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SYNODY WARSZAWSKIE
Ju ż w pierwszych miesiącach swego pontyfikatu, a ściślej mówiąc,
dnia 25 'Stycznia 1959 r. w Bazylice św. Paw ła za M urami, Ojciec św.
Jan X X III zapowiedział zwołanie Soboru Powszechnego, Synodu Rzym
skiego oraz przystosowanie K 'd ek su Praw a Kanonicznego do potrzeb
życia (aggiornamento del Codice).
T rw ają i w ydatnie posunęły się naprzód przygotowania do S o b 'ru ,
wiele też czasu potrzeba na prace związane z przystosowaniem Kodek
su Praw a Kanonicznego do potrzeb ludzi czasów dzisiejszych,
aie
w dniach od 24 do 31 stycznia 1960 r. odbył się już Synod Rzymski.
Jego otw arcie nastąpiło w Bazylice Laterańskiej, która jest katedrą
Rzymskiej Diecezji i dotychczas była też m iejscem 5 soborów. Dalsze
jednak obrady synodalne odbywały się w Auli Błogosławieństw na
W atykanie.
W swym przemówieniu, jakie na zakończenie Synodu Rzymskiego
Ojciec św. Jan X X III wygłosił w Bazylice św. Piotra, uważał za sto
sowne podkreślić: „Podoba N am się przede w szystkim stwierdzić, te
ten Synod był w ielką m anifestacją siły duchowej, do której będziem y
się uciekać w naszych przyszłych w ysiłkach nad realizcją w nas
i wokół nas tego, co jest i winno być porządkiem i uświęceniem nasze
go życia w Kościele’’!.
W okresie powojennym na terenie Polski odbyły się już nasteoujące
synody: w dniach 5—7 lipca 1948 r. w Tarnow ie — pod przewodnictwem
Ks. Bpa Jan a Stepy, w dniach 28 i 29 w r-eśnia 1954 r. w Częstochzwie
— pod przew odnictw em Ks. Bpa Zdzisława Golińskiego, w dniach 22
i 23 czerwca 1958 r. w Łodzi — pod przewodnictwem Ks. Bpa M ichała
Klepacza i w dniach od 7 do 9 lipca 1959 r. Synod Chełmiński w P el
plinie — pod przewodnictwem Ks. Bpa K azim ierza Kowalskiego.
Obecnie w toku są prace nad przygotowaniem II Synodu A rchid:ecez.ii W arszawskiei, który ma się odbyć w 1962 r., t j. w 40-tą rocznicę I
Synodu Archidiecezji W arszawskiej. Pierw szą zpow iedną II Svnodu
A. W. byl referat, jaki wygłosił Ks. Bp. Jerzy Modzelewski dnia 21
w rześnia 1960 r., na dcroc_nej uroczystej kongregacji księży dziekanów.
O ficjalną i urzędową zapowiedzią tego synodu jest następujący dekret
Prym asa Polski.
i Zob., S o ł t y s z e w s k i S., Synod R zym ski, Wlad. Archld. Warsz.
1960, 364.
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DEKRET 1
O ZAPOWIEDZI ODBYCIA II SYNODU ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ
W im ię Boga w Trójcy Św iętej Jedynego, w ezw aw szy pomocy Bo
garodzicy Dziewicy, K rólowej Polski i M atki Naszej, ufni w opiekę
patrona A rchikatedry ów. Jana Chrzciciela с raz św. Stanisława Bis
kupa, patrona Archidiecezji W arszaw skiej i błogosławionego W ładysła
wa z Gielniowa, patrona stołecznej W arszawy, niniejszym dekretem
z a p o w i a d a m y z w o ł a n i e II S y n o d u A r c h i d i e c e z j i W a r 
szawskiej.
Z dostępnych Nam m ateriałów w ynika, że już od X V w ieku Warsza
wa była m iejscem synodów diecezji poznańskiej, w skład której wcho
dził archidiakonat czerski, nazw anym potem warszaw skim . Doniosłość
spraw duszpasterskich kazała zw ierzchnikom diecezji poznańskiej zw o
ływać synody do W arszaw y w yłącznie i dla potrzeb archidiakonatu
warszawskiego. Działo się to kilkakrotnie w w ieku X V I.
Nie m ożem y również pominąć m ilczeniem synodów prowincjonal
nych gnieźnieńskich, które odbywały się w Kolegiacie św. Jana w W ar
szawie, pod przew odnictw em arcybiskupów Jana Przerębskiego, Jana
W ężyka i Macieja Łubieńskiego.
W 20 lat po erygowaniu diecezji warszaw skiej (1798 rok) powstała
archidiecezja. O zwołaniu pierwszego synodu dla Archidiecezji W ar
szaw skiej poważnie m yślał arcybiskup
Z ygm unt Szczsny Feliński.
Zam iaru tego nie wykonał, ponieważ został w yw ieziony z W arszawy
na wygnanie do Jarosławia nad Wołgą.
W szczęśliw szym położeniu znalazł się poprzednik Nasz — K ardy
nał A leksander K akow ski. W dniach 4—6 lipca 1922 roku, w muraoh
archikatedry św. Jana, odbył się I Synod Archidiecezji W arszawskiej.
Od tego czasu nastąpiło wiele fa któ w i zdarzeń, w pływ ających na
przem iany życia Kościoła w Polsce. Skłoniły one Nas do zwołania no
wego Synodu.
Pragniem y w yrazić Naszą wdzięczność Panu Bogu, że w IV roku
W ielkiej N ow enny i ui obliczu przygotowań do II Soboru Wа'укапskiego, zwołanego przez Jana XXI I I , m am y możność zapowiedzieć od
bycie się II Synodu Archidiecezji W arszawskiej.
D uchowieństwo oraz w iernych Archidiecezji W arszawskiej zachę
cam y do m odlitw y w intencji pom yślnych prac przygotowawczych,
mających na celu dobro Archidiecezji oraz O jczyzny naszej, stającej
na pregu tysiąclecia sw ej państwowości i chrześcijaństwa.
t S tefa n Kardynał W yszyński
A rcybiskup Metropolita G nieźnieński i W arszawski
Prym as Polski
Dan w W arszawie, dnia 20 listopada 1960 roku.
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D ekretem N r 2, z dnia 1 grudnia 1960 r. prom otorem i przew odni
czącym Głównej K cm isji Synodalnej został Ks. Bp dr Jerzy M od.elewski, W ikariusz G eneralny, a w skład wspomnianej Komisji w es.li:
Ks. p rałat m gr Stefan Fiotrcw ski, W ikariusz Generalny, ks. p rałat dr
Franciszek Duczyński, Oficjał Warszawskiego Sądu M etropolitalnego,
ks. p rałat d r W ładysław Padacz, vice-Oficjał Sądu M etropolitalnego,
ks. kanonik dr W ładysław Miziołek, R ektor Sem inarium M etropoli
talnego, ks. kanonik Józef Wieteska, dziekan skierniewicki. Na sekre
tarzy synodu zostali wyznaczeni: ks. kanonik dr Zygm unt Bielecki
i ks. p rałat dr Franciszek Borowiec.
Z treści wspomnianego dekretu w ynika, że „współudział w opraco
waniu statutów synodalnych m a podjąć całe duchowieństwo A rchi
diecezji. Dlatego też Główna K om isja Synodalna po opracowaniu pro
jektu statutów prześle je na коп{егспс,е dekanalne, celem przedysku
towania oraz wypow iedzenia uwag i m yśli przez duchowieństwo.
Zasadniczym zadaniem Głównej K om isji Synodalnej j es; koordyna
cja prac poszczególnych Statutow ych K om isji Synodalnych i Sekcji
oraz opracowanie końcowych projektów stalutów synodalnych, które
po uzgodnieniu z A rcybiskupem W arszaw skim zostaną przedstawione
uczestnikom II Synodu Archidiecezji W arszawskiej”.
