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KS. W IT O L D JE M IE L IT Y

POWIADAMIANIE W KRÓLESTWIE POLSKIM
O WYBORZE I ŚMIERCI PAPIEŻY
A utor zam ierza przedstaw ić w jak i sposób i ja k szybko w ierni do
wiadyw ali się o w yborze i śm ierci papieży oraz ja k m odlili się za następ
ców św. Piotra. A utor oparł się na m ateriałach z A rchiw um D iecezjalnego
w Łom ży. Są tutaj rozporządzenia rządow e w danej spraw ie oraz listy
biskupów w igierskich, augustow skich i częściow o płockich do d u c h o 
w ieństw a i w iernych. P odobnie było w innych diecezjach, m ożna więc
poszerzyć to zagadnienie na całe K rólestw o Polskie.
Pius VI zm arł 29 VIII 1799 r. D opiero 28 X II 1799 r. biskup płocki
Onufry K ajetan Szem bek oraz 16 I 1800 r. biskup w igierski M ichał F ran
ciszek K arpow icz pow iadom ili o tym duchow ieństw o i w iernych. Bp Szem 
bek zalecił w szystkim kapłanom św ieckim i zakonnym odpraw ić po trzy
msze św ięte za zm arłego, zaś w kościele katedralnym płockim oraz kolegiackim pułtuskim uroczyste żałobne nabożeństw o i m szę św iętą śpiew a
ną. K apłani m ieli zachęcić lud do m odlitw y za papieża, zw łaszcza p o d 
czas uderzenia dzw onów przez dziew ięć dni rano, w południe i w ieczo
rem. Bp Szem bek w ezw ał do m odlitw y o szczęśliw y w ybór now ego p a
pieża. W szyscy kapłani winni byli odpraw ić p o je d n e j m szy św. z form u
larza o D uchu Św iętym , a w innych m szach dołączać specjalną m odlitw ę.
W kościołach katedralnym i kolegiackim zapow iedział m szę św. uroczy
stą. W kościołach parafialnych i zakonnych w niedziele i św ięta należało
śpiewać z ludem litanię do w szystkich św iętych; a to w szystko do odebra
nia urzędow ej w iadom ości o w yborze papieża. Bp K arpow icz podkreślił
cnotę m ęstw a u zm arłego papieża. Polecił w szystkim kapłanom odpraw ić
trzy m sze św., dzw onić przez dziew ięć dni, zachęcić lud do odm aw iania
po trzy pacierze na odgłos dzwonów. Ponadto w niedziele i św ięta śpie
wać litanię do w szystkich św iętych w intencji w yboru now ego papieża,
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aż do czasu ogłoszenia w y b o ru 1.
Pius VII został wybrany 18 III 1800 r. Bp Karpowicz powiadomił o tym
diecezjan 1 V 1801 r. Pisał iż biskupi w monarchii pruskiej otrzymali z gabi
netu króla urzędową wiadomość dopiero 31 I 1801 r. Biskup zalecił kapła
nom odprawić mszę św. w intencji papieża, odśpiewać Te Deum, powiedzieć
naukę wiernym. Pius VII zmarł 20 VIII 1823 r. Już 1 IX t.r. M inister prezydujący w komisji rządowej wyznań religijnych i oświecenia publicznego zawia
domił biskupów, iż nadeszła sztafeta z W iednia o śmierci Piusa VII; papież
zmarł o godzinie szóstej rano. Dnia 20 IX t.r. podobną wiadomość przekaza
ła kom isja rządowa wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Uczyniła
to na życzenie księcia Konstantego, namiestnika Królestwa Polskiego. We
zwał on biskupów do odpraw ienia okazałych nabożeństw żałobnych, jakie
przysługują najwyższemu zwierzchnikowi Kościoła. W tych nabożeństwach
winni wziąć udział władze rządowe jakie znajdują się na danym terenie; niech
księża zawiadomią urzędników o czasie nabożeństw. Komisja rządowa prze
widywała, iż biskupi po otrzymaniu pierwszej wiadomości wydali dyspozy
cje, teraz niech je uzupełnią2. Rzeczywiście tak uczynili biskup płocki Adam
Michał Prażmowski i biskup augustowski Ignacy Stanisław Czyżewski, obaj
10 IX 1823 r. Bp Prażmowski przedstawił krótko życiorys Piusa VII i wska
zał na jego cnoty. Po otrzymaniu pisma, w najbliższą niedzielę kapłani mieli
odczytać list, odpraw ić po trzy msze św. za zm arłego i o wybór następcy,
przez trzy niedziele zachęcić wiernych do modłów. Bp Czyżew ski polecił
kapłanom odprawić trzy msze św., w kościele katedralnym uroczyste nabo
żeństwo żałobne, dzwonić przez tydzień i o wybór następcy. W intencji obio
ru nowego papieża każdy kapłan odprawi mszę czytaną o Duchu Świętym a
w katedrze śpiewaną, we wszystkich kościołach odśpiewać litanię do wszyst
kich świętych i suplikacje. Dnia 5 X 1823 r. bp Czyżewski przypom niał po
wyższe rozporządzenie i polecił zaprosić władze krajowe, jeżeli znajdowały
się na danym terenie3.
