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W X X WIEKU. NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Bullą V ixd u m Poloniae Unitas z 28 X 1925 r. Pius X I erygował
diecezję łomżyńską. W skład jej weszła część byłej diecezji augu
stowskiej czyli sejneńskiej i trzy dekanaty z diecezji płockiej.
W nowopowstałej diecezji znalazło się 130 kościołów parafialnych,
7 sine cura anim arum , 223 kapłanów i 520 232 w iernych.1 Obecnie
diecezja ta obchodzi swoje 50-lecie istnienia.
D ekret w ykonawczy do bulli przew idyw ał utw orzenie kapituły
łom żyńskiej; miało to nastąpić w najbliższym czasie przez osobny
dekret. W ydała go 8 I 1926 r. kongregacja konsystorialna w Rzy
mie i przekazała nuncjuszow i L. L auri w W arszawie. T en w lutym
przesłał d ekret biskupow i R. Jałbrzykow skiem u. Dnia 14 IV t.r.
ordynariusz odebrał przysięgę od 4 nowom ianowanych prałatów :
dziekana, archidiakona, kustosza i scholastyka, od 8 kanoników, oraz
dokonał instalacji w katedrze łom żyńskiej.2
Pius X I w yraził też 26 III 1926 r. zgodę na utw orzenie kapituły
kolegiackiej sejneńskiej. N uncjatura w arszaw ska upow ażniła bisku
pa łomżyńskiego do w prow adzenia z dniem 1 IX t.r. w życie dekretu
rzymskiego. R. Jałbrzykow ski już jako arcybiskup w ileński 1 IX
1926 r. instytuow ał w Łomży nową kapitułę a 14 IX t.r. adm ini
strato r diecezji W. Błażewicz dokonał w Sejnach jej instalacji.
K apituła sejneńska składała się rów nież z 4 prałatów : dziekana,
archidiakona, kustosza i scholastyka, oraz z 8 kanoników .3
D ekret kongregacji konsystorialnej ze strycznia 1926 r. przew i
dywał, że w skład kapituły w ejdą w pierw szym rzędzie członkowie
kapituły katedralnej sejneńskiej, którzy pozostali w granicach
Rzeczpospolitej. Rzeczywiście 6 jej członków weszło w skład kapi
tuły kated ralnej łom żyńskiej, 1 do kapituły kolegiackiej sejneńskiej
i 1 zatrzym ał ty tu ł honorowy. Również kapituła pułtuska (z die
cezji płockiej) posiadała w nowej diecezji 7 członków. Z tych 3 zna
1 W. J e m i e l i t y , Powstanie diecezji łom żyńskiej. Schematyzm ju 
bileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 7 n.
2 Dekret, Rzym 8 I 1926. ADŁ (Archiwum Diecezjalne w Łomży),
Kapituła katedralna łomżyńska 1935—1975.
3 Dekret, Rzym 26 III 1928. N uncjatura, W arszawa 16 VIII 1926.
ADŁ, K apituła kolegiaty sejneńskiej.
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leźli się w kapitule kolegiackiej sejneńskiej, pozostali zachowali
tylko daw ny honorowy tytuł.4
Niesposób przedstaw ić tu taj dane biograficzne poszczególnych
członków obu kapituł; to mogłoby zainteresować jedynie społecz
ność diecezji łomżyńskiej. Spróbujm y raczej dokonać spostrzeżeń
ogólnych. N ajpierw om ówim y kapitułę katedralną łomżyńską, n a
stępnie kapitułę kolegiacką sejneńską.
