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T r e ś ć :  Wstęp. — I. Kapucyni na Śląsku w czasie wojny trzydzie
stoletniej. — II. Starania biskupa pomocniczego wrocławskiego Baltazara 
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i Nysie. — IV.Kapucyńscy misjonarze badają możliwości osiedlenia się 
we Wrocławiu, Zielonej Górze i Sławie. — Zakończenie.

Wstęp

Dotychczasowa historiografia zakonu kapucynów na Śląsku jest 
uboga i tylko popularna. Pomimo, że kapucyni na Śląsku osiedlili 
się na stałe w  1654 roku i działali przez 156 lat (do 1810), dzieje ich 
nie doczekały się naukowego opracowania. Przebywali jednak kapu
cyni na Śląsku już wcześniej. Od roku 1629—1654 na terenach tych 
poszukiwali oni dogodnych warunków  założenia klasztoru. Ich dzia
łalność w tym  olkresie — w  różnych m iastach śląskich — była tylko 
tymczasowa. Prawo zakonne zabraniało kapucynom przebywać poza 
klasztorem, chyba z pomocą duszpasterską na krótki czas.

Ponieważ w XVII w ieku prowincja austriacko-czeska kapucynów 
otrzym ywała wiele propozycji od fundatorów  na założenie nowych 
klasztorów, dlatego proponowane fundacje na Śląsku, nie mogły 
być dużo gorsze od tych, które oferowano w innych częściach ce
sarskiego państwa Habsburgów. Zarząd prowincji bowiem — kie
ru jąc się dobrem zakonu — wybierał placówki, które posiadały 
lepsze w arunki i daw ały gwarancję lepszych możliwości bytowania 
na przyszłość.

Opracowanie tego tem atu stało się aktualne, zwłaszcza w obec
nym  czasie, gdy po przerw ie 136 lat (1810—1946) kapucyni ponow
nie przybyli na  Sląsik i  podjęli działalność duszpasterską.

Większość archiwaliów o ówczesnych kapucynach śląskich zagi
nęła w  czasie drugiej wojny światowej. Na podstawie jednak tego 
co się zachowało i fragm entarycznych przekazów z literatury  można 
odtworzyć obraz życia i działalności pierwszych kapucynów na tych 
ziemiach.
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A rtykuł oparty jest zasadniczo na źródłach archiwalnych. Autor 
podaje w nim wiele szczegółów z działalności kapucynów, by zo
brazować w jak specyficznych i trudnych warunkach, wśród jakiej 
atmosfery religijnej i działań wojny 30-letniej, kapucyni usiłowa
li osiedlić się na Śląsku.

I. Kapucyni na Śląsku w czasie wojny trzydziestoletniej1

Protestantyzm  na Śląsku rozwijał się szybko i intensywnie. Po 
stu  latach od reformacji Marcina Lutra — Śląsk był prawie całko
wicie objęty przez wyznania protestanckie. W iarę katolicką wyzna
wały tylko nieliczne jednostki. Ziemie te pod względem politycznym 
podległe były władcom Austrii.

Cesarz Ferdynand II postanowił w 1628 r. rozpocząć rekatolizację 
Śląska czyli kontrreform ację. Przeprowadzenie tej akcji zostało po
wierzone generałowi broni Karolowi Hannibalowi z Dohnau. K ontr
reform ację Śląska rozpoczęto więc pod koniec roku 1628 przy po
mocy oddziałów wojskowych generała Karola Hannibala z Dohnau 
i regim entu Lichtensteina. Tą akcją najpierw  objęto na Dolnym 
Śląsku księstwo głogowskie; na Górnym Śląsku (28 grudnia 1628 r.) 
księstwo opawskie (Troppau). Od początku roku następnego dzia
łalnością tą  objęto resztę Śląska 2.

Pierwszy okres wojny trzydziestoletniej przyniósł sukcesy cesa
rzowi i katolikom, dlatego cesarz Ferdynand II (1619—1637) i jego 
sławny generał, W allenstein, pragnęli jak najszybciej wyciągnąć ko
rzyści ze swych zwycięstw przez odebranie książętom i miastom pro
testanckim  m ajątków, które dała im reformacja.

Po zawarciu w dniu 6 m arca 1629 r. pokoju w  Lubece został wy
dany „edykt restytucyjny”, na mocy którego m ajątki sekularyzo- 
wane po 1552 roku, a należące do arcybiskupstw, biskupstw, klasz
torów i kościołów, przechodziły z powrotem w ręce katolików. 
Przywrócone też zostały wszystkie przywileje i władza sądowa bis
kupów. Edykt m iał zostać wprowadzony w życie przez cesarskich 
komisarzy, korzystających z ochrony wojskowej 3.

W tymże roku w większej części Górnego Śląska na rozkaz ce
sarski katolikom z powrotem zwrócono kościoły, usunięto predykan
tów, a na ich miejsce zostali ustanowieni katoliccy proboszczowie 4.

Brama dla kontrreform acji została na Śląsk otwarta. Misjonarze

1 W opisywaniu sytuacji na Śląsku zwróciłem szczególną uwagę na miej
scowości, w których potem kapucyni założyli klasztory.

* J. C h r z ą s z c z ,  Geschichte der Stadt Neustadt. Neustadt 1912 s. 171
n.

* Akademia Nauk ZSRR, Historia Powszechna. T. IV. Warszawa 1967 
s. 806.

4 J. C h r  z ą s z c z, dz. cyt., s. 178.
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nie narażali już życia, idąc w k ra j protestancki, bo chroniły ich od
działy wojskowe i władza państwowa. Urzędy obsadzane były po
nownie katolikami.

Już od 1629 roku na Śląsk udaw ali się misjonarze kapucyńscy 
z prowincji austriacko-czeskiej. Przełożeni wysyłali ochotników 5.

Dnia 10 września 1629 r., katolickie wojsko szturmem zdobyło Zie
loną Górę 6.

W połowie października 1629 r. przyjechał do Zielonej Góry biskup 
Baltazar Liesch i poświęcił kościół, by można w nim było odprawiać 
religijne obrzędy katolickie. W mieście byli wówczas jezuici.

W lecie 1630 roku powstała w mieście zaraza. Rozszerzyła się 
szybko. Śmiertelność była bardzo wielka. W ciągu roku z 10.000 
mieszkańców zmarło 7000. Na jednej z ulic wym arli wszyscy miesz
kańcy ,ulicę tę nazwano ulicą Zmarłych (Totengasse); nazwa ta  prze
trw ała do 19 wieku. Wybuchł również pożar, który spalił jedną trze
cią miasta; szczególnie zniszczone zostały przedmieścia. W tym roku 
jezuici opuścili miasto i przekazali duszpasterstwo kapucynom 7. Ka
pucyni podjęli pracę w bardzo trudnych warunkach. Opiekując się 
chorymi w czasie zarazy, szerzyli szczególnie kult do M atki Boskiej. 
Odmawiali przy chorych modlitwę do Bogarodzicy w celu odwró
cenia zarazy 8. O tej ich ofiarnej pracy pozostało nam nieco szczegó
łów.

W 1631 r. w Zielonej Górze pracowało dwóch kapucyńskich mi
sjonarzy. O. Franciszek ze Śląska głosił słowo Boże. Tym, którzy 
nie przychodzili na jego kazania, niósł pryw atnie słowa napomnie
nia i zachęty. O. Atanazy z Valdenone, młody kapłan, uczył mło
dzież. Podówczas w Zielonej Górze i w okolicy panowała zaraza. 
W pracy nad niesieniem pomocy duchownej dla chorych i konają
cych, nie brakowało kapucynów, którzy nie zważając na własne nie
bezpieczeństwo, niezmordowanie pracowali przy chorych: nawiedza
li ich w domach, pocieszali i umacniali w  wierze, bliskich śmierci 
zaopatrywali sakram entam i świętymi, przy konających modlili się, 
zmarłych grzebali.

Wkrótce c. Atanazy zaraził się ciężką chorobą. Opatrzony sakra
mentam i świętymi przez o. Franciszka, zmarł dnia 6 czerwca 1631 r.

5 Annales Capucinorum, Liber seu Protocollum totius provinciae Boe-
mo-Austriacae, Styriacae Ordinis Rratrum Minorum Capucinorum Pra-
ha-Strahov. Bibliotheca Nationalis. T. III. 1653 nr 80, s. 185 (skrót: A.C.).

8 O. W o l f f ,  Geschichte der evangelischen Stadt und Landgemeinde 
Grünberg in Nieder Schlesien. Grünberg 1841 s. 56 n.

1 Tamże s. 57 n.
8 Stella coeli extirpavit, quae lectavit Dominum, mortis pestem, quam 

plantavit primus parens hominum.”...
Tamże s. 58. Por. Preces quotidianae provinciae cracoviensis Ord. Min, 
Capuccinorum. Cracoviae 1937 s. 18 n.
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Pochowany został w podziemiach kościoła parafialnego w pobliżu 
wielkiego o łta rza9.

Po jego śmierci o. Franciszek nie opuścił m iasta i chorych, pracu
jąc nadal pomimo osamotnienia 10.

W tym  czasie generał K arol Hannibal z Dohnau powziął decyzję 
bzwłocznego sprowadzenia kapucynów na stałe do Wrocławia i do
konania erekcji klasztoru w metropolii Śląska. W tym celu poszuki
wał on zarówno w mieście, jak  i na przedmieściach odpowiedniej 
parceli do zbudowania klasztoru. Znalazł w końcu miejsce odpowie
dnie, położone poza rzeką Odrą, dość daleko od centrum  miasta, na 
przedmieściu zwanym Elbing.11

Miejsce to, a mianowicie dom i ogród, nabył za własne pieniądze, 
postarał się również o odpowiednie dokum enty kupna i sprzedaży 
i posiadłość tę  przeznaczył na klasztor kapucyński. Parcela była opu
stoszała i rozległa, rozciągała się aż do mostu na rzece Odrze. H ra
bia nie szczędził pieniędzy z własnej skarbony, by możliwie jak naj
prędzej przygotować wszystko do przyszłej budowy. Polecił zwieźć 
na plac kamienie, budulec i inne m ateriały konieczne do budowy. 
W ysłał swoich m ajstrów  i strażników dla przygotowania wszystkie
go tak, aby w  najkrótszym  czasie można było wznieść klasztor. Do 
przyspieszenia realizacji dzieła bardzo przyczyniła się obecność ka
pucynów, których roztropność i bogobojność robiły na fundatorze 
dobre wrażenie.12

Wojna religijna nie była jednak zakończona. Książkę saski i król 
szwedzki zawarli przymierze, a ich protestanckie wojska wkroczy
ły na tereny  cesarza Ferdynanda II. Książę saski planował zajęcie 
Śląska. Sytuacja taka wywołała wśród ludności, a zwłaszcza kato
lików, przerażenie i niepokój. W ielu potajemnie opuszczało Śląsk, 
uidając się do Austrii. Wśród nich był również hrabia Hannibal 
z Dohnau, który w tymże roku uszedł do Pragi. Śląsk zajmowały 
wojska protestanckie: saskie, duńskie i szwedzkie. Rozpoczęły się 
prześladowania katolików, niszczono kościoły, pustoszono kraj.

Sytuacja dla katolików stała się niebezpieczna, a dla duchownych 
katolickich — wprost beznadziejna. Wobec siły obcych wojsk i cią
głego niebezpieczeństwa śmierci ze strony sfanatyzowanych prote
stantów  — praca m isjonarzy stała się niemożliwa. Po wyjeździe 
z Wrocławia generała Hannibala z Dohnau, kapucyni nie mieli wy
starczających środków utrzym ania, a brak opieki wojskowej stwa-

» A. C., t. I. 1631 nr 26, s. 489. Por. A. C., t. III. 1654 nr 55, s. 282.
A. C., U . 1631 nr 27, s. 489.

11 Tamże s. 490. Por. H. M a r k g r a f ,  Die Strassen Breslaus nach 
ihrer Geschichte und ihrer Namen. Breslau 1896 s. 39. „Wieś Ołbin znaj
dowała się w rejonie kościoła św. Michała przy obecnej ulicy Nowowiej
skiej... Nazwa Ołbin ustaliła się z czasem dla całego sąsiedniego terenu”. 
Por. Z. A n t k o w i a k ,  Ulice i place Wrocławia. Wrocław 1970 s. 180.

11 A. C., t. I. 1631 nr 27, s. 490.
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rżał obawy u tra ty  życia. Dlatego w większości wrócili do A u s trii1S.
W 1632 r. wojska saskie i szwedzkie zajęły okolice Wrocławia. 

W posiadaniu ich znalazły się przedmieścia Wrocławia aż po wyspę 
Tumską i  wyspę Piaski włącznie. Nieprzyjacielskie wojska przeby
wały tam  aż do 1635 r.14. We w ładaniu ich znalazła się również po
siadłość kapucynów.

W Pradze hraibda Karol Hannibal podupadł na zdrowiu. Sporządził 
więc testam ent. Spostrzegł jednak Wkrótce, że w testamencie nic 
nie zapisał kapucynom, którym  nie tylko obiecał zbudować klasztor 
we Wrocławiu, lecz naw et zobowiązał się do tego ślubem. Sporzą
dził więc dnia 18 lutego 1633 r. kodycyl do testam entu. Kapucy
nom podarował ogród i wszystkie swoje domy we W rocławiu oraz 
wszystkie m ateriały przygotowane do budowy. Ponadto dał im dzie
sięć tysięcy talarów  cesarskich.

W krótce po tym  generał Karol Hannibal z Dohnau zmarł. Kapucy
ni jednak ze zrealizowaniem legatu tego wielkiego fundatora musieli 
poczekać do bardziej pomyślnych czasów 1S.

Na skutek więc działań wojennych do erekcji klasztoru we Wro
cławiu nie doszło.

W roku 1630 pracował w  Głogowie przy kościele parafialnym  
św. Mikołaja ojciec kapucyn Baltazar Schetze16. Ponieważ w  Gło
gowie było wielu duchownych, dlatego w czasie zarazy o.Baltazar 
wyjeżdżał do Zielonej Góry z pomocą duszpasterską 17.

Gdy skończyła się w Zielonej Górze zaraza, miasto nie posiadało 
duszpasterza. O.Franciszek udał się do Wrocławia, gdzie go wezwał 
burgrabia Hannibal z Dohnau. Obywatele z Zielonej Góry znali o. Bal
tazara, k tóry  się odznaczał w ielką troską o dusze ludzkie. Rada m iej
ska zwróciła się 16 czerwca 1632 r. do biskupa wrocławskiego — Ka
rola Ferdynanda (który był królewiczem polskim), aby zechciał za
twierdzić zaprezentowanego przez nich o.Baltazara Schetzego, ka
pucyna, na proboszcza w Zielonej Górze 18. W prawdzie prośba zosta
ła pozytywnie załatwiana, jednak okoliczności polityczne nie były 
sprzyjające, by o.Baltazar mógł zaraz objąć w posiadanie urząd pro
boszcza.

Księstwem głogowskim rządził wówczas wódz cesarski W allenste
in. Był on przeciwny takim  sposobom kontrreform acyinym , jakie 
stosowano w cesarstwie tzn. bezwzględnego zabraniania protestan
tom ku ltu  religijnego. Nie faworyzował więc katolików w Zielonej

13 A. C., 1.1. 1631 nr 28, s. 490 n.
14 H. M a r k g r a f ,  Geschichte Breslaus in kurzer Übersicht. Breslau 

1888 s. 27.
15 A. C., t. II. 1633 nr 1, s. 530 n.

“ H. S c h m i d t ,  Geschichte der Stadt Grünberg Schles. Grünberg 
1922 s. 103.

17 O. W o 1 f f, dz. cyt., s. 58.
18 Tamże s. 60.
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Górze. Poprzestał tylko na żądaniu, by katolicy z Zielonej Góry po
dali swoją listę. Katolicy nauczeni jaki ciężki los spotyka ich, gdy 
miasto dostaje się w ręce wojsk protestanckich, zgłosili się tylko 
w liczbie 14. Ponieważ protestantom  W allentein pozostawił całko
witą swobodę wyznania, dlatego chętnie skorzystali oni z tej okolicz
ności i do Zielonej Góry przywołali z wygnania swego pastora Nip- 
pego, który przebywał w  Torgau.

W 1632 roku w sierpniu powróciły do księstwa głogowskiego woj
ska: saskie, brandeburskie i szwedzikie pod dowództwem saskiego 
generała Arnheima, a dnia 6 sierpnia zdobyły one twierdzę Głogów. 
Wśród protestanckich wojsk znajdował się ich kapelan — pastor 
Willich. Odprawiał on nabożeństwa dla ludności protestanckiej, or
ganizował gminę oraz przywracał na urzędy wydalonych predykan
tów. Dnia 26 sierpnia przybył Willich z Głogowa do Zielonej Góry, 
odebrał katolikom kościół parafialny, poświęcił go w sposób uroczy
sty do celów protestanckich. Wszystkie katolickie przedmioty z koś
cioła wyrzucił. W sierpniu 1632 r. wrócił do Zielonej Góry Polski 
Diakon — Melchior Triebskorn 19. Pastor Nippe, ponieważ sam był 
już w podeszłym wieku, dnia 3 m arca 1633 r. ustanowił swoim na
stępcą diakona Jana Chryzostoma Nebiliusa. W ten sposób w Zielo
nej Górze pracowało trzech duchownych protestanckich, a nie było 
duchownego katolickiego.

Gdy zbliżały się wojska szwedzkie do Zielonej Góry, radcy m iej
scy, którzy przeszli na katolicyzm, musieli uchodzić z miasta. Prze
kroczyli oni granicę szukając schronienia w Polsce. Z apostatami 
bowiem, którzy z protestantyzm u przeszli na wiarę katolicką, 
o wiele gorzej się obchodzono niż z tymi, którzy w katolicyźmie się 
urodzili 20

Z kolei dnia 16 lutego 1633 r. do Zielonej Góry weszły katolickie 
wojska austriackie. Ponieważ jednak zupełnie nie mieszały się do 
spraw  religijnych, dlatego katolicy nie odważyli się dochodzie swo
ich praw  i nie wzywano z Polski tych katolickich obywateli, którzy 
tam  się schronili. Gdy dnia 12 października 1633 r. wkroczyła na 
Śląsk arm ia W allenteina, by uwolnić te ziemie z wrogich wojsk — 
jednak sam Wallenstein, coraz bardziej skłaniający się do protestan
tów, popierał ich religię. Protestanccy obywatele Zielonej Góry 
otrzym ali od niego 29 października 1633 r. dokument, zapewniający 
swobodne wyznawanie religii.

Sytuacja dla katolików zmieniła się dopiero wówczas, gdy 25 lu
tego 1634 roku zginął W allenstein. Na jego miejsce gubernatorem  
księstwa głogowskiego został hrabia Jerzy  z Oppersdorf, przyjaciel 
jezuitów. Ten zaraz po objęciu władzy, wydał rozkaz zaprzestania 
w całym księstwie nabożeństw ewangelickich. Rozlkaz wysłany do

19 Tamże.
20 Tamże s. 61.
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Zielonej Góry nakazywał katolikom zająć kościół, a protestanckim 
duchownym opuścić miasto. Rada miejska tym  razem rozkazu nie 
usłuchała 21.

Gdzie przebywał o.Baltazar Schetze od chwili otrzymania nomi
nacji na proboszcza — nie wiadomo. Dokładanie śledził wypadki 
w księstwie głogowskim. Po kilku tygodniach od chw ili objęcia wła
dzy przez hrabiego Oppersdorfa, o.Baltazar w ystarał się u carskie
go komisarza z  Żagania (Sagan) o rozikaz nakazujący radzie m iejskiej 
w Zielonej Górze, by mu przekazała kościół. Dnia 12 kwietnia 1634 
r. o.Baltazar z tym  pismem przyjechał do Zielonej Góry. Rada m iej
ska uczyniła tylko tyle, że nakazała zamknąć kościół i naw et pre
dykanci nie odpraw iali w nim  nabożeństw. Protestanci wysłali proś
bę do Głogowa, by — do czasu roztrzygnięcia przez cesarza sprawy 
parafialnego kościoła — mogli nabożeństwa odprawiać w polskim 
kościele św. Trójcy. Prośby tej nie przyjęto.