Tak więc Archidiecezja W arszawska stoi w obliczu przygotowań do
synodu i synodom w arszawskim poświęcamy niniejszy artykuł. Nazy
wamy je w arszaw skim i, a to z racji m iejsca, w którym się odbywa
ły, a przy tym nie w prow adzam y jakiegoś nowego określenia, bo już
Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis Pro
vincialium A uthoritate Synodi Provincialis Gembicianae per Deputa
tos recognitae Jussu vero & opera Illustrissim i & Reverendissim i Do
m ini D. JO A N N IS W Ę ŻYK Dei & Apostolicae Sedis Gratia Archiepiscopi Gnesnensis L.N.P.P. editae, Cracoviae 1761 — parokrotnie okre
śleniem tym się posługuje, gdy mówi: Ex VarsoViensi Synodo2 i Ex
Synodo W arss;viensi3.
Ks. J. Korytkow ski w swym dziele
„Arcybiskupi Gnieźnieńscy”
warszawskim i nazyw a również synody m etropolii gnieźnieńskiej, jakie
odbywały się w Warszawie·!.
SYNODY DIECEZJALNE
W nikliwe badania nad synodami diecezji poznańskiej, jakie prze
prowadził p. Jaku b Sawickiä, profesor U niw ersytetu Warszawskiego,
pozwoliły m u w latach 1252—1738 ustalić 45 dat, w których miały być
odprawione synody diecezjalne. Z nich jednak m usiał wyłączyć 12 dat.
2
s
4
5

s. 143.
s. £65.
Poznań 1888,t. III, 254 i IV, 23.
Synody Diecezji Poznańskiej, Poznań 1952.
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budzących zastrzeżenia, albo nie posiadających w ystarczającej p :d staw y w źródłach. Stw ierdził również, że spośród tych 3j synouów na
jedenastu zostały wydane statuty synodalne. Choć byiy one cbowiązu,ące w całej diecezji, a więc i archidiakonacie warszawskim , to jed
nak zajmiem y się bliżej tym i tylko synodami, któie były zw ią.ane
z W arszawą, ratione loci nazywam y je waiszaw skirni, choć wiemy, ze
w zależności od swego ch arak teru dotyczyły one albo a rch iaiak m atu
warszawskiego, lub całej diecezji poznańskiej, czy też prow incji gnieź
nieńskiej.
Z tego względu spośród synodów, opracowanych przez prcf. J. Sa
wickiego interesują nas daty: 1441, 1511, 1564, 1577 i 1720, ale choć
zaledwie kiika lat minęło cd w ydania prze_eń rozpraw y o synodach
po_nańskich, wym aga ona już dziś uzupełnień, bo też, jak slus_nie to
stw ierdza ks. a r Józef Nowacki, dyrektor A rchiw um Arcuidiecezjalnego
w Poznaniu, w piśmie swoim z dnia 25X1 1960, do W ars_awskiej Kurii
M etropolitalnej — „Wiadomości o dawnych synodach diecezjalnych,
plenarnych i partykularnych, są z reguły tylko przypadkow e. W rze
czywistości odbyło się ich w dobie przedtrydenckiej znacznie więcej,
aniżeli w ak taca o nich wspomniano”.
Za parę lat ma się ukazać drugi tom m onum entalnej pracy ks. dra
J. Nowackiego, poświęconej Dziejom A rchidiece.ji Poznańskiej, w k tó 
rym obszerny rozdział: Archidiecezja poznańska i je j ustrój — autor
omówi też synody diecezjalne poznańskie. Uczynnej uprzejmości ks.
dyrektora Józefa Nowackiego zawdzięczamy uzupełnienie interesu,ących nas dat synodów w arszaw skich w latach: 1547 i 1642.
D nia 5 lutego 1441 r., w najbliższą niedzielę po uroczystości Oczysz
czenia NMP, rozpoczął się w kolegiacie w arszawskiej synod diecezji
poznańskiej, który zwołał bp Andrzej Bniński (14^9—lr79). Prawdopod-bnie trw ał on 3 dni, a głównym powodem zwołania go była spraw a
karności kościelnej. Wiadomość o tym synodzie dochowała się z wyroku
sądu biskupiego* wydanego w Żbikowie dnia 2 m arca 1441 r., nakazu
jącego uwięzić ks. Stanisław a, proboszcza parafii św. Wojciecha w Ro
kitnie, za przew inienia, o których ks. Jan Drzewiecki, archidiak.n
warszawski, zawiadomił biskupa poznańskiego. Spraw a ta była rów 
nież poruszana n a wzm iankowanym synodzie warszawskim».
Nie mamy całkowitej pewności co do charakteru następnego synodu,
prawdopodobnie nie dotyczył on całej diecezji. Bp Jan Lubrański
(1499—1520) zwołał go na dzień 8 listopada 1511 r., do Warszawy. Był
tó raczej synod cząstkowy, gdyż dotyczył archidiakonatu w arszaw 
skiego. Nieobecnego biskupa reprezentow ał jego nadw orny kanclerz
Stanisław ze Strzelec, a przewodniczenie zlecił biskup proboszczowi
i archidiakonow i wrszawskiemu.
e Zcb., tam że, 40—42.
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W dalszym ciągu szło głównie o spraw y karności kościelnej i n a
praw y obyczajów. Nie dochowały się do nas slaiuty tego synodu, ale
za to znamy tekst dekretu, dotyczący tego synodu, datowany w Kazio
wie dnia 6 listopada 1511 r. Podał go in extenso w Synodach Diecezji
Poznańskiej? prof. J. Sawicki.
Zw ołując ten synod pragnął bp L ubrański „consulere erroribus»
scandalis ct negligentiis in ea parte dioecesis nostre archidiaconatus
Varschoviensis", a jako widomego owocu synodu oczekiwał od swoich
kapłanów: „admonemus et obsecramus vos, ut pulsis et eradicatis erro
ribus et crim inibus universis vita et conversatio vestra sit irreprehen
sibilis’’.
Po rozmowie z królem, jaką bp L ubrański odbył w Radomiu, m u
siał spieszyć do Poznania i dlatego nie mógł osobiście wziąć udziału
w synodzie, a potrzebne pełnomocnictwa dał Stanisław ow i ze Str.elc.
A kta biskupie diecezji poznańskiej z 1548 r podają w yraźną wzm ian
kę o synodzie archidiakonatu warszawskiego z poprzedniego roku.
Prawdopodobnie odbył się on w lutym 1547 r. i był zwołany przez bi
skupa Benedykta Izdbieńskiego8.
W związku z zapowiedzianym przez prym asa J. Uchańskiego na dzień
17X1 1564 synodem prow incjonalnym w Piotrkowie, bp poznański Adam
K onarski
(1562—1574) zwołał dla duchowieństwa 3 wielkopolskich
archidiakonatów synod diecezjalny do Poznania w dniu 26X 1564 г.,
a dla archidiakonatu warszawskiego w W arszawie dnia 16X11561 r.
Ze względu jednak na zarazę, a w związku z tym utrudnioną łączność
kom unikacyjną z Warszawą^ dekretem z dnia 23 X, jako miejsce sy
nodu dla archidiakonatu warszawskiego wyznaczył Żbików, naówczas
wieś biskupów poznańskich, a dzisiejszą część m iasta Pruszkowa.
Prawodopodobnie na synodzie tym zostały ogłoszone statuty tej sa
mej treści, co i dla duchowieństwa archidiakonatów wielkopolskich.
W dotychczasowych zestaw ieniach synodów synodu tego nie rejestro
wano, odkrył go nam, na podstawie badań archiw alnych, prof. J. Sa
wicki.
Chociaż synod wzm iankowany odbył się w Żbikowie, ale ze wzglę
du na wcześniejsze miejsce jego zwołania (indictio) oraz późniejs y
dekret translacji, możemy go również w pew nym sensie nazwać w ar
szawskim.
Po zgonie bpa Adam a Konarskiego (t 24X1 1574)
sede vacante
adm inistratorem diecezji poznańskiej zestał Jan Pcwodowski, prepo
zyt poznański. Kiedy na początku kw ietnia 1577 r. arcybiskup Jan
7 S. 55 n.
8 Pismo ks. J. Nowackiego do K urii Metrop. Warsz. z dn. 25X1
1960.