Leon XII został wybrany 28 IX 1823 r. Bp Czyżewski 30 X t.r. powia
domił o tym diecezjan. Pisał iż dzieli się z nimi powszechną radością. Bóg
zlitował się nad osieroconym Kościołem, przywrócił Mu pasterza i ojca. Po
czterdziestu dniach od śm ierci Piusa VII na konklaw e wybrano kardynała
Annibaia della Genga, urodzonego 2 VIII 1760 r. w mieście Spoleto. Nowy
papież przyjął imię Leona XII. Posiada on wysokie cnoty, zasługi i wszelkie
przymioty. Dał temu dowody na sprawowanych poprzednio urzędach. M oż
na zatem oczekiwać po jego rządach wiele dobra dla Kościoła. Należy Panu
Bogu dziękować za to dobrodziejstwo i prosić dla koronowanego w dniu 5 X
1A rchiw um Diecezjalne w Łom ży (skrót: ArLmJ. Zespól ogólny (skrót: II), sygn. 78 k. 3; II
sygn. 48 k. 26.
2 ArŁm, II sygn. 48 k. 43; II sygn. 148 k. 71, 72.
3 ArŁm, II sygn. 53 k. 63; II sygn. 54 k. 66; II sygn. 59ak. 49; II sygn. 148 k. 188; II sygn. 212
k. brak.
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papieża. Kapłani odczytają z ambon ten list, odśpiew ają Te Deum, wezwą
lud do modlitwy za papieża, w katedrze i większych parafiach odprawią mszę
św. śpiewaną z form ularza De cathedra S. Petri z 18 stycznia, przynajmniej
przez jeden miesiąc w mszach św. dołączą modlitwę za Ojca Świętego4. Leon
XII zmarł 10 II 1829 r. W osiemnaście dni potem komisja rządowa wyznań
religijnych i oświecenia publicznego powiadomiła biskupów, iż od prezydującego w Radzie Administracyjnej Królestwa otrzymała pismo o śmierci Le
ona XII. Kom isja wezwała biskupów do w ydania zarządzenia duchow ień
stwu, aby we wszystkich kościołach odbyły się okazałe nabożeństwa, należ
ne Głowie Kościoła. W tych nabożeństwach wezmą udział władze rządowe,
należy je zaprosić. Biskup augustowski Mikołaj Jan M anugiewicz 6 III 1829 r.
wystosował długi list. Pisał iż Kościół poniósł wielką stratę, odszedł dobry i
mądry pasterz. Biskup polecił dzwonić przez dwa tygodnie rano, w południe
i wieczorem, wezwał lud do modlitwy, nakazał kapłanom odprawić po trzy
msze św. za zmarłego a w katedrze uroczyste nabożeństwo. W katedrze prze
wodniczył biskup pom ocniczy Stanisław Kostka Chorom ański. Św iątynia i
katafalk były wspaniałe ozdobione. Nad trum ną um ieszczono koronę jako
symbol najwyższej władzy kościelnej. Przybyło wielu duchow nych, m iej
scowe władze cywilne i mnóstwo ludu. Bp M anugiewicz zachęcił też ducho
wieństwo i wiernych do modłów o wybór nowego papieża. We m szach św.
dodawano modlitwę specjalną w tej intencji5.
Pius VIII został wybrany 31 III 1829 r. Dnia 2 V t.r. kom isja rządowa
wyznań religijnych i oświecenia publicznego powiadomiła biskupów, iż wielki
książę Konstanty poprzez prezydującego w Radzie Administracyjnej K róle
stwa nadesłał urzędową wiadomość o wyborze kardynała Franciszka Ksawe
rego Castiglioni. Nowy papież mianował sekretarzem stanu Państwa Kościel
nego kardynała Albani. Dnia 9 V t.r. bp M anugiewicz wydał od siebie list do
diecezjan, polecił odprawić dziękczynne nabożeństwo i odśpiewać Te Deum 6.