O.Baltazar z niczym wyjechał z Zielonej Góry. Ale już 15 kw iet
nia wrócił z powrotem i zażądał ponownie wydania kluczy od koś
cioła. Sytuacja wśród protestantów  stała się napięta. W niedzielę 
Wielkanocy nie odbyło się w mieście żadne publiczne nabożeństwo. 
Wywołało to u protestantów  rozgoryczenie, którego przyczynę przy
pisywali o.Baltazarowi. Zebrali się więc na naradę u burm istrza 
M arcina Zyrusa. Potem w sposób gwałtowny wyjaśnili o.Baltazaro- 
wi, że jego pretensje są bezprawne, nie może się bowiem wykazać 
odpowiednimi dokumentami, które by m u dawały upoważnienie do 
jego roszczeń. W pierwszy więc dzień Wielkanocy zdołał o.Baltazar 
ledwie ujść z życiem z Zielonej Góry. Mieszczanie wysłali rezolucję 
do Głogowa, w której wytłumaczyli swoje zachowanie się wobec 
o.Baltazara 22. Jeden z komisarzy cesarskich w Głogowie, P iotr Ge
bauer, odpisał im, że sprawa przedstawiała się w rzeczywistości ina
czej aniżeli rada opisała. O.Bltazar Schetze zdołał opuścić Zieloną 
Górę z dużym niebezpieczeństwem u tra ty  życia. Tylko dzięki tem u 
wyjechał z miasta, że przedstawił, jakie konsekwencje i ciężkie 
kary  grożą im w razie gdyby go zgładzili.

O. Baltazar był człowiekiem nieustąpliwym. Dnia 20 kwietnia przy
jechał znowu do Zielonej Góry, żądając kluczy do kościoła. Rada 
m iejska dała mu pisemną decyzję, że kluczy powinien żądać od koś
cielnego. Na to o.Baltazar nie zgodził się. Obawiał się podstępu; 
bał się sam odbierać kościoła, żądał, by m u rada miejska przekazała 
klucze w sposób formalny. Dnia 24 kwietnia o.Baltazar napisał list 
do pastora Nippego, w którym  nazwał się proboszczem Zielonej Gó
ry.23 Sam zaś nie odjeżdżał z miasta i postanowił dochodzić swoich 
praw  proboszczowskich drogą listową. Dnia 25 kwietnia 1634 r.

21 Tamże s. 62 r..
22 Tamże s. 63.
23 Tamże s. 64.
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wniósł zażalenie do rady miasta, na duchownych protestanckich. 
Rada miejska zwlekała z daniem odpowiedzi o. Baltazarowi. Ponie
waż jednak groził, że użyje przemocy, poleciła dnia 28 kwietnia, by 
pastor Nipę uwolnił plebanię. Nippe przeniósł się do prywatnego do
mu. Tylko tyle skorzystał o.Baltazar, że miał gdzie zamieszkać. Klu
czy bowiem od kościoła nie o trzym ał24.

Tymczasem sytuacja polityczna zmieniła się. Dnia 3 m aja 1634 r. 
wojska saskie pod dowództwem generała Arnheima wkroczyły na 
Śląsk i rozgromiły pod Legnicą wojska cesarskie. 8 m aja protestanci 
z powrotem otworzyli kościół, by sprawować norm alne swoje na
bożeństwa. Wkrótce wojska saskie wkroczyły do Zielonej Góry. Pro
boszcz katolicki w ochronie własnego życia musiał uchodzić z mia
sta tym  razem nie na długo.

Pod m uram i Nördlin dnia 6 września 1634 r. armie: szwedzka, 
i niemiecka poniosły od wojsk katolickich całkowitą klęską. Obie 
strony dążyły do pokoju, który został zawarty 30 m aja 1635 r. 
w Pradze. Cesarz musiał zgodzić się na zawieszenie edykłu restytu- 
cyjnego na 40 lat. Protestanci m ieli zachować ten  stan posiadania 
dóbr duchownych, jaki istniał w 1627 ro k u 25. Jednak zawieszenie 
edyktu objęło tylko księstwa: legnickie, brzeskie i oleśnickie oraz 
miasto Wrocław. W nich zapewniono wolność religijną. Pozostała 
część Śląska, około trzy czwiarte, była nadal zależna całkowicie od 
woli cesarza.

Natychmiast więc po ustąpieniu z księstwa głogowskiego wojsk 
saskich protestanci u tracili swoje kościoły. W listopadzie 1635 r. 
hrabia Jerzy Oppersdorf, gubernator księstwa głogowskiego, został 
również przewodniczącym komisji, której zadaniem było przywrócić 
kościoły katolikom we wszystkich m iastach i wsiach. Komisja ta 
przybyła do Zielonej Góry dnia 12 grudnia 1635 r. Zażądała opusz
czenia kościoła i w  ciągu pięciu dni wysiedlenia predykantów. Ka
toliccy radni miasta, którzy w roku 1632 uciekli przed wojskami 
szwedzkimi do PolsOri, wrócili teraz do Zielonej Góry i 14 grudnia 
1635 roku objęli urzędy. W radzie miejskiej było tylko trzech pro
testantów. Do Zielonej Góry przybył również o. Baltazar Schetize. 
Tym razem bez trudności otrzymał klucze od kościoła. Dnia 18 grud
nia 1635 r. przekazano mu param enty kościelne, a w dniu następnym  
opróżniono m u plebanię i o.Baltazar rozpoczął swoją pracę duszpa- 
sterksą jako proboszcz 26. Komisarze cesarscy czuwali nad przepro
wadzaniem akcji kontrreform acyjnych.

Dnia 29 listopada 1637 r. ogłosił proboszcz Schetze z ambony roz
kaz biskupa pomocniczego wrocławskiego, że każdy mieszkaniec 
miasta ma chodzić do kościoła parafialnego, w nim  powinien chrzcić

24 Tamże s. 65.
25 Wielka Historia Powszechna. T. V. cz. 2. Warszawa 1938 s. 137.
26 O. W o 1 f f, dz. cyt., s. 67.
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dzieci, zawierać związek małżeński i komunikować. Dnia 3 grudnia 
tenże rozkaz został przybity na budynku rady miejskiej do publicz
nej wiadomości. Następnego dnia otrzym ali predykanci z Głogowa 
kategoryczny rozkaz natychmiastowego wysiedlenia, z zagrożeniem 
użycia przemocy w  razie nieusłuchania. Pastor Nippe tego samego 
dnia opuścił Zieloną G ó rę27. Przez dw a la ta  o. Baltazar Schetze p ra
cował w spokoju. Praca jego w tym  czasie była bardzo owocna. Nie
długo jednak trw ał pokój na tych ziemiach.

W 1639 roku Szwedzi znowu w targnęli na Śląsk. Dnia 9 lipca 
weszli do Zielonej Góry. Przez trzy  dni trw ało plądrowanie miasta. 
W ielu obywateli, przeważnie katolików, uciekało do Polstó. Dnia 
16 lipca katoliccy radcy opuścili miasto. Protestanci triumfowali. 
Szwedzki porucznik Zedlitz 15 września 1639 r. nakazał otworzyć 
kościół i odbywać w nim ewangelickie nabożeństwa. Wkrótce wy
brano nową radę miejską złożoną z pro testan tów 28.

Od tego czasu kończą się inform acje o osobie o.kapucyna Balta
zara Schetzego. Do Zielonej Góry na urząd proboszcza już nie wró
cił. Brak m ateriałów  nie pozwala stwierdzać, czy wrócił do prowincji 
zakonnej. Mógł też zginąć z rąk  protestantów.

II. Starania biskupa pomocniczego wrocławskiego Baltazara Liescha 
o zdobycie dla kapucynów fundacji w Prudniku

Na ziemiach śląskich szalała wojna 30-letnia. Na lepsze czasy 
i zakończenie wojny czekali nie tylko kapucyni — cała bowiem 
Europa czekała na pokój. Kres tych religijnych zmagań nastąpił do
piero po zawarciu pokoju westfalskiego, tj. w  1648 r. Liczba ludności 
na Śląsku z powodu wojny zmniejszyła się w stosunku do stanu 
sprzed 30 la t przeciętnie o 20% 29.

Na Śląsku odczuwało się duży brak  księży. Katolicka szlachta 
śląslka poszukiwała duchownych do przeprowadzania relkatolizacji 
kraju. Zastanawiano się, jaki zakon będzie mógł najlepiej praco
wać w tych trudnych warunkach, wśród zubożałej ludności. Uznano, 
że najlepiej do tego zadania nadadzą się zakonnicy kapucyna 30.

W tym  czasie kapucyni prowadzili w  A ustrii ożywioną działal
ność duszpasterską, zwłaszcza wśród protestantów. W 1653 r. kapu
cyni z prowincji austriackiej nawrócili na w iarę katolicką 17.400 
p ro testan tów 31.

W trosce o rozszerzanie katolicyzmu na Śląsku szlachta śląska

27 Tamże s. 73.
28 Tamże s. 74.
80 Z. W ó j c i k ,  Historia Powszechna. T. III. Warszawa 1968 s. 350.
30 A. C., t. III. 1653 nr 80, s. 186.
81 M. H e i m b u c h e r, Orden und Kongregationen der katholischen

Kirche. Bd I. Paderborn 1933 s. 741.
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zwróciła się do cesarza Ferdynanda III z prośbą o zakon kapucynów, 
jako najbardziej nadający się do dzieła naw racania ludu protes
tanckiego. Otrzymała ona zgodę na sprowadzenie kapucynów i po
parcie cesarza u zakonnych władz kapucyńskich w 1653 roku s2.

W tym  czasie władcą księstwa opolsko-raciborskiego był Karol 
Ferdynand — książę polski i szwedzki, biskup wrocławski i płocki. 
Ponieważ książę stale przebywał w Polsce, rządy obydwóch księstw 
powierzył gubernatorowi — Jerzem u Maksymilianowi hrabiem u 
z Hoditz, który swą władzę gubernatorską sprawował w P ru d n ik u 3S.

Żeby sprawy duchowne diecezji wrocławskiej nie ponosiły szko
dy z powodu braku na miejscu pasterza, biskup Karol Ferdynand 
przekazał zarządzanie diecezją biskupowi pomocniczemu Janowi Bal
tazarowi Lieschowi z Hornau. Biskup Liesch, bogaty i nadzwyczaj 
gorliwy, nie szczędził sił i funduszów z własnych dóbr, byle tylko 
szerzyć w iarę katolicką w diecezji wrocławskiej. On to  przejął się 
wielce spraw ą sprowadzenia kapucynów na Śląsk. Na Śląsku dzia
łali wówczas dwaj magnaci katoliccy, którzy z zadowoleniem przy
jęli myśl sprowadzenia kapucynów na Śląsik: Jan  Franciszek, baron 
z Fem em ond, gubernator księstwa głogowskiego i Jerzy Maksymi
lian hrabia z Hoditz, gubernator księstwa opolsko-raciborskiego.34 
Biskup Liesch wspólnie z nimi naradzał się więc nad wyborem m iej
scowości, w której należałoby założyć pierwszy klasztor. Przyjęto 
propozycję hrabiego Hoditza, by pierwszy klasztor kapucynów zlo
kalizować w Prudniku.

Biskup Liesch i hrabia Koditz zamierzali zwrócić się o zakonnych 
kapłanów do kapucynów prowincji austriacko-czeskiej.

Prudnik; (Neustadt), jest to miasto leżące na Górnym Śląsku, na 
wzniesieniu, nad strum ieniem  Prądnik. Do 1708 roku nosiło nazwę 
Polnische-Neustadt. Od Nysy jest oddalane o 28 kilom etrów 35.

Dzieło rekatolizacji Prudnika rozpoczęło się z początkiem 1629 r. 
Wówczas to jeszcze generał Karol Hannibal z Dohnau wysłał do 
Prudnika oddział konny pod komendą kapitana La Mordi. Pod na
ciskiem kapitana i jego oddziału rada miejska uchwaliła, by pa
stor Tilesius i w ikary Simonius opuścili miasto. Protestanccy du
chowni wyjechali z Prudnika 12 lutego 1629 r.36. Dzieło kontrefor-

82 A. C., t. III. 1653 nr 80, s. 185 n.
*» A. C., t. III. 1654 nr 42, s. 254.
84 A. C., t. III. 1653 nr 81, s. 186. Por. J. C h r z ą s z c z ,  dz. cyt., s. 200.

Por. A. W e 11 z e 1, Geschichte der Stadt Neustadt. Neustadt 1870 s. 683.
36 Neustadt — na Śląsku było pięć miejscowości o tej nazwie; by nie 

było wątpliwości, o którą miejscowość chodzi podano współrzędne geo
graficzne: pod 50° 15 szer. geogr. półn. i 17° 34’ dług. wsch. od Green
wich. Zob. Schlesisches Ortschaftsverzeichnis. Breslau 1941 s. 259 Por. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. T. IX. Warszawa 1888 s. 26—28. 
Por. E. M a l i s z e w s k i ,  Podręczny Słownik Geograficzny. Warszawa 
1927 s. 316. Por. A. C., t. III. 1654 nr 40, s. 251.

36 J. C h r  z ą s z c z, dz. cyt., s. 174 n.
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macji było początkowo przeprowadzone przy pomocy oddziałów 
wojskowych, dopiero gdy wojsko zdołało zapewnić osobiste bezpie
czeństwo misjonarzom mogli kapłani katoliccy rozpocząć swoją mi
syjną działalność.

Z początkiem drugiej połowy XVII wieku rekatolizacja w Prud
n iku  była zadowalająca. 26 października 1651 roku na polecenie 
biskupa odbyła się wizytacja w parafii Prudnik, dokonana przez 
kanonika W altera. W sporządzonym sprawozdaniu powizytacyjnym 
nie podano liczby katolików i protestantów. Ten stan słabego zainte
resowania się duszpasterstwem należy tłumaczyć słabym zdrowiem 
proboszcza Frosa. Zm arł on 27 grudnia 1651 r. Następnym probosz
czem był Grzegorz H ilner z Rosenbach 37. Ten usiłował powiększyć 
liczbę katolików. W drugim  roku swojej pracy duszpasterskiej akty
wnie wspomagał biskupa pomocniczego Liescha w jego zamiarze 
sprowadzenia do Prudnika kapucynów.

Biskup Liesch widząc, że istnieją realne możliwości sprowadzenia 
zakonników dzięki poparciu ze strony władz świeckich i szlachty, 
zwrócił się do biskupa wrocławskiego o zezwolenie na wprowadze
nie do diecezji wrocławskiej kapucynów.

Biskup Liesch, po otrzym aniu zgody od biskupa Karola Ferdy
nanda, zwrócił się z  kolei z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zezwo
lenie na sprowadzenie kapucynów na Śląsk. Papież Innocenty X 
wysłał list dnia 18 m aja 1653 roku, w którym  pochwalił ów zamiar, 
zachęcił do wykonania go i zalecił by mimo trudności, które staną 
na drodze do realizacji owego dzieła, od wykonania jego nie od
stąpić — na co dał swoje papieskie błogosławieństwo 38.

W 1653 roku do Prudnika przybył biskup Liesch, by wraz z gu
bernatorem  hrabią Hoditzem wybrać parcelę na osiedlenie kapucy
nów. Postanowili oni przeznaczyć na ten cel parcelę Łukasza Sauera, 
protestanta, tj. dom, który dotąd przez miejscową ludność z powo
du swego wyglądu był nazwany M onasterem oraz pięknie utrzym a
ny ogród, znajdujący się przy nim. Dla sprawowania kultu  religij
nego postanowili przydzielić zakonnikom kaplicę cm entarną pod we
zwaniem M atki B oskiej3P.

Żeby nabyć prawnie tę posiadłość należało zgłosić swój zamiar 
do rady miasta, by otrzymać od niej zgodę; oraz podać go do pu
blicznej wiadomości, by osoby trzecie mogły ewentualnie wnieść 
swoje zastrzeżenia. Gubernator Hoditz dostosował się do przepisów 
prawa za pośrednictwem swoich komisarzy, którymi byli: proboszcz 
z Prudnika i szlachcic Franciszek Lefler 40.

37 W. S c h w e d o w i t z ,  Geschichte der Kirchenneuerung in der Neu
städter Gegend. Neustadt 1930 s. 40.

38 Bullarium Ordinis Fratrum  Minorum Capucinorum. T. IV. Romae 
1746 s. 212. (Skrót: Bull. Cap.).

19 J. C h r z ą s z c z ,  dz. cyt., s. 200.
40 A. C., t. III. 1654 nr 45, s. 259 n.
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Do rady miejskiej zgłosili się zainteresowani. Nieliczni katolicy 
wyrazili zgodę na przyjęcie do m iasta kapucynów. Wśród garstki 
tej byli jednak rzemieślnicy, jak tkacz wełny Jan  Salinger, którzy 
zaprotestowali, obawiając się od kapucynów rzemieślniczej konku
rencji.

Co się zaś tyczy protestantów, ci, z A lbertem  Scheppe i Janem  
Heisig na czele, byli jednomyślnie przeciwni sprowadzeniu kapu
cynów i wzniesieniu klasztoru w  Prudniku. Odebrano bowiem pro
testantom  w 1629 r. na rzecz katolików kościół parafialny, który 
otrzym ali w  1556 r. od królowej węgierskiej Izabelli, musieli więc 
odt%d zadowolić się kaplicą cm entarną, którą na początku wojny 
30-letniej częściowo sobie powiększyli. W podziemiach tej kaplicy 
znajdowały się grobowce bogatych protestantów. Obawiano się więc, 
że i tę  kaplicę przyjdzie im  utracić na rzecz kapucynów 41. Ponownie 
zebrali się zainteresowani w  magistracie dnia 23 m aja 1653 r. 
Wspólnie twierdzili, że miasto jest praw ie całe protestanckie; w  rę
kach akatolików znajduje się praw o patronatu, którego to praw a ab
solutnie nie dadzą sobie odebrać i publicznie protestują przeciwko 
zabraniu im kaplicy.

Gdy przeciwnicy skończyli wysuwać swoje zarzuty, zabrał głos 
proboszcz miasta Prudnika i jako komisarz występujący w im ieniu 
gubernatora, usiłował wykazać bezpodstawność argum entacji miesz
czan. Dowodził, że utrzym anie kapucynów opiera się na kweście 
a nie na dochodach płynących z wyrobów rzemieślniczych. Z zado
mowienia kapucynów w mieście można spodziewać się nawet po
żytku i korzyści. Bowiem, gdy do kościoła kapucynów zaczną na
pływać liczni w ierni naw et z okolicznych m iast i wiosek, wówczas 
można być pewnym, że nastąpi wzrost dochodów handlarzy i rze
mieślników oraz innych mieszkańców tego miasta 42.

Proboszcz Prudnika Grzegorz Hilner argumentował, iż ze względu 
na to, że kapucyni utrzym ują się z jałmużny i po nią to udawać się 
będą przede wszystkim do katolickiej szlachty — której niemało 
jest w  okolicy — protestanccy mieszkańcy Prudnika nie potrzebują 
obawiać się, że wypadnie im łożyć na wyżywienie zakonników.43

Jednak  przemówienie proboszcza nie odniosło właściwego skut
ku. Protestanci nadal protestowali przeciwko wprowadzeniu kapu
cynów do miasta. Na skutek ich sprzeciwu m agistrat prudnicki, prze
słał gubernatorowi dnia 24 m aja 1653 r. negatyw ną odpowiedź44.

Biskup Liesch w swoim i hrabiego Hoditza im ieniu zwrócił się 
do biskupa wrocławskiego, który w  tym  czasie przebywał w Nysie 
z prośbą o przekazanie kaplicy cm entarnej w Prudniku kopucynom.

41 A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 684 n.
42 A. C., t. III. 1654 nr 46, s. 260 n.
4® A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 685.
44 A. C., t. III. 1654 nr 46, s. 261 n.
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Biskup wrocławski Karol Ferdynand wydał w  Nysie dnia 2 czer
wca 1653 r. pismo, w którym  ogłasza zam iar wprowadzenia kapucy
nów do Prudnika. Duda 8 czerwca pismo to zostało odczytane z am
bony, a następnie przybite do drzwi kościoła parafialnego w Prud
niku 45.