W kapitule katedralnej łom żyńskiej w okresie minionego 50-lecia
było 37 kanoników honorowych, 28 grem ialnych i 15 prałatów . K a
nonicy honorowi w chw ili nom inacji piastow ali następujące urzędy:
rek to r sem inarium 2, profesor sem inarium 5, profesor i urzędnik
k u rii 1, proboszcz i dziekan 10, proboszcz i wicedziekan 6, pro
boszcz, p refek t gim nazjum 1, em eryt 1, księża przebyw ający stale
za granicą 6. Kanonicy grem ialni: biskup 1, rek to r sem inarium 2,
profesor 6, profesor, urzędnik kurii i sądu biskupiego 2, urzędnik
k u rii 1, proboszcz i dziekan 11, proboszcz 4, dyrektor domu em e
rytów 1, redaktor 1, p rokurator sem inarium J. Prałaci: biskup 4,
w ikariusz generalny 2, proboszcz i dziekan 7, em eryt 1, profesor
gim nazjum 1.
Średnia w ieku kanoników honorowych w chw ili nom inacji w y
nosi 57,6 a lat kapłaństw a 32,8. Średnia w ieku kanoników grem ial
nych w chw ili nom inacji — 54,3 a la t kapłaństw a 28,8. Średnia
w ieku prałatów w chw ili pierw szej nom inacji — 58,8 a lat kapłań
stw a 35,8.
Pośród 37 kanoników honorowych jest: 7 m agistrów (wiek 50,5,
kapłaństw a 26,7), 9 doktorów, wszyscy po 1948 r. (wiek 53,5, k a
płaństw a 29,2). Średnia w ieku pozostałych kanoników honorowych
wynosi 61,7, lat kapłaństw a 36,4. Na 28 kanoników grem ialnych
przypada 6 m agistrów (wiek 47,1, kapłaństw a 23,6), 9 doktorów
(wiek 47,7, kapłaństw a 23). Średnia w ieku pozostałych 61, kapłań
stw a 37,3. Na 15 prałatów jest 5 m agistrów (wiek 53. kapłaństw a
28,8), 3 doktorów (wiek 59, kapłaństw a 33,7). Średnia w ieku pozo
stałych 62,9, kapłaństw a 39.
W (niektórych nom inacjach biskupi w yrażali powód awansu. Na
37 kanoników honorowych jest o tym w zm ianka w 27 dekretach:
praca duszpasterska 6, praca duszpasterska i wzorowe życie 2, praca
duszpasterska i dziekańska 2, praca duszpasterska i wierność w ska
zaniom episkopatu 3, praca duszpasterska i społeczna 1, praca kap
łańska i pomoc m aterialna dla diecezji od księży z zagranicy 5,
troska o św iątynię, praca duszpasterska i oświatowa 1, praca pro
fesorska i wychowawcza 4, praca profesorska i duszpasterska 1, p ra
ca w kurii i w diecezji 1, praca prefektow ska 1. Na 28 kanoników
grem ialnych jest wzm ianka o powodzie aw ansu w 9 nom inacjach:
4 Elenchus cleri dioecesis sejnensis seu łomżensis 1925. Elenchus cleri
dioecesis łomżensis 1926, 1927.
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praca duszpasterska i uznanie społeczeństwa 3, praca profesorska
i wychowawcza 2, praca profesorska, w kurii i sądzie biskupim 2,
praca profesorska, kapelana biskupiego i głoszenie kazań 1, zdecy
dowana postawa kapłańska i praca duszpasterska 1. Na 15 p rała
tów w 3 nom inacjach: godność biskupa sufragana 2, praca duszpa
sterska l.5
U praw nienia i obowiązki kapituły katedralnej określa prawo k a
noniczne, m. in. kan. 391 § 1 głosi, że kanonicy biorą udział w uro
czystych nabożeństwach katedralnych, służą radą i pomocą ordyna
riuszow i diecezji, a po jego śm ierci w ybierają w ikariusza kap itu l
nego do czasowego zarządu diecezją.