9 Propter severa m andata et prohibitionem sacrae regiae m aiestatis domini domini sui clemenlissim i m etu pestis factam ad civitatem
V arsaviensem — S a w i c k i J., dz. c., 73.
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Uchański (1562—1581) zwołał do Piotrkow a na dzień 17 m aja tegoż
roku synod prow incjalny, wspom niany adm inistrator diecezji poznań
skiej zwołał na dzień 6 m aja lo77 dwa równorzędne synody diecezji
poznańskiej: do Poznania i W arszaw yю.
Trudności kom unikacyjne owego okresu oraz bliskość term inu sy
nodu prowincjalnego były powodem zwołania również synoau cząstko
wego dla arcnidiakonatu warszawskiego, a głównym motywem zwoła
nia tych synodow była potrzeba zebrania z terenu diecezji mai.eriałów
na synod prow incjonalny.
Nie posiadamy w ystarczających m ateriałów dotyczących obydwu
synodów. W każdym razie jest rzeczą pewną, że w W aiszawie odbyło
się specjalne posiedzenie kapituły w arszawskiej tej spraw ie poświę
cone (pro fu tu ra synodo Petricuviae celebranda).
O brady synodalne w Poznaniu ożywiła jeszcze dodatkow a uroczy
stość, gdyż w tymże sam ym dniu bp przemyski Łukasz Kościelecki
(T 1597), prekonizow any pr^ez Grzegorza X III na biskups.w o poznań
skie, za pośrednictwem swego pełnomocnika, ks. Jakuba Brzeźnickiego,
kanonika kapituły poznańskiej, objął rządy w diecezjiii.
Prof. Jakub Saw ickii 2 specjalnie uw ydatnia i p .d k reśla równorzędność synodu warszawskiego, bo chociaż odbył się on w tym samym
term nie, to jednak prawdopodobnie m iał własny porządek o b ra ł, a k a
pituła w arszaw ska od adm inistratora diecezji poznańskiej otrzym ała
okólnik arcybiskupa gnieźnieńskiego, zwołujący synod prow incjalny
do Piotrkow a.
Praw dopobnie w końcu sierpnia lub w pierwszych dniach w rześnia
odbył się. również w W arszawie synod archidiakonatu warszawskiego.
Przewodniczył na nim Mikołaj Erler, oficjał warszawski, a zw .łany
został dnia 24 VII 1642 przez biskupa A ndrzeja Szołdrskiego. Delegaci
synodu warszawskiego później w dniach 9—11IX 1612 brali u d .iał
w plenarnym synodzie poznańskim ^.
O statni synod diecezji poznańskiej, w m urach w arszaw skiej kole
giaty św. Ja n a odprawiony, odbył się w dniach 27 i 28 lutego 1720 r.
Uchwały synodalne oraz A dditam enta do niego zostały wydane osob
no pt.:
SYNODUS DIOECESANA POSNANIENSIS SVB ILLUSTRISSIMO
et REVERENDISSIMO DOMINO D. CHRISTOPHORO ANTONIO IN
SŁUPÓW SZEMBEK, Dei. & Apostoł: Sedis G ratia EPISCOPO POSNANIENSI NOMINATO VLADISLAVIENSI.
A bbate Commendatario
Clarae Tumbae. P e r Biduum Varsaviae in Insigni Ecclesia Colleg: S.
Joan: Baptistae CELEBRATA. Anno Domini M.DCC.XX. Diebus 27 et
28. Mensis Feb.
ίο Tamże, 76—78.
Π Tamże, 77.
12 Tamże.
u Ks. J. Nowacki, cyt. pismo do K urii Metrop. Warsz.
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VARSAVIAE Typis S.R.M. Scholarum P iarum form at 4° к. 125 nib.
Prof. Sawicki 8 stron tekstuH poświąca na cm ówienie treści wspo
m nianego w ydaw nictw a cytuje również, p ;d a ją c sygnatury, 5 egzem
plarzy z Biblioteki Sem inarium M etropolitalnego w Warszawie. Z nich
jednak dzisiaj, po 16 latach, tylko jedna pozycja (D. 2. 8) zachowała
daw ną sygnaturę, a inne uległy przesygnow aniu i dlatego podaję obo
wiązujące sygnatury: D. 57, 25; D. 57, 43; E. 18, 18 oraz E. 18, 19.
Synodowi tem u pragniem y poświęcić nieco więcej uwagi, a to ze
względu na to, że i udział duchowieństwa archidiakonatu w arszaw skie
go był w nim znaczniejszy. W ystarczy wspomnieć, że prom otorem sy
nodu był ks. Andrzej W ierzbowski, kantor kolegiaty warszawskiej,
sekretarzem synodu — ks. M ikołaj Zachniewicz, kanonik h morowy
w arszaw ski i rek to r kościoła NMP na Nowym Mieście, cerem m iarzem
synodu — ks. Łukasz Kredik, vicarius perpetuus kolegiaty w ars.aw skiej. Ks. Ja n H um ański, kanonik w arszawski, głosił m ;w ą synodal
ną, a w drugim dniu obrad uczestniczył również król August II.
Actus C elebratae Synodi tak mówi o jego celowcści:
„...Synodus Dioecesana Posnaniensis per m ultos annos expectata,
Varsaviae in Insigni Ecclesia Collegiata S. Joannis Baptistae ad laudem
& gloriam DEI Omnipotentis, Beataeque M A R IA E sem per Virginis,
SS. Petri & Pauli Apostolorum, Cathedralis Posnaniensis, ac S. Joannis Baptistae Collegiatae Varsaviensis Patronorum, honorem, Fidei Ca
tholicae & Religionis augm entum , Cleri Dioecesani profectum , gregis
Dominici salutem ...”15
Biskup Krzysztof A ntoni Srem bek w swojej mowie bliżej sprecyzo
w ał potrzebę synodu, na którym przewodniczył już jako biskup-nom in at włocławski, a był na nim również obecny P iotr Tarło, biskup-nom inat poznański:
„O fficium Nostrum , quantum in Domino possumus, im plere cu
pientes, non solum per Civitates & Castella, vicos & plateas, sed etiam
per aspera, & invia, quaesivim us quem diligit Anim a nostra, honorem
videlicet & Gloriam DEI, Domusq. illius decorem, ac anim arum sa
lutem . Fratres Charissimi. V isitavim us Cathedralem nostram & m agni
ficam partem Dioecesis, in iis vel m axim e locis, qui vel magis haeresi
infecti sunt, vel qui ab aliis relicti videbantur. M ulta per alios sup
plevim us: lustravim us reliqua per circuitum confiniorum, cum omni
sollicitudine, & prom ptitudinc, ac pro exigentia temporis, & circum
stantiarum ; reform avim us: curantes ubique sanare, quod erat aegro
tum , alligare quod erat fractum , reducere quod erat abjectum , quaerere
quod perierat. N ihil tam en nos fecisse arbitramur: servum que inu.ilem
nes profitem ur, nova reprehensione dignum, si obedientiae, quam le
li Dz. cyt., 110—117.
15 Synodus Dioec. Posnaniensis 1720, p. A2r.
P raw o K anoniczne — 23
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gibus debem us, prom ptitudine, in celebranda Synodo Dioecesana, no
stras im perfectiones corrigere négliger em us”16.
Początek ustaw synodalnych podnosi również, że „M otivum & finis
praesentis Synodi non alius est, nisi Major Gloria DEI, & salus ani
m arum ”17.
Można by przyznać, biorąc pod uwagę uchwały synodalne, że spra
wa ortodoksji (czystość wiary) była głównym problemem , gdy się
zważy, że obszerny rozdział II De Haereticis liczy 37 stron, a w Additam entach ad Synodum Collectio nonnullorum jurium REGNI POLON IA E Contra Haereticos aż 84, czyli w sumie 121 stron, a więc pra
wie połowę wydanego drukiem , w D rukarni W arszawskich Pijarów,
synodu.
Gdy trzynasty rozdział synodu dotyczy sem inarium poznańskiego,
to następny odnosi się do sem inariów warszawskich. Ze względu na to
powiązanie jego ze stołeczną W arszawą, podaję jego treść in extenso:
CAPUT XIV.