Treść pisma była następująca: Biskup wrocławski podał, że bis
kup Liesch i hr. Hoditz zamierzali sprowadzić na Śląsk do miasta 
P rudnika zakon kapucynów i umieścić ich w domu zwanym Monas- 
ter, jak również przekazać im kaplicę cm entarną pod wezwaniem 
Najświętszej M aryi Panny. Prosili więc go, by tę  prośbę ich zatw ier
dził władzą książęcą i biskupią. Jednak kierując się wymogami pra
wa, by nie stała się komukolwiek krzywda wydał paten t z mocą 
generalnego pozwu. Dokument ten należało odczytać z ambony, na
stępnie przybić do drzwi kościoła parafialnego, a bezpośrednio zain
teresowanych osobiście powiadomić. Wszystkich więc, którzy sądzili, 
że m ają jakieś praw a do tych nieruchomości, lub jakieś inne pre- 
temse, pozwano ich ido ostobistego stawienia się przed sąd książęcy 
w Nysie, w  ciągu 30 dni od ogłoszenia patentu. Pozew wydano w  tym  
celu, by rozstrzygnąć pewne zairzuty praw ne i sądowe; których nie 
powinno się uprzedzać. W razie nie staw ienia się stron m iano uznać 
je za upam e i przystąpić bez nicih do załatwienia sprawy.

Ponieważ biskup wrocławski skierował sprzeciw protestantów  na 
drogę sądową, obie strony przygotowały się do rozprawy. Biskup 
Liesch badał pochodzenie kaplicy i prawo patronatu jakie posiadała 
rada miejska 46.

Zachowały się bowiem ważne dokum enty dotyczące tej sprawy. 
Pierwszy — królowej węgierskiej Izabeli, regentki księstwa opol- 
sko-raciborskiego, sporządzony we Lwowie 25 lipca 1556 r. Drugi 
dokument z tego okresu, biskupa ołomunckiego, do którego jurys
dykcji wówczas P rudnik należał.

Geneza pierwszego dokum entu jest następująca. Królowa Izabela 
(Jagiellonka), siostra króla polskiego, była małżonką króla węgier
skiego Jan  Zapolyi. Gdy król Jan  zmarł, pozostawił swego następcę 
małoletniego syna Jana II Zygmunta. Rządy na Węgrzech objął jed
nak król Ferdynand, dając księciu Janowi II Zygmuntowi, jako wy
nagrodzenie za utracony tron węgierski, rozmaite posiadłości. Wśród 
nich w zastaw dał księstwo opolskie-raciborskie. Królowa Izabela 
w zastępstwie małoletniego syna została regentką tych księstw, ma
jąc do pomocy dwóch komisarzy.

Ferdynand mylnie ocenił królową Izabelę, k tóra jakkolwiek ofi
cjalnie pozostała katoliczką, to  jednak w księstwie opolsko-raci-

45 A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 683 n. Por. Buli. Cap. T. IV. s. 213.
*' A. C„ t. III. 1654 nr 43, s. 256.
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borskim, a więc i w Prudniku, faktycznie popierała religię protest 
tancką.47

Kiedy zmarł ostatni katolicki proboszcz Prudnika — M arcin Gre- 
mell w 1552 r., wówczas królowa Izabela zwróciła się nie do bisku
pa ołomunieckiego, do którego diecezji należał Prudnik, lecz do bi
skupa wrocławskiego — Baltazara. Jem u to zaprezentowała Samu
ela Neugebeuera na proboszcza. Biskup zatwierdzał go wystawiając 
dokument w Nysie dnia 25 listopada 1552 r. Przekazał m u całą opie
kę duszpasterską i wszystkie parafialne dochody. Postawił jednak 
warunki, by proboszcz nie naruszał jego praw  i praw  innych (tzn. 
biskupa ołomunieckiego) i że ważnie będzie urzędować tak  długo, 
jak  długo będzie trwać w posłuszeństwie świętemu Kościołowi kato
lickiemu i biskupowi.

W tych ciężkich dla rełigii katolickiej czasach, mogli biskupi oło- 
munieccy przekazać jednorazowo jurysdykcję nad miastem Prudni
kiem biskupowi wrocławskiemu 48.

W rzeczywistości na  podstawie wszystkich późniejszych danych, 
ostatnim  proboszczem katolickim był M arcin Gremell, a Samuel 
Neugebauer, zaprezentowany przez królową Izabelę, pierwszym lu- 
terańskim  proboszczem. Pełnił on jednak krótko swój urząd. Złożył 
niebawem rezygnację na ręce królowej Izabeli, która wówczas prze
kazała prawo patronatu radzie miasta Prudnika dokumentem z dnia 
25 lipca 1556 r. we Lwowie 4J.

W dokumencie przekazującym prawo patronatu radzie miejskiej 
znajdował się jeszcze akt darowizny części pola, należącego do da
wnego zamku, na grzebanie zmarłych chrześcijan.®0

Z praw a patronatu skorzystano natychmiast, natomiast z otrzy
manego kawałka pola nie spieszono się zrobić cmentarza. Dopiero, 
gdy wybuchła zaraza i zwłok nie można było chować na cm entarzu 
kościelnym i na placu dookoła kościoła parafialnego, wówczas cała 
gmina prudnicka zwróciła się do biskupa ołomunieckiego M arka 
i przedstawiła mu, że do grzebania ciał zmarłych na zarazę musieli 
używać placu szpitalnego, ponieważ dotychczasowa kaplica Matki 
Boskiej, stojąca pomiędzy karczmami była zupełnie zniszczona. 
Mieszczanie chcieli nabyć znaczny ogród przed m uram i miasta, a mię
dzy tym ogrodem i placem grzebalnym w zastępstwie stare j kapli— 
cy — wybudować nową 51.

Dopiero więc w dziesięć lat później wykorzystano w pełni daro

47 A. C., t. III. 1654 nr 40, s. 251 n. Zob. W. F e l c z a k ,  Historia Wę
gier. Wrocław 1966 s. 120 i 122. Por. J. C h r z ą s z c z ,  dz. cyt., s. 87 n.

48 J. C h r  z ą s z c z, dz. cyt., s. 88.
49 Tamże.
50 A. C., t. III. 1654 nr 40, s. 252 n.
51 J. C h r z ą s z c z, dz. cyt., s. 98.
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wiznę królowej Izabeli. Dokonano tego dla dobra katolików oraz 
zgodnie z prawem  Kościoła rzymskiego 52.

Biskup ołomuniecki dnia 16 m aja 1563 roku wyraził zgodą na za
łożenie nowego cm entarza i przeniesienie kaplicy w inne miejsce, 
by była pośrodku nowego cmentarza. Biskup postawił warunki, żeby 
konsekracja tak nowej kaplicy Matki Boskiej, jak  i cmentarza od
była się według ry tu  św. Kościoła oraz by odbyły się kościelne cere
monie i poświęcenia.53

Świadectwo to było ostatnim śladem istnienia katolicyzmu. Kapli
cy cm entarnej w następnych latach nie używano do katolickich ob
rzędów. Całe miasto przeszło na protestantyzm , a rada m iasta aż do 
1629 roku sprawowała jurysdykcję w rzeczach kościelnych.

W 1629 roku biskup z Ołomuńca zrzekł się swoich praw  do Prud
nika na rzecz biskupa wrocławskiego Karola Ferdynanda. W ten 
sposób część Górnego Śląska przeszła pod rządy biskupów wrocław
skich. Po wieloletniej przerwie biskup wrocławski dnia 2 czerwca 
1629 r. m ianował pierwszego proboszcza katolickiego w Prudniku — 
Baltazara K ellera 54.

Analizując wyżej wspomniane dokum enty biskup Liesch stw ier
dził, że w dokumencie królowej Izabeli jest mowa o prawie patrona
tu, które otrzym ał m agistrat prudnicki, a dotyczy ono tylko kościoła 
parafialnego. Parafia prudnicka otrzym ała również od królowej ka
wałek pola na plac do założenia cmentarza. Jednak w tym  dokumen
cie nie ma najm niejszej wzmianki o kaplicy M atki Boskiej, która 
stała się przedmiotem sporu.

Z pisma biskup>a z Ołomuńca wynika, że dał on pozwolenie na 
przeniesienie na nowy cm entarz i powiększenie kaplicy Matki Bos
kiej aby służyła jako kaplica cm entarna. Natomiast w  dokumencie 
tym  nie ma nic o praw ie fundacji, erekcji czy posiadania tej kapli
cy-

Po zapoznaniu się z dwoma wyżej wspomnianymi dokumentami 
oraz z kodeksami fundacyjnym i biskup nie znalazł niczego, co mo
głoby komukolwiek stwarzać podstawy do zgłoszenia swych preten
sji, czy to na zasadzie pochodzenia tej kaplicy, czy też na podsawie 
nabytych praw  55.

Dopiero teraz biskup Liesch zdecydował się na zakup domu i ogro
du jako parceli budowlanej pod przyszły klasztor. Parcela ta i dom 
znajdowały się w rękach protestantów. Wiadome mu było, że pro
testanci nie chcą zgodzić się na to, by w tym  miejscu stanął klasztor. 
Obawiał się przeto odmowy sprzedaży danej parceli. Dlatego więc 
zwrócił się do hrabiego Hoditza z prośbą o pomoc.

52 A. C., t. III. 1654 nr 41, s. 253.
53 Tamże s. 253 n. Por. J . C h r z ą s z c z ,  dz. cyt., s. 98.
54 J. C h r  z ą s z c z, dz. cyt., s. 99 i s. 177.
55 A. C., t.III. 1654 nr 43, s. 256.

14 — Praw o Kanoniczne N r 3—4/75
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Gubernator, jako gorliwy katolik projekt działania podany przez 
biskupa Liescha nie tylko zaaprobował, ale jeszcze obiecał sprawę 
posuwać naprzód w m iarą swojej władzy wypływającej z urzędu 
i swoich możliwości56. Biskup Liesch powierzył m u wówczas doko
nanie transakcji kupna posiadłości od spadkobierców Łukasza Sa- 
uera. Gubernator natychm iast podjął pertraktacje z właścicielami, 
doszedł z nimi do porozumienia i zaw arł umowę. Żeby umowa mia
ła moc praw ną, potrzeba było zgody rady miasta Prudnika. Człon
kowie rady udzielili gubernatorowi pozwolenia nabycia nowej po
siadłości 57.

Biskup Liesch dał pieniądze gubernatorowi na zakupienie domu 
i og rodu58. Sam akt kupna i sprzedaży odbył się w sposób zgodny 
z prawem. K ontrakt dokonano i dokument sporządzono dnia 13 lipca 
1653 r. Za dom i ogród zapłacono 500 talarów  śląskich w gotówce 
pani Susannie Kuntze z domu Sauer, dziedziczce tej posiadłości. 
Obecny był przy tym  jej mąż — Jan  Kuntze i opiekun — Jeremiasz 
Habric. Jan  Kuntze zrzekł się całkowicie wszelkich praw  do tej po
siadłości. On też był autorem dokumentu kupna i sprzedaży59.

Protestanci złożyli w Nysie pismo protestacyjne skierowane do 
biskupa wrocławskiego, a zarazem księcia i władcy Prudnika — Ka
rola Ferdynanda. Pismo to było następującej treści: Protestnci przy
pomnieli, że dnia 23 m aja 1653 r. proboszcz Prudnika w imieniu 
gubernatora Hoditza przekazał im do wiadomości, że zamierza osie
dlić w P rudniku kapucynów i przekazać im kaplicę cm entarną oraz 
kupić dla nich parcelę od dziedziców Łukasza Sauera. Protestanci 
zaś mieli postarać się od władzy kościelnej o inny kościół w księ
stwie. Temu zamiarowi gubernatora sprzeciwili się.

Twierdzili, że nikomu bez powodu nie zabraniali, aby w Prudniku 
nabył posiadłość ziemską. Miasto posiadało jednak prawnie na
byte przywileje, które dotąd zawsze były zachowywane. Jeden z nich 
brzmi następująco: „Jeśli jakiś szlachcic w tym  mieście, albo we 
wioskach do tego m iasta należących, chciałby zamieszkać, czyli 
w  nich upatrzoną posiadłość ziemską kupić, aby mogło to zaistnieć,

56 A. C., t. III. 1654 nr 42, s. 255.
57 A. C., t. III. 1654 nr 43, s. 256.
58 J. C h r z ą s z c z ,  dz. cyt., s. 200. Por. Almanach sämtliche Kloster. 

Breslau 1845 s. 486 n.
Autor Almanachu nazywa hrabiego Hoditza fundatorem, dlatego że on 

dokonał kupna tej parceli i domu. Pieniądze jednak dał na to biskup 
Liesch i dlatego on jest faktycznym fundatorem.

59 A. C., t. III. 1654 nr 43, s. 257.
Z dokumentu tego dowiadujemy się o osobie hrabiego Hoditza; jest 

w nim bowiem wymieniony pełny jego tytuł i wyliczone posiadłości. H ra
bia był doradcą cesarza, arcyksięda Austrii Leopolda Wilhelma, Karola 
Ferdynanda księcia polskiego i szwedzkiego, a także był gubernatorem 
księstwa opolsko-raciborskiego. Hr. Hoditz był także właścicielem licz
nych posiadłości.
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wpierw musi mieć ta  osoba papiery opatrzone pieczęcią m agistratu, 
bez  których nikomu do miasta, czy też do niego należących wiosek 
wprowadzić się nie wolno”.

Co się tyczy kupna domu i ogrodu przez gubernatora, stwierdzili, 
iż nie złożył on odpowiednich papierów opatrzonych pieczęcią, a za
tem  kupno jego jako niezgodne z przywilejam i nie m a mocy praw 
nej.60

G ubernator chciał przekazać dom i ogród zakonnikom żebrzącym, 
którzy nie posiadali praw a własności i byli również wolni od da
nin, opłat i podatków. Zatem cały ciężar podatkowy z dornu i ogro
du, należny księciu jako część podatku z miasta Prudnika, przejdzie 
na mieszczan, ponieważ wszystkie podatki i daniny muszą płacić 
wspólnie z całego miasta. P rudnik  w czasie wojny trzydziestoletniej, 
nadzwyczajnymi podatkam i był obkładany, z tego powodu znacznie 
zubożał. Przed 26 laty  był duży pożar, spaliło się wówczas większość 
domostw i nie zdołano ich odbudować. Dlatego przełożenie na miesz
czan podatku ze wspomnianej posiadłości ogrodu i domu, przezna
czonego na zakonną fundację, wydawało się dla mieszczan ciężarem 
nie do zniesienia.61

W okolicy Prudnika znajdowały się klasztory. Jeśliby ktoś życzył 
sobie w nich się modlić, łatwo mógł się do nich udać, gdyż znajdo
wały się w niewielkiej odległości od Prudnika. Prócz tego miasto 
obowiązane było rocznie płacić na rzecz klasztoru w  Głogówku 156 
talarów. M agistrat też musiał udzielać środków do życia wdowom 
i sierotom, z których większa część miała ledwie kaw ałek chleba, 
by zachować życie.

Argumentowano, że gdy stanie klasztor i kościół na wspomnianej 
parceli, obiekt ten  będzie stw arzał wielkie niebezpieczeństwo dla 
miasta na wypadek wojny, czy nagłego podejścia wroga.

Protestanci twierdzili, że wprowadzenie kapucynów naruszy pra
wo własności. Mieszczanie posiadali do kaplicy i cm entarza nabyte 
prawa. W żaden sposób nie chcieli pozwolić, by tej kaplicy i cmen
tarza pozbawiono ich, ani nie chcieli się zrzec nabytych praw.

Poza miastem, dla grzebania zmarłych już od niepam iętnych cza
sów, miasto posiadało cm entarz razem z kaplicą, która ponad 90 lat 
na nim  stała. Do poszerzenia cmentarza mieszczanie kupili ogrody 
i w tym  miejscu wspólnym wysiłkiem wybudowali kaplicę.

Do mieszczan należało praw o patronatu  i to z potrójnego tytułu:
1) przez niepam iętne przedawnienie, do którego wystarczało 40 lat;
2) przez wybudowanie i kupno dokonane przez przodków, po któ
rych kościół i cm entarz odziedziczyli; 3) przez ogłoszenie od 1597 ro

•° A. C., t. III. nr 47, s. 264 n.
81 Tamże s. 265. Straszliwa klęska żywiołowa nawiedziła Prudnik w 1627 

r. Wówczas z maista ocalało tylko cztery domy. Por. W. G r a b s k i ,  300 
miast wróciło do Polski. Warszawa 1960 s. 365.
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ku kaplicy cm entarnej kościołem filialnym  kościoła parafialnego. 
W takim  wypadku, według prawa, należało sądzić, że kaplica cmen
tarna we wszystkim podlega kościołowi parafialnem u jako macie
rzystem u (quod naturam  sui principalis sequitur aestim ata est). Tak 
znajduje się naw et w cesarskim urbarium .62 Mieszczanie kaplicy 
zawsze używali w  spokoju i korzystali z tego prawa.

Tak, jak  przodkowie, również współcześni obywatele Prudnika 
proboszcza prezentowali. W wyniku czego otrzymywał on od miesz
czan zapłatę za kazania i inne ceremonie. Co więcej, przed niewielo- 
ma laty  gubernator prowincji F ryderyk hrabia z Opersdorf prawo 
patronatu i wszystko, co się z nim  wiąże, poparł i zabezpieczył z ra
mienia Cesarskiego Majestatu.

W 1627 roku kościół parafialny spalił się. Wówczas filialna kapli
ca, na którą rozciągało się praw o parafialne, musiała protestantom  
zastępować kościół macierzysty i stan ten  nie zmienił się.

Gdyby jednak postanowienie sprowadzenia kapucynów było nie
odwołalne, protestanccy mieszczanie usilnie prosili tak  księcia bisku
pa wrocławskiego, jak  również biskupa Liescha i  gubernatora Hodi- 
tza, żeby zechcieli inny plac obrać pod budowę (a parceli wolnych 
było dużo) i tam  wystawić klasztor i kościół kapucynom, a im, by 
nie odbierali kaplicy cmentarnej.

Pismo zakończono uroczystym protestem przeciwko wprowadzeniu 
do miasta Prudnika tak kapucynów, jak i jakichkolwiek innych za
konników.63

Rozprawa sądowa odbyła się w Nysie dnia 18 lipca 1653 r. Sędzią 
był sam książę biskup wrocławski Karol Ferdynand — jako sędzia 
zwyczajny. W celu podniesienia uroczystego charakteru rozprawy, 
na sali byli obecni tacy dostojnicy jak: G otthard Franciszek Schaff- 
gotsch — wrocławski kantor, Jan  Franciszek Wilczek — kanclerz 
wrocławski, archidiakon opolski, dziekan raciborski, Adam Heltze- 
lio — kanonik i proboszcz Nyspr i inni liczni świadkowie. Do sądu bi
skupiego staw ili się szlachcice: Jan  F ryderyk Grün i Jerem iasz Szu
b ert — obaj senatorzy miasta Prudnika. Byli oni przedstawicielami 
katolickich obywateli. Ze strony mieszczan — luteran przybyli rów
nież przedstawiciele w osobach Daniela A lberta Scheppe i Jana Hei- 
sigiusa. Udzielono im głosu, by mogli się wypowiedzieć i podać prze

62 Urbarium =  ,,Spis powinności gruntowych obowiązujących podda
nych wobec pana; powinność zapisana w takim spisie”. Polska Akade
mia Nauk, Słownik Języka Polskiego. T. IX. Warszawa 1967 s. 646.

63 A. C., t. III. 1654 nr 47, s. 265 n.
Należy przypuszczać, że dokument ten został sporządzony między 8 czerw
ca a 13 lipca 1653 r. Data 8 czerwca jest wymieniona w dokumencie. 
W piśmie tym protestanci zarzucają gubernatorowi nieprawny sposób na
bycia własności. Natomiast w dniu 13 lipca gubernator posiadał już wszy
stkie dokumenty potrzebne do zgodnego z prawem — kupna domu i ogro
du.
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pisy praw ne na poparcie swoich argumentów. Tych zaś, którzy 
otrzym ali pozew, m ieli pretensje, a nie staw ili się — uznano za u- 
pornych.

Reprezentanci katolików życzyli sobie, by ich nabyte praw a pozo
stały nienaruszone, nie tylko odnośnie praw a patronatu i prezento
wania do kościoła parafialnego, lecz także wszystkie i poszczególne 
przywileje miasta Prudnika, zarezerwowane dla całego okręgu. Co 
się zaś tyczyło zamierzonej fundacji kapucynów w Prudniku — na 
założenie jej zgadzali się.

Przedstawiciele lu teran zwalczali projekt fundacji kapucynów. 
Szczególnie odmawiali odstąpienia kaplicy. Argum entowali w spo
sób podany w  piśmie protestacyjnym.

