
Rozdzia∏ IV

S¸UGA BO˚EGO MI¸OSIERDZIA

Przed wo jen ny P∏ock, mi mo ˝e by∏ sie dzi bà sta ro stwa i gar ni zo nu
oraz sto li cà sta rej Die ce zji ze zna nym i ce nio nym Se mi na rium Du chow -
nym, za li cza∏ si´ do nie wiel kich, pro win cjo nal nych miast II Rzecz -
po spo li tej. ˚y cie up∏y wa ∏o tu ra czej ci cho i spo koj nie… A jed nak
po Êród tej ci szy i spo ko ju jak by doj rze wa ∏o i od zy ski wa ∏o no wy blask
sta re s∏o wo chrze Êci jaƒ skiej cy wi li za cji: mi se ri cor dia, mi ∏o sier dzie…

To w∏a Ênie w P∏oc ku, 2 sierp nia 1893 r., M. F. Ko z∏ow ska, jed na
z có rek du cho wych b∏. Ho no ra ta i za ∏o ̋ y ciel ka Zgro ma dze nia Sióstr
Ubo gich Âwi´ tej Mat ki Kla ry, mia ∏a us∏y szeç w ko Êcie le Êw. Ja na
Chrzci cie la s∏o wa, ˝e ra tun kiem dla za gu bio ne go Êwia ta, a zw∏asz cza
du cho wieƒ stwa, jest wia ra w Wiel kie Bo ̋ e Mi ∏o sier dzie. S∏o wa mi ∏o -
sier dzie, Dzie ∏o Wiel kie go Mi ∏o sier dzia b´ dà od tàd klu czo we dla za -
ini cjo wa ne go przez mat k´ Ma ri´ Fran cisz k´ ru chu ma ria wic kie go. Po
dzie si´ ciu la tach sta ∏o si´ jed nak nie szcz´ Êcie  – ruch, któ ry po czàt ko wo
wzbu dza∏ za in te re so wa nie po bo˝ no Êcià swo ich cz∏on ków, dzie ∏a mi
spo ∏ecz ny mi i umi ∏o wa niem ubó stwa, zna laz∏ si´ po za Ko Êcio ∏em.
Wkró ce wza jem ne mu ro zej Êciu za cz´ ∏y to wa rzy szyç klà twy, oskar ̋ e -
nia, in wek ty wy i nie na wiÊç. Spra wa przez ca ∏e przed wo jen ne la ta k∏a -
d∏a si´ cie niem na Ko Êcie le p∏oc kim i na sa mym mie Êcie, tym bar dziej
˝e „re for ma tor skie”, a cz´ sto po prostu dziwne dzia ∏a nia ab pa Ko -
wal skie go, prze ∏o ̋ o ne go ge ne ral ne go ma ria wi tów, do star cza ∏y wcià˝
no wych ar gu men tów con tra. Na wet dzi siaj trud no jest pi saç o tym
spo koj nie i obiek tyw nie, bez oba wy, by ko goÊ nie zra niç…

85



Ale w la tach trzy dzie stych, kie dy ruch ma ria wic ki prze ̋ y wa∏ swój
bo le sny kry zys, w sta rej sto li cy Ma zow sza  – w zu pe∏ nej ci szy  – zo sta -
∏a za pi sa na in na, ta jem ni cza kar ta dzie jów Bo ̋ e go Mi ∏o sier dzia. Oto
w czerw cu 1930 r. do P∏oc ka zo sta ∏a skie ro wa na s. Fau sty na Ko wal ska,
dwu dzie sto pi´ cio let nia za kon ni ca ze Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki
Bo ̋ ej Mi ∏o sier dzia. Trzy sta, czte ry sta kro ków od do mu przy Do -
brzyƒ skiej 8, gdzie ro dzi∏ si´ ma ria wi tyzm, ist nia∏ pro wa dzo ny przez
po pu lar ne „mag da len ki” Za k∏ad Wy cho waw czy Êw. Anio ∏a Stró ̋ a
dla dziew czàt za gu bio nych pod wzgl´ dem mo ral nym i ma te rial nym.
Za ∏o ̋ y∏ go w 1891 r. ks. A. J. No wo wiej ski. Do pro wa dze nia te go
dzie ∏a póê niej szy Pa sterz P∏oc ki po wo ∏a∏ In sty tut Bo ̋ ej Mi ∏o Êci, zgro -
ma dze nie bez ha bi to we na pra wie die ce zjal nym. Po pew nym cza sie in -
stu tut po ∏à czy∏ si´ z do Êwiad czo nym w pro wa dze niu ta kiej pra cy
Zgro ma dze niem Sióstr Mat ki Bo ̋ ej Mi ∏o sier dzia.

Sio stra Fau sty na zo sta ∏a skie ro wa na do pra cy w kuch ni w Za k∏a -
dzie. Wkrót ce oka za ∏o si´ jed nak, ˝e by∏ to trud po nad jej si ∏y  – wy -
czer pa na za kon ni ca zna la z∏a si´ na wy po czyn ku w gospodarstwie Zgro -
ma dze nia w Bia ∏ej pod P∏oc kiem. Po zo sta ∏a tam do koƒ ca 1930 r.
W 1931 r. spo ty ka my jà zno wu w Za k∏a dzie Êw. Anio ∏a Stró ̋ a P∏oc ku,
gdzie pra cu je w pie kar ni i w skle pie. 22 lu te go otrzy mu je pierw sze
z licz nych ob ja wieƒ zwià za nych z jej ˝y cio wà mi sjà se kre tar ki i g∏o si -
ciel ki Mi ∏o sier dzia Bo ̋ e go. Wie czo rem, kie dy by ∏am w ce li  – za pi sze
w „Dzien nicz ku”  – uj rza ∏am Pa na Je zu sa ubra ne go w sza cie bia ∏ej. Jed -
na r´ ka wznie sio na do b∏o go s∏a wieƒ stwa, a dru ga do ty ka sza ty na pier -
siach. Z uchy le nia sza ty na pier siach wy cho dzi ∏y dwa wiel kie pro mie nie,
je den czer wo ny, a dru gi bia ∏y. W mil cze niu wpa try wa ∏am si´ w Pa na,
du sza mo ja by ∏a prze j´ ta bo jaê nià, ale i ra do Êcià wiel kà. Po chwi li po -
wie dzia∏ Je zus: „Wy ma luj ob raz we d∏ug ry sun ku, któ ry wi dzisz, z pod -
pi sem: Je zu, ufam To bie. Pra gn´, aby ten ob raz czczo no naj pierw w ka -
pli cy wa szej i na ca ∏ym Êwie cie.