W bulli powołującej kapitułę łomżyńską papież uw alnia jej człon
ków od stałego pobytu przy katedrze; mogą przebyw ać przy swoich
parafiach. Grom adzą się w spólnie jedynie n a odpusty NMP K ró
lowej K orony Polskiej i św. M ichała Archanioła. Wówczas biorą
udział w nabożeństwie a po południu obradują (szczególnie po d ru 
gim z odpustów). Z zachowanych protokółów sesji w ynika, iż człon
kowie kapituły najczęściej interesują się stanem kated ry i jej upięk
szeniem, w yrażają zgodę na propozycje ordynariusza w spraw ie
odłączenia wiosek od jednej parafii do innej, czy też m ianowania
sędziów prosynodalnych, delegatów do spraw nauczania i wycho
w ania, do spraw gospodarczych sem inarium duchownego, w yrażają
się też za przyjęciem przedstaw ionych kandydatów na kanoników.
Oprócz norm alnych, przew idzianych uprzednio sesji odbyw ają się
nadzwyczajne. Dotyczy to szczególnie w yboru w ikariusza kapitul
nego. Trzykrotnie skorzystała kapituła ze sw ych upraw nień w tym
względzie: po przejściu R. Jałbrzykow skiego na stolicę wileńską
(w ybrała W. Błażewicza), po śm ierci St. Łukom skiego (wybrała su
fragana P. Cz. Rydzewskiego) i po śm ierci Cz. Falkowskiego (wy
brała sufragana A. Mościckiego). N astępnego lub najbliższego dnia
po sesji odpraw ia się w katedrze nabożeństwo żałobne za zm arłych
członków kapituły.
W pozostałe niedziele i św ięta roku kościelnego obowiązek ucze
stniczenia w nabożeństw ach katedralnych spoczywa n a prałatach
i kanonikach przebyw ających stale w Łomży. Przed wojną i zaraz
po niej jeden z kanoników odpraw iał nieszpory w przeddzień oraz
sumę i nieszpory w samo święto i niedzielę, głosił też kazanie.
Główny ołtarz był wówczas zastrzeżony dla przedstaw iciela kapi
tuły. Obecnie zanikły nieszpory a sumę odpraw iają najczęściej wi
kariusze katedralni. Przedtem istniała też nam iastka m odlitw y chó
rowej, oprócz nieszporów. Przed sum ą kanonik odm awiał wspólnie
z alum nam i sem inarium godzinę kanoniczną tercję. Obecnie ta prak 
tyka nie istnieje. Przed 1939 r. przedstaw iciel kapituły zawsze peł
nił swoją powinność, zaś po w ojnie w ynikły trudności. W yrazem ich
5 ADŁ, Akta osobiste poszczególnych członków kapituły.
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jest dyskusja na sesjach. W 1947 r. przypomniano, iż „celem kapi
tu ły k atedralnej jest służyć pomocą i radą Jego Ekscelencji i odpra
wiać nabożeństw a katedralne lub uśw ietniać je swoją obecnością”.
C zytam y dalej w protokóle sesji, iż w daw nej kapitule katedralnej
sejneńskiej jej członkowie kolejno odpraw iali nabożeństwa i gło
sili kazania, kto zaś nie mógł przybyć opłacał uchwalone honora
rium . Po dyskusji odłożono wniosek do następnego zebrania.
W 1948 r. podjęto dyskusję, lecz „tej spraw y nie ustalono”. Dy
skusję na ten tem at wznowiono jeszcze w zw iązku z opracowaniem
statutu, o czym powiemy.
Podczas uroczystych nabożeństw członkowie kapituły przyw dzie
w ają strój chórowy. Papież przyznał im praw o do noszenia rokiety
(ozdobnej komży) z m antoletem albo kapy z trenem , do pierścienia
poza mszą św. i do distinctorium , które z jednej strony posiada w i
zerunek NMP Niepokalanego Poczęcia a z drugiej orła białego z mo
nogram em papieża Piusa XI. Pierw si członkowie kapituły zakupili
owe przedm ioty. Istniała wszakże obawa, iż po ich śmierci spad
kobiercy wszystko przejm ą a now om ianowani kanonicy znów będą
zabiegać o kupno oznak swej godności. Dlatego uchwalono, by każ
dy z członków przekazał kapitule swoje insygnia (distinctorium ,
pierścień, m antolet i pas). K apituła wypożyczając isygnia nowom ianow anym kanonikom zobowiązywała ich do odpraw ienia w in
tencji poprzedników m szy św. gregoriańskich.6 Praw o do tegoż
ubioru chórowego posiadają i kanonicy honorowi.