Książę biskup — po wysłuchaniu stron i zaznajomieniu się z do
kum entam i pochodzącymi od królowej Izabeli, jak też z urbarium  
i dołączonymi pismami spadkowymi — stwierdził, że w  dokumen
tach nie ma wzmianki o jakiejkolwiek kaplicy filialnej, przyłączonej 
do kościoła parafialnego. Dlatego też nie można wyciągać wniosku, 
że istnieje między kościołem parafialnym  w Prudniku a kaplicą 
cm entarną jakaś unia lub inkorporacja. A rgum enty protestantów  zo
stały uznane jako słabe i niewystarczające.

Biskup jako sędzia zwyczajny zawyrokował, że zakonników ka
pucynów zakonu św. Franciszka na stałe należy osiedlić i wprowa
dzić w posiadanie wspomnianej kaplicy, gdyż jest to miejsce dla 
nich odpowiednie. Kaplicę m ają używać i konserwować tak współ
cześni kapucyni, jak  też ich następcy, z zachowaniem nienaruszo
nych praw  i wszystkich przywilejów miasta Prudnika i całego o- 
kręgu.

Sędzia również nakazał sporządzić dokumenty erekcji i fundacji 
według obowiązującej formy prawnej.

Wyrok ten strona sprzeciwiająca się przyjęła i poddała się mu, bez 
zarezerwowania sobie jakiejś pretensji i bez jakiegokolwiek ozna
czenia czasu na apelację.

Sporządzony wyrok tej rozprawy biskup wrocławski wystawił 
w  Nysie dnia 18 lipca 1653 roku.64

Protestanci mieli jeszcze nadzieję, że uda im  się przeszkodzić 
wprowadzeniu kapucynów do Prudnika. Wysłali w  tej sprawie pis
mo protestacyjne do cesarza. Ale i tam  nic nie osiągnęli.85

III. Grupa misjonarzy kapucyńskich bada możliwości osiedlenia się 
w Prudniku i Nysie

Dnia 1 września 1653 r. zwrócił się biskup wrocławski Karol 
Ferdynand do generała zakonu kapucynów — ojca Fortunata z Ka-

64 Buli. Cap. T. IV, s. 213 n. Por. A. C., t. III. 1654 nr 48, s. 267—270.
15 A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 205.
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doru z prośbą by zechciał członków swojego zakonu osiedlić na no
wym terenie, mianowicie na Śląsku.

Dnia 14 października tegoż roku biskup pomocniczy Liesch zwró
cił się do prowincjała kapucyńskiej prowincji austriacko-czeskiej 
o. Samuela z Pilsenburga z prośbą, aby posłał dwóch zakonnych 
księży, którzy by óbejrzeli miejsce i wskazali według jakiego stylu 
powinna być budowla.

Generał zakonu dnia 10 stycznia 1654 r. dał odpowiedź biskupowi 
wrocławskiemu. W piśmie swym wyraził zgodę na założenie na Ślą
sku w mieście Prudniku nowego klasztoru kapucyńskiego.

Biskup Liesch zawiadomił dnia 18 stycznia 1654 roku prowincjała 
kapucynów w Brnie, że biskup wrocławski Karol Ferdynand, który 
wyjechał do Polski, przekazał mu funkcję wprowadzenia kapucynów 
do Prudnika. W piśmie tym  biskup Liesch jeszcze raz ponawia proś
bę, by prowincjał zechciał przyspieszyć wysłanie księży zakonnych.

Biskup Karol Ferdynand z Warszawy, do której ze Śląska przybył, 
osobiście ponowił prośbę o przyspieszenie przysłania kapucynów na 
ziemie śląskie. Pismo swoje skierował wprost do generała zakonu.66

Biskup wrocławski Karol Ferdynand, biskup pomocniczy Baltazar 
Liesch, Jerzy Maksymilian hrabia Hoditz — gubernator księstwa 
opolsko-raciborskiego, jak też hrabia Franciszek z Fem em ond — gu
bernator księstwa głogowskiego zamiar sprowadzenia kapucynów 
na Śląsk przedstawili również cesarzowi. Cesarz dnia 5 m aja wysłał 
pismo do prowincjała popierające prośby panów śląskich.67

W m aju 1654 r. w  klasztorze kapucyńskim  w Linzu postanowiono 
wysłać sześciu misjonarzy na Śląsk. Byli to: o. Jow ita z Dole 
w hrabstw ie burgundzkim, który przed dziesięcioma laty  był gw ar
dianem w Ołomuńcu,68 o. Elzeary ślązak, o. Elizeusz ślązak, o. Eze
chiel z Bambergen, Francuz, o. H ilary z Weissenhorn, szwab, o. Ry
szard z Lorens, Francuz.

Przełożonym dla tej grupy został mianowany przez definitorium 
o. Jowita, który od cesarza otrzym ał listy uwierzytelniające.89

Ojcowie misjonarze byli wybrani z różnych klasztorów prowincji. 
Wspólnie zebrali się w  Ołomuńcu. Tam otrzymali błogosławieństwo 
swoich przełożonych i udali się w drogę na Śląsk.70

Władze zakonne kapucyńskie prowincji austriacko-czeskiej wysy
łając grupę misjonarzy na Śląsk miały przede wszystkim na uwa

66 A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 684.
A. C„ t. III. 1654 nr 49 ,s. 270.

68 Według prawa zakonnego kapucyni nie używali nazwiska, tylko 
przy imieniu zakonnym (nie chrzestnym) podawali miejscowość lub kraj 
skąd pochodzili. Np. o. Jowita pochodził z Dole w hrabstwie burgundzkim. 
W kronice prowincji prócz jednego, wyżej wymienionego miejsca, imię 
jego wielokrotnie jest notowane: o. Jowita z Burgundii.

«9 A. C., t. III. 1654 nr 49, s. 270. Zob. A. W e 11 z e 1, dz. cyt., s. 685 n.
70 A. C., t. III. 1654 nr 49, s. 271.
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dze dwie miejscowości: Wrocław i Zieloną Górę. W obydwu tych 
miejscowościach już pracowali dawniej kapucyni, a we W rocławiu 
m ieli naw et plac, m ateriały budowlane i trochę pieniędzy na budo
wę klasztoru. Natomiast w Zielonej Górze nie tylko istniała trady
cja kapucyńskiej pracy m isyjnej, ale naw et jeden z nich piastował 
urząd proboszcza. Dlatego prośbę o  kapucynów Jana Franciszka, 
wolnego barona z Fememond, gubernatora księstwa głogowskiego 
przyjęto z zadowoleniem. O. Jow ita otrzym ał listy polecające do gu
bernatora i nakaz, by jak najprędzej udał się do Wrocławia i Głogo
wa w celu zbadania na miejscu warunków i możliwości założenia 
klasztorów we Wrocławiu i księstwie głogowskim.

Definitorium kapucyńskie prowincji austriacko-czeskiej nic nie 
wiedziało o przygotowaniach i planach fundacyjnych wrocławskiego 
biskupa pomocniczego Baltazara Liescha. Ten zaś po naradzie z gu
bernatorem  księstwa opolsko-raciborskiegc hr. Hoditzem i guberna
torem  księstwa głogowskiego Franciszkiem Fem em ond ustalił, że 
pierwszy klasztor kapucyński ufundowany zostanie w Prudniku. Gu
bernator Fem em ond nie zrzekł się przez to chęci osiedlenia kapu
cynów w księstwie głogowskim, ale nie mając gotowych funduszy 
musiał decyzję wyboru pierwszej placówki oddać biskupowi Lie- 
schowi.

Grupa misjonarzy kapucyńskich pod przewodnictwem o. Jow ity 
miała za cel dojść do Wrocławia i księstwa głogowskiego. Jednak 
m usieli wpierw stawić się przed władzą duchowną diecezji wrocław
skiej, w celu otrzym ania jurysdykcji i listów polecających. Biskupi 
wrocławscy m ieli wówczas swoją siedzibę w Nysie. Dlatego kapu
cyńscy misjonarze musieli w pierw  przybyć do tego miasta.

Dnia 6 lipca 1654 r. dotarli oni do Nysy. W mieście tym  miał rów
nież swą stałą siedzibę biskup pomocniczy Liesch, który przyjął ser
decznie kapucynów w swojej biskupiej rezydencji.

Na drugi dzień, biskup Liesch osobiście towarzyszył kapucynom 
w zwiedzaniu miasta i jego zabytków. Pokazywał im różne domy py
tając, czy ojcowie nie uznają za stosowne w przyszłości, w którymś 
z nich zamieszkać na stałe.71 Ponieważ biskup Liesch miał zamiar 
osiedlić kapucynów nie tylko w Prudniku, ale również w Nysie, 
dlatego usiłował przekonać zakonników, by zechcieli powziąść zobo
wiązanie założenia tu  klasztoru. Ojcowie byli zdziwieni planam i bi
skupa Liescha, n ie  m ając jednak w tej sprawie żadnych pełnomoc
nictw  od swych wyższych przełożonych, nie mogli zgodzić się na 
nową propozycję.

Na drugi dzień, zabrał biskup ojców ze sobą na zwiedzanie przed
mieść Nysy.

Za miastem znajdowało się wzgórze. Leżało ono za rzeką Nysą 
przy moście wiodącym do drogi wrocławskiej. Na wzgórzu tym  stał

71 Tamże s. 271 n.
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szpital dla biednych kobiet. Za budynkiem szpitalnym był kościół 
pod wezwaniem świętych Wawrzyńca i Łazarza. Wzgórze było oto
czone ogrodami oraz zieleńcami. Było to miejsce zaciszne, oddalone 
od zgiełku miasta.

Misjonarze, gdy oglądnęli kościół i dom szpitalny, zwiedzili ogrody 
i zieleńce, uznali, że jest to miejsce jak najbardziej stosowne do za
łożenia klasztoru kapucyńskiego. Opinia ta ucieszyła biskupa. Ka
pucyni byli świadkami jak biskup Liesch zaraz rozpoczął pertrak
tacje z właścicielami w sprawie sprzedaży tego miejsca. Dowiadywał 
się, w jaki sposób będzie można miejsce to przygotować na przyszły 
konwent kapucynów.72 Powiadomiony przez biskupa Liescha guber
nator Hoditz przyjechał do Nysy, by przywitać tak  długo oczeki
wanych gości i zaprosił ich do Prudnika.

Ojcowie kapucyni z udaniem się do Prudnika nie zwlekali. Dzień 
opuszczenia Nysy został wyznaczony na 11 lipca, w sobotę. Rano, 
wyruszyło sześciu kapucynów piechotą i boso z Nysy do Prudnika. 
Do towarzystwa mieli konnych i pieszych przewodników.73

Wkrótce za ojcami wyjechali z Nysy biskup Liesch i hrabia Ho
ditz w powozach zaprzężonych każdy w sześć koni. Do Prudnika wy
słano gońca, który powiadomił mieszkańców o zbliżaniu się kapu
cynów do miasta. Przed Prudnikiem  dostojnicy w powozach przy
łączyli się do kapucynów. Misjonarze więc weszli do miasta w to
warzystwie orszaku biskupa Liescha i gubernatora księstwa opolsko- 
raciborskiego — hrabiego Hoditza. Orszak ten powiększyło piętnastu 
konnych rycerzy, dołączyli się także katoliccy obywatele miasta.74

Widok kapucynów wzbudził w  mieszkańcach różne uczucia. Kato
licy cieszyli się z przybycia zakonników.

Luteranie natom iast byli wyraźnie niezadowoleni. Szemrali i wy
głaszali uwagi pod adresem kapucynów. Wyśmiewali ich powagę, 
chodzenie z bosymi nogami, dziwaczny, surowy i prosty strój, 
a zwłaszcza przedmiotem drw in był piram idalny kaptur kapucyński. 
W inili biskupa Liescha za przyprowadzenie do Prudnika misjonarzy 
katolickich. Przewidywali, że przy ich pomocy biskup zechce całą 
okolicę nawrócić na w iarę katolicką.

Tymczasem pochód dotarł do budynku gubernatora Hoditza. Przy
gotowano tu  przyjęcie dla zmęczonych marszem kapucynów i dla in
nych dostojnych gości. W celu uświetnienia uroczystego przyjęcia 
hrabia Hoditz przyprowadził swoich śpiewaków. Z gości, prócz bi
skupa Liescha, byli przedstawiciele m agistratu i senatu miasta P rud
nika oraz rodzina hrabiego Hoditza. Deputowani komisarze magi
s tra tu  z radością przywitali misjonarzy w im ieniu wszystkich miesz
kańców Prudnika. Jeden z ojców kapucynów w zwięzłych słowach

72 A. C., t. III. 1654 nr 50, s. 272.
73 Tsmżc s 272 n
74 A. C., t. III. 1654 nr 51, s. 273. Por. A. C., t. III. 1654 nr 52, s. 275 n.
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wyraził swoje podziękowanie. Szczególnie dziękował za nadzwyczaj 
hum anitarny sposób zachowania się wobec nich, ubogich i skrom
nych zakonników. Ze swej strony mówca obiecał swoje i swoich b ra
ci zasługi duchowne ofiarować najwyższemu Bogu na pomyślność, 
powodzenie i bezpieczeństwo m iasta i całej jego społeczności.75

W dndu 12 lipca przypadała VI niedziela po zesłaniu Ducha św. 
Ksiądz proboszcz chciał, by wszyscy jego parafianie mogli zobaczyć 
zakonników przy ołtarzu, dlatego wyznaczył im  pojedyńczo czas na 
odprawianie mszy św. przy głównym ołtarzu.

W całkowitej tajem nicy przed misjonarzami trzymano to wszyst
ko, co dotąd dla ich dobra wystarano się i osiągnięto w Prudniku za 
sprawą księcia biskupa wrocławskiego.

Po południu biskup Liesch, gubernator Hoditz, proboszcz Prudni
ka i starsi miasta poszli wraz z misjonarzami do posiadłości, którą 
kupił już hrabia Hoditz. Ojcowie miejsce to i jego otoczenie oglądali 
z zadowoleniem. Wszystko wyglądało tak, jak .w  typowych konwen
tach kapucyńskich. Bowiem kaplica uboga, ale w sposób artystycz
ny ozdobiona. Dom przedstawiał formę w kw adrat zbudowanego 
obiektu. Ogród, pełen drzew i kwiatów, podobny był bardzo do ogro
dów zakonnych kapucynów. Wszystko tu  doskonale nadawało się do 
założenia klasztoru.

Ojcowie nie tylko oglądali i podziwiali, ale natychm iast na miej
scu wszystkie w arunki i środki utrzym ania spisywali.

Teraz dopiero biskup Liesch i hrabia Hoditz opowiedzieli ojcom, 
jaki jest w  obecnej chwili stan faktyczny i praw ny tej posiadłości 
i co już dotąd zostało zrobione dla kapucynów. Na szczegółowych 
oględzinach i omawianiu spraw  zeszedł im czas do późnej nocy. 
Przed udaniem  się na spoczynek ojcowie powiedzieli o swym za
m iarze udania się nazajutrz z powrotem do Nysy. Jednak na usilne 
prośby przedstawicieli m agistratu i senatu prudnickiego, misjonarze, 
choć im było to niedogodne, zgodzili się pozostać jeszcze jeden dzień.

W dniu 13 lipca pracownicy m agistratu i senatu miasta urządzili 
ojcom specjalne przyjęcie. Wśród rodzinnej atmosfery, serdecznych 
rozmów, m ijały godziny. Ojcowie zetknęli się z ludźmi, którzy da
rzyli ich oznakami najwyższej przyjaźni.

Dnia 14 lipca kapucyni podziękowali za serdeczne przyjęcie h ra
biemu Hoditzowi oraz m agistratowi miasta i udali się wraz z bisku
pem Ldeschem z powrotem do Nysy.76

Ojciec Jow ita z Burgundii, jako przełożony grupy misyjnej, 
w  dniu 15 lipca w Nysie spisał protokół sprawozdawczy ze stanu 
rzeczy na Śląsku, a w szczególności z miasta Prudnika (czyli Pol
skiego Nowego Miasta). List przesłał ojcu prowincjałowi Samuelowi 
z Pilsenburga, do Wiednia. Ważna jest podana przez niego charakte

7S A. C.,t.III. 1654 nr 51, s. 273 n.
78 A. C., t. III. 1654 nr 52, s. 274 n.
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rystyka miejsca pod przyszły klasztor. Miejsce to znajdowało się 
obok miasta. Od m urów obronnych oddzielone tylko fosą, leżało po
między dwoma miejskim i bramam i na  wzgórzu. Z jednej tylko stro
ny  stało miasto. Z pozostałych trzech stron roztaczała się równina. 
W odległości około jednej m ili wznosiły się góry. Na placu stała 
kaplica, k tóra z wyglądu była taka, jakie zwykli wznosić w swoich 
konwentach kapucyni. Kaplica posiadała chór zdatny i wystarcza
jący. Nieopodal kaplicy stał przyłączony do posiadłości dom, jak 
najbardziej odpowiedni na klasztor. Budynek ten znajdował się 
w oddaleniu od innych domów, przy nim był plac i spichlerz. P ar
cela posiadała przyłączone dwa ogrody — warzywny i owocowy. 
Rozmiary ogrodów w linii prostej 180 kroków długości i 140 kroków 
szerokości. Ogród był dobrze zagospodarowany, tylko trzeba go było 
otoczyć murem. Wody było pod dostatkiem tak  dla potrzeb kuchni, 
jak i ogrodu. Ziemia urodzajna i łatwa do uprawy. W mieście można 
było nabyć wszystko z w yjątkiem  wina. Mieszczanie jednak prowa
dzili stały  handel winem z Węgrami, Austrią i Morawami. Za po- 
śerdnictwem  więc nich można było go sprowadzić. Co do zdobycia 
wosku nie było trudności. Pod względem rozległości miasto nie było 
duże; zamieszkiwali je natomiast bogaci ludzie. Zaludnienie było 
gęste. Ludność przeważnie wyznania luterańskiego, wykształcona 
i kulturalna. Senat miejski był cały katolicki, nawet żywił do ka
pucynów serdeczne uczucia, przyrzekł na przyszłość swoją pomoc

Brakowało w tym  mieście środków do leczenia. Był jednak apte
karz, chirurdzy i kąpielowa, od których w razie potrzeby można było 
otrzymać usługę. W wypadku gdyby lekarz okazał się konieczny, 
można go było łatwo przywieźć z innych miast.

Prudnik leżał w pobliżu takich miast jak: Nysa, Jagem dorf (obec
nie: Krnov), Opole. W okolicy zamieszkiwali jedni z najbogatszych 
ludzi prowincji tacy, jak hrabia z Hoditz, hr. z Herberstein, hr. 
z M ottingen i inni.

W dalszym ciągu swego listu prosił o. Jowita prowincjała, by ze
chciał coś napisać do biskupa Liescha, który pragnie, by jak  najprę
dzej rozpoczęła się budowa konwentu w Prudniku. Wprawdzie 
o. Jow ita ze swej strony wyraził pewne nadzieje, jednak biskup 
chciałby mieć pewność, której nie mógł m u o. Jowita dać, gdyż nie 
otrzym ał w tej sprawie pełnomocnictwa od swoich wyższych prze
łożonych.77

Z relacji o. Jow ity mógł prowincjał wyciągnąć dodatnie wnioski. 
Pomimo, że katolicy w P rudniku stanowili mniejszość religijną, to 
jednak ogół warunków stw arzał realne możliwości założenia nowego 
klasztoru.

77 A. C., t. III. 1654 nr 52, s. 275—277.
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IV. Kapucyńscy misjonarze badają możliwości osiedlenia się we Wro
cławiu, Zielonej Górze i  Sławie

Ojcowie kapucyni w Nysie przygotowywali się do ostatecznego 
wykonania swojej misji, dla której zostali wysłani na Śląsk.

Biskup Liesch od o. Jow ity dowiedział się, jaki jest program  grupy 
m isyjnej, której przewodniczył. Misja została zorganizowana na sku
tek próśb biskupa wrocławskiego i jego biskupa pomocniczego, 
a szczególnie gubernatora księstwa głogowskiego — Fnamcisizlka Fer- 
nemond. O Jow ita oświadczył, że misjonarze zostali wysłani na 
Śląsk w tym  celu, by wybadać jaikde życzenia i intencje ma hrabia 
Fem em ond, jak również, by stwierdzić, czy na  Śląsku da się założyć 
konwenty.78

Po zdaniu relacji przez o. Jow itę biskup Liesch postawił o. Jowi
cie następujące żądania. Po pierwsze, by on w liście do swoich wyż
szych przełożonych napisał, że biskup Liesch wyraża gotowość zało
żenia klasztorów w Prudniku i Nysie i by o. Jow ita swoją wymową 
i argum entacją przekonał swoich wyższych przełożonych o potrzebie 
i przydatności założenia w tych miastach nowych klasztorów kapu
cyńskich. Po drugie, by o. Jow ita dwóch ojców ze swojej grupy zo
stawił w Nysie, w celu głoszenia kazań w okolicy.