Sio stra Fau sty na po sz∏a z tym do swo je go p∏oc kie go spo wied ni ka.
By∏ nim praw do po dob nie wie lo let ni pro fe sor i rek tor na sze go Se mi -
na rium, wspo mi na ny ju˝ przy ja ciel Bi sku pa Le ona  – ks. Wa c∏aw
Je zu sek. Ale do k∏ad nie nie wia do mo  – rów nie do brze móg∏ to byç ks.
A. Mo dze lew ski lub ks. L. Wil koƒ ski, póê niej si wspó∏uczestnicy dro gi
krzy ̋ o wej Bi sku pów M´ czen ni ków P∏oc kich. Spo wied nik odpo wie -
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dzia∏ tak, jak pew nie ka˝ dy z nas by po wie dzia∏: Ma luj ob raz Bo ̋ y
w du szy swo jej. Ale Sio stra us∏y sza ∏a od Je zu sa: Mój ob raz w du szy
two jej jest. Ja pra gn´, aby by ∏o Mi ∏o sier dzia Êwi´ to. Chc´, aby ten ob -
raz, któ ry wy ma lu jesz p´dz lem, ˝e by by∏ uro czy Êcie po Êwi´ co ny w pier-
w szà nie dzie l´ po Wiel ka no cy, ta nie dzie la ma byç Âwi´ tem Mi ∏o sier -
dzia. Pra gn´, a˝e by ka p∏a ni g∏o si li to wiel kie Mi ∏o sier dzie Mo je… Pa -
là mnie p∏o mie nie Mi ∏o sier dzia…240

Pra gn´, aby ten ob raz czczo no naj pierw w ka pli cy wa szej i na ca ∏ym
Êwie cie…, pra gn´, aby by ∏o Mi ∏o sier dzia Êwi´ to…, pra gn´, a˝e by ka -
p∏a ni g∏o si li to wiel kie Mi ∏o sier dzie Mo je… Pra gn´… pa là mnie p∏o -
mie nie Mi ∏o sier dzia… DziÊ P∏ock szczy ci si´ ty mi kil ko ma zda nia mi
i du ̋ o czy ni, aby s∏o wom Je zu sa sta ∏o sie za doÊç. Ale jak by ∏o wte dy?
Czy któ ryÊ ze spo wied ni ków roz ma wia∏ po za kon fe sjo na ∏em z sio strà
Fau sty nà o Bo ̋ ym Mi ∏o sier dziu, o tym prze s∏a niu? Czy coÊ o ob ja -
wie niach i ˝y cze niach do sz∏o do Bi sku pa No wo wiej ski go lub Bi sku -
pa We tmaƒ skie go? Czy by∏ ja kiÊ zwià zek w wiel kich pla nach Opatrz -
no Êci mi´ dzy dwo ma wo ∏a nia mi o Wiel kie Bo ̋ e Mi ∏o sier dzie, któ re
na prze strze ni nie spe∏ na pó∏ wie cza roz le g∏y si´ w sta rym ma zo wiec -
kim mie Êcie? Nie wie my  – szpe ra li Êmy w pi smach za rów no ka to lic -
kich, jak i ma ria wic kich z tam te go okre su, i nic nie zna leê li Êmy.
Pew nie ju˝ si´ nie do wie my…

Wróç my do po sta ci Bi sku pa We tmaƒ skie go. A w∏a Êci wie nie mu -
si my wra caç… W je go po s∏u gi wa niu bi sku pim cha rak te ry stycz ny jest
na cisk, ja ki k∏ad∏ w∏a Ênie na mi ∏o sier dzie, na teo lo gi´ mi∏osierdzia
i prak ty k´. Nie wàt pli wie p∏y nà∏ on z oso bi ste go ws∏u chi wa nia si´ Bi sku -
pa w Je zu so we Pra gn´… A mo ̋ e by∏ zna kiem pod j´ cia te go, co ja koÊ
zo sta ∏o za nie dba ne i na co ruch ma ria wic ki w pierw szej fa zie s∏usz nie
zwra ca∏ uwa g´? W ka˝ dym ra zie w die ce zji p∏oc kiej s∏o wa ca ri tas, mi -
∏o sier dzie zna czy ∏y wte dy na praw d´ wie le i by ∏a w tym du ̋ a za s∏u ga
Bi sku pa Le ona. Mi ∏o sier dzie sta no wi ∏o zresz tà  – jak po ka za li Êmy  –
sta ∏à cech´ ca ∏e go je go ˝y cia, „czàst k´”, któ rà szcze gól nie uko cha∏.
To dla te go w ty tu le te go roz dzia ∏u nie za pi sa li Êmy, jak w po zo sta ∏ych,
cza so okre su, o któ ry nam cho dzi. Wi´ cej jesz cze, mi ∏o sier dzie by ∏o tà
„czàst kà”, któ ra ni gdy nie zo sta ∏a mu ode bra na  – w obo zie dzia∏ dow -

240 B∏. Fau sty na, Dzien ni czek, 47 -50.
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skim sta ∏a si´ je go co dzien nà ko mu nià, zjed no cze niem z Tym, któ ry
jest w ka˝ dym g∏od nym, cho rym, na gim, w wi´ zie niu…

Szki co wa nie teo lo gii mi ∏o sier dzia

Gdy wer tu je my li sty, kon fe ren cje, ode zwy i wresz cie te sta ment Bi -
sku pa Le ona, zda je si´ nam, ˝e wi dzia∏ on w mi ∏o sier dziu na tu ral ny
j´ zyk chrze Êci jaƒ stwa. Ten j´ zyk zo sta∏ jed nak za po mnia ny i S∏u ga
Bo ̋ y sta ra∏ si´ go przy wo ∏aç na po wrót do chrze Êci jaƒ skiej mo dli twy,
a przede wszyst kim do prak ty ki. Mo˝ na przy pusz czaç, ˝e w∏a Ênie ta -
ka myÊl przy Êwie ca ∏a mu, gdy w 1939 r. po sta no wi∏ opu bli ko waç
zbiór 52 kon fe ren cji pod wspól nym ty tu ∏em „Mi ∏o sier dzie”.241 Dzi´ ki
tej ksià˝ ce mo ̋ e my dziÊ po znaç je go g∏o szo ne przez wie le lat or´ dzie
– or´ dzie apo sto ∏a chrze Êci jaƒ skie go mi ∏o sier dzia.

W s∏o wie wst´p nym Biskup pod kre Êli∏: Âwiat dzi siej szy da le ko od -
szed∏ od mi ∏o Êci Chry stu so wej. Na wet do te go do sz∏o, ˝e za miast mi ∏o -
Êci chce po sta wiç za sa d´ nie na wi Êci kla so wej. Sza tan ma w tym dzie le
swych gor li wych apo sto ∏ów. Krà ̋ y w ten spo sób szu ka jàc ko go by po -
˝ar∏, a chcia∏ by po ̋ reç ludz koÊç ca ∏à, od ku pio nà mi ∏o Êcià Chry stu so wà
na krzy ̋ u. Dzie je si´ to naj wi´ cej mo ̋ e dla te go, ˝e mi ∏oÊç Chry stu so wa
jest za ma ∏o ro zu mia na. Na wet wy znaw cy Chry stu so wi ma ∏o wni ka jà
i ser cem roz wa ̋ a jà mi ∏oÊç i jej dzie ∏a. Wsku tek te go od dzie lo no mi ∏o -
sier dzie od mi ∏o Êci. Mi ∏o sier dzie Êwiat chce na zwaç hu ma ni ta ry zmem,
a z praw dzi wym mi ∏o sier dziem Chry stu so wym chce ze rwaç na za wsze.242