De Sem inariis Varsaviensibus.
Sem inarium Clericorum ab antiquo penes Ecclesiam Collegiatum
S. Joannis Baptistae Varsaviensem fundatum pro sex Sem inaristis &
tandem per Synodum W itw icianam is curae Sacerdotum in com m uni
viventiu m concreditum, iisdem praesenti Synodo comm endam us, ut
quam uberrimos fructus ad nutus nostros in Dioecesi ista, ju xta n e
cessitatem Ecclesiarum, & nostram ordinationem adferre possit, & va
leat. In auctionem vero huius Sem inarii pro alendis quatuor Sem inari
stis Dioeccsanis Advocatiam Zdzary in clavi Zbikoviensi, salvo jure
modernae Possestricis Generosae Kolińska, applicamus cum agris in
novo nostro Privilegio specif icandis.
Item pro alis quinque Villam Biskupice in Parochia W rociszeviensi, (quae non a longo tem pore jure indebito a mensa Episcopali avulsa
sub praetextu juris em phiteutici fuit,) perpetuo applicamus, cum hac
obligatione: u t A lum ni, seu Sem inaristae, tam prim itivae, quam m o
dernae fundationis ad alias Dioeceses non transferantur, sed huic
Dioecesi Posnaniensis incerviant, & sint parati ire ad Vicariatus, st
opus fuerit.
Adm odum Reverendis etiam Missionariis ad Sanctam Crucem dili
genter commendamus, ut prout coeperunt, num quam deficiant in manutendis & erudiendis Sem inaristis Dioecesis Nostrae, ju xta fu n d a 
tionem , de qua in Actis Capituli Varsaviensis plura.
T ak więc,
dzięki powyższemu postanowieniu, synod w arszawski
z 1720 r. przyczynił się pokaźnie do powiększenia ilości alumnów
16

Tamże, p. B2v — B3r.
17 Tamże, p. Cr.
18 Synod bpa Stanisława W itkow skiego (1687—1698) z r. 1689.
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(d 6 na 15) w sem inarium duchownym przy kolegiacie św. Jana, zo
stającym pod opieką „Sacerdotum in commni viventium ”.
Rozdział (caput) 30 postanowień synodalnych dotyczy również W ar
szawy i jest przejaw em troski o zapew nienie podstaw m aterialnych
bursie m ęskiej młodzieży rzemieślniczej, a także pragnie rozwoju
Bractw a dobrego sąsiedztw a (sąsiedzkiej uczynności).
Ca put X X X . De H ospitalibus Varsaviensibus, & aliis ubique loco
rum, tu m de Erectione novi Hospitalis S. Benonis, ac de C onfratem itate bonae Vicinitatis.
Reliqua hospitalia, tam in Civitate Varsaviensis, quam aliis locis,
ne sim ili ruinae subjaceant Provisoribus singulis annis eligendis, & non
u ltra triennium in Officio duraturis ju xta dispositionem Concil. Trid.
Sess. 15. cap. 9. diligentem illorum curam demandamus. N ovum quoq.
Hospitale pro pueris Mechanicis artibus exercendis & instruendis Varsaviae per nos erectum C onfraternitati S. Benonis incorporamus ju xta
tenorem Erectionis Nostrae gubernandum. Ut autem in fu tu ru m obvie
tu r extrem ae inopiae hom inum cujuscum que statutus, & commodius
subveniatur: C onfraternitatem bonae vicinitatis ex m andato nostro con
scriptam, & in parvo opusculo Typis impressam Uniuscujusque pietatti com m endam us & a Parochis publicari & commendari ordinamusD .
W końcowej części synodu z 1720 r.20 znajdujem y zestawienie na
zwisk osób, którym mocą postanowień synodalnych, zlecono obowiąz
ki sędziów konserw atorów (dziś byśmy powiedzieli protektorów i wi
zytatorów zakonnych) oraz egzam inatorów synodalnych, zarówno dla
Wielkopolski, czyli wielkopolskich archidiakonatów diecezji poznań
skiej, jak i dla Mazowsza, czyli archidiakonatu warszawskiego.
Poniżej podajem y tych, którzy byli zw iązani z Mazowszem, w znacz
nej m ierze pochodzili oni z grona kapituły w arszaw skiej. Zestawienie
nazw isk świadczy również o coraz większym znaczeniu tejże kapituły
w stołecznej W arszawie.
A więc sędziam i synodalnym i byli prałaci kapituły w arszaw skiej;
bp Adam Rostkowski sufragan łucki i prepozyt kapituły, Francisrek
Kobielski — prepozyt krakow ski i dziekan warszawski, Michał Wężyk
— archidiakon, B ernard Gozdzki — k antor przem yski i kustosz w ar
szawski, Mikołaj Wyżycki — kanonik chełm iński i scholastyk w arszaw 
ski, oraz kanonicy warszawscy: Franciszek Wysocki — prepozyt cheł
m iński i M ichał W oliński — dziekan kijowski.
Zakony protektorów (conservatores) na terenie archidiakonatu w ar
szawskiego mogli sobie obierać spośród grona wyżej wymienionych
sędziów synodalnych, ale specjalne ku tem u upoważnienia desygnowa19 Tamże, КЗ.
20 C aput X X X III. De Judicibus, C onservatoribus & Exam inatori

bus Synodalibus.
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ni do pełnienia obowiązków) m ieli następujący kanonicy warszawscy;
Andrzej W ierzbowski — kantor, Ja n Humeński, Nikodem Parol, Marcin
Żerom ski — kanonik włocławski, G abriel de Saint G erm ain i Adam
Stadnicki.
W spomniany synod wyznaczył dla Mazowsza pokaźne grono egza
m inatorów synodalnych. Oto oni: M ichał Wężyk — archidiakon, Mi
chał Fortuński — kanclerz, Ja n Bugayski — kanonik łęczycki, Miko
łaj Zachniewicz — proboszcz parafii NMP na Nowym Mieście w W ar
szawie, Grzegorz Giżycki — regens sem inarium przy kolegiacie w a r
szawskiej, Jan Antoni Fabri — przełożony XX. M isjonarzy przy ko
ściele św. Krzyża, K ajetan B ellaviti — dr teol., teatyn; P iotr Drogoszewski — d r teol., przeor dom inikanów; Adam Delam ars — d r teol.,
jezuita; D am ian od Oczyszczenia NMP ·— rektor pijarów , Innocenty
Pokorski — paulin, przeor klasztoru Sw. Ducha; Mikołaj Wodziński
— dr teol., przeor augustianów; B onaw entura G ierakow ski — dr teol.,
franciszkanin. Powyższe zestaw ienie nazwisk jest również dla nas
w ykazem ludzi, którzy w życiu kościelnym stołecznej W arszawy roku
1720 m ieli większe znaczenie i poważanie.
Mowę na zakończenie synodu, w dniu 28 lutego 1720, wygłosił ks.
Jan Alojzy Humański, kanonik warszawski. Nawiązał on i nominatim
w ymienił znaczniejszych uczestników synodu, wszystkich kapłanów
zachęcał do czujności oraz troski o spraw y duszpasterskie jako zasadnicze2i, a w końcowej części z żalem żegnał bpa K rzysztofa Szembeka, dotychczasowego ordynariusza diecezji poznańskiej, który prze
chodził na biskupstw o włocławskie i następnie w itał bpa Piotra Tarło,
jego następcę na biskupstw ie poznańskim 22.
Jak już w spom niałem powyżej, obszerny dodatek do synodu jest
zbiorem praw i postanow ień przeciwko heretykom . Pragnę jednak
zwrócić szczególną uwagę na rozdział 24 tegoż dodatku, który podaje
instrukcję z dnia 2 1VIII 1670, dotyczącą badania świadków przy za
w ieraniu związku małżeńskiego23.
21 Pastoralis vigilantia recom endatur, quid vocationi nostrae con
form ius? Pastores nos Ovium suarum Christus constitutit, idcirco centcculo oculatiores Argo esse debemus, ne nebis dorm ientibus & vacan
tibus a vigiliis, Lupus irrum pat, & dispergat oves. Tamże, к. О.