Pius VIII zmarł 30 XI 1830 r. Dopiero 5 I 1831 r. nuncjusz apostolski w
Wiedniu przekazał biskupom urzędową wiadomość o śmierci papieża. W ów
czas 30 I t.r. bp M anugiewicz polecił kapłanom odprawić żałobne nabożeń
stwo i zachęcić lud do modlitwy za zmarłego i o wybór nowego papieża; nie
wspomniał o ilości mszy św. i dzwonieniu, był to czas powstania listopado
wego. Bp M anugiewicz pisał, iż we wszystkich krajach katolickich już od
roku wiedziano o śmierci Piusa VIII, on jednak wcześniej nie mógł przesłać
listu7.
Grzegorz XVI został wybrany 2 II 1831 r. W ydaje się, że biskupi nie
otrzym ali urzędowej wiadom ości i że bp M anugiewicz nie wydał listu do
diecezjan, nie ma wzmianki w aktach o tym fakcie. Grzegorz XVI zmarł 1 VI
4 ArŁm, II
5 ArŁm,
' ' ArŁm, II
7 ArLm, II

sygn. 31 k. 228; II sygn. 53 k. 67; II sygn. 481 k. 150.
II sygn. 148 k. 188-190; II sygn. 481 k. 35.
sygn. 25 k.
109; II sygn. 148 k. 191,192.
sygn. 33 k.
63; II sygn. 482 k. 43.
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1846 r. Dnia 25 VI t.r. biskup augustowski Paweł Straszyński pisał, iż wiado
mości publiczne ogłosiły wieść o śmierci widzialnej Głowy Kościoła, następ
cy św. Piotra, namiestnika Chrystusa. Papież urodził się 18 IX 1765 r., kardy
nałem został w 1825 r., był 258 papieżem. Zaraz po odebraniu pisma należa
ło dzwonami obwieścić śmierć papieża oraz w najbliższym czasie w obecno
ści w iernych odpraw ić nabożeństw o żałobne, w katedrze szczególnie uro
czyście. Inni kapłani ofiarują mszę św. czytaną, klerycy i bracia w klaszto
rach - spowiedź i kom unię świętą oraz trzy koronki. Przez jeden miesiąc w
niedziele i święta wierni pomodlą się za duszę Grzegorza XVI. Potem mają
błagać Boga o wybór nowego papieża8.
Pius IX został wybrany 16 VI 1846 r. Dnia 8 VII t.r. bp Straszyński
dzielił się z duchowieństwem „wesołą i pocieszającą” wiadomością przeka
zaną w pismach publicznych, iż kardynałowie prawie jednom yślnie wybrali
Jana M arię z domu hrabiów Mastaj Ferretti, urodzonego 13 V 1792 r. w Sem igalia, biskupa w Imola. Niech duchowieństwo i wierni podziękują za to
Bogu m szą św. i hym nem Te Deum. Odtąd kapłani będą w ym ieniać imię
papieża we mszach św. i w pacierzach kapłańskich. Pius IX zmarł 7 II 1878 r.
Dnia 16 II t.r. biskup augustowski Piotr Paweł W ierzbowski pisał, iż minister
spraw wewnętrznych za pośrednictwem Kolegium Rzym sko-Katolickiego w
Petersburgu nadesłał mu urzędową wiadomość o zgodnie papieża. M inister
oświadczył zarazem, iż za zmarłego „mogą” być odprawione modły. Bp W ierz
bow ski polecił ogłosić zgon papieża uderzeniem w dzwony i w obecności
parafian odprawić nabożeństwo żałobne i mszę św. śpiewaną. Inni kapłani
mieli odprawić mszę św. czytaną. Przez jeden miesiąc w niedziele i święta
należało z ambony zachęcić lud do m odłów za Piusa IX, potem o wybór
nowego papieża. Gubernator łomżyński zastrzegł, aby nie głosić odrębnych
mów podczas nabożeństw a żałobnego9.
Leon XIII został obrany 20 II 1878 r. Dnia 5 III t.r. bp W ierzbowski
pisał, iż m inister spraw wewnętrznych za pośrednictwem Kolegium Rzym 
sko-Katolickiego powiadomił go o wyborze kardynała Pecci na papieża oraz
„objawił możność odprawienia z tego tytułu” nabożeństwa zgodnie z przepi
sami kanonicznymi. Biskup polecił odprawić takowe w kościołach parafial
nych, filialnych i klasztornych a po mszy św. odśpiewać dziękczynne Te Deum.
Leon XIII zmarł 20 VII 1903 r. Już w trzy dni potem administrator diecezji
augustowskiej, ks. Józef Antonowicz polecił uderzać we wszystkie dzwony
przez piętnaście minut, potem przez osiem dni rano, w południe i wieczorem.