Ale to nie tyl ko ko mu nizm jest wi nien. Bi skup Le on su ro wo oskar ̋ a
rów nie˝ nie zdro wy ka pi ta lizm, któ ry zbie ra bo gac twa, nie li czàc si´
z tym, ˝e ma obo wià zek, co zby wa, daç na ubo gich.243 Nie szcz´ dzi te˝

241 P∏ock, Wy daw nic two Ksi´ gar ni Die ce zjal nej „Ca ri tas”, 341 ss. Ana li zie teo lo -
gicz nej kon fe ren cji Bi sku pa We tmaƒ skie go na te mat mi ∏o sier dzia, a zw∏asz cza ar gu -
men tów, za po mo cà któ rych za ch´ ca∏ do prak ty ko wa nia cno ty chrze Êci jaƒ skie go mi -
∏o sier dzia, wi´ cej uwa gi po Êwi´ ci li: T. Dursz le wicz, Bi sku pa Le ona We tmaƒ skie go
dzia ∏al noÊç cha ry ta tyw na i jej teo lo gicz na mo ty wa cja, dz. cyt., s. 45-63; W. Ze mbrzu -
ski, Teo lo gia mi ∏o Êci mi ∏o sier nej w uj´ ciu Bi sku pa Le ona We tmaƒ skie go, art. cyt., s.
131-135.

242 Bp L. We tmaƒ ski, Mi ∏o sier dzie, dz.cyt., s. 5 (w przy to cze niach uwspó∏ cze Ênia -
my j´ zyk).
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gorz kich s∏ów lu dziom Ko Êcio ∏a, któ rzy za po mnie li o za sa dzie, stwo -
rzo nej przez Je zu sa na tle przy po wie Êci o mi ∏o sier nym Sa ma ry ta ni nie
i jak re fren po wra ca jà cej w ksià˝ ce: Idê i ty czyƒ po dob nie.244 Kto za tem
che uzdro wiç bar dzo cier pià cy or ga nizm Cia ∏a Mi stycz ne go Chry stusa,
ten nie uczy ni te go bez prak ty ki mi ∏o sier dzia.245

Nic wi´c dziw ne go, ˝e ce lem na ucza nia Bi sku pa by ∏o ufor mo wa nie
wy trwa ∏ych i gor li wych apo sto ∏ów praw dzi we go Mi ∏o sier dzia Chrze Êci -
jaƒ skie go. Sta ra jàc si´ wska zaç przy k∏a dy prak ty ko wa nia mi ∏o sier -
dzia, od wo ∏y wa∏ si´ do przy k∏a du Chry stu sa, Ma ryi, pierw szych
chrze Êci jan i wiel kich Êwi´ tych, na wet nie ka no ni zo wa nych, na przy -
k∏ad zmar ∏e go dwadzieÊcia trzy lata wcze Êniej Al ber ta Chmie low skie -
go, naj wi´k sze go cz∏o wie ka na sze go wie ku.246

Jed nak ̋ e swo istym mot tem ca ∏ej swo jej teo lo gii mi ∏o sier dzia bp
We tmaƒ ski uczy ni∏ s∏o wa Je zu sa: Bàdê cie mi ∏o sier ni, ja ko Oj ciec
w a s z mi ∏o sier ny jest (¸k 6, 36), od któ rych roz po czà∏ ksià˝ k´ i któ -
ry mi jà za mknà∏.247 W je go od wa˝ nej teo lo gii Oj ciec nie bie ski, Oj ciec
mi ∏o sier dzia jest kil ka krot nie na zy wa ny nie skoƒ czo nie mi ∏o sier nym
Ja∏ mu˝ ni kiem.248 Syn Bo ̋ y na to miast to Ten, któ ry zba wi∏ nas przez
swo jà ja∏ mu˝ n´, swo jà ofia r´.249 Bóg w ta jem ni cy Wcie le nia i Od ku pie -
nia nie tyl ko ja∏ mu˝ ni kiem sta∏ si´, ale i ja∏ mu˝ nà. S∏usz nie wi´c i w tym
zna cze niu po wie dzieç mo ̋ e my, ˝e «Bóg jest mi ∏o Êcià».250 Nie zna czy to
wca le, ˝e au tor po su wa si´ tak da le ko, ˝e by mó wiç o „cier pie niu
Bo ga”, jak to czy ni wie lu wspó∏ cze snych. Idzie in nà dro gà. Gdy na
przy k∏ad za sta na wia si´ nad tym, ja kie jest mi ∏o sier dzie Bo ga, py ta:
Czy ta kie, jak w cz∏o wie ku? Czy Pan Bóg od czu wa jak s∏a by cz∏o wiek
˝a ∏oÊç i nie do sta tek? Po wia da jà, ˝e cz∏o wiek od czu wa bra ki ludz kie, n´ -
dz´ bliê nie go wte dy, gdy sam te go do zna∏. Ale praw dzi we mi ∏o sier dzie
da je ja∏ mu˝ n´ nie za le˝ nie od w∏a snych prze ̋ yç.

243 Tam ̋ e, s. 151.
244 Por. tam ̋ e, np. s. 18, 253.
245 Tam ̋ e, 167.
246 Tam ̋ e, s. 127.
247 Por. tam ̋ e, s. 7; 337.
248 Por. tam ̋ e, s. 19 -27.
249 Tam ̋ e, s. 23.
250 Tam ̋ e, s. 10.
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Bóg sam w so bie jest pe ∏en wszel kiej chwa ∏y i bo gactw, a ja∏ mu˝ n´
da je cz∏o wie ko wi, gdy wi dzi, ˝e ˝e ten sam jej po trze bu je. I wy pe∏ nia
Bóg to, cze go cz∏o wie ko wi nie do sta je.

A czy ni to dla te go, ˝e na wie ki mi ∏o sier dzie Je go.
Idê i ty czyƒ po dob nie.251

W prze ko na niu Bi sku pa We tmaƒ skie go mi ∏o sier dzie w cz∏o wie ku
jest Êci Êle zwià za ne ze stwo rze niem na ob raz i po do bieƒ stwo Bo ̋ e.
Jest wi´c za rów no ob da ro wa niem i za da niem  – za da niem udo sko na la -
nia te go, co nie do sko na ∏e, czy li usu wa nia bra ków w bliê nich. […]. A nie
tyl ko udo sko na la […] cz∏o wie ka, któ re mu przy cho dzi z po mo cà, usu -
wa je go brak, ale czy ni go zdol nym do wy ko ny wa nia dal sze go do bra, do
wy Êwiad cza nia do brych uczyn ków tym, któ rych spo tka na swej dro dze.