22 Im m ortalis Tibi debentur a nobis gratiarum actiones Illustris
sime & Reverendissim e Praesul pro tanto in nos affectu, ac circa ani
m arum nostrarum sollicitudinem. Accusaremus Vladislavienses Infulas,
quod Te nobis gemmam P raesulum eripiant, nisi talem , taniunque Suc
cessorem, pro quo diu laborabant saecula, efficacibus Tuis precibus
im petrasses, qui omnium coronet vota, im pleat desideria, Commodoque
provideat singulorum. Tamże, к. 02.
23 Tamże, k. L3 — М2.
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SYNODY PROWINCJONALNE
W W arszawie odbyły się 3 synody prow incjonalne, pod przewodni
ctwem arcybiskupów gnieźnieńskich, w następujących term inach:
4 m arca 1561 r. pod przewodnictwem abpa Jan a Przerębskiego (1559—
1562), następny, 13 listopada 1634 r., pod przewodnictwem abpa Jana
Wężyka (1626—1638) i trzeci, 8 listopada 1643 r., pod przewodnictwem,
abpa M acieja Łubieńskiego (1611—1652). Zasługą drugiego spośród
wspom nianych arcybiskupów jest zebranie oraz zbiorowe wydanie
czegoś w rodzaju, ja k byśmy to dziś nazwali, Corpus Synodorum P ro 
vinciae seu M etropoliae Gnesnensis. O potrzebie jego za siebie mówi
fakt·, że pierwsze w ydanie szybko się rozesoło, a o drugie, już za rzą
dów bpa W ładysława Łubieńskiego (1759—1767) zatroszczyło się Colle
gium M ajus U niw ersytetu Krakowskiego. Dzieli się cno na 5 ksiąg
i. obejm uje 8+416+22, czyli 438 stron druku. Oto pełny tytuł:
CO NSTITU TIONES SYNODORUM
Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis
PRO VINCI ALUM
Authoritate Synodi Provincialis GEM BICIANAE
Per Deputatos recognitae Jussu vero & opera
Illustrissim i & Reverendissim i Domini D.
JO AN N IS W Ę ZYK Dei & Apostolicae Sedis Gratia
ARCHIEP1SCOPI Gnesnensis L.N. R.P.P. editae
CRACOVIAE In Typographia Collegii Maj oris Viniver.
Cracovien. REIM PRESSAE. Anno Domini 1781.
. Powyższy zbiór w znacznej m ierze w ykorzystał postanowienia pier
wszego spośród synodów prow incjonalnych, jaki odbył się w W arsza
wie w 1561 r.24 Synod ten odbył się w obecności nuncjusza apostol
skiego B ernarda Bonjoanni, a akta synodu w ydrukow ał B. Ulanowski
w M ateriałach do historii ustaw odaw stw a synodalnego w Polsce, K ra
ków 1895. W ażniejsze postanow ienia tego synodu znalazły się również
w zbiorze ustaw synodalnych bpa S. Karankowskiego25.
Zwykło się przyjmować, że synod z 1561 r. odbył się 4 m arca, gdy
de facto trw ał cn długo, kilkanaście dni. 13 m arca ks. Stanisław
Orzechowski otrzym ał uznanie swej prawo/wierności i uwolnienie od
Zarzutu heretyckich zapatryw ań.
24 Cytuję miejsca, w których w spom niany zbiór powołuje się na
synod w arszaw ski z 1561 —· Lib. I: De electione archidiaconi, De offi
cio decani ruralis, De officio ordinarii, De officio capituli. Lib. II: De
dolo. Lib. III: De in stituti nibus, De rebus Ecclesiae. Ir'b. IV: De scho
lis, m agistris et scholaribus, De sententia excomunicationis.
25 Constitutiones Synodorum M etropolitanae Ecclesiae Gnesnensis
provincialium , Cracoviae 1579.
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Na synodzie ustalono i rozpatryw ano szereg spraw bardzo poważ
nych, a w szczególności było poruszane zagadnienie krzyw d Kościoła
w Polsce, jakie m iały być przedstaw ione Soborowi Trydenckiemu, jaki
po przerw ie w m arcu 1561 r. wznowił znowu obrady. Wspomniany sy
nod na Sobór Trydencki delegował bpa przemyskiego W alentego H erb u rta i opata sulejowskiego Stanisław a Falęckiego, późniejszego bpa
sufragana gnieźnieńskiego.
Uczęstnicy synodu w yrazili życzenie, ażeby arcybiskup gnieźnień
ski zatroszczył się o w ydanie agendy, potrzebnej kapłanom przy sza
fow aniu sakram entów świętych i spraw ow aniu innych obrzędów ko
ścielnych, jako pomoc dla kaznodziejów — zbiór homilij w języku pol
skim oraz polskie tłum aczenie Katechizm u Rzymskiego. Przypom nia
no też daw ne ustaw y synodalne, dotyczące archidiakonów, których
zwano wówczas „oczami biskupa”. Dla podniesienia karności kościel
nej postanowiono przywrócić urząd dziekanów w iejskich, a biskupom
przypomniano, by kanonie nadaw ali ludziom w iekiem doświadczonym
i dojrzałym , którzy mogliby im służyć radą .zarezerwowano też kilka
prebend przy kolegiatach dla w ybitniejszych kapłanów z Litwy i Rusi.
W trosce o nowe kadry kapłańskie przy sem inariach postanowiono
tworzyć konw ikty oraz więcej troski okazać szkołom katedralnym , kolegiackm i parafialnym . Biskup poznański m iał się zająć reform ą
poznańskiej szkoły Lubrańskiego, a biskup krakow ski reform ą Akade
m ii Krakow skiej.
K apituły m iały obowiązek czuwać n a terenie diecezji nad w pro
wadzeniem w życie uchw ał synodu prowincjonalnego. Mogły z tego
tytułu, w w ypadkach zaniedbania ze strony biskupa, monitować go
aż do trzech razy, a następnie zawiadomić o tym Stolicę Apostolską,
w przeciwnym razie za niedopilnowanie swoich powinności kapituły
m usiały uiścić grzywnę n a cele katedry diecezjalnej i Akadem ii Krakowskiej26.

W dniach 13—15 X I 1634 cdbył się w W arszawie synod prow incji
gnieźnieńskiej,
którego postanow ienia zostały wydane w dwa lata
później, p. t.:
SYNO D U S PRO V IN C IA LIS, sub Illustrissim o & Reverendissimo
Domino D. JOANNE W Ę ZYK . Dei & Apostolicae Sedis Gratia
ARCHIEP1SCOPO GNESNENSI, Legato Nato, Regni Poloniae Pri
m ate, & Primo Principe.
Varsaviae Anno Domini Millesimo, Sexcentesim o, Trigesimo.
26 Zob., K orytkow ski J., A rcybiskupi Gnieźnieńscy, Poznań, 1889,
Ш , 253—255.
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Quarto, Die decimatertia, Mensis Novem bris Celebrata. CRACOV IA E . In O fficina Andreae Petricovii S. R. M. Typography Anno Do
m ini M. DC. X X X V I , s. 32 nlb.
W synodzie tyra, który się odbył pod przewodnictwem abpa J. Wę
żyka, brali również udział: Stanisław Grochowski, abp lwowski, M a
ciej Łubieński -bp włocławski, Stanisław Łubieński -bp płocki, Paweł
Piasecki -bp kamieniecki, Józef W ilhelm Rudzki — m etropolita k i
jowski obrządku grecko-katolickiego. Pozostali ordynariusze przysłali
swoich delegatów. Sama enum eracja uczestników mówi, iż synod ten
m iał szerszy zasięg, w kraczał poza obręb prow incji gnieźnieńskiej,
czyli, że można by go nazwać synodem krajow ym , względnie w duchu
nowszej term inologii kanonistycznej, synodem plenarnym .
Synod ten m. i. zakazał katolikom czytania świeżo w ydanej Biblii
Gdańskiej, a zalecił i aprobow ał w ydanie W ulgaty, w przekładzie ks.