Po otrzymaniu zawiadom ienia w pierwszą niedzielę kapłani zachęcą lud do
modłów, odprawią w obecności wiernych mszę św. śpiewaną, inni kapłani
mszę św. czytaną. Bracia kapucyni w Łomży i siostry benedyktynki w tymże
mieście odmówią trzy koronki lub pięć dziesiątków różańca (innych klaszto

8 ArŁm, II sygn. 34 k. 51 ; II sygn. 58 k. 68; II sygn. 68 k. 12..
9 ArŁm, II sygn. 34 k. 51, 133; II sygn. 58 k. 69; II sygn. 68 k. 14, 94; II sygn. 71 k. 74.
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rów w diecezji nie było). Przez jeden miesiąc w niedziele i święta po kazaniu
należy zachęcić wiernych do modlitwy za duszę Leona XIII, potem o wybór
nowego papieża. Uroczystościami żałobnymi zainteresował się rząd. Guber
nator łom żyński przew idyw ał, iż księża m ogą wypow iadać się o sprawach
polskich i o stosunku Leona XIII do Rosji. O takich faktach naczelnicy po
w iatow i niech pow iadom ią g u b e rn a to ra 10.
Pius X został obrany 4 VIII 1903 r. W dwa dni potem ks, Antonowicz
powiadom ił o tym diecezjan. W najbliższą niedzielę po otrzym aniu pisma,
przed mszą św. księża mieli odczytać list a po mszy św. odśpiewać Te Deum,
przy biciu w dzwony. Biskup płocki Jerzy Józef Elizeusz Szembek uczynił to
27 VIII t.r. Polecił aby w dniach 13, 14, i 15 września księża odprawili mszę
św. dziękczynną i wezwali wiernych do modlitwy za nowego papieża. Pius X
zmarł 20 VIII 1914 r. W cztery dni potem biskup augustowski Antoni Karaś
polecił dzwonić przez osiem dni rano, w południe i wieczorem, odprawić z
ludem uroczyste nabożeństwo, zachęcić wiernych do modlitwy, każdy z ka
płanów odprawi jedną m szę św. czytaną. Biskup w ezwał do m odlitw y za
przyszłego papieża” .
Benedykt XV został obrany 3 IX 1914 r. W cztery dni potem bp Karaś
wystosował list do diecezjan. Polecił odczytać go przed sumą a po mszy św.
przy dźwięku dzwonów odśpiewać Te Deum z modlitwam i za papieża. B i
skup pisał, iż Kościół byl krótko osieroconym. Teraz kardynałowie wybrali
Jakuba della Chiesa, który przyjął imię Benedykta X V 12.
O
papieżach słyszeli wierni zasadniczo z okazji obioru i śmierci. Kilka
krotnie zdarzyły się inne powody. W 1814 r. bp Gołaszewski listem paster
skim powiadomił o powrocie Piusa VII z Francji do Rzym u13. W 1847 r. w
Królestwie Polskim obchodzono uroczystości na wzór jubileuszu z racji w stą
pienia Pisa IX na Stolicę Piotrową. W diecezji augustowskiej trwały one w
kilku miasta przez siedem dni oraz w jednym lub kilku kościołach każdego
dekanatu przez trzy dni. Wierni z sąsiednich parafii śpieszyli do w yznaczo
nych św iątyń14.
Szczególnie uroczyście zaznaczono 50-lecie kapłaństw a i 50-lecie bi
skupstwa Leona XIII. Dnia 9 XII 1887 r. bp W ierzbowski powiadomił ducho
wieństwo, iż 1 I 1888 r. Ojciec Święty celebruje mszę świętą jubileuszową.
Łącząc się z nim duchowo, w tymże dniu należy przez jedną godzinę bić we
wszystkie dzwony, następnie wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu
odśpiewać sumę i Te Deum. Po kazaniu księża zachęcą lud do modlitwy za

10 ArŁm, II sygn. 34 k. 133: II sygn. 68 k. 96; II sygn. 72 k. 80; II sygn. 76a k. 88.
11 Archiwum Państwowe w Łomży (skrót; APŁ). Zespól Policmajstra, sygn. 4 k . 11. ArŁm, II
sygn. 72 k. 81; II sygn. 75 k. 127; II sygn. 76a k. 90; II sygn. 78b k. 42.
12 ArŁm, II sygn. 75 k. 133.
13 ArŁm, II sygn. 50 k. 25.
14W. J e m i e 1i t y , Rok jubileuszowy w Królestwie Polskim, „Zeszyty Naukowe K UL” 1975, t.