Pan Bóg przez swo je mi ∏o sier dzie w naj wy˝ szym stop niu ujaw nia
swà wszech moc. Wszel kie cu da  - to dzie ∏o mi ∏o sier dzia Bo ̋ e go, któ re
wszech moc wy ko nu je. I w cz∏o wie ku naj wy˝ sza do sko na ∏oÊç w sto sun ku
do bliê nich ujaw nia si´ przez mi ∏o sier dzie. […]

Czym by∏ by su chy ro zum cz∏o wie ka, gdy by go mi ∏o sier dzie nie
wspar ∏o, nie da ∏o mu ela stycz no Êci i sub tel no Êci?

Czym by ∏a by wo la ludz ka, gdy by wy ko ny wa ∏a tyl ko to, cze go od niej
wy ma ga tyl ko mar twa spra wie dli woÊç, gdy by mi ∏o sier dzie nie da wa ∏o
jej en tu zja zmu, po lo tu i […] g∏´ bi […]?

Wresz cie, czym by ∏o by uczu cie, gdy by po zo sta ∏o wÊród w∏a snych bez -
ce lo wych po ry wów, gdy by mi ∏o sier dzie nie wska za ∏o mu w∏a Êci we go
przed mio tu  – po Êwi´ ce nia si´ dla bliê nie go w∏àcz nie do wy ̋ yn he ro -
izmu? 252

Dla te go szcze gól nym za da niem Ko Êcio ∏a jest cià g∏e po bu dza nie
do ˝y cia cno tà mi ∏o sier dzia i wy cho wy wa nie do mi ∏o sier dzia na co
dzieƒ. Bi skup We tmaƒ ski two rzy pro gram te go wy cho wa nia w Êwie tle
sied miu uczyn ków co do du szy i co do cia ∏a, po Êwi´ ca jàc im kil ka na -
Êcie kon fe ren cji. Te czter na Êcie mi ∏o sier nych uczyn ków  – stwier dza  – to
w∏a Êci wie pro gram pra cy mi ∏o Êci chrze Êci jaƒ skiej. Sze ro kie po le dzia ∏a -
nia. Mi ∏oÊç chrze Êci jaƒ ska nie mo ̋ e si´ skar ̋ yç na brak pra cy.253

251 Tam ̋ e, s. 18.
252 Tam ̋ e, s. 44 -45.
253 Tam ̋ e, s. 62.
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W ostat niej cz´ Êci ksià˝ ka za wie ra wska za nia bar dzo prak tycz ne.
Do ty czà one dro giej Bi sku po wi idei mi ∏o sier dzia zor ga ni zo wa ne go,
za daƒ cen tra li die ce zjal nej Ca ri tas, or ga ni za cji od dzia ∏ów Ca ri tas
w pa ra fiach, form prze ̋ y wa nia dnia cho rych i ty go dnia mi ∏o sier dzia,
mi ∏o sier dzia w Ak cji Ka to lic kiej i in nych sto wa rzy sze niach.

Pre zes „Ca ri tas”

Bi skup We tmaƒ ski od po czàt ku swe go po s∏u gi wa nia po tra fi∏
umie j´t nie po mna ̋ aç swój oso bi sty cha ry zmat i za ch´ caç in nych do
nie sie nia po mo cy ubo gim P∏oc ka i Die ce zji. Zna mien nym przy k∏a dem
te go jest w∏à cze nie w dzie ∏o mi ∏o sier dzia dwóch bra ci  – ka p∏a nów: ro -
dzo ne go – wspo mnia ne go ju˝ ks. Hen ry ka We tmaƒ skie go, pro bosz -
cza pa ra fii Prze wa ∏y w die ce zji ¸uc kiej, oraz stry jecz ne go  – ks. Pio tra
Wit maƒ skie go z Chi ca go. W jed nym z li stów z 1930 r. Biskup za pi sa∏:
Wczo raj wie czo rem, po po wro cie z Na siel ska, zna la z∏em list na biur ku,
list z Ame ry ki, w któ ry brat mi pi sze „Prze sy ∏am Ci 500 do la rów do
roz po rzà dze nia na sio stry.” […] A on tak wie rzy w mo dli twy; po wia -
da, ˝e sie ro tom ze Sta ni s∏a wów ki ˝y cie za wdzi´ cza, bo ten okr´t, któ -
rym mia∏ je chaç, roz bi∏ si´, a on mia∏ po dró˝ uda nà. Z ko lei ks. H. We -
tmaƒ ski, krót ko przed swo jà Êmier cià, pi sa∏ w li Êcie do s. S. G∏o dow -
skiej: […] tak spo dzie wam si´ od zy skaç zdro wie, ˝e ju˝ wy bie ram si´
w du chu zdro wy, sto sow nie do po sta no wie nia, ja kie uczy ni ∏em, na Sta -
ni s∏a wów k´, by za cne sio stry i sie rot ki mia ∏y co dzien nie Msz´ Âwi´ tà
i mo g∏y cz´ Êciej przy st´ po waç do Sto ∏u Paƒ skie go. […] Ale tak, czy
owak, gdy mi tyl ko Bóg da zdro wie, je ̋ e li Sta ni s∏a wów ka nie wzgar dzi
mnà, sta n´ si´ w∏a sno Êcià Sta ni s∏a wów ki.254

254 Por. AGS¸NMPN, Ste fa nia G∏o dow ska, Li sty bpa We tmaƒ skie go do sio stry S.
G∏o dow skiej, List nr 2 z 1 V 1930 r., DII; tam ̋ e, Li sty ks. H. We tmaƒ skie go do sio -
stry S. G∏o dow skiej, List nr 2 z 27 IX 1927 r., DII. W nie któ rych li stach Bi sku pa za -
cho wa ∏y si´ wzmian ki Êwiad czà ce o tym, ˝e tak ̋ e je go stryj Teo fil Wit maƒ ski, za -
miesz ka ∏y w Sta nach Zjed no czo nych (oj ciec ks. H. Wit maƒ skie go), po ma ga∏ w roz -
wi ja niu dzie∏ mi ∏o sier dzia w P∏oc ku. Por. tam ̋ e, List nr 3 z 5 V 1930 r. i nr 5 z 10
V 1930 r., F III.
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Ale przy szed∏ czas na na jesz cze wi´k sze roz pa la nie cha ry zma tu.
W P∏oc ku od daw na do brze dzia ∏a ∏o To wa rzy stwo Do bro czyn no Êci.
W cza sie I woj ny Êwia to wej je go struk tu ry zo sta ∏y jed nak w znacz nej
mie rze znisz czo ne, tak ˝e swo jà dzia ∏al noÊç pro wa dzi ∏o g∏ów nie na
ba zie do ta cji z Ko mi te tu Oby wa tel skie go, Pod ko mi te tu Po znaƒ skie -
go, Ra dy Opie kuƒ czej i Ko mi te tu Pol sko -Ame ry kaƒ skie go. Po za -
koƒ cze niu dzia ∏aƒ wo jen nych rów nie˝ te Êrod ki zo sta ∏y wstrzy ma ne.