Jakuba W ujka. Zastrzegł również, by zakładanie bractw różańcowych
odbywało się za zgodą ordynariuszy. Zakazał również hałaśliwych trąb
i strzelania w czasie procesji z N ajświętszym Sakram entem , z w y jąt
kiem procesji rezurekcyjnej.
Uczestnicy synodu prosili Stolicę Apostolską27 o przyśpieszenie
kanonizacji błogosławionych: Stanisław a Kostki, Kingi, W ładysława
z Gielniowa, Jozafata, W incentego K adłubka i Jan a Kantego, a także
o osobny form ularz Mszy św. i Officium brew iarzow e dla bł. Jana
Kantego i bł. Stanisław a Kostki.
Uchwały synodalne są zredagowane nader zwięźle. Z ajm ują za
ledwie 14 stron druku. Czasami 4 kanony mieszczą się na stronie,
najobszerniejszy jednak spośród 24 punktów jest rozdział (caput)
pierwszy: De doctrina Christiana. Z ajm uje on 5 stron druku i doty
czy aprobaty Wujkowego przekładu Pism a św. oraz zakazu lektury
Biblii Gdańskiej.
A kta synodu podpisało 5 wymienionych powyżej biskupów oraz
W acław Ceynarowicz, notariusz tegoż synodu, Ks. Stanisław Zycho
wicz, archidiakon kaliski i prepozyt raw ski, został delegowany do
przedstaw ienia uchw ał synodalnych Stolicy Apostolskiej i uzyskania
dla nich aprobaty, któ rą otrzym ał 1 w rześnia 1635 r.
Dodatkiem do omawianego synodu są brevia papieskie, dotyczące
K omunii Sw. w ielkanocnej, sądzenia spraw krym inalnych, kupowania
dóbr stałych przez zakonników, przenoszenia św iąt czasu żniwa i re 
dukcji intencji mszalnych.

Trzeci synod prow incjonalny, jak i odbył się w W arszawie w 9 lat
później, doczekał się również osobnego w ydania go drukiem , p. t.
C aput XIX.
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SYNO D U S PRO V IN C IALIS G ENESNENSIS PROVINCIAE SUB
IL L U STR ISSIM O & REVERENDISSIM O DOMINO.
D. M A T H IA ŁU B IE Ń SK I Dei & Apostelicae Sedis G ratia
ARCH1EPISCOPO G NESNENSI, Legato Naio, Regni Poloniae Pri
m ate & Primo Principe.
VA R SA V IA E Anno Demini, M illesimo Sexcentesim o Quadragesimo
Tertio Die Octava Mensis Novem bris. CELEBRATA.
Ibidem In O fficina PETRI ELLERT S. R. M. Typographi,
A nno D. 1646, s. 42 nlb.
Na synodzie powyższym w dniu 8 listopada 1613 przewodniczył
arcybiskup gnieźnieński Maciej Łubieński, a brali również udział
P iotr Gembicki —■bp krakow ski, M ikołaj Gniew sz — bp włocławski,
Andrzej Szołdrski — bp poznański, Andrzej Gembicki — bo łucki,
A leksander Trzebiński bp przemyski, Jerzy Tyszkiewicz — bp żmudzki,
Paw eł Piasecki — bp chełmski, A leksander Sokołowski — bp kij owski,
Andrzej Leszczyński — bp kam ieniecki i M ikołaj K ruszewski — b p
wendeński. Pozostali biskupi przysłali swoich przedstawicieli.
Uchwały snodu, zaw arte w 40 artykułach, przypom inały arcybis
kupom i biskupom obowiązek składania w yznania w iary w ciągu
6 miesięcy cd instalacji na biskupstwo. Postanowiono prosić Stolicę
Apostolską, by bulle, przesyłane nuncjuszem, podawała też do wiado
mości poszczególnych ordynariuszy i by pozwoliła ogłosić w całej
Polsce bullę beatyfikacyjną bł. Jo /afata, abpa płockiego oraz odprawiać
ku czci jego Mszę św. i odmawiać Officium brew iarzowe de Communi
unius M artyris.
Biskup poznański i kam ieniecki m ieli czuwać nad tym, by procent
ód kwoty 10 tysięcy złotych byl obracany na w ykup niewolników.
Biskupi mieli obowiązek zapewnić honestam sustentationem m inis
trom heretyckim pow racającym do jedności z Kościołem, na ten
cel też był obracany procent cd kwoty 100 tysięcy złotych, zapisanej
jirzez bpa krakow skiego Jakuba Zadzika. Synod zatroszczył. się
o powiększenie uposażenia w ikariuszy przy kolegiatach, powiększył
pensje dla deputow anych do tryb un ału koronnego, zabronił kapłanom
przenosić się do innej diecezji bez pisemnej zgody swego biskupa,
uchwalono również, by abp gnieźnieński, abp lwowski oraz biskupi:
krakow ski, kujaw ski, poznański, płocki i łucki, z okazji swego ingresu
do diecezji, kościołowi katedralnem u ofiarowali złoty kielich. Ustalono
kary dla duchownych przedłużających tok spraw sądowych, postano
wiono prosić króla, by nie przekazywał klasztorom k.ściołów p a ra 
fialnych, należących do jego patronatu.
Proszono jeszcze Stolicę A post.lską o mianowanie biskupów
sufraganów dla diecezji chełm ińskiej, przem yskiej i kam ienieckiej oraz
o rozs'rzygnięcie sporu o dziesięciny, jak i zaistniał między stanem du
chownym i świeckim w archidiecezji gnieźnieńskiej. Ustalono kary na
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biskupów, którzy nie chcieli brać udziału w synodach i sejmach,
napiętnow ano lichwę i ponowiono w yraźny zakaz przeciwko stosowa
n iu jej, duchowieństwu diecezjalnem u zabroniono asystowania w cza
sie Mszy św. odpraw ianej przez z a k o n n i k ó w 2 8 .
Wśród spraw , jakie na synodzie były omawiane, a następnie zna 
lazły swój w yraz w uchwałach, obszerniej potraktow ano zagadnienie
unijne2·), tak bardzo właściwe naszym czasom, które też stało się głów
nym akcentem pontyfikatu Jana X X III. Znalazło ono już wtedy pełne
zrozumienie i zapewniono m u należne poparcie uciestników synodu
i było zachętą obopólnej braterskiej miłości duchowieństwa obrządku
łacińskiego, ja k i greeko-katolickiego30.
Dla określenia granic między diecezją w ieleńską i smoleńską dele
gował synod biskupa żmud.-kiego oraz członków obydwu kapituł, t.j.
w ileńskiej i smoleńskiej.
Tenże synod dał również w yraz szczególnej troski o poziom muzyki
i śpiewu kościelnego. Znalazła ona ujęcie w obszernym kanoniesi.
Da przejrzenia oraz skorygowania powziętych uchwał synzd upo
ważnił 7-osobową komisję, do której weszli: bp poznański Andrzej
Szołdrski, bp przem yski A leksander Trzebiński, bp kijow ski A leksan
der Sokołowski, bp kam ieniecki Andrzej Leszczyński, archidiak:n
gnieźnieński A leksander Głembocki, prepozyt poznański Zygmunt Cie
lecki i archidiakon krakow ski Ja n Tarnow ski. Członkowie tejże ko
m isji podpisali uchwały synodalne, a wespół z nim i Adam Kazimierz
Oporowicz, notariusz synodu, kapłan archidiecezji gnienieńskiej.
Autentyczne ść tychże uchwał i postanowień synodu w Skierniew i
cach dnia 21 m arca 1641 r. p świadczył rb p gnieźnieński Maciej Ł u
bieński, a z ram ienia Świętej K ongregacji K ardynałów Interpretującej
Sobór Trydencki, dnia 10 grudnia 16-15 r. zatw ierdził kardynał Piotr
Alojzy K arafa.
28 Zob., K orytkow ski J., dz. e., IV, 24—26.

De unicne Ruthenorum promovenda.
Porro ut qua charitate Clerus Romanus Ruthenos unitos com
plectitur, eandem ipsi Clero Romano exhibeant...