O. Jow ita zgodził się na obydwa żądania. W Nysie pozostawił 
dwóch ojców, mianowicie o. Elizeusza ze Śląska i o. Ezechiela 
z Bambergen do dyspozycji biskupa Liescha.

Sam o. Jow ita z o. Elzearym  ze Śląska, Hilarym  z Weissenhorn 
i Ryszardem z Frankonii przygotował się do podróży do księstwa 
głogowskiego. Prosił biskupa Liescha o pozwolenie na dalszą wę
drówkę po diecezji, o list polecający oraz władzę sprawowania funk
cji kapłańskich, żeby na terenie diecezji wrocławskiej, gdziekolwiek 
się znajdą, mogli spełniać obowiązki należące do misjonarzy, tj. 
głosić kazania, szafować sakram entam i, słuchać spowiedzi, przyjmo
wać wyznania wiairy od protestantów, jak również rozgrzeszać od 
grzechów zarezerwowanych biskupowi.

Sędziwy biskup Baltazar Liesch, dnia 18 lipca 1654 r. zaopatrzył 
o. Jow itę w odpowiedni dokument i z błogosławieństwem wysłał 
w dalszą drogę po ziemi śląskiej.79

Czterej misjonarze kapucyńscy opuścili Nysę i udali się do Wro
cławia. Przybyli tam  21 lipca. Biskup Liesch powiadomił ks. dzie
kana Filipa Jakuba z Gerin, prałata kościoła katedralnego św. Jana 
Chrzciciela we Wrocławiu, że z Nysy do Wrocławia udali się misjo
narze kapucyńscy. Ksiądz dziekan, uradowany przybyciem katolic
kich pracowników „Winnicy Pańskiej”, nie czekał ich w  swej rezy
dencji, lecz wyszedł im naprzeciw. Radość i serdeczność, jaką okazał

78 A. C., t. III. 1654 nr 53, s. 277 n.
79 Tamże s. 278 n.
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witając zakonników, oraz gościnność, którą w jego domu doznali, 
wprost zaskoczyła ojców. Tak wielka i niezwykła gościnność, jakiej 
tu taj doznawali, przechodziła wszelkie ich oczekiwania.80

Ojciec Jow ita miał we W rocławiu do załatwienia ważne sprawy. 
Przed dwudziestoma trzem a laty  byli tu taj kapucyni. Mieli parcelę 
pod budowę klasztoru i zapisane dobra w testamencie przez hrabie
go Karola Hannibala z Dohnau. Chodziło o stwierdzenie, jaki jest 
obecnie stan faktyczny tych spraw.

Prezesem senatu miasta Wrocławia był Honorat z Forno, wielki 
przyjaciel i dobrodziej zakonu kapucynów. Do niego m iał więc udać 
się o. Jow ita w celu wyświetlenia spraw, dotyczących legatu zapisa
nego zakonowi kapucynów. Po przybyciu do Wrocławia o. Jowita 
dowiedział się, że Honorat z Forno zmarł 16 lipca 1654 r. — złożył 
więc wizytę wdowie po zmarłym dobrodzieju.

Nowym prezesem senatu został Melchior Ferdynand hrabia z Ka- 
schin. O. Jow ita pospieszył złożyć m u gratulacje i wyjawił przy tym 
właściwy cel swego przybycia do Wrocławia. Powiedział, że przeło
żeni polecili mu zrealizowanie legatu nadanego przez hrabiego 
z Dohnau. Hrabia Hannibal czyniąc zapis na rzecz kapucynów prag
nął zapoczątkować budowę przyszłego klasztoru kapucynów we 
Wrocławiu. O. Jow ita poprosił więc prezesa senatu wrocławskiego
0 pomoc w załatwieniu tej sprawy. H rabia z Kaschin, po przeczyta
niu listów polecających od cesarza, wyraził swą radość, że cesarz 
popiera misję kapucynów na Śląsku. Sam ze swej strony obiecał po
moc w m iarę swoich możliwości. Nie mógł jednak o. Jowicie załat
wić tych spraw  natychmiast, chociaż ten się spieszył, objął bowiem 
dopiero urząd i nie orientował się jeszcze w sprawach m aterialnych 
miasta Wrocławia. Wkrótce jednak dowiedział się o. Jowita, że pie
niądze zapisane legatem są zachowane. Natomiast, co się tyczy 
spraw  nieruchomości, cały senat miasta Wrocławia wyraził wielkie 
zdziwienie z powodu legatu hrabiego Hannibala z Dohnau odnośnie 
placu pod budowę przyszłego klasztoru kapucynów i na razie, co do 
realizacji testam entu w tym punkcie, nie dał o. Jowicie żadnej od
powiedzi.81

Sprawa zrealizowania legatu wymagała jeszcze zgody rodziny 
zmarłego dobrodzieja. W legacie były bowiem zapisane ogrody
1 wszystkie budynki hrabiego we Wrocławiu, a także plac pod bu
dowę klasztoru.

80 A. C., t. III. 1654 nr 54, s. 280.
81 Senat wyraził zdziwienie, ponieważ, by można było osiedlić się we 

Wrocławiu potrzeba było otrzymać dokumenty prawne od rady m iej
skiej. Osiągnięcie praw miejskich na wprowadzenie się do miasta i praw 
na założeniet klasztoru wymagało wielu zabiegów i pertraktacji. O tym 
senat miasta Wrocławia nic nie wiedział, gdyż nie miały one miejsca. 
Wymowne więc było zdziwienie senatorów miasta.
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O. Jow ita udał się więc do burm istrza miasta Wrocławia Erharda, 
Ferdynanda hrabiego z Truchses, który zawarł związek małżeński 
z burgrabianką z Dohnau, dziedziczką zmarłego ofiarodawcy. Od- 
wiedział również staruszkę wdowę po zmarłym Karolu Hannibalu 
z Dohnau. Złożył jeszcze uszanowanie archidiakonowi Sebastianowi 
z Rostoku.

Ponieważ jednak o. Jow ita spieszył się, by jak najprędzej stawić 
się u gubernatora Fem em ond w Głogowie, dalsze załatwienie spraw  
związanych z realizacją legatu powierzył więc siostrze Jakubie — 
ksieni klasztoru św. Klary.

Ks. dziekan Filip Jakub z Gerin starał się zatrzymać ojców jeszcze 
we Wrocławiu. Widząc jednak, że dalsza podróż misjonarzy jest na
kazem zakonnego posłuszeństwa — dał wskazówki, jak  i czym m ają 
się udać do Głogowa i zaopatrzył ojców we wszystko tak, by im 
niczego nie brakowało w czasie podróży. Kapucyni podziękowali za 
gościnę i dnia 25 lipca wyruszyli drogą wodną rzeką Odrą z Wroc
ławia do Głogowa.82

Dnia 28 lipca przybyli na miejsce. Od razu udali się do zamku, 
w którym  rezydował gubernator baron Franciszek Fememond. Oj
cowie zostali przyjęci przez gubernatora, jego rodzinę i domowni
ków. Z powodu jednak braku miejsca w zamku, w którym  zamiesz
kiwał gubernator, nie otrzymali w nim kwatery, lecz wysłano ich do 
klasztoru Braci Mniejszych Obserwantów. Tu mieszkali przez szereg 
dni. W kościele oo. obserwantów obchodzili uroczyście święto zakon
ne Porcjunkuli.83

Zaraz na drugi dzień po przybyciu do Głogowa o. Jow ita przed
łożył swoje dokumenty gubernatorowi. Były to listy polecające i do
kum ent pozwalający na założenie placówek m isyjnych na terenie 
księstwa. O. Jow ita udał się również do księdza dziekana głogow
skiego Baltazara Magiusa, który był zarazem komisarzem do spraw 
duchownych na terenie księstwa głogowskiego.84 Z nim przeprowa
dził rozmowy na tem at możliwości założenia placówek misyjnych.

Założenie placwki m isyjnej w Głogowie nie było odpowiednie 
z tego powodu, że protestanci otrzym ali tu  od cesarza przywilej, 
który przekreślił wszelką nadzieję nawrócenia protestantów na wia
rę katolicką.

Jeśli chodzi o założenie w Głogowie klasztoru, nie było żadnych 
środków m aterialnych, potrzebnych do wykonania tego zamiaru.

8S A. C., t. III. 1654 nr 55 ,s. 280 n. Zob. Tamże s. 283. Zob. A. W e 11 z e 1, 
dz. cyt., s. 687.

83 A. C., t. III. 1654 nr 55, s. 281 n.
84 Na synodzie diecezjalnym diecezji wrocławskiej, odbytym w Nysie 

w 1653 r. postanowiono wyznaczyć komisarzy w celu skuteczniejszego 
przejmowania kościołów od protestantów, a dawania ich katolickim księ
żom. — Statuta synodalia synodi dioecesanae a. 1653 Nyssae celebratae, (5) 
De ecclesiis desolatis et per haereticos occupatis.
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Posiadali już w tym  mieście klasztor oo. obserwanci, którzy mimo 
swej pracy nie mieli żadnych owoców w naw racaniu protestantów 
na wiarę katolicką.

Odnośnie miejsca założenia placówek misyjnych gubernator sam 
wyraził swoją propozycję — wymienił mianowicie miasteczko Sławę. 
Należało ono do dynastii Rechenibergów. Istniało już w  1312 roku.85 
Sława leżała 27 km od Głogowa, rozciągała się nad jeziorem Sław
skim. Kościół katolicki parafialny zbudowany w XIII w., zagarnęli 
protestanci w 1524 roku i używali go do 1654 roku.86

Ponieważ Sława leżała niedaleko Głogowa, gubernator Fernemond 
wysłał ojców, by udali się tam  w celu zobaczenia na miejscu, jakie 
są w arunki i możliwości założenia placówki. Jedyną intencją h ra
biego było, by w Sławie powstała kapucyńska stacja m isyjna i by 
w przyszłości kapucyni wybudowali sobie tam  klasztor. W między
czasie mieli dokonać rekatolizacji miejscowości i okolicy. W tym  
celu przydzielił hrabia kapucynom cztery parafie. W parafiach tych 
mieli ojcowie prowadzić duszpasterstwo, zwłaszcza nawracać prote
stantów  na wiarę katolicką. Z dochodów tych parafii zakonnicy 
mieli się utrzymywać i budować klasztor.

Ojcowie udali się do Sławy. Byli jednak rozczarowani tym, co zo
baczyli. Swoje wrażenia z oględzin opisali w  listach do przełożonych 
o. Jow ita i o. Ryszard. Miasteczko było bardzo zniszczone wojną 
30-letnią. Znajdowało się w nim około 20 domów rozrzuconych nad 
brzegami jeziora. U ludzi nie mogli dostać darmo ani kawałka chle- 
ba. Pierwsze oględziny wypadły więc negatywnie.

O. Ryszard skierował list do o. Grzegorza z Padwy — gwardiana 
klasztoru we Wiedniu. O. Grzegorz był zarazem definitorem i ku
stoszem prowincji. W liście tym  pisze, że Sławy w żaden sposób nie 
należy przyjąć. Natomiast myśl zdobywania funduszów na budowę 
klasztoru z dochodów owych czterech parafii uważa za niedorzeczną. 
O. Ryszard sądził, że w ówcześnie istniejących już klasztorach pro
wincji było o wiele więcej możliwości służenia Kościołowi, aniżeli 
tutaj. Nie tylko w  Sławie nie podobały m u się w arunki życia dla 
zakonników, ale w księstwie głogowskim w ogóle. Donosi dalej 
o. Grzegorzowi, że hrabia tylko jeden dzień żywił ich w swym do
mu, potem wysłał na kw aterę do klasztoru obserwantów, gdzie 
wszyscy ojcowie musieli żyć w niewygodzie, nie mieli co jeść ani

86 Sława — miejscowości o tej nazwie jest cztery; by uniknąć wątpli
wości, o którą z nich chodzi podaję współrzędne geograficzne: pod 51° 52' 
szerokości geogr. półn. i 16° 4' długości geogr. wsch. od Greenwich. Zob. 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. X. Warszawa 1889, s. 772. 
Por. Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa 
1967 s. 1042.

86 Wł. G r a b s k i ,  300 miast wróciło do Polski. Warszawa 1960 * s. 388. 
Por. A. C., t. III. 1654 nr 55, s. 282. Por. Słoumik Geograficzny Królestwa 
Polskiego, T. X. Warszawa 1889 s. 772.
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gdzie spać. Wobec złych w arunków  jakie tu  zastał, o. Ryszard zwra
ca się z uprzejm ą prośbą do przełożonych o odwołanie go z grupy 
misyjnej z powrotem do prowincji. Przy dacie dodał: na wygnaniu 
głogowskim, dnia 31 lipca 1654 roku.87

O. Jow ita wysłał dnia 2 sierpnia 1654 roku sprawozdawczy list 
do o. prowincjała Samuela z Pilsenburga. Co się tyczy miejscowości 
Sławy, którą w międzyczasie kapucyni zwiedzili, to o. Jow ita uwa
żał, że nie ma jakichkolwiek faktycznych podstaw, by można tam  
zbudować klasztor. O. Jow ita usilnie prosił gubernatora o Zieloną 
Górę. Jednak hrabia życzył sobie by kapucyni zajęli Sławę i dla
tego z inymi sprawam i zwlekał nie dając żadnej odpowiedzi. Odnoś
nie ogólnej sytuacji w  księstwie głogowskim — o. Jow ita zaznaczył, 
że ma małą nadzieję na osiedlenie się w tych stronach, gdzie każda 
miejscowość operacjam i wojennymi była niszczona. Ludzie tu ta j 
przez swoje narzekania i przekleństwa więcej go zmęczyli, niż wszy
stkie inne dotychczasowe trudy  i prace.88

Misjonarze ponowili prośbę u  gubernatora o miejscowość Zieloną 
Górę, w celu założenia w niej placówki zakonnej. Argumentowali, 
że w mieście tym  już pracowali kapucyni. Kontynuowanie pracy 
m isyjnej owych ojców w tym  mieście było również życzeniem władz 
zakonnych. Na propozycję tę zgodził się wreszcie hrabia Fernemond, 
choć z długim ociąganiem się, a ksiądz dziekan również przychylił 
się do prośby kapucynów.89

Zielona Góra wraz z okolicą stanowiła najbardziej na północ wy
suniętą czjęść Śląska.90 Była orna oddalona od rzeki Odry 10 kmr 
W XVII wieku miasto przechodziło wiele klęsk żywiołowych i wo
jennych. W 1627 roku ogromny pożar zniszczył miasto. Spaliło się 
wówczas 800 warsztatów sukienniczych. W czasie w ojny 30-letniej 
wojska zdziesiątkowały mieszkańców. Podczas wielkiego pożaru 
w 1651 roku spłonęło całe miasto wraz z ratuszem, kościołem para
fialnym, szkołą, szpitalem z kościółkiem i przedmieściami (około 
660 domów).

Z początkiem XVI wieku reform acja szybko rozwinęła się. P ro
testanci zabrali katolicki kościół parafialny i zamienili go na zbór. 
Od 1542 roku przy kościele byli sami protestanccy pastorzy.91

Jak  wszystkie niem al kościoły na Śląsku pod panowaniem Habs

87 A. C., t. III. 1654 nr 55, s. 282 n.
88 Tamże s. 283 n.
89 Tamże s. 282.
90 Miejscowości Griinberg (Zielona Góra) było na Śląsku pięć. By nie 

stwarzało wątpliwości, w której z nich kapucyni byli podaje się współ
rzędne geograficzne: pod 51° 56' szerokości geogr. półn. i 15° 30' długości 
geogr. wsch. od Greenwich.

91 Wł. G r a b s k i ,  300 miast wróciło do Polski. Warszawa 19608 s. 
573—575. Por. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. T. XIV. War
szawa 1895 s. 599. Por. A. C., t. III. 1654 nr 56, s. 285. Por. Zielona Góra. 
Przeszłość i teraźniejszość. Poznań 1962 s. 103.
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burgów, również kościół farny w Zielonej Górze został ostatecznie 
odebrany protestantom  w 1651 roku. Ludność protestancka zmuszo
na była odtąd albo przyjąć wiarę katolicką albo, w wypadku pozo
stania przy dawnej wierze, uczęszczać do kościołów położonych poza 
obrębem Śląska.92

Nie uległ pożarowi kościół położony poza m uram i miasta pod we
zwaniem  Św. Trójcy, a nazywany „Kościołem Polskim”. Nazwa tego 
kościoła miała historyczne uzasadnienie. W okolicznych pięciu wios
kach, które należały do Zielonej Góry (Chynów, Łężyca, Przylep, 
Wolkanów, Zawada) ludność polska była tak  liczna, że w końcu 
XVI wieku powstała konieczność założenia cmentarza a także zbu
dowania osobnego kościoła w celu odprawiania nabożeństw i gło
szenia kazań w języku polskim. W 1588 roku założono cmentarz, 
a budowanie kościoła ukończono w 1590 roku. Kościół był niewysoki, 
ściany miał z m uru pruskiego z pięciobocznie zakończonym prezbi
terium. Pokryty był strom ym  dachem gontowym. Na środku dachu 
znajdowała się mała drewniana wieża z sygnaturką. Wejście do 
świątyni było ze strony północnej. Oświetlenie w kościele było słabe, 
gdyż małe prostokątne otwory okienne były wysoko umieszczone. 
Kościół ten był więc budowlą prostą i skromną. Pierwszym duchow
nym  protestanckim był od roku 1594 Ja n  Ramicki. Nazywano ich 
odtąd „Polskimi Diakonami” w odróżnieniu od niemieckich pasto
rów, rządców parafii Zielonej Góry.

Katolicy w 1651 roku odebrali Kościół św. Trójcy ewangelikom 
i przeznaczyli go na kaplicę cmentarną. P redykant „Polski Diakon”, 
wyemigrował z miasta. Kościół nie wirócił już nigdy do protestan
tów, mimo że gmina wielokrotnie zanosiła prośby do cesarza.93

Gdy duchowni protestanccy opuścili Zieloną Górę, rada miejska 
powołała na katolickiego proboszcza księdza kanonika z Głogowa, 
M arcina Franciszka Weberskiego.94

Hrabia Fernem ond udał się do Zielonej Góry wraz z rodziną. Oj
cowie w tym  czasie wyjechali z Głogowa drogą wodną. W porcie 
w pobliżu Zielonej Góry wysiedli. Przed miastem dołączyli się do 
orszaku gubernatora i razem z nim weszli do miasta. Obywatele 
miasta wyszli licznie na ulice, by zobaczyć pochód. Ojcowie od razu 
mogli się przekonać, jakie uczucia wzbudził ich widok. Mieszkańcy 
jaw nie i głośno wyrażali swą niechęć z powodu przybycia kapucy
nów. Zieloną Górę zamieszkiwali przeważnie protestanci. Nienawi
dzili oni katolickich księży, nie chcieli katolickiej wiary, ani kato
lickich dogmatów.

92 Zielona Góra. Przeszłość i teraźniejszość. Poznań 1962 s. 166.
93 H. S c h m i d t ,  Geschichte der Stadt Grünberg Schles. Grünberg 

Schlesien 1922 s. 122 n. Zob. Zielona Góra, dz. cyt., s. 171 n.
94 M. E f f n e r, Geschichte der katholischen Pfarrei Grünberg in Nie

derschlesien von ihr Gründung bis zum  Jahr 1840. Grünberg 1852 s. 149.
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Z wielką niechęcią przyjęli również kapucynów katoliccy miesz
kańcy miasta. Byli oni przeważnie biedni. W czasie wojny 30-letniej 
zdziesiątkowani przez liczne wojska, które wielokrotnie przecho
dziły przez miasto, ograbieni, przez wysokie kontrybuje zubożeni, 
a zwłaszcza zniszczeni niedaw nym  straszliwym pożarem, który ogar
nął całe miasto i zamienił go w stertę  zgliszcz i popiołu; żyli więc 
obecnie w nędzy. Ludzie ci nie mieli gdzie mieszkać, ani z czego się 
utrzymać, jak również nie było źródeł zarobku. Oświadczyli więc 
kapucynom, że przyjęcie ich do miasta jest dla nich bardzo uciążli
we i prawie niemożliwe.