W 1918 r. pre ze sem To wa rzy stwa zo sta∏ ks. A. P´ ski, spraw ny
dzia ∏acz i za s∏u ̋ o ny or ga ni za tor ˝y cia spo ∏ecz no -oÊwia to we go na
Ma zow szu P∏oc kim. No wy pre zes o˝y wi∏ struk tu ry, zdo by∏ no we fun -
du sze i utrzy ma∏ agen dy: ochron k´  – in ter nat dla dziew czàt, ochron -
k´ dla ch∏op ców oraz przy tu ∏ek dla star ców. Nie ste ty, 19 mar ca 1930 r.
ks. P´ ski zmar∏.255 I zno wu naj w∏a Êciw sze go kan dy da ta na to miej sce
do strze ̋ o no w oso bie Bi sku pa Le ona. 26 ma ja 1930 r. w li Êcie do s. Ste -
fa nii G∏o dow skiej Bi skup pi sa∏: Chcà mnie tu zro biç pre ze sem do bro czyn -
no Êci w P∏oc ku. Nie wiem jesz cze co zro biç. Mam ocho t´, bo mo˝ na by coÊ
zro biç, ale czy si´ uda coÊ zro biç? Niech si´ sio stra na t´ in ten cj´ po -
mo dli.256 Po bli sko dwóch mie sià cach, 17 lip ca 1930 r., na pod sta wie
jed no myÊl ne go wy ni ku g∏o so wa nia, po pro szo no Bi sku pa o przy j´ cie
sta no wi ska pre ze sa.257 W kie ro wa niu do bro czyn no Êcià ka to lic kà w P∏oc -
ku mia ∏a go wspie raç po wo ∏a na rów nie˝ te go sa me go dnia Ra da.258

To wa rzy stwo li czy ∏o wów czas 147 cz∏on ków. Wkrót ce po ob j´ ciu
funk cji pre ze sa, Bi skup przy stà pi∏ do pra cy nad od no wie niem sta tu -
tu. Owo cem je go wy si∏ ków by ∏o za twier dze nie przez Ar cy bi sku pa
A. J. No wo wiej skie go w dniu 1 stycz nia 1932 r. sta tu tu, mo cà któ re -
go To wa rzy stwo Do bro czyn ne zo sta ∏o prze kszta∏ co ne w Ka to lic kie

255 Por. S. G∏o dow ska, Ca ri tas P∏oc ka. Pi´ç dzie si´ cio let nia dzia ∏al noÊç Ka to lic kie -
go To warz. Do bro czyn no Êci w P∏oc ku 1881-1931, P∏ock 1931, s. 33-35; tak ̋ e T.
Dursz le wicz, dz. cyt., s. 21.

256 Por. tam ̋ e, List nr 7 z 26 V 1930 r., F III.
257 S. G∏o dow ska, Ca ri tas P∏oc ka…, dz. cyt., s. 35. Por. W. Gó ral ski, Ka to lic kie To -

wa rzy stwo Do bro czyn no Êci Die ce zji P∏oc kiej „Ca ri tas” w Êwie tle Sta tu tu z 1932 ro -
ku, „No tat ki P∏oc kie” (1989) nr 4, s. 14-15.

258 W jej sk∏ad we szli: Bp L. We tmaƒ ski-pre zes, ks. pra∏. St. Fi giel ski-wi ce pre zes, R.
Bor szew ski-se kre tarz, Bli ziƒ ski-skarb nik, S. ˚ó∏ tow ski, M. Kar czew ska, A. Pli ska
Ka ra skie wicz, St. Zgli czyƒ ski, W. Ci choc ki, K. De try. Por. S. G∏o dow ska, Ca ri tas
P∏oc ka…, dz. cyt., s. 35.
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To wa rzy stwo Do bro czyn no Êci Die ce zji P∏oc kiej Ca ri tas. Dzi´ ki te mu
mo˝ na by ∏o roz wi jaç in sty tu cje cha ry ta tyw ne na ob sza rze ca ∏ej Die ce -
zji.259 Ca ri tas Die ce zji P∏oc kiej po wsta ∏a ja ko dzie wià ta or ga ni za cja
te go ty pu w Pol sce  – mo g∏a wi´c spo koj nie czer paç ze spraw dzo nych
wzo rów. Dzi´ ki or ga nicz nej pra cy Bi sku pa wkrót ce sta ∏a si´ jed nà
z naj le piej dzia ∏a jà cych w Pol sce. Po twier dze niem te go jest fakt, ˝e na
zjaz dach die ce zjal nych kie row ni ków ak cji cha ry ta tyw nych, któ re od -
by wa ∏y si´ w Po zna niu, ob ra dom prze wod ni czy∏ w 1934 r. ks. pra∏. St.
Fi giel ski z P∏oc ka w 1934 r., a w 1937 r. Bi skup L. We tmaƒ ski.

Na pod sta wie sta tu tu „Ca ri tas”, w ma ju 1932 r. zo sta∏ opra co wa -
ny Re gu la min dla pa ra fial nych wy dzia ∏ów o na zwie „Cha ri tas”.260

Mia ∏y one za za da nie or ga ni zo waç sze ro ko ro zu mia nà, „sta ∏à do bro -
czyn noÊç” na te re nie pa ra fii oraz po dej mo waç dzia ∏a nia skie ro wa ne
prze ciw ko ˝e brac twu.261 Po nad to pla ców ki pa ra fial ne sku pia ∏y w jed -
nà ca ∏oÊç ak cj´ cha ry ta tyw nà, cz´ sto pro wa dzo nà przez kil ka bractw
lub sto wa rzy szeƒ.262 Szcze gól nym okre sem ak tyw no Êci wy dzia ∏u pa -
ra fial ne go by∏ Ty dzieƒ Mi ∏o sier dzia. Mo dlo no si´ wów czas za ubo -
gich i do bro czyƒ ców, pro wa dzo no ró˝ ne go ro dza ju zbiór ki, od na wia -
no struk tu ry pra cy cha ry ta tyw nej. Bi skup oso bi Êcie an ga ̋ o wa∏ si´
w prze ̋ y wa nie Ty go dnia w P∏oc ku, prze wod ni czàc na bo ̋ eƒ stwom na
roz po cz´ cie i za koƒ cze nie. W dniu Za dusz nym na wie dza∏ wraz
z cz∏on ka mi Ra dy gro by fun da to rów i do bro dzie jów To wa rzy stwa
Do bro czyn no Êci.263

259 AGS¸NMPN, Ste fa nia G∏o dow ska, Kro ni ka…, s. 13-15.
260 Tam ̋ e.
261 Re gu la min Pa ra fjal nych Wy dzia ∏ów Ka to lic kie go Tow. Do bro czyn no Êci die ce zji