K apituła w inna posiadać statuty. Opracowanie ich powierzono
przed w ojną trzem kanonikom . Ci złożyli gotowy tekst biskupow i
St. Łukom skiem u. Dla bliżej nieznanych powodów ordynariusz nie
zatw ierdził statutów . Jego następca Cz. Falkowski polecił kapitule
opracować statu ty i przedstaw ić m u je do zatw ierdzenia. N a sesji
w 1950 r. wyrażono życzenie, by wyłoniona kom isja odszukała po
przednio ułożone statu ty i uzupełniła je. Po roku członkowie kapi
tuły łom żyńskiej uznali, iż opracow ując statu ty należałoby zapo
znać się z podobnym i innych kapituł. Po następnym roku przystą
piono n a sesji do czytania wszystkich 134 paragrafów projektow a
nego statutu. Dłuższą dyskusję wywołał paragraf 94 z powodu za
gadnienia, czy kanonicy pozostający na parafiach obowiązani są
przybyw ać do Łomży dla odpraw iania kolejno nabożeństw w k a
tedrze. Podniesiono trudności techniczne w ypełnienia tego obowiąz
ku, potrzeby duszpasterskie własnych parafii, trudności z zamie
szkaniem i utrzym aniem w Łomży. V7 1955 r. główny redaktor sta
tutów powiadom ił zebranych n a sesji, iż w danej chw ili statuty
k apitu lne nie mogą być zatw ierdzone. W latach następnych nie
w racano do tej spraw y. W 1967 r. dokonano przesunięć w kapitule
6 ADŁ, Księga protokółów kapituły łomżyńskiej.
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„na podstawie statutów kapituły (katedralnej) sejneńskiej”.7 K a
pituła łom żyńska nie posiada więc własnych statutów .
Z godnościami kościelnym i łączyło się uposażenie. Spraw ę tę rebulował konkordat z 1925 r. W aneksie do arty k u łu XXIV czytamy,
iż uposażenia przydzielane Kościołowi katolickiem u przez Państw o
będą obliczane m iesięcznie w edług bieżącej mnożonej dla urzędni
ków państwowych, m. in. członkowie kapituł katedralnych i kolegiackich 600 punktów .8 Owe 600 punktów odpowiadało w całym
okresie m iędzyw ojennym 252 zł miesięcznie. W 1928 r. biskup
St. Łukom ski pisał, iż członkowie kapituły łom żyńskiej „składają
trzecią część dochodów n a potrzeby katedralne i duszpasterskie”.9
Ponadto kanonicy spoza Łomży w ynagradzali współkolegę, który za
nich odpraw iał nabożeństw a w katedrze. Ten otrzym yw ał za nie
szpory 5 zł, za sum ę 10 zł, za kazanie 10 zł, za każdorazowe nabo
żeństwo m ajowe i październikow e 10 zł. Jeden z kanoników noto
wał obecność kanoników podczas nabożeństw w stallach, za co rów 
nież otrzym yw ali oni w ynagrodzenie lub w razie nieobecności po
trącenie z pensji.10 Kanonicy honorowi byli pozbawieni pensji rzą
dowej.
