989, k. 83-84.

Koza S.J., Purytanizm, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 16, 
TN KUL, Lublin 2012, k. 931-932.

Letter from Lord John Russell to the Bishop of Durham, Charles Dolman, London 
1850.

Luter M., The Babylonian Captivity of the Church (1520), [b.m.w.] 1883, http://
pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/BABYLONIAN_CAPTIVITY_OF_
THE_CHURCH.pdf [dostęp: 1.12.2017].

Luter M., The Babylonian Captivity of the Church (1520), trans. A.T.W. Stein-
häuser, [b.m.w.] 1959, w: Three Treatises from the American Edition of Lu-
ther’s Works, USA 1970, s. 113-260.

Manuscript Letters of Bishop Horsley. Letter V, „The British Magazine”, nr 5, 1834, 
s. 517-523.

McGinn B., Antychryst. Dwa tysiące lat fascynacji człowieka złem, tłum. B. Cend-
rowska, Wydawnictwo Da Capo, Kraków 1998. Milner J., The History of the 
Church of Christ, Longman, Brown, Green and Longmans, London 1847.

Misner P., Newman and the Tradition concerning the Papal Antichrist, „Church 
History”, nr 3 (42), 1973, s. 377-395.

Newton I., Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of 
St. John, J. Darby and T. Browne, London 1733.



180 ORATORIANA nr 95 — grudzień 2021

Newton T., Dissertations on the Prophecies, Which Have Remarkably Been Ful-
filled, and at This Time Are Fulfilling in the World, J.F. Dove, London 1825.

O’Brien F., Nie pokój, lecz miecz. John Henry Newman, tłum. S. Golus, Wydawnic-
two SALWATOR, Kraków 2003.

Paine T., The Age of Reason Being an Investigation of True and Fabulous Theology, 
ed. M.D. Conway, G.P. Putnam’s Sons, New York — London 1896.

Sakowicz I., Antykatolicyzm „Timesa” i „papieska agresja”, „Studia Historica Ge-
danensia”, nr 4, 2013, s. 93-104.

Sandys E., Sermons and Miscellaneous Pieces by Archbishop Sandys, ed. J. Ayre, 
Cam-bridge University Press, Cambridge 1842.

39 Artykułów wiary anglikańskiej, [b.m.w.] 1563, http://docplayer.pl/17323978-
39-artykulow-wiary-kosciola-anglikanskiego-z-1563-roku.html [dostęp: 
1.12.2017].

Tuninetti L.F., Nawróceni są niebezpieczni, tłum. R. Skrzypczak, „Fronda”, nr 56, 
2010, s. 114-122.

Zahajkiewicz M., Koncyliaryzm, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek, t. 9, 
TN KUL, Lublin 2002, k. 546-549.

Zieliński Z., Ultramontanizm, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 19, 
TN KUL, Lublin 2013, k. 1322-1323.





Federacja Kongregacji Oratorium
św. Filipa Neri w Polsce

ORATORIANA
nr 95 — grudzień 2021

ISSN 2080105X


	Pusta strona
	Pusta strona