P∏oc kiej „Cha ri tas”, P∏ock 1932, s. 3. 
262 T. Dursz le wicz, dz. cyt., s. 26.
263 Tam ̋ e, s. 31. W co rocz nych spra woz da niach z dzia ∏al no Êci To wa rzy stwa Do -

bro czyn no Êci, umiesz cza no tak ̋ e in for ma cj´ o efek tach Ty go dnia Mi ∏o sier dzia.
W spra woz da niu za rok 1932 wy st´ pu je wzmian ka o tym, ˝e je dy nie 17 pa ra fii na de -
s∏a ∏o in for ma cje o prze bie gu ak cji. Od ro ku 1937 po ja wia jà si´ in for ma cje o wy ni -
kach zbió rek na te re nie die ce zji. Por. Spra woz da nie z dzia ∏al no Êci Kat. Tow. Do bro -
czyn. diec. P∏oc kiej „Ca ri tas” za r. 1935, MPP 31 (1936) nr 5, s. 219; Z dzia ∏al no Êci
Kat. Tow. Dobr. diec. P∏oc kiej „Ca ri tas” w ro ku 1936, MPP 32 (1937) nr 4, s. 166;
Spra woz da nie z dzia ∏al no Êci Kat. Tow. Dobr. Die ce zji P∏oc kiej „Ca ri tas” za 1937 rok,
nr 6, s. 292; Z ogól ne go ze bra nia Kat. Tow. Do bro czyn no Êci diec. p∏oc kiej „Ca ri tas”
w d. 24 IV 1934 r., MPP 34 (1939) nr 5, s. 253.
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Mi ∏o sier dzie zor ga ni zo wa ne

G∏ów nà tro skà Bi sku pa We tmaƒ skie go, je Êli cho dzi o Ca ri tas, by ∏o
mi ∏o sier dzie zor ga ni zo wa ne. Je go sens wy ja Ênia jà s∏o wa li stu skie ro wa -
ne go do Matki generalnej Sióstr S∏u˝ek: DziÊ pra ca cha ry ta tyw na w Ko -
Êcie le, w Pol sce za nie dba na. DziÊ nie do syç po wie dzieç jak daw niej:
„a trze ba si´ za jàç mi ∏o sier dziem” i zaj mo waç si´ mi ∏o sier dziem. Wa -
run ki zmie nio ne. DziÊ przy tych zmie nio nych wa run kach zaj mo wa nie si´
daw ne mi ∏o sier dziem w nie któ rych wy pad kach b´ dzie wprost na praw d´
szko dli we. Daw niej by ∏o mi ∏o sier dziem do raê nym i wy star cza ∏o. DziÊ
mu si byç zor ga ni zo wa ne, uspo ∏ecz nio ne, uzgod nio ne z opie kà spo ∏ecz nà,
paƒ stwo wà, sta ∏e.264 W jed nej z kon fe ren cji spo glà da∏ na t´ ide´ od
stro ny cz∏o wie ka ubo gie go: … nie zor ga ni zo wa ne mi ∏o sier dzie nie tyl ko
ma bra ki, ale jest szko dli we. Po ni ̋ a cz∏o wie ka. Ka ̋ e mu wy cià gaç r´ k´,
przy bie ra po sta w´ cz∏o wie ka wzgar dzo ne go, gdy˝ wten czas otrzy ma
wi´k szà ja∏ mu˝ n´. […] Zor ga ni zo wa ne mi ∏o sier dzie da je swo jà ja∏ mu˝ -
n´ w r´ ce tych, któ rzy po spraw dze niu roz dzie la jà dat ki naj bar dziej po -
trze bu jà cym. Na co te dy idzie ten da tek, ta ja∏ mu˝ na? Tro ja kie go ro -
dza ju roz ta cza zor ga ni zo wa ne mi ∏o sier dzie: a) da je ca∏ ko wi tà opie k´
w przy tu∏ kach star com i nie mo gà cym pra co waç ka le kom, cho rym, b)
da je wy cho wa nie i przy go to wu je do ˝y cia sie ro ty i ma ∏o let nich, nie ma -
jà cych do brych opie ku nów i c) wresz cie udzie la do raê nej, cz´ Êcio wej po -
mo cy tym, któ rzy jej chwi lo wo po trze bu jà, zw∏asz cza ro dzi nom. […]
Wresz cie, przy zor ga ni zo wa nym mi ∏o sier dzi ja∏ mu˝ na idzie na po moc
do raê nà nie tyl ko dla jed no stek, ale i dla ro dzin. Zor ga ni zo wa ne mi ∏o -
sier dzie zna wszel kà bie d´, za rów no jej roz mia ry, jak i sto su nek do in -
nych osób i ro dzin b´ dà cych w po trze bie. Da je te mu, kto na praw d´ po -
trze bu je.265

Rzecz cie ka wa, idea mi ∏o sier dzia zor ga ni zo wa ne go by ∏a bli ska rów -
nie˝ Ar cy bi sku po wi No wo wiej skie mu  – na wià za nia do te go te ma tu
zna leê li Êmy w je go licz nych li stach pa ster skich.266 Ar cy bi skup roz pa -
try wa∏ na przyk∏ad pa ra fi´ w ana lo gii do ro dzi ny. Tak jak w ro dzi nie

264 AGS¸NMPN, Ste fa nia G∏o dow ska li sty bpa We tmaƒ skie go do Mat ki Ge ne ral -
nej, list nr 4, DII.

265 L. We tmaƒ ski, Mi ∏o sier dzie, dz. cyt., s. 297-299.
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cz∏on ko wie win ni kie ro waç si´ mi ∏o Êcià, tak te˝ pa ra fia nie win ni si´
na wza jem mi ∏o waç i w po trze bie s∏u ̋ yç jed ni dru gim po mo cà267. Do -
k∏ad nie tà sa mà wi zj´ pa ra fii ja ko ro dzi ny, kie ru jà cej si´ mi ∏o sier -
dziem, mo˝ na do strzec w zna ko mi tej kon fe ren cji Bi sku pa We tmaƒ -
skie go Mi ∏o sier dzie w pa ra fii.268

Te mat mi ∏o sier dzia zor ga ni zo wa ne go by∏ do mi nan tà li stów pa ster -
skich Ar cy bi sku pa z lat: 1933, 1935, 1938. W je go prze ko na niu mi ∏o -
sier dzie zor ga ni zo wa ne mia ∏o s∏u ̋ yç te mu, aby ja∏ mu˝ na nie tra fia ∏a
do ràk sy mu lu jà cych ˝e bra ków, któ rzy wie dzà, gdzie nie ma praw dzi -
wej opie ki nad ubo gi mi i na pa stli wie wy cià ga jà ci´˝ ko za pra co wa ny
grosz269. Dla te go Pa sterz P∏oc ki od 1933 r. nie ustan nie na wo ∏y wa∏ do
two rze nia Wy dzia ∏ów Pa ra fial nych „Ca ri tas”. Ostrze ga∏ za ra zem, ˝e
kto by po wie dzia∏: u nas w∏a Ênie nie ma opie ki nad ubo gi mi, ten nie chaj
wie, ˝e ta ka pa ra fia nie jest praw dzi wie po chrze Êci jaƒ sku zor ga ni zo wa -
nà pa ra fià270. Za da niem Wy dzia ∏ów by ∏o stwa rza nie dla wszyst kich
mo˝ no Êci prak ty ko wa nia mi ∏o sier dzia, a wi´c urzà dza nie zbió rek
i im prez do cho do wych na rzecz ubo gich, spo rzà dza nie dla nich za pa -
sów, in for mo wa nie oÊrod ków opie ki spo ∏ecz nej o po trze bu jà cych,
mo dli twa, or ga ni za cja Ty go dni mi ∏o sier dzia oraz in for ma cja o praw -
dzi wym, zor ga ni zo wa nym mi ∏o sier dziu chrze Êci jaƒ skim.271 Do k∏ad nie te
sa me my Êli znaj du je my w kon fe ren cjach Bi sku pa We tmaƒ skie go. Czy
jest sens za sta na wiaç si´, kto od ko go czer pa∏? Nie. Na tym po pro stu
po le ga ∏a ta pi´k na har mo nia, któ ra to wa rzy szy ∏a wte dy ˝y ciu Die ce -
zji w naj wa˝ niej szych dzia ∏a niach apo stol skich i któ rej êró d∏em by ∏a
sym bio za dzia ∏aƒ Pa ste rza Ko Êcio ∏a P∏oc kie go i je go naj bli˝ sze go
wspó∏ pra cow ni ka.