Ojcowie na zamieszkanie otrzymali m ały dom spalony i pełen po
piołu, całkiem nie nadający się do użytku. Gubernator nie zwracał 
uwagi na te braki, lecz wydał rozporządzenie, że dom ten przezna
cza dla misjonarzy kapucyńskich i nakazał go odremontować ze 
skromnych dochodów miejskich. Następnie udał się wraz z ojcami 
za m ury miasta, gdzie stał kościół św. Trójcy. Bez pozwolenia m iej
scowego proboszcza wziął klucze od tego kościoła i w raz z misjona
rzam i zwiedził go. Po oględzinach zadecydował, że kościół ten 
i w pobliżu znajdujący się plac będzie stosowny do założenia klasz
toru.

Ojcowie naw et na  krótki czas nie mieli gdzie tu ta j zamieszkać. 
Chciał ich na razie gubernator umieścić w budynku gimnazjum, któ
ry  stał w pobliżu domu parafialnego. Jednak  budynek ten był po
zbawiony wszelkich urządzeń. Nie mogli ojcowie w  nim  zamieszkać 
bo poza murowanymi fundam entam i i ścianami oraz mnóstwem nie
porządków po zamieszkałych tu  do niedawna bydlętach dom ten nic 
poza tym  nie posiadał.

G ubernator po osobistym stwierdzeniu braków, zwrócił się do e- 
lity miasta, zwłaszcza do senatorów z rozkazem, by dom ten przygo
towali tak, żeby był zdatny do zamieszkania dla misjonarzy. H ra
biemu wreszcie udało się umieścić kapucynów chwilowo u radcy 
miasta, którego dom wprawdzie był również spalony, ale już odbu
dowany na tyle, że można było zamieszkać, chociaż z dużymi nie
wygodami.

Po załatwieniu tych spraw  gubernator życzył sobie, by dwóch oj
ców zostało w Zielonej Górze. Dwóch pozostałych chciał zabrać 
z powrotem do Głogowa. Nastąpiła narada, który z zakonników 
gdzie będzie pracował. O. H ilary prosił, by go zostawić w Zielonej 
Górze, gdyż źle się czuł jeszcze po ostatniej podróży. Drugi miał zo
stać o. Elzeary. Natom iast o. Jow ita i o. Ryszard mieli przebywać 
w Głogowie.

Po ustaleniu tych spraw  hrabia wrócił do Głogowa, a wszystkich 
czterech kapucynów zostawił w  Zielonej Górze. Dwóch z nich mia
ło czekać na stosowną okazję, by udać się z powrotem do Głogowa.95

95 А. C., t. III. 1654 nr 56, s. 285—286.

15 — Praw o Kanoniczne Nr 3—4/75
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Ledwie gubernator wyjechał z Zielonej Góry pozostawiając sa
mych kapucynów, zaraz złożył im  wizytę miejscowy proboszcz wraz 
z kantorem. Po pierwszym niby przyjaznym pozdrowieniu nastąpiły 
natarczywe zapytania: po co ojcowie tu  przyszli, jaką powagą żą
dali kluczy od kościoła. Pytał skąd ojcowie posiadają jurysdykcję 
kościelną. Dowiedział się od przełożonego, że gubernator głogowski 
będąc ostatnio w Zielonej Górze pozwolił kapucynom w kościele pa
rafialnym  odprawiać msze św., słuchać spowiedzi ludzi świeckich. 
Zgodnie z pozwoleniem gubernatora ojcowie mogli codziennie w  swo
im kościele św. Trójcy odprawiać msze św., a dla spowiadających 
się, którzy się do nich udadzą, odprawiać nabożeństwa ekspiacyjne. 
Te inform acje proboszcza tak  zdenerwowały, że rozgniewał się jesz
cze bardziej. O. Jow ita próbował go uspokoić i na wszystkie pytania 
chciał spokojnie odpowiedzieć. Jeśli proboszcz ma wątpliwości, skąd 
tu  i w jakim  celu kapucyni przybyli, powinien zapytać się o to gu
bernatora. Co się tyczy kluczy do kościoła nie żądali ich kapucyni, 
lecz sam gubernator. Do kościoła weszli kapucyni tylko w  towa
rzystwie hrabiego Fem em ond. Jeśli więc ma pretensje, że stała się 
jakaś szkoda dla autorytetu proboszcza lub jego jurysdykcji, powi
nien satysfakcji szukać nie u kapucynów, lecz u gubernatora.

Wszystkie te argum enty nie uspokoiły proboszcza. Zabronił oj
com na przyszłość uczęszczać do kościoła im przeznaczonego i w ża
den sposób nie zezwolił im na odprawianie mszy św.

Było to dnia 9 sierpnia w wigilię św. Wawrzyńca męczennika. Pro
sili więc ojcowie, żeby przynajm niej nazajutrz, w  święto nakazane 
przez Kościół, mogli mszę św. odprawić. Nie pomogły żadne prośby. 
Proboszcz nie pozwolił na odprawienie mszy św. i zażądał oddania 
kluczy od kościoła.

10 sierpnia wczesnym rankiem  ojcowie udali się do przeznaczone
go im kościoła. O. Jow ita wziął ze sobą dokumenty. Proboszcz czekał 
już na nich przed kościołem i odmówił wejścia do świątyni. O. Jo 
wita stara ł się go uspokoić i pokazał papiery, na które proboszcz 
poprzedniego dnia nie chciał naw et patrzeć. Były to pisma od cesa
rza, przełożonych zakonnych, biskupa Liescha, od dziekana z Gło
gowa. Z dokumentów tych dostatecznie jasno widać było skąd mi
sjonarze są i po co przyszli, oraz kto im na przebywanie w Zielonej 
Górze pozwolił. Proboszcz brał każdy dokument do ręki odczytywał 
i wreszcie wszystkie odrzucił. Tym większym gniewem zapłonął 
stwierdziwszy, że żadne z tych pism nie jest do niego adresowane. 
Papiery oddał o. Jowicie i do kościoła wejść nie pozwolił.

Wówczas o. Jow ita zaczął go prosić, by tylko w tym  jednym  dniu 
uroczystego święta mógł mszę odprawić, żeby choć ten jeden raz 
pozwolił wejść do kościoła.

Wzruszony tymi prośbami proboszcz wpuścił ojców do świątyni. 
Był obecny w czasie mszy św., potem towarzyszył im aż do wyjścia



[33] Kapucyni na Śląsku 227

i zapowiedział, że na przyszłość nie wolno im wchodzić do kościołai. 
Kapucyni podziękowali za pozwolenie odprawienia mszy św. i ode
szli 9®.

Po przybyciu do siebie ojcowie naradzili się, co im dalej czynić 
wypada w tak  trudnych warunkach. Postanowili zostawić na m iej
scu o. Hilarego i o. Ryszarda, natom iast o. Jow ita wraz z o. Elzea- 
rym  poszli do Głogowa. Przełożony natychm iast udał się do guber
natora i opowiedział m u o całym zajściu z proboszczem w Zielonej 
Górze. Gubernator wezwał do siebie księdza dziekana, który był za
razem komisarzem do spraw  duchownych na terenie księstwa gło
gowskiego. Opowiedział o niewłaściwym zachowaniu się proboszcza, 
obrazie cesarskiego m ajestatu i księcia biskupa wrocławskiego, l i 
znął też, że proboszcz przez to zasłużył na surową karę i żądał, by 
ksiądz dziekan wymierzył m u odpowiednią pokutę, by na przyszłość 
nie było podobnych występków.

Ksiądz dziekan obiecał gubernatorowi załatwić sprawę tak, by 
m iał pełną satysfakcję. Zwrócił się również do o. Jowity, by mi
sjonarze nie upadali na duchu i nie zrażali się przykrościami.

Ksiądz dziekan kazał o. Jowicie udać się na drugi dzień do Zie
lonej Góry, a sam obiecał, że na trzeci dzień tam  pojedzie. W umó
wionym dniu w Zielonej Górze w obecności o. Jow ity i probosz
cza ksiądz dziekan załatwił sprawy tak, by na przyszłość nie było 
wątpliwości i powodów do nieporozumień.

Został więc określony stan praw ny i funkcje kapucynów. Do 
użytku otrzym ali misjonarze kościół w Zielonej Górze pod wezwa
niem  św. Trójcy. W kościele tym  mogli odprawiać codziennie msze 
św., spowiadać i innych sakram entów św. udzielać ludowi. W nie
dziele i święta w godzinach popołudniowych mieli głosić kazania, 
wykładać naukę katolicką oraz uczyć lud prawd wiary.

Ponadto ks. dziekan przekazał kapucynom dwie sąsiednie parafie, 
odebrane pastorom, do administrowania, ze wszystkimi prawam i 
parafialnym i. Z dochodów płynących z tych parafii mieli się utrzy
mywać. O. H ilary miał pracować w Zielonej Górze, natomiast o. El- 
zeary m iał na  przem ian co drugą niedzielę udawać się do sąsiednich 
parafii, aby tam  pełnić służbę Bożą.

Zanim kapucyni zdobędą środki na wybudowanie własnego miesz
kania, m ieli zamieszkać w domu senatora, a za pożywienie płacić 
z dochodów otrzym ywanych z parafii.

O. Jow ita z o. Ryszardem wrócili do Głogowa według umowy 
z hrabią Fem em ond 97.

W Głogowie udał się o. Jow ita do gubernatora, by ostatecznie 
załatwić sprawę budowy klasztoru. Miał on stanąć w miasteczku 
Sława. Udali się więc tam  o. Jow ita z o. Ryszardem, by na stałe za

96A. C., t. III. 1654 nr 57, s. 286 n.
,7A. C., t. III. 1654 nr 58, s. 287—289.
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mieszkać. Sława, jak już wspomniano, była miasteczkiem bardzo 
biednym, liczącym zaledwie 30 rodzin; zupełnie pozbawionym mu
rów, wałów i wież obronnych. Rodzin katolickich było tylko trzy, 
poza tym ludność wyznania luterańskiego. Miejsce to i ludność ak
tualnie podlegały dzierżawie. Dochody z tej dzierżawy gubernator 
przeznaczył na utrzym anie kapucynów. Zamieszkać mieli ojcowie 
w domu, w którym  dotąd mieszkał pastor. Pastor niedawno opuścił 
miasto. Misjonarze dom zastali zupełnie pusty.

Obowiązkiem misjonarzy było w niedzielę i święta głosić kazania 
do ludu, lecz w kościele było zaledwie siedem osób 9S. Wszyscy inni 
mieszkańcy miasteczka udaw ali się do swych luterańskich zborów. 
Żadnymi namowami ani naw et siłą nie dali się nakłonić do słucha
nia kazań katolickich. Ta zdecydowana i mocna postawa luteran 
napełniała kapucynów troską i smutkiem. Ze swego pobytu w Sła
wie nie widzieli nadziei lepszych owoców na przyszłość. O. Ry
szard z powodu nadm iernie trudnych warunków zachorował. Mimo 
zażywania lekarstw  do zdrowia nie wracał. Pobyt jego w Sławie 
stał się bardzo uciążliwy i trudny.

W Sławie o. Jow ita poczynił podsumowania swoich spostrzeżeń 
dotyczących ziemi śląskiej. Przemyślał tutaj, które miejscowości na
dają się do założenia klasztorów, a z których należy zrezygnować. 
Zdecydował, że trzeba starać się o Prudnik, Nysę i Wrocław. Szcze
gólnie silne wrażenie zrobiło na nim i jego towarzyszach nadzwy
czaj uprzejme przyjęcie w tych miastach. Tym większe miało to 
znaczenie na wybór tych placówek, im trudniejsze były w arunki by
towania w Głogowie, Zielonej Górze i Sławie. Napisał więc list do 
gubernatora 28 sierpnia 1654 roku, w którym  oznajmił, że dotąd 
czekali w Sławie na księdza dziekana, by ich tu  wprowadził w po
siadanie. Zaznaczył o. Jowita, że jego obowiązkiem jest zdać spra
wozdanie przełożonym ze spraw  tyczących misji na Śląsku. Miał 
właśnie okazję przesłać inform ację przez obywatela tego miasta, któ
ry  wybierał się na Morawy. Już w tym  liście nadmienił, że trudno 
będzie w tych warunkach utrzymać zakonników i założyć na stałe 
placówki zakonne

Ponieważ żadne informacje od gubernatora z Głogowa nie nad
chodziły, ani ksiądz dziekan nie przyjeżdżał, o. Jow ita zdecydował 
nie pominąć okazji i dnia 31 sierpnia 1654 roku napisał do prowin
cjała list sprawozdawczy. W liście tym  oprócz opisu tego, jakie pla
cówki otrzymali i jaką mieli pracę misjonarze, szczególny nacisk 
położył na trudne w arunki życia, zwłaszcza w Sławie. Z powodu 
braku katolików zmuszeni byli żyć z luteranam i, ci zaś ani nie chcie
li słyszeć o koniecznych potrzebach zakonników.Traktowali ich we
dług kaprysu. Przez ten czas ledwie kilkakrotnie otrzymali trochę

98 M. E f f n e r, dz. cyt., s. 153 n.
99 A. C., t. III. 1654 nr 59, s. 289 n.
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zimnej zupy. Pisał o. Jowita, że o. Ryszard wszystkimi sposobami 
sta ra ł się nakłonić go do w yjazdu stąd, jednak zrobić tego nie mogli, 
gdyż nie mieli w tej sprawie żadnej instrukcji.

W niewielkiej odległości od Sławy biegła granica państw a pol
skiego. Wypędzeni predykanci ze Śląska tam  się schronili i rozpo
częli aktyw ną działalność duszpasterską. O. Jow ita pisał, że nie ma 
nadziei owocnej pracy. Luteranie na kazania nie przychodzili. A 
zmuszać ich nie można było. Mieszkańcy otwarcie sprzeciwiali się 
m isji kapucynów. Kończąc o. Jow ita donosił, że nie widzi jakich
kolwiek możliwości zbudowania klasztoru w ówczesnym czasie w ca
łym księstwie głogowskim 10°.

Również o. Ryszard skorzystał z okazji, by wysłać 31 sierpnia 
1654 r. list do prowincjonała. Na wstępie zaznaczył, że napisał już 
dwa listy i dotąd nie otrzym ał żadnej odpowiedzi. Ma jednak na
dzieję, że może tym  razem zostanie wysłuchany. Prócz tego, co podał 
o. Jowita, o. Ryszard w swym liście dodał wiele nowych informacji. 
Proboszcz w Sławie był bardzo młody. Do kościoła kapucynów 
wpuścił i pozwolił im mszę św. odprawiać. Często jednak powtarzał, 
że jak będą tu taj misjonarze, to jego pobyt w tej parafii jest zby
teczny 101.

Co się tyczy utrzym ania przeznaczono ojcom trzy  parafie, do któ
rych dotarcie w porze zimowej było możliwe tylko wozem. Dochód 
z tych parafii wynosił 50 talarów. Z tego ojcowie mieli się wyżywić 
i kupić wszystko, co konieczne do życia. Hrabia Fernemond uznał, 
że są to fundusze niewystarczające, dlatego dodał trochę z własnych 
dochodów. O. Ryszard uważał, że na próżno w Sławie przebywają, 
ponieważ protestanci posiadają liczne przywileje. Wolno im bowiem 
chodzić do sąsiednich predykantów, słuchać tam  ich kazań, komuni
kować się, chrzcić dzieci, zawierać związki małżeńskie. W swoich 
więc praktykach religijnych m ają całkowitą swobodę. Stąd prosty 
wniosek, że n ik t nie przyjdzie do misjonarzy, nie tylko na pryw at
ną rozmowę, ale naw et do kościoła na kazanie. Protestantów  do 
zm iany w iary  nie można było nakłaniać, ponieważ ostatnio cesarz 
n a  nowo zatw ierdził im wszystkie ich żądania. O. Ryszard postawił 
pytanie: cóż więc jeden zakonnik poza klasztorem miał tam  robić, 
jeśli nie było innych poważnych racji poza życzeniem hrabiego Fer
nemond? Przebywanie w Sławie spowoduje szkodę dla dyscypliny 
zakonnej, jak  również dla samych zaikomników. Przy końcu listu o. Ry
szard usilnie prosił, po raz już trzeci o odwołanie go do p row incji102.

O. Jow ita był zmęczony i skłopotany wszystkimi trudnościami 
ostatnich kilku miesięcy. Chciał jak najprędzej doprowadzić do 
końca dzieło w ypraw y m isyjnej na Śląsku. Uznał więc, że będzie

100 A. C., t. III. 1654 nr 61, s. 292—295.
101 M. E f f n e r, dz. cyt., s. 154.
“ * A. C., t. III. 1654 nr 60, s. 290—292.
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stosowniej i roztropniej zrezygnować z placówki w Sławie niż od
wlekać na dłuższy czas przyjęcie tak  dogodnych fundacji, jakie pro
ponował biskup Baltazar Liesch.

Zagrożenie utracenia fundatora stwarzał fakt, że biskup był już 
starcem. Należało liczyć się z ewentualnością, że w wypadku śmier
ci biskupa założenie klasztorów w Prudniku, Nysie i Wrocławiu 
może być wówczas doprowadzone do skutku dopiero po pokonaniu 
dużych trudności, lub zgoła udaremnione.

Z Nysy napisali o. Jowicie dwaj pozostawieni tam  ojcowie Elize
usz i Ezechiel o nowym planie biskupa Liescha. Gdy bowiem dowie
dział się, że kapucyni m ieli legat na parcelę pod budowę klasztoru 
we Wrocławiu i pewien fundusz na ten  cel wyznaczony, powziął 
m yśl zrealizowania tego zamiaru podjętego przez zmarłego genera
ła Karola Hannibala z Dohnau. Tak więc do swych dotychczasowych 
życzeń wystawienia dwóch klasztorów w Prudniku i Nysie w yra
ził jeszcze wielką chęć zbudowania klasztoru we W rocław iu103.

O. Jow ita napisał list ze Sławy do gubernatora 1 września 1654 
roku, w którym  donosił, że ojcowie pozostawieni w Nysie napisali 
mu, że jego obecność jest tam  nieodzowna. Dlatego postanowił drogę 
swoją odbyć przez Zieloną Górę, a następnie udać się do Nysy, by zo
baczyć się z ojcami Elizeuszem i Ezechielem. W Nysie będzie ocze
kiwał na dyrektyw y od przełożonych, co czynić na przyszłość 104.

Jednak ani od prowincjała ani od gubernatora do Sławy listy 
nie przychodziły. Wysłał więc o. Jow ita 3 września 1654 roku drugi 
list do gubernatora z oznajmieniem o opuszczeniu Sławy. Swoją 
decyzję umotywował tym, że mimo oczekiwania odpowiedzi nie 
otrzymał, dlatego uważał, że może zastosować powszechnie przyję
tą regułę, która mówi: jeśli kto milczy można sądzić, że się zgadza. 
Oznajmił gubernatorowi, że wraz z o. Ryszardem zdecydowali się 
zrzec prac u  dziekana i prepozyta. Podjęcie zobowiązania obsłużenia 
dwóch odległych parafii, było niewątpliwie rzeczą bardzo trudną, 
do wykonania której nie czuli się na siłach. Prócz tego przebywanie 
w Sławie kapucynów było nieużyteczne. „Jestem pewny — pisał 
o. Jow ita — że nasi wyżsi przełożeni nigdy na to nam nie zezwolą, 
ani ja chcąc być w porządku w sumieniu nie mogę zobowiązać się 
do pracy tu ta j”. O tyle hrabia Fem em ond mógł liczyć na zgodę wyż
szych przełożonych zakonnych, o ile oferował takie placówki, na 
jakie mieli zapotrzebowanie kapucyni. O. Jowita oświadczył ponad
to, że w wypadku, gdyby ojcowie w Zielonej Górze chcieli pozostać, 
nie będzie im przeszkadzał w dziele, które rozpoczęli 105.

Na dzień 17 września udał się o. Jowita z o. Ryszardem do Gło

108A. C„ t. III. 1654 nr 61, s. 292 n. i tamże nr 62, s. 295.
104 Tamże nr 62, s. 295.
»5 А. C., t. III. 1654 nr 63, s. 296.
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gowa, aby móc zyskać odpust zupełny w kościele oo. franciszkanów 
z okazji uroczystości otrzym ania stygmatów przez św. Franciszika.