18, nr 1, s. 53.
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papieża. Dnia 17 XII 1888 r. bp Wierzbowski podał sposób zakończenia ju 
bileuszu. Leon XIII dekretem z 11 XI 1888 r. ustalił końcowy termin na 21
XII t.r. W tym dniu we wszystkich kos'ciolach parafialnych, klasztornych,
poklasztornych i kaplicach publicznych, w których przechowuje się Najświęt
szy Sakrament, należy odśpiewać nieszpory wobec Najświętszego Sakramentu
wystawionego w monstrancji, następnie odmówić z ludem cząstkę różańca,
odbyć procesję, po niej odśpiewać Te Deum i modlitwy. Kto z wiernych od
będzie w wigilię Nowego Roku spowiedź i przyjmie kom unię św. oraz we
źmie udział w tym nabożeństwie, zyska odpust zupełny, który może ofiaro
wać za dusze zm arłych15. Dnia 30 VII/11 VIII 1892 r. bp W ierzbowski po
wiadomił, iż car 29 V I/11 VII pozwolił zbierać ofiary (świętopietrze) z okazji
nadchodzącego 50-lecia biskupstwa Leona XIII. Rząd postawił warunek, aby
nie ogłaszać tego w prasie i z ambon a ofiary każda diecezja prześle do Pe
tersburga, skąd do Rzymu. Bp Wierzbowski polecił: wybrać w parafii kilku
zaufanych ludzi do zbierania ofiar, przesłać sumę do dziekana, ten przed 31
grudnia do konsystorza. Dziekan wyszczególni, ile pieniędzy złożyli wierni
danej parafii a ile księża16
Bardziej na Stolicę Apostolską niż wprost na papieży uwagę wiernych
zwracał Rok Jubileuszowy. Obchodzono go w Kościele co 25 lat. W Króle
stw ie Polskim wielkie uroczystości były jedynie w 1826 r., potem rząd je
uniem ożliwił bądź ograniczył17. Nawet rok 1900 pozostał mało zauważony.
Gubernator łomżyński pisał do naczelników powiatów, iż w nocy z 19 na 20
grudnia 1899 r. Rzym nabożeństwem uczci nowe stulecie. Niech naczelnicy
skontrolują przebieg uroczystości w parafiach. Zachowały się raporty straż
ników gm innych w pow iecie wysokom azow ieckim . W parafiach Dąbrowa
Wielka, Dąbrówka Kościelna, Jabłonka Kościelna, Jabłoń Kościelna, Koby
lin, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Piekuty, Pionka Kościelna, Poświętne, So
koły, Waniewo i Wyszonki w nocy nie było nabożeństwa a następnego dnia
przebiegało podobnie jak w każde św ięto18.
Szczególnym wydarzeniem był Sobór Watykański I. Ten również pozo
stał niezauważony. Zarządzający sprawami wyznań w Królestwie Polskim,
M uchanow zakazał mówić w kościołach o papieżu i biskupach zgrom adzo
nych na soborze w Rzym ie. Kiedy dow iedział się, że ks. L. Talarowski z
parafii Rajgród zachęcał lud do m odlitw y za sobór, polecił go upomnieć.
W cześniej, w 1860 r. nam iestnik K rólestw a Polskiego przestrzegał ducho
wieństw o, aby publicznie nie om awiało spraw Państw a K ościelnego i tym
samym nie mieszało się do polityki19.

15 ArŁm, II sygn. 71 k. 129; II sygn. 68 k. 111. Przegląd Katolicki 1888, nr 48, z 29 XI.
16 ArŁm, II sygn. 68 k. 117.
17 W. J em i el i t y , Rok jubileuszow y, s. 41-53.
18 APŁ. Pow iat mazowiecki, sygn. 4790 k. 1-17.
19 ArŁm. II sygn. 34; II sygn. 69; II sygn. 72 k. 4.
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Częściej niż za papieży, w kościołach modlono się za rodzinę panującą
a naw et za wysokich urzędników. Oto w 1800 r. zm arła córka Fryderyka
Augusta. W kościołach modlono się za zmarłą i o błogosławieństwo dla przy
szłego potomstwa króla. W rok potem wypraszano u Boga łaski dla królowej,
która była w ciąży. Następnie dziękowano Bogu za szczęśliwe urodziny. W
1803 r. królowa znów oczekiwała dziecka. W 1800 r. szczególnie uroczyście
obchodzono 100-lecie monarchii pruskiej. Po mszy św. śpiewano litanię i Te
D eum 20.