Re ali za cja kon cep cji mi ∏o sier dzia zor ga ni zo wa ne go wy ma ga ∏a za -
pew nie nia do brze przy go to wa nych kadr do pra cy cha ry ta tyw nej.

266 Por. H. Se we ry niak, Teo lo gia spo ∏ecz na w li stach pa ster skich Ar cy bi sku pa An -
to nie go Ju lia na No wo wiej skie go. W: A. Su ski, W. Gó ral ski, T. ˚e brow ski (Red.), dz.
cyt., s. 410.

267 A. J. No wo wiej ski, List past. o mi ∏o sier dziu chrze Êci jaƒ skim, MPP 28 (1933) nr
10, 413.

268 L. We tmaƒ ski, Mi ∏o sier dzie, dz. cyt., s. 189 -195.
269 A. J. No wo wiej ski, List past. na „Ty dzieƒ Mi ∏o sier dzia”, MPP 33 (1938) nr 9, s. 405.
270 Tam ̋ e.
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Dla te go ju˝ w 1929 r. Bi skup We tmaƒ ski przy czy ni∏ si´ do skie ro wa -
nia s. S. G∏o dow skiej do Ka to lic kiej Szko ∏y Spo ∏ecz nej w Po zna niu. Za -
dba∏ tak ̋ e, aby mo g∏a póê niej od byç w Bel gii prak ty ki spe cja li stycz ne
z za kre su do bro czyn no Êci.272 S. Ste fa nia G∏o dow ska sta ∏a si´ póê niej
g∏ów nà wspó∏ pra cow ni cà Bi sku pa w pro wa dze niu ak cji mi ∏o sier dzia.

Da lej Su fra gan P∏oc ki k∏ad∏ du ̋ y na cisk na roz po zna wa nie sy tu -
acji, w ja kiej ˝y jà naj ubo˝ si i ich ro dzi ny. W tym ce lu roz wi nie to ak -
cj´ wy wia dów, któ rych rocz nie prze pro wa dza no ok. 500.273 Cz´ sto na
pod sta wie ta kie go roz po zna nia po ma ga no za in te re so wa nym w uzy -
ska niu za trud nie nia lub wy kszta∏ ce nia. Na to miast w sy tu acjach, gdy
ktoÊ wy ma ga∏ sta ∏ej opie ki, za pew nia no mu al bo opie k´ ze stro ny wy -
bra nej ro dzi ny, al bo miej sce w przy tu∏ ku. W ten spo sób Bi skup sys -
te ma tycz nie zmie rza∏ do stop nio we go li kwi do wa nia ognisk n´ dzy,
a nie je dy nie ∏a go dze nia jej skut ków.

Wresz cie Bi skup Le on trak to wa∏ cno t´ mi ∏o sier dzia ja ko nie zb´d -
ny ele ment ka˝ dej for my spo ∏ecz ne go ˝y cia chrze Êci jaƒ skie go. Wi daç
to naj le piej na przy k∏a dzie wy ma gaƒ, ja kie sta wia∏ w tym wzgl´ dzie
Ak cji Ka to lic kiej. W na szych cza sach  – twier dzi∏  – Ak cja Ka to lic ka od -
ra dza ˝y cie re li gij ne. Nic nie b´ dzie jed nak zna czy ∏a […], je ̋ e li jej nie
prze poi ak cja cha ry ta tyw na, czy li mi ∏o sier dzie chrze Êci jaƒ skie. Ak cja
Ka to lic ka w ∏o nie swo im ma roz ma ite or ga ni za cje, ka˝ da z tych or ga ni -
za cji ma swo je ce le, ale ak cjà cha ry ta tyw nà wszyst kie or ga ni za cje win -
ny si´ zaj mo waç, wszyst kie mu szà w niej braç udzia∏. Ta ki jest sto su nek
Ca ri ta su do Ak cji Ka to lic kiej. Mi ∏o sier dzie ma prak ty ko waç ka˝ dy pa -
ra fia nin, ca ∏a pra fia i ka˝ da w niej or ga ni za cja w swo im za kre sie.274

W swo jej ksià˝ ce zda wa∏ si´ pod su mo wy waç te my Êli: A wi´c i roz wój

271 Tam ̋ e.
272 W li Êcie z 20 VI 1930 r. pro si∏ Mat k´ Ge ne ral nà sióstr S∏u ̋ ek o po zwo le nie, aby

s. Ste fa nia do koƒ czy ∏a roz po cz´ te stu dia w Po zna niu, na to miast w li Êcie z 2 VII 1930 r.
za ch´ ca∏ prze ∏o ̋ o nych do wy ra ̋ e nia zgo dy na wy jazd S. G∏o dow skiej za gra ni c´
w ce lu zdo by cia do Êwiad czeƒ w pra cy cha ry ta tyw nej. AGS¸NMPN, Ste fa nie G∏o -
dow ska, li sty bpa L. We tmaƒ skie go do Mat ki Ge ne ral nej, li sty nr 1 i 2, F III.

273 Por. Spra woz da nie z dzia ∏al no Êci Kat. To wa rzy stwa Do bro czyn no Êci Die ce zji
P∏oc kiej „Ca ri tas”, MPP 29 (1934) nr 5, s. 221.

274 Por. Prze mó wie nie bpa L. We tmaƒ skie go, Opie ka nad ubo gi mi w pa ra fji. W:
Ca ri tas. Mi ∏o sier dzie chrze Êci jaƒ skie w pa ra fii, dz. cyt., s. 12.