Wiadomości, które napływały do zarządu prowincji do W iednia od 
grupy misyjnej ze Śląska, wykazywały, że w księstwie głogowskim 
są trudne, wprost bezandziejne w arunki bytowania. Natomiast spra
wozdania o stanie rzeczy z Prudnika, Nysy i Wrocławia staw iały 
spraw y założenia klasztorów w jak  najlepszym świetle. Dlatego też 
prowincjał powziął decyzję, w których miejscowościach śląskich na
leży starać się o założenie klasztorów, a z jakich należy zrezygnować. 
List w tej sprawie wysłał do przełożonego grupy misyjnej na Śląs
ku.

Dnia 18 września 1654 roku otrzymał o. Jowita w Głogowie tak 
długo oczekiwany list od prowincjała. Prowincjał o. Samuel z H lzen- 
burga pisał, że ponieważ ludność w księstwie głogowskim była pro
testancka, a na skutek przywilejów, które posiadała, nie widać moż
liwości ani nadziei, aby ich nawrócić, nie mogą tam  kapucyni p ra
cować bez szkody dla swojego powołania. Na mocy tego pisma pro
w incjał upoważnił i nakazał pożegnać w sposób taktowny wszyst
kich w księstwie głogowskim. Następnie m ają udać się do Nysy 
i tam  czekać na dalsze dyspozycje. Resztę pozostawił dojrzałemu są
dowi i roztropności o. Jow ity ln6.

O. Jow ita wrócił do Sławy z o. Ryszardem i wystosował list do 
hrabiego Fernemond, w którym  poinformował go, że otrzymał na
kaz od prowincjała, by się udał do Nysy. Prosił więc hrabiego, już 
po raz trzeci, o zezwolenie na tę podróż. Nie czekając na  odpowiedź 
od gubernatora udali się ojcowie ze Sławy do Zielonej Góry, by 
przebywającym  tam misjonarzom przeczytać decyzję prowincjała 
i dokonać wspólnie narady. O. Jow ita sprawę wyjazdu z księstwa 
głogowskiego pozostawił do osobistej decyzji ojców, gdyby chcieli 
razem z nim  wyjechać do Nysy i tam  wspólnie oczekiwać na roz
kazy, gdzie się dalej udać. Ojcowie życzeniu prowincjała nie sprze
ciwiali się. O. Elzeary i o. Hilary misjonarze z Zielonej Góry wypo
wiedzieli jednak swoje zdanie. Mówili, że nagły wyjazd wywoła z 
pewnością zdziwienie wśród mieszkańców, którzy widzieli z jakim  
trudem  i za cenę jakich przykrości kapucyni zdobyli placówkę m i
syjną w Zielonej Górze. Mieszkańcy mogą mieć podejrzenie i snuć 
domysły, oraz wysuwać zarzuty z powodu takiego nagłego wycofa
nia się z pracy apostolskiej. Jednomyślnie więc powzięto decyzję 
by ojcowie, którzy pracowali dotąd w Zielonej Górze pozostali dłu
żej, dopóki nie otrzym ają ostatecznego orzeczenia od prowincjała. 
O. Jow ita z o. Ryszardem mieli się udać z powrotem do Sławy, gdzie 
mieli oczekiwać na odpowiedź od gubernatora.

Wkrótce hrabia Fernemond wezwał do Głogowa o. Jowitę i w cią
gu dwóch dni prowadził z nim  rozmowy ma tem at misji kapucynów

106 Tamże s. 297.
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na Śląsku. O. Jow ita podziękował gubernatorowi za tru d  i zainte
resowanie się zakonem kapucynów. Po znalezieniu okazji dnia 21 
września wyjechał do W rocław ia107.

Zarząd prowincji kapucynów we W iedniu postanowił zebrać szer
sze informacje na tem at założenia nowych placówek na Śląsku. W 
tym  celu prowincjał zasięgnął rady o. Franciszka ze Śląska, przeby
wającego w Styrii. O. Franciszek pracował już na Śląsku (1629— 
—1631). Wysłano m u więc odpisy listów, jakie ostatnio przyszły od 
misjonarzy i proszono, by wydał swoją opinię w tej sprawie. O. F ran
ciszek dnia 22 września 1654 r. dał listownie odpowiedź. Uważał on, 
że należało całkowicie opuścić księstwo głogowskie, a przyjąć miej
scowości: P rudnik oraz Nysę i to jak najprędzej, biorąc pod uwagę 
wiek biskupa Liescha. Gdyby bowiem zmarł żałowaliby kapucyni 
swojej zwłoki i chyba później nie znaleźliby drugiego takiego pro
tektora.

Donosił o. Franciszek, że w 1630 roku przywędrował do Wrocławia. 
Widział miejsce na budowę klasztoru ,położenie za miastem w po
bliżu mostu na Odrze, zwanego potocznie Piaski. Na plac budowy 
były przywiezione m ateriały takie jak: kamienie, piasek, budulec. 
Senat w czasie wojny użył tego m ateriału do budowy fortyfikacji, 
za wiedzą i zgodą burgrabiego z Dohnau. Senat wrocławski dobro
wolnie zobowiązał się, że zwróci m ateriały w  dwójnasób, gdy nasta
nie pokój i dojdzie do budowy.

Radził o. Franciszek — gdyby tylko było możliwe — aby zamiast 
klasztoru w Nysie zacząć budowę we Wrocławiu. Dlatego podsuwał 
m yśl prowincjałowi, by jeszcze przed zimą wysłał do Wrocławia 
o. Cezarego i o. Jow itę w celu zwizytowania oznaczonego miejsca 
i ostatecznego zbadania jaki jest stan  faktyczny 108.

Po rozważeniu więc wszystkich warunków i możliwości na Śląsku 
definitorium  prowincjalne uchwaliło, by przychylić się do próśb 
biskupa Liescha i założył w P rudniku hospicjum a w przyszłości 
klasztor. Na pierwszego przełożonego w Prudniku wyznaczono o. Jo
witę. Do pomocy dodano m u o. Elzearego, o. Ezechiela i braci kon- 
wersów Michała i Grzegorza. Natomiast ojców Elizeusza, Hilarego 
i Ryszarda odwołano do prowincji.

We Wrocławiu o. Jow ita otrzym ał listy od prowincjała, w któ
rych zawarte były decyzje definitorium  p row incji109.

Wiadomości z Wiednia ucieszyły o. Jowitę. Wiadomym mu było 
obecnie czego się trzymać. Opuścił więc pospiesznie Wrocław i dnia 
25 września 1654 roku przybył do Nysy wraz ze swoim towarzy
szem o. Ryszardem.

A. C. t. III. 1654 nr 64 s. 297 n.
108 A. C., t. III. 1654 nr 65 s. 298—300.
109 A. C., t. III. 1654 nr 66 s. 301 n.
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W Nysie o. Jow ita wręczył ojcom misjonarzom listy obediencjal- 
ne, na mocy których mieli wrócić do prowincji.

Dnia 4 października 1654 roku wszyscy czterej ojcowie udali się 
w Nysie do oo. obserwantów, aby uzyskać odpust z okazji uroczys
tości św. Franciszka, po czym nastąpiło pożegnanie. O. Elizeusz 
i o. Ryszard udali się na Morawy. O. Elizeusz udał się do Brna, 
gdzie m iał podjąć obowiązki nad kształtowaniem życia zakonnego no- 
nowicjuszy n®.

O. Jow ita z Nysy przesłał sprawozdanie do prowincjała 5 paździer
nika, w którym  donosił, czego dokonał po otrzym aniu jego listów. 
W sprawie Zielonej Góry oznajmił, że pozostawił tam  o. Hilarego 
i o. Elzearego i nakazał im, by przez zimę pracowali, a to ze wzglę
du na wiernych, którzy się już do kapucynów przywiązali. O. Jo
w ita wziął pod rozwagę w arunki i stwierdził, że ojcowie otrzymy
wali dochód z trzech parafii i stąd dobrze sobie żyli.111

Po pożarze w 1651 roku w Zielonej Górze spadek dochodów pa
rafialnych był tak duży, że nie wystarczył na  utrzym anie jednego 
naw et księdza. Jeszcze w 1654 roku nie było odbudowanej plebanii, 
w której proboszcz mógłby zamieszkać. Duży b rak  kapłanów die
cezjalnych był powodem, że wiele parafii w  okolicy Zielonej Góry 
było nie obsadzonych. Dlatego proboszcz z Zielonej Góry musiał 
sprawować w nich duszpasterstwo. Trudy dojazdów i skąpy dochód 
były powodem, że wkrótce po przybyciu kapucynów do miasta pro
boszcz Franciszek W eberski zrzekł się swego urzędu i wrócił do Gło
gowa, by podjąć z powrotem obowiązki kanonika. Kapucyni więc 
zostali, na jego miejsce adm inistratoram i parafii w  Zielonej Górze 
i w trzech parafiach wiejskich w okolicy. Jedną z tych miejscowoś
ci, które obsługiwali kapucyni była parafia położona 10 km na połud
niowy wschód od Zielonej Góry o nazwie Drzonków (niem. Drent- 
kau) »2.

Na rozkaz cesarski rada miejska w Zielonej Górze Pustą Basztę, 
stojącą w pobliżu kościoła parafialnego, przerobiła na budynek 
mieszkalny. W nim otrzym ali kapucyni swoją kwaterę, do której 
przenieśli się z prywatnego domu senatora miasta n®.

Jak  na placówkę m isyjną mieli kapucyni dogodne warunki. Znoś
ne mieszkanie i dobre wyżywienie. Wystarczyło im funduszów nie 
tylko na utrzymanie, ale też na zakup dużej ilości papieru i książ
ki z ewangeliami w języku niemieckim n 4. Placówka m isyjna w  Zie
lonej Górze staw ała się obiecująca, a dla Kościoła Katolickiego była 
bardzo pożyteczna.

110 A. C., t. III. 1654 nr 67 s. 302.
111 Tamże s. 303.
112 M. E f f n e r, dz. cyt., s. 156.
113 Tamże 156 n. Zob. Zielona Góra, dz. cyt., s. 155 n.
114 M.E f f n e r, dz. cyt., s. 157.



B rak kleru diecezjalnego był powodem, że do parafii Zielonej Gó
ry , za pobytu kapucynów, zostały przydzielone następujące oko
liczne wsie: Giintersdorf (Zatonie), Lawalde (Racula), Drentkau 
(Drzoników), KUlpenau (Kiełpin), Polndsch - uiud Deutsch =  Kessel 
(Nowy Kisielin), Jonasberg (Zagórze). Prócz tych miejscowości na
leżały do parafii wsie dawniej przydzielone jak: Schertendorf (Przy
lep), Krampe (Krępka), Sawade (Zawadka), Kiihnau (Chynów), Wit- 
tgenau (Wilkanowo), Heinersdorf (Jędrzychów). W miejscowościach 
Sawade i Heinesdorf były stare drewniane kościoły. Kapucyni ob
jeżdżali wsie, odprawiali Msze św. i pełnili obowiązki duszpaster
skie 115. Byli więc tiu bardzo potrzebni.

Do utrzym ania wiary katolickiej w księstwie głogowskim, a jesz
cze bardziej do rozszerzenia rzymskiej religii i pomnożenia człon
ków Kościoła Katolickiego przez nawracanie niewierzących najbar
dziej było potrzeba — kapłanów. Tych zaś mogły dać jedynie za
kony. Nic więc dziwnego, że tak gubernator Fernemond jak i kato
licy Zielonej Góry i jej okolicy wielką nadzieję pokładali w zako
nie kapucynów.

Jednak tę dobrze rozwijającą się akcję rekatolizacji w Zielonej 
Górze i jej okolicy pokrzyżowały odmienne plany wyższych prze
łożonych zakonnych.

Do Nysy nadeszły listy od prowincjała, z których dowiadujemy 
się, że wolą jego jest, by ojcowie całkowicie opuścili księstwo gło
gowskie i wrócili do Nysy. Z Nysy o. Elzeary miał udać się do P rud
nika i podjąć się obowiązku budowniczego tamtejszego klasztoru. 
Natomiast o. Hilary miał zatrzymać się w Nysie i czekać na dalsze 
dyspozycje przełożonego prow incjalnego116.

Listy te otrzymali ojcowie w Zielonej Górze 17 października. 
O. Elzeary był zadowolny z tej wiadomości. Mieszkał on w Zielonej 
Górze z największą niechęcią. Ciężka praca w parafiach, do których 
w niedziele i święta dojeżdżał, jak  również różnice zdań i poglądów 
z o. Hilarym stw arzały dla niego trudne w arunki przebywania tam.

O. H ilary natomiast był zdania, że wypełnienie nakazu przeło
żonych należy odłożyć. Uważał, że skutki likwidacji tej placówki 
będą ze wszech m iar de. Napisał więc w tej sprawie dnia 17 paź
dziernika 1654 roku list do prowincjała z zapytaniem: z jakim on 
obliczem ma stanąć przed burm istrzem  i radą miejską, by oznajmić 
im o tej decyzji? Wszak oni dużo kapucynom pomogli w ciężkich 
staraniach o tę placówkę. Kiedy się już wszystko unormowało i za
istniały znośne w arunki życia, nagle sami kapucyni wszystko mają 
porzucić i odejść. Dla ludu prostego będzie to zgorszeniem, szlachta 
będzie oburzona, gubernator z pewnością poczyta to jako osobistą 
zniewagę, a wobec cesarskiego m ajestatu będzie to wyraźne lekce
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ważenie. Zaczęły otwierać się w Zielonej Górze dla kapucynów coraz 
lepsze widoki pracy misyjnej. Szczególnie gdyby na miejsce ojca 
Elzearego, który pragnął wyjechać do Prudnika, przysłać innego ka
płana, ze znajomością języka polskiego. W mieście tym  bowiem 
mieli Polacy swój kościół i swego polskiego kapelana, na którego 
utrzym anie łożyli mieszkańcy 100 talarów. Kapelan ten przerwał 
głoszenie kazań i udzielanie sakram entów i zamierzał opuścić te 
strony. Pieniądze chciał dobrowolnie kapucynom oddać, pod w arun
kiem, że będzie któryś z ojców spełniał za niego posługę duchową. 
Chętnie również odstąpiłby trzy wioski i parafie, jeśli tylko kapu
cyni przyślą tu taj kapłana ze znajomością języka polskiego.

O. H ilary chciał na ochotnika podjąć się w czasie zbliżającej się 
zimy duszpasterzowania w parafiach za o. Elzearego. Największą 
prośbą o. Hilarego było, by prowincjał zostawił go w Zielonej Gó
rze na pracy misyjnej. Prosił jeszcze za pośrednictwem prowincja
ła, swego gwardianina z Ołomuńca, by mu przysłał jego rękopisy, 
ponieważ cały czas w Zielonej Górze męczyli się bez książek i rę 
kopisów i nie mieli z czego czerpać m ateriałów do kazań 117.

Rozporządzenie prowincjała, które o. Jow ita wysłał do Zielonej 
Góry wywołało nie tylko nieporozumienie między o. Hilarym  a El- 
zearym, lecz także konsternację wśród ludu wiejskiego, w para
fiach, które ojcowie obsługiwali, jak  również wśród katolickich mie
szkańców Zielonej Góry. Ogólnie narzekali na przełożonych zakon
nych, i żałowali, że muszą utracić tych duchowych opiekunów. Od
woływano ich w takim  czasie, gdy zostało przezwyciężonych tyle 
wielkich trudności, gdy wsizyscy katolicy włączyli się aktywnie do 
umożliwienia ojcom zamieszkania i utrzymania.

Ponieważ do miasta wprowadził kapucynów sam gubernator Fer- 
nemond w imieniu cesarza, dlatego katolicy, którzy dotąd korzystali 
z posługi duchowej ojców, zwrócili się 20 października 1654 r. z pro
śbą do gubernatora, by swą władzą i powagą spowodował zatrzy
manie ojców w Zielonej Górze.

Przypom inają gubernatorowi, że sam kapucynów 9 września 1654 
roku wprowadził do miasta, ku  radości katolików i dobru ich dusz. 
Na początku roku 1629 w tych tak bardzo niebezpiecznych czasach 
z żebrzącego zakonu kapucynów pracowali ojcowie w tym  mieście, 
aby zdobywać dusze dla Chrystusa i Kościoła Katolickiego. Współ
cześnie są czasy znacznie spokojniejsze, niebezpieczeństwo wojny 
minęło. Władze cywilne zrobiły wszystko, co było w ich mocy, by 
uczynić znośne w arunki życia i pracy dla misjonarzy. Tymczasem 
to nagłe odwołanie po krótkim  pobycie, bez podania nawet powodu, 
wydaje się obrażające. Gdyby ci ojcowie, którzy są w Zielonej Gó
rze, byli gdzie indziej bardziej potrzebni, to mogą ich przełożeni 
•przenieść, ale nia ich miejsce niech dadzą innych. l i s t  podpisali bur
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mistrz miasta i radcy w im ieniu wszystkich katolickich obywate
li i« .

Ojcowie w  Zielonej Górze odłożyli zrealizowanie decyzji prowin
cjała. Pracowali nadal gorliwie, czym wzbudzali sobie wśród w ier
nych coraz większą sympatię.

Katoliccy obywatele miasta zwrócili się do ks. dziekana Baltaza
ra  Magiusa z prośbą o wstawiennictwo u®.

Tymczasem przyszła zima. Trudne w arunki terenowe i komunika
cyjne powodowały opóźnianie się przesyłek listowych, jak również 
stw arzały możliwość zagubienia ich w drodze. Do końca roku 1654 
ani prowincjał ani o. Jow ita nie otrzym ali żadnej wiadomości od 
ojców z Zielonej Góry.

Spraw ę utrzym ania placówki misyjnej w tym mieście o. Hilary 
i o. Elzeary pozostawili do załatwienia gubernatorowi księstwa gło
gowskiego hrabiem u Fernemond i komisarzowi do spraw  duchow
nych tegoż księstwa — ks. Baltazarowi Magiusowi.

Ksiądz dziekan po zbadaniu pracy kapucynów i przekonaniu się 
o wielkiej użyteczności ojców w Zielonej Górze i okolicy wystoso
wał 29 stycznia 1655 r. list do prowincjała napisany w kwiecistym 
stylu. Najpierw  wyraził ubolewanie w im ieniu obywateli Zielonej 
Góry, że kapucyni zostali odwołani. Oświadczył, że spodziewał się, 
iż w przyszłości ów dobroczynny duch niesienia pomocy wiernym, 
który niegdyś wnieśli ojcowie do tego miasta w pierwszych dniach 
kontrreform acji, obecnie wyda podwójne owoce. Żaden z księży te
go księstwa nie był niechętny ojcom. Ks. dziekan stwierdził, że za
smucili się obywatele katoliccy, gdyż w pomocy duchownej kapu
cyńskich misjonarzy położyli nadzieję zbawienia swoją i swoich naj
bliższych. A nagle zostali rozczarowani.

Nadmienił, że uważał za swój obowiązek okazać współczucie oby
watelom Zielonej Góry i dopomóc im w ich ciężkim zmartwieniu. 
Dlatego ośmielił się skierować swą skromną prośbę do prowincjała 
wraz z wiernymi Zielonej Góry i okolicznych parafii. Spodziewał 
się, że prowincjał postanowi dla dobra imienia Bożego i użyteczności 
Kościoła, dla chwały i ozdoby zakonu, na wieczne zbawienie chrze
ścijan katolików, przynajm niej dwóch ojców tu ta j zostawić. Oznaj
mił również, że wszyscy obywatele Zielonej Góry proszą o o. Hila
rego ł2°.

Z Głogowa, dnia 30 stycznia 1655 r. nie omieszkał również napi
sać do prowincjała gubernator Fernemond. On to najboleśniej od
czuł decyzję definitorium o odwołaniu kapucynów z księstwa gło

118 A. C„ t. III 1654 nr 83, s. 317—318.
118 Źródła podają nazwisko ks. dziekana i komisarza, jedne Magius 

inne Machius. Przyjąłem brzmienie Magius według dekretów synodu die
cezjalnego wrocławskiego odbytego w Nysie w 1653 r.

120 A. C., t. III. 1655 nr 8, s. 388.
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gowskiego. Postanowienie zarządu prowincji poczytał jako ośmiesze
nie własnej osoby. Kapucyni przybyli na Śląsk przede wszystkim 
dzięki jego staraniom  i zabiegom u cesarza i zarządu austriackiej 
prowincji kapucynów. Słusznie spodziewał się, że ich duchowa służ
ba Boża wniesie wiele pożytku w akcji kantrreform acyjnej. Tym
czasem prośby gubernatora księstwa opolsko-raciborskiego, hrabie
go Hoditza, zostały przyjęte i na budowę klasztoru obrano miasto 
Prudnik, a Zieloną Górę odrzucono. Takie zachowanie się kapu
cynów uznał za zniewagę osobistą, oraz za wzgardę usiłowań i tru 
dów swoich, jak  również katolików z Zielonej Góry. To co przeży
wał hrabia Fem em ond przeżywali też wierni, którzy korzystali z ka
płańskiej posługi kapucynów.