Te nabożeństwa, zwane dworskimi lub galowymi, bardzo rozpow szech
niły się pod rządami carów. M odlono się każdego roku w dniu urodzin cara,
dniu jego zaślubin i objęcia tronu, podobnie jego żony i następcy tronu, po
nadto z racji urodzin, ślubów i zgonów dalszej rodziny carskiej. W pamięci
katolików K rólestw a utrw alała się cała dynastia Rom anowych. W ierni do
wiadywali się też z ambon o wybuchu wojen, wygranych i przegranych bi
twach, zawartych umowach pokojowych21. Nabożeństwo za cara, jego żonę
i następcę tronu przebiegało uroczyściej niż za papieży. Oto przebieg m o
dłów w 1855 r. po śmierci M ikołaja I i w 1860 r. po śmierci cesarzowej A lek
sandry. We wszystkich kościołach parafialnych i zakonnych w przeddzień
uroczystości uderzano we wszystkie dzwony, podobnie rano przed nabożeń
stwem. Do kościoła m etropolitalnego w Warszawie przybyli wysocy urzęd
nicy, do innych kościołów miejscowe władze cywilne. Po mszy św. odśpie
wano Salve Regina i znów rozległy się dzwony. W 1878 r. car Aleksander II
uniknął śmierci z rąk zamachowca. We wszystkich kościołach odpraw iano
nabożeństwo dziękczynne, po mszy św. odśpiew ano hymn Te Deum. Były
obecne miejscowe władze. W 1881 r. wstąpił na tron Aleksander III. Znów
było nabożeństwo dziękczynne z wyliczeniem imion szerokiej rodziny cara22.
Z ambon ogłaszano śmierć wysokich urzędników: w 1812 r. Jana Łusz
czewskiego, m inistra spraw wewnętrznych i religijnych; w 1821 r. Cecylii
Grabowskiej, żony ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego; w
1826 r. Józefa Zajączka, namiestnika Królestwa; w 1841 r. Rajm unda Rembielińskiego, prezesa komisji województwa augustowskiego; w 1843 r. M i
chała W itanowskiego, gubernatora augustowskiego, i innych. Przez trzy dni
uderzano w dzwony, przez kilka niedziel polecano zmarłych m odlitwie wier
nych23.
M odłom duchowieństwa i wiernych polecano też zm arłych biskupów
własnej diecezji, biskupów metropolii warszawskiej, niekiedy i spoza K róle
stwa Polskiego. Po śmierci własnego biskupa we wszystkich kościołach pa

20 ArŁm, II sygn. 48 k. 47; II sygn. 78 k. 10, 21, 29, 35.
21 W. J e m i e l i t y , Z dziejów Kościoła w Królestwie Polskim, „Roczniki H um anistyczne”
1973, t. 21, z. 2, s. 265-294.
22 ArŁm, II sygn. 34 k. 100; II sygn. 68 k. 59; II sygn. 69 k. 167, 171.
23 ArŁm, II sygn. 25 k. 21 ; II sygn. 34 k. 28, 36; II sygn. 50 k. 4; II sygn. 54 k. 119; II sygn.
82 k. 19.
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rafialnych i zakonnych: uderzano w dzwony przez tydzień rano, w południe
i w ieczorem , odpraw iano uroczyste nabożeństw o z udziałem ludu, każdy
kapłan trzy msze św. prywatnie, zachęcano do modłów przynajmniej przez
jeden miesiąc (w 1820 r. po śmierci bpa Gołaszewskiego), przez rok (w 1893 r.
po śm ierci bpa W ierzbow skiego). C zęścią uroczystego nabożeństw a było
kazanie. W 1869 r. rząd zabronił wygłaszania mowy żałobnej po śmierci bpa
Łubieńskiego, który zmarł w drodze na wygnanie do Rosji24. Po śmierci bi
skupów z metropolii warszawskiej: dzwoniono przez trzy dni, kapłani odpra
wiali po jednej mszy św. prywatnej, wiernym nic określano czasu modlitwy
tylko zalecano ogólnie. O wielu zgonach biskupów nie powiadam iano całej
prowincji warszawskiej, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. Raczej spo
radycznie czyniono to wobec zmarłych biskupów z prowincji gnieźnieńskiej
i lwowskiej. W 1823 r. powiadomiono o śmierci arcbpa Raczyńskiego z Gnie
zna, w 1839 r. bpa Korczyńskiego z Przemyśla, w 1841 r. bpa Zglenickiego z
Krakowa, w 1846 r. arcbpa Jabłonowskiego ze Lwowa. Za tych zmarłych nie
dzwoniono (jedynie przy arcbie Raczyńskim przez dwa dni), nie odprawiano
nabożeństw a i mszy św. prywatnej (to jedynie przy R aczyńskim ), jednak
polecano przez dwie - trzy niedziele modłom wiernych23.