31 De M usici docenda.
Cum cb im peritiam cantus m agna fit in C athedralibus & collegiatis.
Ecclesiis Vicariorum, quam in Parcchialibus Cantorum penuria, in
term issum Musicae stuoium omnino revocandum censuit Synodus, atq t
ut in omnibus Civitatibus, Oppidis, & Fagis, ubi m zjor est scholarum
frezuentia, Parochi & ii ad quos scholarum gubernatio, & adm initten-.
dorum cantorum cura spectat, Cantores habeant artis canendi peritos,,
qui singulis diebus heram integram continu m, vel interp llatam ,
prout εliis commodius videbitur, im pendant im buendae Musicae prae-;
ceptis juventuti; quod etiam in Sem inariis, quae reguntur a Patribus.·
Societatis Jesu observandum erit, in quibus e.iam erudiri poterunt ii*
qui in illis n ;n aluntur, pro arb itrio tam en Rectorum eorudem
Sem inariorum , p. C2v.
29

30'
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W 100 lat po synodzie w arszaw skim z 1720 r., w trosce o uporząd
kowanie zagadnień praw no-kościelnych na terenie A rchidiecezji W ar
szawskiej, abp Wojciech Leszczyc Skarszew ski (1824—1827) dnia 24
IX 1824 w ydał obszerny list pasterski (76 stron), w którym n a wstępie
mówi:
„W ty m celu przypom nieć W am u m yśliliśm y, co Św ięte Kanony
Kościelne powszechne Kościoła Chrześcijańskiego Zbory, i późniejsze
Synody Prowincjonalne najściślej przepisały; a tego w szystkiego pilne
dochowanie, jako sercu naszem u prawdziw ą pociechę przyniesie, tak
waszą, najm ilsi Bracia, koło W innicy Chrystusowej gorliwość, powo
łaniu sw ojem u wierność i praw dziw ą w Ojczyźnie zasługę najlepiej do
poznaći”.
Oto treść wspomnianego listu pasterskiego:
Przepisy dla Konsystorzów (s. 4—20), O Sem inariach w Archidiecezji
(21—28). O K ongregacjach dekanalnych (29—35), M ethodus peragendae
Visitationis Decanalis Ecclesiarum (36—40), Przepisy dla Plebanów
i innych K apłanów (41—65), Do Zakonników (65—71), Do Zakonnic
(71—76).
Widocznie życie kościelne na terenie archidiecezji wymagało szyb
szej aplikacji norm praw nych, to też abp Skarszewski, który uprzednio
przez 20 la t spraw ow ał rządy w Diecezji Lubelskiej, już w 2 miesiące
po w stąpieniu na arcybiskupstw o warszawskie, ogłosił powyższy list
pasterski, bo zdawał sobie spraw ę z tego, że przygotowanie synodu w y
maga dłuższego czasu.
Na końcu wspomnianego listu mówił on:
„Kończąc, tę odezwę naszą do was, cały Stanie Duchowny, których
nam Opatrzność za Towarzyszów i pomocników w rządzeniu tą obszer
ną Archi-D yecezyą łaskawie zrządziła, spodziewam y się, że jako wam
nic nowego nie przepisaliśm y, co by z ducha Ewangelii, ustaw kościel
nych i ponowionych przepisów ostatniego Zboru Trydentskiego wyciągnionem nie było, tak w ierne dopełnienie tego w szystkiego i Kościołowi
Bożem u ozdobę i O jczyźnie istotną usługę, i troskliwości Naszey Pas
ter skiey najw iększą pociechę przyniesie”.

Dnia 15 stycznia 1863 r. w pałacu arcybiskupim odbyło się zebranie
duchowieństwa warszawskiego, na którym było ponad 100 księży. Prze
wodniczył sam arcybiskup Zygm unt Szczęsny Feliński (1862—1895),
a sekretarzem był ks. H enryk Kosowski, późniejszy rektor Akademii
Duchownej w W arszawie, a następnie biskup sufragan włocławski.
A rcybiskup omówił n ajpierw spraw ę udziału księży w pracy konspi
racyjnej, a po wspólnym obiedzie szereg spraw duszpasterskich, a m ię
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dzy innymi: B ractw a Trzeźwości, prym arii coram Sanctissimo Sacra
mento i nauczania katechizm u.
Według intencji arcybiskupa zjazd ten m iał przygotować księży do
synodu. Na wiosnę tegoż roku powołał on trzyosobową komisję pod
przewodnictwem ks. A. Sotkiewicza, późniejszego adm inistratora
Archidiecezji W arszawskiej, a następnie biskupa sandomierskiego.
Zadaniem tej kom isji było przygotowanie m ateriałów najpierw do
synodu diecezjalnego, a później prowincjonalnego. Arcybiskup miał
już na to zgodę władz świeckich. Niestety, syncd się nie odbył, gdyż
14 VI 1863 został arcybiskup Feliński wywieziony do Petersburga,
a stam tąd do Jarosław ia, gdzie przebyw ał 20 la t3 2 .
Pierw szy synod Archidiecezji W arszawskiej szczupłemu gronu k a 
płanów w arszaw skich w form ie pryw atnej został zapowiedziany już
20X1 1921 r., urzędow a jednak zapowiedź (indictio) nastąpiła dekretem
kardynała A leksandra Kakowskiego, z dnia 6 1 1922 r. Arcybiskupowi
w arszaw skiem u chodziło nie tylko o uroczyste w prowadzenie w życie
archidiecezji Kodeksu P raw a Kanonicznego, lecz przede wszystkim
miał na uwadze troskę o odrodzenie życia religijnego i dobrych oby
czajów, zarówno w śród duchowieństwa, jak i wiernych33.
Synod odbył się w m urach A rchikatedry W arszawskiej w dniach
4, 5 i 6 lipca 1922 r. W tymże roku w w ydaniu książkowym ukazały
się uchwały synodalne, które obejm ują 168 + IV strony druku. Wspom
niane wydaw nictw o podaje n ajpierw Acta Synodi (s. 1/31). Z nich to
dowiadujemy się, że prom otorem synodu był ks. Feliks Puchalski, a jego
pomocnikiem ks. Jerzy G autier, sekretarzem —■ ks. Kazimierz Bączkiewicz, notariuszem —■ ks. A leksander Fajęcki, m istrzem cerem onii —
ks. Euzebiusz Brzeziewicz, kaznodzieją synodalnym — ks. Antoni Szla
gowski. Chociaż synod dotyczył Archidiecezji W arszawskiej, to jednak
brali w nim udział delegaci innych diecezji, a więc: bp J. M atulewicz — ordynariusz wileński, ks. Ja n Korzonkiewicz — z diecezji k ra
kowskiej, ks. Zenon Kwiek — z diecezjii lubelskiej, księża Stanisław
Puławski, Adam Szym ański i Józef K aw iński — z diecezji sando32 Wg ustnej relacji ks. dra Z. Szostkiewicza, pracującego nad mo
nografią abpa Z. Felińskiego.
33 Sicut vero ardenti studio cupimus introducere solem niter in
Archidioecesi hac varsaviensi Codicem Juris Canonici eumque in eis,
quae sunt arbitrio O rdinariorum relicta, ad norm an nostrae vitae eccle
siasticae applicare et connectere, ac sicuti non m inus peroptam us Clero
Nostro trad ere plus minusve acuratum elenchum horum omnium dec
retum , praescriptorum , instructionum , quibus dirigitur vita nostra re 
ligiosa et quibus ad stru u n tu r conditiones Cleri in Archidioecesi V arsa
viensi, ratam habentes denique thesim, in renata Polonia renasci debere
vitam religiosam et mores tum cleri quam populi ad imaginem Sanctae
Ecclesiae Romanae, decrevimus. Synosud Archidioec. Varsavien. 1922,
p. 5 sq.
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m ierskiej, ks. K arol Dębiński i ks. Ju lian R y s'er — z diecezji pod
laskiej craz ks. Ja n Bączek — z diecezji łódzkiej.