Natomiast wśród protestantów  nastąpiła wielka radość z powodu 
tak  wielkiego pośpiechu i ostatecznego odwołania kapucynów z Zie
lonej Góry 12ł.

Gubernator dołącza jeszicze notatkę, że dwóch ojców zatrzym ał w 
Głogowie z powodu silnych mrozów. Gdy te ustaną, odeśle zakon
ników do Wrocławia.

Z powodu zaginięcia k art kroniki prowincji trudno dokładnie od
tworzyć dalsze miesiące pracy kapucynów w  Zielonej Górze. Jed
nak na miejsce o. Hilarego i o. Elzearego przysłano o. Melchiora 
i o. Tobiasza 122. Czy ci dwaj ojcowie znali język polski i czy pra
cowali wśród Polaków, trudno stwierdzić.

Prow incjał dnia 20 lutego 1655 roku z Pragi wysłał list do h ra
biego Fernemond. W liście tym  donosił, że chce podać, jakie moty
wy były powodem ostatecznego odwołania kapucynów z księstwa 
głogowskiego pismem z dnia 29 grudnia 1654 roku. Pisał, że repli
kę na tę decyzję od hrabiego Fem em ond otrzymał. Prow incjał tłu 
maczył się, że decyzję tę  nie podjął osobiście, ale była ona wynikiem 
narady i zapatrywań całego definitorium. Zarząd prowincji chciał
by, żeby gubernator uspokoił swoje myśli i serce i zechciał przyjąć 
decyzję definitorium  jako konieczną. Główną przyczyną wycofania 
się z ziemi głogowskiej była zbyt duża odległość tych ziem od cen
trum  prowincji. Definitorium uważało, że nie można prowincji za
konnej czynić bardzo rozległą i zakładać nowe klasztory w dużych 
odległościach od dotychczasowych. Na zakończenie prowincjał pro
sił, by hrabia Fernemond zechciał przyjąć to wytłumaczenie i nie 
brał za złe kapucynom podjęcia takiej decyzji.

Tegoż samego dnia wysłał prowincjał również list do katolickich 
mieszkańców Zielonej Góry. Treść listu była podobna jak do guber
natora Fernemond. Dodał jeszcze prowincjał, że nie mógł uczynić 
zadość życzeniom obywateli m iasta i uważał za konieczne odwo
łanie o. Hilarego, jak również nie mógł na stałe pozostawić ojców

121 A. C., t. III.1655 nr 10, s. 390, 393.
122 M. E f f n e r, dz. cyt., s. 157.



238 O. Z. Komosiński ,[44]

w  Zielonej Górze. Jednak zapewnił ich, że tą miłość, jaką posiadali 
obywatele do zakonników, będą starali się kapucyni wynagrodzić 
przez stałą modlitwę do Boga za nimi o pomyślność i błogosławień
stwo 12S. i.

Hrabia Fernemond miał jeszcze n ikłą nadzieję, że zarząd prowin
cji zmieni swoją surową decyzję. Jednak prowincjał wysłał jeszcze 
jeden list do gubernatora Fernemond z dnia 3 kw ietnia 1655 roku, 
w  którym  kategorycznie odmówił zostawienia zakonników w księ
stw ie głogowskim. List ten gubernator otrzymał 15 m aja 1655 roku. 
Sprawił mu on wielką przykrość. Hrabia zrozumiał, że nie ma już 
żadnej nadziei, by za swojego życia mógł dokonać dzieła, którego 
tak  bardzo pragnął, to jest sprowadzenia zakonu katolickiego do 
księstwa, którym  rządził, w  celu krzewienia w iary katolickiej tak 
bardzo dla niego ukochanej. Zdenerwowanie i gniew na przełożo
nych kapucyńskich był tak wielki, że jak  sam pisze, przez miesiąc 
nie był w stanie dać odpowiedzi na ostatni list prowincjała. Dopiero 
nadchodząca uroczystość św. Antoniego, do którego żywił szczegól
ną cześć i na skutek modlitw do niego, spowodowała pewne uspoko
jenie. Hrabia napisał 13 czerwca 1655 roku z Głogowa list do pro
wincjała, w którym  wyraził nie tyllko swój żal, ale punkt po punk
cie starał się zbić argum enty definitorium  kapucynów austriackich.

Pisał gubernator, że doznał wielkiego publicznego wstydu na mia
rę, jaką można sobie wyobrazić, a to na skutek wycofania się kapu
cynów z Zielonej Góry. Wszyscy katolicy w księstwie głogowskim 
pokładali w nich wielkie nadzieje, że chwała Boża będzie znacznie 
szerzyła się w przyszłości dzięki ich pracy. Lecz zobaczył smutek 
katolików, a radość protestantów  i zmuszony był wysłuchiwać ich 
szydercze uwagi.

W jakiż to sposób została wynagrodzona gorliwość hrabiego za 
trudy  sprowadzenia kapucynów na Śląsk i jak dalece to odejście nad
wyrężyło jego reputację.

Z powodu odejścia kapucynów nie tylko szydercza radość protes
tantów  sprawiła m u zmartwienie, ale także pogarda katolików, któ
rzy uważali, że w sprawie przybycia kapucynów na Śląsk wnieśli 
pewien własny wkład. Spoglądali więc na hrabiego urągliwymi 
i wzgardliwymi oczyma, że dobre jego intencje w tak krótkim  cza
sie wniwecz obrócono, a on nie potrafił tem u zapobiec.

Gubernator i obywatele Zielonej Góry smucili się, że przebywanie 
kapucynów trwało tak krótki czas, sądzili,że po tym  zakonie można 
było się spodziewać więcej wytrwałości w pracy religijnej.

Hrabia zwrócił uwagę na motywy, jakim i posłużyło się definito
rium  w celu wytłumaczenia swej decyzji, mianowicie — duża od
ległość od prowincji. Wszak od Prudnika przez Opole to krótka dro
ga. Z Opola bowiem można było statkiem  podjechać prawie pod

123 A. C., t. III. 1655 nr 11, s. 393 n.
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samą Zieloną Górę w ciągu kilku dni. Jeszcze bardziej wygodnie 
i bliżej będzie, gdy w przyszłości we W rocławiu stanie kapucyński 
klasztor. Pięć lub sześć dni podróży mniej lub więcej nie mogło być 
poważnym powodem, by zakon na samym początku, po przezwycię
żeniu wielkich trudności likwidował placówkę. Wszak słyszało się., 
że zakon seraficki swoją działalnością m isyjną objął odległe Indie 
i inne dalekie k ra je  świata. Tutaj na  dziedzicznych terenach ziem 
cesarskich, gdzie była tak  wielka potrzeba krzewienia wiary, gdy się 
słyszało, że tu  i ówdzie powstają różne klasztory, kapucyni uważali 
tę  miejscowość za zbyt odległą, by mogli tu taj pracować.

Dawniej w czasach wielkiego niebezpieczeństwa czcigodny o. Fran
ciszek ze swym towarzyszem o. Atanazym, który też zmarł w Zie
lonej Górze, pracowali tu  dla większej chwały Bożej i dla miłości 
bliźniego. Współcześnie wysłany przełożony m isji w sposób w ykręt
ny nie chciał przyjąć tej samej placówki, chociaż czasy stały się 
spokojniejsze i w arunki dużo lepsze.

Pierwszym kamieniem obrazy był w Zielonej Górze proboszcz, 
który stanął na drodze założenia tu  klasztoru. Został on jednak już 
przeniesiony.

Miasto Zielona Góra wraz z dużą ilością mieszczan pozostanie bez 
zakonników i to z powodu kapucynów, których gubernator wraz 
z m agistratem  i katolickimi obywatelami miasta przed innymi za
konnikami chcieli ufundować.

Czy więc kapucyni wprowadzą się do dalszych krajów  i m iast 
aniżeli P rudnik  przyszłość pokaże. Gubernator Fernemond spodzie
wał się od zakonu kapucynów większej gorliwości misyjnej i więk
szego zrozumienia najważniejszej potrzeby na świecie, jaką jest zba
wienie duszy bliźniego. A tymczasem za swoje prace w szerzeniu 
Kościoła Chrystusowego na Śląsku musiał wycierpieć od kapucy
nów ciężki cios 124.

Misjonarze kapucyńscy pracowali w księstwie głogowskim przez 
8 miesięcy. Od początku września 1654 roku do końca kwietnia 1655 
roku. Przez ten okres w Zielonej Górze otrzymali tytułem  utrzym a
nia 210 florenów; kwotę jak na owe czasy wystarczającą do godzi
wego utrzymania.

28 kw ietnia 1655 roku ks. dziekan Magius wysłał nowego admini
stratora (parochus vicarius) do parafii Drzonków, Jakuba Ehren- 
hold, by przejął od kapucynów obowiązki duszpasterskie 12S.

Kapucyni całkowicie wycofali się z księstwa głogowskiego.
Należy zastanowić się, czy słusznie postąpili przełożeni wycofując 

ojców z Zielonej Góry. Wydaje się, że żadne argumenty, które po
dawali, nie wytrzym ały krytyki hrabiego Fernemond. Definitorium 
kapucynów prowincji austriackiej wykazało brak zrozumienia, nie

124 A. C., t. III. 1655 nr 12, s. 395—397.
125 M. E f f n e r, dz. cyt., s. 157.
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tylko aktualnych potrzeb kościoła, ale naw et potrzeb własnego k ra
ju, w którym  mieszkali. W Prudniku można było budować klasz
tor, a w Zielonej Górze mieć placówkę misyjną i utrzymywać w niej 
ty lu  księży, na ilu by aktualnie w arunki m aterialne pozwalały.

Definitorium  trzymało się ściśle modelu tradycyjnych ówczes
nych klasztorów w  państwie austriackim, na terenach nie objętych 
ani wojną 30-letnią, ani ruchami protestanckimi. Model ten przed
stawiał klasztor jako zamkniętą placówkę, z której zakonnicy wy
chodzili tylko w celu głoszenia kazań, na zaproszenie duszpasterzy 
diecezjalnych. Mogli również głosić kazania we własnym kościele. Na 
zdobycie na Śląsku takich placówek nastaw ił się również o. Jowita.

Jednak rzeczywistość religijna wówczas na ziemiach śląskich by
ła inna. Głównym zadaniem duchowieństwa było dzieło kontrrefor
macji.

Należy zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt. Prowincjał nie pisał 
w żadnym ze swoich listów, że nie ma księży do pracy misyjnej. 
Klasztory były przepełnione nadm iarem  zakonników. Ludzi do dzia
łalności misyjnej austriacka prowincja kapucynów miała pod do
statkiem . W krótce po odwołaniu kapucynów z Zielonej Góry sta
nęły klasztory kapucyńskie w  innych miastaich na Śląsku fundo
wane dla 12 zakonników. Po kilkudziesięciu latach w dużej cias
nocie mieszkało w  każdym z nich około 30 zakonników. Jednak 
o placówkę, choćby tylko misyjną, w Zielonej Górze nie starano 
się już nigdy.

Jak  więc wytłumaczyć różnicę przyjęcia kapucynów w Prudniku 
a Zielonej Górze i Sławie, chociaż wszystkie te miejscowości na
leżały do jednej diecezji? Różnice te  bowiem wpłynąły znacznie na 
ostateczną decyzję zarządu prowincji.

Przyczyny były różne. Pierwszą z nich to różność księstw. P rudnik 
należał do księstwa opolsko-radborskiego. Biskup wrocławski był 
wówczas równocześnie świeckim władcą tych ziem. Dlatego obywa
tele  chociaż mogli nie doceniać władzy duchownej biskupa, jednak 
mieli poważanie, a naw et lęk przed władcą świeckim. Z tego też po
wodu katolicy chociaż należeli do mniejszości wyznaniowej ozuli 
się bezpieczni i pewni w swoich poczynaniach kontrreform acyjnych.

Na sposób przyjęcia kapucynów w Prudniku miała duży wpływ 
obecność biskupa Liescha i hrabiego Hoditza. Byli to ludzie posia
dający zmysł praktyczny. Umieli przeprowadzić rzeczowo swoje 
plany. A ponieważ obydwaj byli — jak na ówczesne w arunki — 
bardzo bogaci i nie szczędzili pieniędzy, by uskutecznić swój plan 
osiedlenia kapucynów, dlatego ich poczynania były wprost zniewa
lające do przyjęcia ich propozycji przez zarząd prowincji kapucynów.

Natomiast Zielona Góra i Sława należały do księstwa głogow
skiego. Ziemie te były bardziej zniszczone w czasie wojny 30-letniej. 
Ludność długą wojną religijną była tak  udręczona, że nie chciała
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słyszeć o jakichkolwiek zmianach wyznania. Klęski żywiołowe — 
jak  pożar w Zielonej Górze — były powodem rozpaczy większości 
obywateli. Mieszkańcy księstwa głogowskiego byli biedni i przed 
wszelkimi zmianami, które pociągnęłyby za sobą nowe wydatki, bar
dzo się bronili. G ubernator Fem em ond był człowiekiem niezamoż
nym i sam miał trudności m aterialne. Prócz tego był życiowo nie
praktyczny. Ofiarował kapucynom to czego w praktyce przyjąć nie 
mogli, jak  np. osiedlenie się w Sławie.

Nie było również w  księstwie głogowskim fundatora któryby pod
jął się finansowania budowy konwentu. W ówczesnych czasach kla
sztory i kościoły stawiali fundatorzy. Propozycje więc gubernatora 
Fernemond, by kapucyni z dochodów obsługiwanych przez siebie 
parafii, wybudowali klasztor, były nierealne. Wszak w Sławie do
chody z obsługiwanych parafii nie wystarczały naw et na skromne 
utrzym anie dwóch zakonników.

Kapucyni byli zakonem żebrzącym. Utrzymywać mogli się ty l
ko w  takiej okolicy, gdzie bracia zakonni przy pomocy zbierania 
kwesty mogli zdobyć środki na wyżywienie zakonników. W Sławie 
i w okolicy tych możliwości nie było. Ale gubernator nie wziął tej 
okoliczności pod uwagę.

W Zielonej Górze można było założyć w ówczesnych warunkach 
tylko dom zakonny nie uformowany zwany hospicjum 126. Nie po to 
jednak zostali wysłani kapucyńscy misjonarze na Śląsk, by szukać 
tego rodzaju placówek. Prowincja austriacko-czeska była w okresie 
rozwoju. Dla dużej ilości zakonników potrzebowano nowych klasz
torów. Dlatego zarząd prowincji wyrażał zgodę tylko na takie pro
pozycje, które odpowiadały tem u celowi. Hospicja prawnie podlega
ły jurysdykcji przełożonego najbliższego klasztoru kapucyńskiego. 
Odległość więc hospicjum w Zielonej Górze do najbliższego klasz
toru  była rzeczywiście bardzo wielka. W praktyce zakonu hospicja 
przyjmowano jedynie w pobliżu istniejących konwentów. Dlatego 
więc definitorium  nie zgodziło się na założenie hospicjum w Zie
lonej Górze.

Zakończenie

Próby osiedlenia się kapucynów na Śląsku trw ały  25 lat (1629— 
—1654). Przez ćwierć w ieku w arunki zmieniały się. Początkowo 
plany osiedlenia się w upatrzonych miastach śląskich okazały się

126 Klasztor =  konwent =  dom zakonny kanonicznie erygowany, przez 
wyższych przełożonych, w którym miało być 12 zakonników, klauzura 
i w chórze odmawiane pacierze kapłańskie.

Hospicjum =  dom zakonny kanonicznie nie erygowany z powodu braku 
odpowiedniej liczby zakonników i niemożliwości zachowania regularnego 
życia zakonnego.

16 — Praw o Kanoniczne Nr 3—4/75
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po 25 latach niemożliwe i  niedogodne do zrealizowania. Wrocław, na 
skutek sprzeciwu rady miejskiej — był nieosiągalny. Sława, z braku 
środków m aterialnych — niemożliwa do przyjęcia, z Zielonej Góry 
sami kapucyni zrezygnowali, ponieważ w innym śląskim mieście 
mianowicie Prudniku były lepsze warunki. Na osiedlenie się w Ny
sie nie było ani zgody rady miejskiej ani definitorium  kapucynów 
prowincji austriaeko-czeskiej.

VERSUCHE DER ANSIEDLUNG DES ORDENS DER MINORITEN
BRUDER KAPUZINER IN SCHLESIEN IM XVH JAHRHUNDERT

ZUSAMMENFASSUNG

Im XVII Jhd. war der Protestantismus die herrschende Religion in 
Schlesien. Diese Gebiete gehörten zu Österreich. Im Jahre 1628 initierte 
Kaiser Ferdinand II die Rekatholisierung Schlesiens. In 1629 zogen Mis
sionare aus dem Jesuitenorden und Kapuziner auf diese Gebiete ein 
zwecks Vornahme der katholischen Missionen für die protestantische 
Bevölkerung.

Die Kapuzinermissionare arbeiteten in Gross Glogau, Breslau und in 
Grünberg. Ihre Tätigkeit dauerte einige Jahre. In Breslau, im Stadt
viertel Elbing hatten sie einen Bauplatz und eine bedeutende Menge von 
Baumaterial für den Bau der Kirche und des Klosters. Im Jahre 1632 
wurden die schlesischen Gebiete von protestantischen M ilitärtruppen be
setzt. Infolge des Mangels an Erhaltungsmitteln, als auch infolge der 
Schutzlosigkeit gegen die Protestanten kehrte ein Teil der Kapuziner
patres nach Prag zurück.

Im Jahre 1632 wurde P. Balthasar Schetze Pfarrer in Grünberg. Als 
die protestantischen Truppen Grünbeg besetzt hatten, verliess P. Baltha
sar die Stadt. Als die protestantischen Truppen von den Abteilungen der 
katholischen Truppen abgewiesen wurden, kehrte P. Balthasar nach 
Grünberg zurück und führte eine energische seelsorgerische Tätigkeit 
bis zum Jahre 1639.

Auf Einladung des Breslauer Bischofs Karl Ferdinand und des Weih- 
bischafs Balthasar Liesch, wie auch der schlesischen Magnaten und auch 
des katolischen Adels, beschlossen die Ordensbehörden im Jahre 1654 die 
österreichisch-tschechische Provinz auf die schlesischen Gebiete auszu
dehnen. Sechs Missionars wurden gesandt um zu erforschen, wie die Mö
glichkeiten und Bedingungen zur Gründung der Konvente in Schlesien 
aussehen. In Breslau konnten sie den Bau nicht unternehmen, weil ihnen 
der Stadtsenat kein Siedelungsrecht erteilte. Ich Schlawa gab es keine Be
dingungen und keine Fonds zur Gründung eines Klosters. In Grünberg 
gründeten die Kapuziner einen sich gut entwickelten Missionsposten. Sie 
hatten auch Möglichkeiten, für die Zukunft, ein Kloster bei der Trini
tätskirche zu bauen, die sie schon erhalten hatten. Jedoch nach acht 
Monaten einer segensreichen apostolischen Arbeit wurden die Priester aus 
Grünberg von ihren Vorgesetzten abberufen. Die Vorgesetzten sahen 
bessere Bedingungen in einer anderen Stadt Schlesiens, nämlich in P rud
nik. Für die Gründung eines Klosters in Neisse erteilte die Verwaltung 
der österreichisch-tschechischen Provinz keine Zustimmung. Es ist anzu
nehmen, dass die Missionstätigkeit der Kapuziner durch die Dauer von 
25 Jahren grösser war und sich auf eine grössers Zahl von Städten aus
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dehnte. Der Verlust von vielen archivalischen Quellen während des II 
Weltkrieges verunmöglicht die Angabe einer genaueren Darstellung.

Die Versuche der Ansiedlung der Kapuziner in Schlesien dauerten ein 
Viertel der Jahrhunderts. Durch diese Zeit vermochten die Kapuziner 
nicht, trotz der Anstrengungen seitens des Ordens wie auch der katho
lischen kirchlichen und weltlichen Behörden, die nötigen Rechte und ma
terielle Mittel für die Gründung eines Klosters zu erwerben.