Przejdźm y teraz do kapituły kolegiackiej sejneńskiej. W okresie
minionego 50-lecia było łącznie 24 kanoników honorowych, 37 gre
m ialnych i 15 prałatów . K anonicy honorowi w chwili nom inacji
piastow ali urzędy: proboszcz i dziekan 5, proboszcz i wicedziekan 6,
proboszcz 10, em eryt 3. Kanonicy grem ialni: proboszcz i dziekan 14,
proboszcz i wicedziekan 6, proboszcz 6, profesor sem inarium 4, p ra
cownik ku rii 3, d y rektor gim nazjum 1, p refekt gim nazjum 1, proku
rato r niższego sem inarium 1, red ak to r 1. P rałaci przy pierw szej
nom inacji: proboszcz i dziekan 8, proboszcz 2, pracow nik kurii 2r
profesor sem inarium 1, dyrektor gim nazjum 1, em eryt 1.
Oto w ym ienione w nom inacji powody aw ansu. W śród kanoników
honorowych są dane dla 18-tu: praca duszpasterska, budow a św ią
tyni i jej rem ont 9, praca duszpasterska 6, 50-lecie kapłaństw a
3. Dla kanoników grem ialnych są dane dla 15-tu: praca duszpa
sterska 9, praca duszpasterska i troska o św iątynię 3, praca w kurii
2, proku rator w sem inarium m niejszym 1. O prałatach są dane
o 4-ech: praca w kurii 1, praca duszpasterska 2, organizacyjne za
lety 1. Średnia w ieku kanoników honorowych w chw ili nom inacji
wynosi 62,3 a lat kapłaństw a 36. Średnia w ieku kanoników gre
m ialnych — 53,4, kapłaństw a 28,3. Średnia w ieku prałatów przy
pierw szej nom inacji — 62,4, kapłaństw a 37,5.
7 Tamże.
8 St. Ł u k o m s k i , Konkordat, Łomża 1934. s. 235.
9 St. Ł u k o m s k i , Łomża 27 IX 1928. ADŁ, Akta kapituły sej
neńskiej.
10 Wywiad przeprowadzony 3 III 1975 z ks. J. Czajkowskim.
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Na ogólną liczbę 64 kanoników i prałatów (niektórzy aw ansow ali
z honorowych na grem ialnych, ci na prałatów ) jest 5 doktorów,
10 m agistrów, 49 bez stopni naukowych. W śród 24 kanoników hono
row ych jest tylko jeden m agister. W śród 37 kanoników grem ialnych
je st 5 doktorów (średnia w ieku 43, kapłaństw a 19), 9 m agistrów
(wiek 44,8, kapłaństw a 26). Średnia w ieku pozostałych kanoników
w ynosi 59,4, kapłaństw a 31,3. Wśród 15 prałatów jest 2 doktorów
i 1 m agister. Ich średnia w ieku wynosi 51, kapłaństw a 27,7, gdy
pozostałych prałatów 65,3, kapłaństw a 36, 8. Można jeszcze w yróż
nić kanoników grem ialnych przed 1939 r. i po wojnie. Do 1939 r.
było w sum ie 13 kanoników, w tym 4 doktorów, 7 m agistrów
i 2 bez stopni naukowych. Pośród nich 9-ciu było pracow nikam i
k urii i sem inarium , 4 proboszczami i dziekanam i. Średnia w ieku
pierw szych wynosiła 38,7, kapłaństw a 15,4 lat, drugich zaś 49,1,
kapłaństw a 24,2. N atom iast po wojnie na 24 kanoników jest 1 dok
tor i 2 m agistrzy. Średnia w ieku owych trzech wynosi 50 lat, k a
płaństw a 25,3; średnia w ieku pozostałych wynosi 59,2, kapłaństw a
33,9.n
Głównym i praw ie jedynym zadaniem kapituły kolegiackiej jest
podniesienie świetności nabożeństw w kolegiacie. Tymczasem pa
pież w dekrecie erekcyjnym uw alnia członków kapituły sejneńskiej
od obowiązku rezydencji; mogą przebyw ać przy swoich parafiach.