Podobnie jak przy papieżach, obchodzono 50-lecie kapłaństw a bisku
pów. W 1891 r. taką uroczystość przeżywał biskup sejneński P. W ierzbowski.
W parafiach odprawiono sumę przy wystawionym Najświętszym Sakram en
cie, kazanie poświęcono tej rocznicy. Po sumie odśpiewano Te Deum, potem
nieszpory wobec Najświętszego Sakramentu, chwalebna część różańca i pro
cesja. Konsystorz zastrzegł, aby o jubileuszu nie ogłaszać w poprzednią nie
dzielę, jedynie w sam dzień uroczystości26.
Wróćmy do papieży. Od śmierci Piusa VI do ogłoszenia w diecezji upły
nęły 4 miesiące, od wyboru Piusa VII - 14 miesięcy, od jego śmierci zaledwie
10 dni, przy Leonie XII i Piusie VIII - od 1 do 2 miesięcy, wyboru Grzegorza
XVI nie ogłoszono, od jego śmierci - 1 m iesiąc, przy wyborze Piusa IX niecały miesiąc, przy śmierci - 9 dni, przy kolejnych papieżach - od 2 do 15
dni. Szybkość powiadamiania zależała od decyzji rządu i od sprawnej kore
spondencji z Rzym em. Biskupi własną powagą nie mogli podawać takich
ogłoszeń, może dopiero pod koniec stulecia. Oto 8 IX 1816 r. arcybiskup
Raczyński, rezydujący w Gnieźnie przesłał biskupom Królestwa Polskiego
list papieża Piusa VII w sprawie Towarzystwa Biblijnego i czytania Biblii w
języku ojczystym . A rcybiskup zaznaczył, iż nie powinny ulec przerw aniu
kontakty wynikające z hierarchii Kościoła, chociaż zmieniły się polityczne
uwarunkowania. Natychmiast zareagował rząd, uznał iż arcybiskup pominął
2,1
ArŁm, II sygn. 31 k. 257; II sygn. 53 k. 15, 62; II sygn. 68 k. 120; II sygn. 69 k. 108; II sygn·
76a k. 82.
25 ArŁm, II sygn. 4 k. 162; II sygn. 5 k. 33; II sygn. 31 к 69; II sygn. 53 k. 58, 65; II sygn. 56
k. 102. 108, 187; II sygn. 66 k. 27; II sygn. 78 k. 4; II sygn. 84 k. 16.
26 ArŁm, II sygn. 72 k. 54.
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właściwą drogę powiadam iania. Kom isja rządow a obrządków religijnych i
oświecenia publicznego 5 XI 1816 r. poleciła biskupom odesłać do komisji
oryginał pism a z Gniezna, co 7 XI t.r. biskup augustowski J. Gołaszew ski
uczynił27.
Dnia 6/18 III 1817 r. car A leksander I podał przepisy dla K rólestw a
Polskiego, w tym kilka artykułów dotyczyło Kościoła.
Art. I. Opiekę i dozór nad duchow ieństw em rzym skokatolickim oraz
nad jego funduszam i sprawuje komisja obrządków religijnych i ośw iecenia
publicznego.
Art. 3. W szelkie rozkazy i zalecenia rządu odbiera duchowieństwo po
przez tę komisję.
Alt. 18. Na odbywanie synodów pozwala rząd. Przed publikacją uchwał
synodalnych należy przedstawić je komisji.
Art. 19. Bez pozwolenia rządu i uzyskania jego zgody biskupi nie mogą
ogłaszać bulli papieskich28.
W następnych latach kom isja przypom inała rozporządzenie cesarskie.
W 1819 r. nam iestnik Królestwa, J. Zajączek, pow odow any doniesieniem
hrabiego Kalińskiego, przedstawiciela Rosji przy Watykanie, zakazał wysy
łania do Rzymu „niewłaściwą drogą" próśb o dyspensy. W 1820 r. na polece
nie komisji rządowej biskupi ogłosili księżom, iż: wszelką korespondencję z
Rzymem mają kierować do biskupa a ten do komisji rządowej; nieposłuszni
zostaną surowo ukarani; przesłane z Rzymu łaski i dyspensy nie będą uzna
wane; należy podawać rządow i nazwiska księży uchybiających praw u. W
1823 r. na żądanie wielkiego księcia Konstantego komisja rządowa ponowiła
ostrzeżenie, podobnie w 1830 i 1835 r. W 1865 r. administrator diecezji war
szaw skiej, bp Rzewuski przekazał biskupom m etropolii w arszaw skiej po
świadczoną przez siebie kopię z pisma nuncjusza apostolskiego w Wiedniu.