Właściwe postanow ienia synodalne (s. 35—1C9) obejm ują 201 ko
lejno num erow anych statutów , z których statu t 32 przynosi nowy
podział archidiecezji w arszaw skiej na 19 dekanatów. Szersze rozwi
nięcie niektórych statutów tegoż synodu stanowią instrukcje, których
jest 10 i zostały one w ydrukow ane w części trzeciej synodu (s. 110—167),
a dotyczą w izytacji parafii, przejm ow ania i przekazyw ania m ajątku
kościelnego, odbywania u r. czystej kongregacji dekanalnej, wizytacji
pasterskiej parafii (Kolenda), pouczenia o pracy d u s:pasterskiej nad
ludem, podziału obowiązków duszpasterskich, wynagrodzenia w ik ariu 
szy w W arszawie, stw erdzenia wolnego stanu narzeczonych i śmierci
pierwszego małżonka, wzór zobowiązania przy małżeństwach m iesza
nych i instrukcja dla księży prefektów.
Postanow ienia I Synodu A rchiiieceoji W arszawskiej zyskały moc
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1923 r.
*

*

*

. A kta Synodu Rzymskiego, zwołanego przez Jana X X III, zostały
ogłoszone w N. 4 A ctorum Apc stolic oe Sedis (1960, 177 — 319), a uchw a
ły synodalne doczekały się już osobnego wydania. Gdy się zważy, że
w tymże Synodzie Rzymskim z 1960 r. brało udział 190 przedstaw i
cieli parafii Rzymu oraz przedstaw iciele 1000 rzymskich kościołów,
4 bazylik, 280 zakonów i zgromadzeń męskich 750 zakonów i zgroma
dzeń żeńskich, 400 sem inariów duchownych, 120 szkół katolickich,
a ponadto wszyscy kardynałow ie i biskupi rezydujący w Rzymie, to
bez przesady można by ten synod uważać za praeparatio rem ota,
względnie jedną z faz przygotowawczych II Soboru Watykańskiego.
Duchowieństwo A rchidiecezji W arszawskiej ze swoim A reypasterzem, J. Em. Ks. K ardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prym asem Polski
na c:ele, podejm ując prace związane z przygot : waniem II Synodu
A rchidiecezji W arszawskiej, pomne jest na wskazania J. Sw. Jana
X X III, jakie z okazji Synodu Rzymskiego kierow ał do Duchowieństwa
całego świata, mówiąc o godności stanu kapłańskiego, a w szczegól
ności na słowa, które wypowiedział dnia 27 stycznia 1960 r. na trz e 
ciej sesji synodalnej:
j,Catholicus sacerdos hoc sibi peculiare habet, ut in pastorale m u 
nus obeundum incum bat. — Quilibet sacrorum administrator, ut
probe nostis, Christianus est, sed non solummodo Christianus; recte
enim ei haec sententia tribuitur: cristianus sibi, sacerdos aliis”Z4.
Ks. W itold Malej
34 AAS 1960, 240.
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ARGUMENTUM ARTIC U LI
A uctor ariculi, qui inscribitur „Synodi V arsavienses”, sac. Witold
Malej, archivarius Archidioee. Varsaviensis, occasione indictionis
ÏI Synodi Archidioecesis Varsaviensis, quae decreto Em. mi Stephani
C ardinalis Wyszyński, Archiepisccpi Gnesnensis et Varsaviensis, P ri
m atis Poloniae, die 20 novem bris 1960 facta est, conspectum historicum
synodorum, quas ratione loci Varsavienses vocat, nobis praestat.
P eracto et finito secundo bello m undano, i. e. post annum 1945
adhuc in Polonia iam 4 synodi celebrabantur, et sc. diebus 5—7 VII
1948 Synodus Tarnoviensis, praeside Exc.mo D. Joanne Stepa. 28—29 IX
1954 S ynrdus Czçstoviensis, praeside Exc.mo D. Zdzislao Golimski, 22—
23 VI 1958 Synodus Lodzensis, praeside Exc.mo D. Michaele Klepacz et
diebus 7—9 VII 1959 Synodus Culmensis, praeside Exc.mo D. Casimiro
Kowalski, O rdinariorum praefatarum Dioecesium.
Notabilis pars hodiernae A rchidi:esesis V arsaviensis usque ad
annum 1798 partem Dioecesis Pcsnaniensis constituebat et prim um
A rchidiaconatus Cernensis, postea vero Archidiaconatus Varsaviensis
vocabatur. Unde recte enum erat auctor synodus Pcsnanienses, quae
annis: 1441, 1511, 1547, 1564, 1577, 1642 et 1720 V arsaviae celebrabantur,
de his tam en synodi annorum 1511, 1547, 1364, 1577, 1642 erant
sic dictae „synodi p artiales”, i. e. sollummodo te rrit:riu m et clerum
Archidiaconatus Varsavienses attinentes, quod de praestantia huius
partis Ecclesiae Cotholicae in Polonia per se satis m anifestat.
V arsaviae etiam
aderant 3 synodi provinciales Archidioecesis, seu
M etrcpoliae Gnesnensis: die 4 m artii 1561 — praeside archiepiscopo
Joanne Przerąbski,
die 13 novembris 1634 ·— praeside archiepiscopo
Joanne Wężyk et
die 8 novem bris 1643 — praeside archiepiscopo
M athia Łubieński.
Annis 1772, 1793 et 1795 Polonia p er tres vicinas civitates (Austria,
Prussia et Russia) divisa, libertatem perdidit, quam denuo anno 1918
feliciter acquisivit. Illo tem pore archiepiscopus V arsaviensis, A dalbertus Skarszew ski (+ 1827) per litteras pastorales die 24 IX 1824 datas
quaestiones juridico-canonicas ordinavit. Etsi tem pus ad convocandam
synodum non e ra t aptum , tum de synodo dioecesana, tum etiam de
synodo provinciali p raeparanda archiepiscopus Sigismundus Feliński
(+ 1895) anno 1863 cogitavit, sed die 14 VI 1863 prim um Petropolim,
postea vero in Jarosław exiliatus, 20 per annos ibi perm ansit.
R enata iam Pclonia, diebus 4—5 VII 1922 in archicathedrali eccle
sia I Synodus Varsaviensis — praeside C ardinali A lexandro Kakowski,
celebrabatur.
In fine articuli auctor de Synodo Rom ana brevem mentionem facit
et illa verba S. S. Joannis X X III, die 27 Jan u arii 1960 in tertia sessio
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ne synodali prolata sublineat, quae omnem sacrorum adm inistratorem
„Christianum sibi, sacerdotem aliis” nuncupant.
Si agitur de ipso usu term ini „Synodus V arsaviensis”, ille non est
novus, iam enim in Constitutionisbus Synodorum M etropolitanae
Ecclesiae Gnesnensis Archiepiscopo Joanne Wężyk anno 17Θ1 Cracoviae editis; est etiam sermo (p. 143 et 265) de Synodo Varsoviensi, etsi
Dioecesis Varsaviensis nondum existebat. Notus historicus Archidioecesis Gnensnensis, Joannes Korytkowski, in ópere „Archiepiscopi
G nesnenses”, Posnanie anno 1888 edito provinciales synodus Varsaviae
celebratas Varsavienses vocat (vol. III, 254 et vol. IV, 23).
Hisce annis Ecclesia Catholica in Polonia ad proxim um Millenium
Baptism atis P atriae nostrae se p raeparat (966—1966), unde etiam in
decreto Em. mi Prim atis Poloniae haec verba legimus: „G ratitudinem
Nostram Deo ostendere volumus, quod anno IV Magnae Novennae
(praeparationis ad M illenium Baptism atis) et in facie praeparandae
II Concilii Vaticani, a Summo Pontifice Joanne X X III convocoti, Nobis
etiam adest possibilitas indictionis II Synodi Archidioecesis V arsa
viensis”. Haec Synodus щ ecclesia cathedrali S. Joannis Baptistae cele
b rab itu r, quam Breve S. S. Joannis X X III de die 27 Jan u arii 1961 ad
dignitatem Basilicae M inoris elevavit. M entionatum Breve incipitur
verbis: „PROPUGNACULUM FIDEI m erito habetur tem plum Cathé
d rale Varsaviense...”