Na pierw szej sesji w 1926 r. kanonicy postanowili, iż w m iarę moż
ności będą przybyw ać do kolegiaty n a większe święta i uroczy
stości, obowiązkowo zaś wszyscy n a odpust Nawiedzenia M atki
Boskiej, w początkach lipca; tegoż dnia odbędzie się doroczne posie
dzenie. W rok potem ustalono, iż za nieuspraw iedliw ioną w tym
dniu nieobecność w inny wniesie 100 zł do kasy kapitulnej.
W 1933 r. uściślono, iż każdy nieobecny bez względu na m otyw y
uspraw iedliw ienia zapłaci tę sumę, „ponieważ jednorazowe zbie
ran ie się całego grem ium kapituły na uroczystość Nawiedzenia NMP
jest dotychczas jedynym obowiązkiem kapituły”. W trzy lata potem
obniżono staw kę do 50 zł. Z protokółów sesji wynika, iż członkowie
kapitu ły interesują się stanem kolegiaty i om awiają w ew nętrzne
spraw y swojej instytucji. Nie w nikają zaś w spraw y diecezji, po
niew aż to przekracza ich kom petencje.
Przed 1939 r. sesje kapituły odbywały się regularnie, corocznie
w odpust Nawiedzenia NMP.12 Po wojnie ta regularność zanikła.
S ejny znajdują sie na krańcu diecezji a kom unikacja z tym m ia
steczkiem bvła nienajlepsza. Po w ojnie weszli do kapituły, iak wi
dzieliśmy, starsi kapłani, bardziej w rażliw i na tru d podróży. Nadto
•dosyć często spotykam y nieobsadzanie wolnych miejsc po zmarłych
kanonikach; w 1970 r. biskup mógł jednorazowo m ianować aż 5 ka
11 ADŁ, Akta osobiste poszczególnych członków kapituły.
12 ADŁ, Protokóły sesji kapituły kolegiackiej.
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noników grem ialnych (i 6 honorowych). Odpadł też m otyw m ate
rialny przy grom adzeniu się na sesje. Rem ont kolegiaty w ostat
nich latach nie stw arzał rów nież w arunków do uroczystych nabo
żeństw. W pozostałe niedziele i św ięta nabożeństw a w kolegiacie
odpraw iali w m iarę możności m iejscowi członkowie kapituły. P rze
byw ali oni w Sejnach jako profesorow ie gim nazjum im. św. Kazi
m ierza i wychowawcy małego sem inarium ; w 1939 r. szkoła i za
kład przestały istnieć. Nadal miejscowy proboszcz jest najczęściej
kanonikiem .
Podczas uroczystych nabożeństw członkowie kapituły przyw dzie
wają strój chórowy. Składa się na niego rokieta z m antoletem ko
loru czarnego, pierścień i distinctorium , które z jednej strony po
siada w izerunek Nawiedzenia NMP a z drugiej orła białego z mo
nogram em papieża Piusa XI. N adto w 1946 r. biskup St. Łukom ski
uzyskał u Stolicy Apostolskiej dla kap ituły kolegiackiej przyw ilej
na używ anie pasa fioletowego i tegoż koloru pom ponika na czar
nym birecie.13
Od początku kapituła w ykazała zainteresow anie statutam i dla
swojej instytucji. Delegowani przez kapitułę kanonicy ułożyli je
i przedstaw ili ordynariuszowi. Biskup St. Łukom ski przejrzał,
poczynił popraw ki, ale dla bliżej nieznanych powodów statutów nie
zatwierdził. Skoro w 1954 r. następny ordynariusz zjaw ił się na
sesji w Sejnach, prepozyt kapituły prosił go o zatw ierdzenie sta
tutów. Cz. Falkow ski przyrzekł rozpatrzyć tę spraw ę i załatwić po
zytywnie, wszakże przyrzeczenia nie dotrzym ał.14 K apituła sejneń
ska nie posiada więc zatw ierdzonych statutów .