Papież upoważniał biskupów Królestwa Polskiego do przyjęcia jurysdykcji
nad zakonam i. Rząd uznał poczynania bpa Rzew uskiego jako sprzeczne z
art. 3 ukazu z 6/18 III 1817 r. i nakazał zwrot kopii nuncjusza, co biskupi
uczynili29.
Jeszcze 2 XII 1910 r. minister spraw wewnętrznych powiadomił bisku
pów, iż encykliki, dekrety i inne akty papieskie wysyła przedstawiciel Rosji
przy Watykanie. Są ponadto Acta Apostolicae Sedis. I te przesyła m inister
stwo spraw wewnętrznych, inaczej nie obowiązują. Stosowanie się do nich,
zwłaszcza gdy kolidują z prawem państwowym , jest surowo zabronione30.
Można tu wspomnieć, iż w 1842 r. car Mikołaj I polecił, aby duchowni zw ra
27 ArŁm, II sygn. 148 k. 14.
28 ArŁm, II sygn. 498 k. 1.
24 ArŁm, II sygn. 148 k. 36, 48, 68;II sygn. 35 k. 53; II sygn. 150 k.
183.
30 A rchiw um Państwowe w Białymstoku. Kancelaria gubernatora łom żyńskiego, sygn. 5 k.
109, 11 (), P . K u b i c k i , Bojownicy kaplani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w lalach 1861-1915, cz.
1.1.1, Sandom ierz 1933, s. 140.
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cali się do tronu jedynie za pośrednictwem „ustanowionej zwierzchności du
chow nej”31.
W zakończeniu należy stwierdzić, iż papieża byli mało obecni w świa
dom ości w iernych K rólestw a Polskiego. K rótkie do n iesien ia z R zym u,
przedłużone modłami za zmarłych i o błogosławieństwo dla nowowybranych
papieży przypominały katolikom o istnieniu następców św. Piotra. Za to wierni
słyszeli ciągle o władcach świeckich a nawet o całej rodzinie panującej.

COM M UNICAZIONE DELLE NOTIZIE SULLA ELEZIONE E SU L
LA M ORTE DEI PAPI NEL REGNO DELLA POLONIA
RIASSUNTO
Dalla fine del XV1I1 secolo fino a prima guerra mondiale c ’erano nove
papi. L ’elezione e la morte di loro erano grande avvenimento nella Chiesa.
C lero e fedeli venivano a sapere dei loro vescovi, questi invece in modo
ufficiale dal governo. I vescovi con propria l ’autorità potevano informare le
parrocchie del fatto solamente dopo aver ricevuto permesso dal governo. In
tutte le chiese parrocchiali e quelle guidate dai religiosi si celebravano le fun
zioni in occasione della morte oppure della elezione del pontefice. Alcune
volte suonavano le campane, і sacerdoti celebravano in modo privato alcune
S. Messe, cantavano con il popolo Te Deum nelle intenzioni del ncoeletto,
durante alcune domeniche invitavano il popolo alla preghiera. I fedeli senti
vano parlare dei papi di solito nei momenti della elezione e della morte di
loro. Inoltre і fedeli venivano informati nel 1814 per motivo del ritorno di Pio
VII dalla Francia a Rom a, cinquantesim o anniversario del sacerdozio e in
seguito del vescovado di Leone XIII, ogni 25 anni in occasione dell'anno di
giubileo; invece del Concili Vaticano I non si é detto niente.
Nelle chiese si pregava più per la famiglia regnante e addirittura per gli
alti ufficiali statali che per і papi. Queste celebrazioni chiamate „del corte” si
sono divulgate sotto il governo degli zar. Nella memoria dei cattolici rimane
va tutta la dinastia dei Romanov. Alla preghiera del clero с dei fedeli veniva
no raccomandati і vescovi defunti della propria diocesi, qualche volta anche
altri vescovi della provincia ecclesiastica di Varsavia, raramente della provin
cia di Gniezno e di Leopoli.
L ’autore ha constatato che і papi erano in modo limitato presenti nella
mente dei fedeli del Regno Polacco. Brevi notizie provenienti da Roma, se
guite dalle preghiere per і defunti e per і neoeletti pontefici ricordavano ai
cattolici della esistenza dei successori di San Pietro. Al contrario і fedeli sen
tivano parlare continuamente delle autorità statali.
11 ArŁm, II sygn. 34 k. 31.
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