Mówiliśmy, iż członkowie kapituły przed w ojną otrzym yw ali 252
zł miesięcznie. Przed 1939 r. też biskup m ianow ał kanonikam i sej
neńskim i profesorów sem inarium i pracow ników kurii w łaśnie ze
względu na ową pensję, pomimo oporu ze strony kapituły kolegiac
kiej. W 1929 r. na przykład St. Łukom ski zam ierzał mianować
kanonikiem ks. Cz. Rydzewskiego sekretarza kurii; liczył on za
ledwie 36 lat życia i 12 lat kapłaństw a. K apituła uczyniła spo
strzeżenie, iż daw niej na tę godność wynoszono kapłana starszego
i zasłużonego dla diecezji. Obecnie zaś kanonikat ma jakoby służyć
raczej dla uzupełnienia niew ystarczających środków utrzym ania dla
początkującego sekretarza kurii. W odpowiedzi ordynariusz zazna
czył, iż zapytyw ał tylko o osobę kandydata zatem druga część
pisma k apituły w ykracza poza ram y jej kom petencji.15
13 St. Łukomski do J. Złotkowskiego. Łcmża, 17 II 1946. ADŁ, Akta
kapituły sejneńskiej.
u H. Bagiński, Łapy 20 IX 1951. Sesja 5 VIII 1954. ADŁ, Kapituła
kolegiaty sejneńskiej 1951—1975.
15 St. Łukomski do J. Złotkowskiego i odwrotnie. Łomża, 8 IV i 23 IV
1929. Kulesze, 21 IV t. r. ADŁ, K apituła kolegiaty sejneńskiej, perso
nalia 1928—1975.

120

Ks. W. Jem ielity

[8]

Z przytoczonych wyżej danych w ynika, iż do kapituły ka
tedralnej wchodzili księża piastujący bardziej odpowiedzialne urzę
dy i w większej liczbie ze stopniam i naukow ym i. Przed 1939 r.
z racji uposażenia biskup obdarzał profesorów sem inarium i p ra
cow ników kurii kanonią sejneńską, lecz i z tych 2 doktorów
i 5 m agistrów z chw ilą zaistnienia w akansów przeniosło się do ka
pituły łomżyńskiej. Dalszych 5 kanoników sejneńskich przyjęło god
ność w kapitule katedralnej chociaż z tych 4 zachowali i pierw szy
rów norzędny tytuł. Co więcej jeden kanonik honorowy łomżyński
po nom inacji na prałata sejneńskiego zachował i daw ny tytuł, zaś
inny p ra ła t tejże kapituły przyjął kanonię honorową łomżyńską.
Przed 1939 r. tylko prałaci i kanonicy grem ialni otrzym yw ali
pensję. W tym czasie spotykam y rzadko kanoników honorowych.
Ich liczba w yraźnie w zrasta po wojnie, zwłaszcza w ostatnich la
tach. W zrasta też liczba kapłanów zatrudnionych w diecezji.
W 1927 r. było ich 228, w tym 25 kanoników obu kapituł (1 hono
row y łomżyński) co daje 10,9% wyróżnionych; nadto z byłej k api
tuły sejneńskiej 2 i z byłej kapituły pułtuskiej 2, razem 29 w yróż
nionych czyli 12,7%. W 1939 r. na 292 kapłanów przypada 27 k a
noników (5 honorowych łomżyńskich), czyli 9,2%; są nadto 2 daw ni
kanonicy sejneńscy, 1 pułtuski, 5 prałatów papieskich, 3 tajnych
szam belanów i 1 prototariusz apostolski, razem 13,3% w yróżnio
nych. W 1950 r. na 229 kapłanów jest 23 kanoników (4 honorowych
łomżyńskich i 2 sejneńskich) — 10%, nadto 3 prałatów papieskich
i 1 tajn y szam belan — 10,2%. W 1975 r. na 356 księży przypada
45 kanoników (12 honorow ych łom żyńskich i 9 sejneńskich) —
12,6%, nadto 6 prałatów papieskich i 1 tajn y szambelan — 14,6%
w yróżnionych.16 Trudno jest porównyw ać ów procent z innym i die
cezjam i w Polsce, jako że tam spotykam y godności nieznane
w om aw ianej diecezji np. odznaczonych przyw ilejem rokiety i m an
toletu. W sąsiedniej diecezji płockiej n a 462 kapłanów diecezjal
nych jest wyróżnionych 109, czyli 23,2%; w archidiecezji w arszaw 
skiej na 876 księży diecezjalnych 188 — 21,3%.17
Mówiliśmy, iż celem kapituły katedralnej jest uśw ietnianie nabo
żeństw katedralnych, służenie pomocą i radą ordynariuszowi, oraz
w ybór w ikariusza kapitulnego. Członkowie kapituły osiadli n a pa
rafiach nie mogli spełniać pierwszego zadania; służenie rad ą ogra
niczało się najczęściej do w yrażenia zgody na propozycje ordynariu
sza w spraw ach przew idzianych praw em kanonicznym; w yboru
w ikariusza kapitulnego dokonała kapituła trzykrotnie. P raktycznie
więc nom inacja n a członka kapituły jest wyrazem uznania ze stro
16 Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis łomżensis 1927, 1939,
1950. Schem atyzm jubileuszowy diecezji łom żyńskiej 1975.
17 Rocznik diecezji płockiej 1972. Rocznik archidiecezji warszawskiej
1973.
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ny władzy diecezjalnej a przed 1939 r. dochodził i wzgląd m ate
rialny. Bardziej jeszcze uw idacznia się to w przynależności do k a
pituły kolegiackiej. Jej głównym celem jest uśw ietnianie nabo
żeństw w kościele kolegiackim, tym czasem kanonicy naw et raz do
roku z trudem grom adzą się na wspólną sesję. Obie kapituły nie
posiadają też zatw ierdzonych statutów .
Sobór W atykański II przew idział dalsze istnienie w Kościele ka
pituł, może w innej form ie. W dekrecie o pasterskich zadaniach
biskupów n r 27 czytamy: „Do w spółpracowników biskupa w zarzą
dzie diecezją zaliczają się rów nież ci kapłani, którzy tw orzą jego
senat i radę, zespół konsultoró:w lub inne rady zależnie od w aru n 
ków różnych miejsc lub ich charakteru. Instytucje te, zwłaszcza
kapitułę katedralną, należy w m iarę potrzeby poddać reorganizacji
przystosowanej do dzisiejszych w ym agań”.
LA FONCTION DU CAPITULE CATHEDRAL ET COLLÉGIAL
EN XX SIÈCLE SUR L’EXEMPLE DU DIOCÈSE DE ŁOMŻA
( R É S U M É )

Le diocèse de Łomża a été érigé 28 X 1925 a. par le pape Pii XI
avec la bulle „Vixdum Poloniae Unitas”. Ce diocèse form ent la part
du diocèse d’Augustow ou de Sejny et trois décanats du diocèse de
Płock. Dans le diocèse de Łomża il y a deux capitules: cathédral in
Łomża et collégial in Sejny. Chaque de capitule compte 4 prélats et
8 chanoines. Les membres du capitule cathédral exercent plus respon
sables charges e t dans plus nombre possèdent des titrés scientifiques
que du capitule collégial. Les prélats et les chanoines habitent dans
leurs paroisses et rarem ent assistent a offices in Łomża ou in Sejny.
Ce conseil de l’évêque peu exercet une influence sur l’administration
du diocèse. Les deux capitules n ’ont pas même de statuts confirmés.
Alors la nomination à un prélat ou un chanoine est une façon du
concideration dans le diocèse. Avant 1939 a. les membres du capitule
ont eu aussi un traitem ent.