275 L. We tmaƒ ski, Mi ∏o sier dzie, dz. cyt., s. 281.
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Ak cji Ka to lic kiej b´ dzie za le ̋ a∏ od stop nia prze po je nia jej ideà mi ∏o Êci
i mi ∏o sier dzia. I od wrot nie, gdy mi ∏oÊç usta ∏a by, usta waç b´ dzie i apo -
stol stwo.275

„Ca ri tas” w P∏oc ku i w Die ce zji

Teo lo gia mi ∏o sier dzia Bi sku pa Le ona zna la z∏a prze ∏o ̋ e nie na j´ -
zyk prak ty ki i przy czy ni ∏a si´ do zde cy do wa ne go roz wo ju dzia ∏al no -
Êci cha ry ta tyw nej w P∏oc ku i Die ce zji. Po czà tek lat trzy dzie stych to
czas g∏´ bo kie go kry zy su, któ rym do tkni´ tych by ∏o wie le kra jów
w Ame ry ki i Eu ro py. Wp∏y n´ ∏o to na gwa∏ tow ne roz sze rze nie si´ ob -
sza rów n´ dzy. Wo bec groê by g∏o du, któ ra za cz´ ∏a w 1930 r. co raz
moc niej za gra ̋ aç tak ̋ e miesz kaƒ com P∏oc ka, jed nà z pierw szych ini -
cja tyw To wa rzy stwa by ∏o re ak ty wo wa nie jesz cze te go ro ku Ta niej
Kuch ni. Nad to w ce lu po pra wie nia pogarszajàcej si´ sy tu acji ma te -
rial nej naj bied niej szych za wià za∏ si´ w grud niu 1930 r. Oby wa tel ski
Ko mi tet Nie sie nia Po mo cy G∏od nym, na któ re go cze le sta∏ wi ce pre -
zes To wa rzy stwa, ks. pra∏. St. Fi giel ski, a od wrze Ênia 1931 r. Bi skup
L. We tmaƒ ski.276 Dzi´ ki do ta cjom z ma gi stra tu, mo˝ na by ∏o w ro ku
1931 wy da waç bez p∏at nie ok. 500 po si∏ ków dzien nie.277 Dzia ∏al noÊç
Ko mi te tu trwa ∏a do 16 czerw ca 1932 r. Wspo ma ga∏ on ok. 8 000 lu -
dzi (1500 ro dzin), czy li 1/4 miesz kaƒ ców mia sta, przed g∏o dem i zim -
nem.278

A˝ do 1930 r.  – pi sze ks. T. Dursz le wicz, au tor cen ne go opra co wa -
nia po Êwi´ co ne go teo lo gii mi ∏o sier dzia i dzia ∏al no Êci cha ry ta tyw nej
Bi sku pa We tmaƒ skie go  – ˝e bra cy ob sia da li w P∏oc ku ka te dr´, fa r´
i w ka˝ dà so bo t´ w´ dro wa li do skle pów i pry wat nych miesz kaƒ, za cze -
pia li na uli cy prze chod niów, pro szàc o ja∏ mu˝ n´. Nie któ rzy z nich upra -
wia li ˝e brac two ja ko za wód. Za raz w pierw szym ro ku dzia ∏al no Êci bp
L. We tmaƒ ski po sta no wi∏ za opie ko waç si´ praw dzi wie ubo gi mi i uwol niç

276 T. Dursz le wicz, dz. cyt., s. 22.
277 Spra woz da nie Kat. To wa rzy stwa Do bro czyn no Êci „Ca ri tas”, MPP 27 (1932) nr

10, s. 420.
278 Spra woz da nie z dzia ∏al no Êci Kat. Tow. Do bro czyn no Êci die ce zji P∏oc kiej „Ca ri -

tas” za rok 1932, MPP 28 (1933) nr 11, s. 500.
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spo ∏e czeƒ stwo od na tr´c twa tych, któ rzy ˝e braç nie po win ni. Kosz to wa -
∏o to du ̋ o tru du. Trze ba by ∏o spo rzà dziç do k∏ad ny spis ubo gich, rze czy -
wi Êcie po trze bu jà cych po mo cy. Ma jàc ta ki spis, za pro si∏ bi skup w Dzieƒ
Za dusz ny w 1931 r. do sa li ja dal nej To wa rzy stwa Do bro czyn no Êci
wszyst kich ˝e bra ków. Przy sz∏o 141 osób. Ka˝ dy otrzy ma∏ obiad, struc -
l´, por cj´ kie∏ ba sy i 2 z∏. Kosz ty przy j´ cia po kry∏ z oso bi stych fun du -
szów bp L. We tmaƒ ski. Do ze bra nych prze mó wi∏ za pro szo ny spe cjal nie
ks. Wi ce rek tor T. Du blew ski, czyn ny cz∏o nek Sto wa rzy sze nia „Ca ri -
tas”. Mó wi∏ o god no Êci ka˝ de go cz∏o wie ka ja ko dziec ka Bo ̋ e go. Bp L.
We tmaƒ ski, za pew nia∏, chce si´ wa mi po oj cow sku za opie ko waç, sza nu jàc
w was t´ wiel kà god noÊç ludz kà, aby Êcie nie mu sie li w ro dzi nach sie dzieç
w po rze zi mo wej, ob le gaç ko Êcio ∏y, pu kaç od drzwi do drzwi, za cze piaç
prze chod niów, lecz by Êcie mie li sta ∏e wspar cie, po moc ko niecz nà, jak to
by ∏o w pierw szych wie kach chrze Êci jaƒ stwa. By li wte dy ubo dzy, ale nie
by ∏o ˝e bra ków i w∏ó cz´ gów”. Nie któ rzy mie li wi´c za miesz kaç w przy -
tu∏ ku, gdzie otrzy ma li ca∏ ko wi te utrzy ma nie, a in ni u swo ich ro dzin
[…]; je Êli zaÊ za s∏u gi wa li na wspar cie, obie ca no im sta ∏à po moc. W ten
spo sób z mia sta znik n´ ∏o ˝e brac two […].279

W ro ku 1931 Bi skup Le on, pia stu jàc funk cj´ prze wod ni czà ce go
Ko mi te tu Ju bi le uszo we go uczcze nia 50 -le cia Êwi´ ceƒ ka p∏aƒ skich Bi -
sku pa P∏oc kie go, przy czy ni∏ si´ do prze ka za nia Êrod ków po zo sta ∏ych
po pra cach te go ko mi te tu na or ga ni za cj´ ksi´ gar ni, któ ra roz po cz´ ∏a
swo jà dzia ∏al noÊç 7 lip ca 1932 r., a tak ̋ e Biu ra „Ca ri tas”, otwar te go
6 paê dzier ni ka. Do cho dy z ksi´ gar ni by ∏y w ca ∏o Êci prze zna cza ne na
dzie ∏a cha ry ta tyw ne. W tym sa mym ro ku „Ca ri tas” wzbo ga ci∏ si´
o dwie na st´p ne in sty tu cje: przed szko le i szwal ni´ prze zna czo nà na
szy cie no wej odzie ̋ y oraz re pe ro wa nie sta rej, zu ̋ y tej. W na st´p nym
ro ku po wsta∏ przy „Ca ri ta sie” in ter nat dla dziew czàt oraz otwar to
wy po ̋ y czal ni´ ksià ̋ ek re li gij nych. Ostat nià, za ∏o ̋ o nà przed woj nà
przez „Ca ri tas” in sty tu cjà, by∏ po wsta ∏y w 1935 r. pen sjo nat ko bie cy.280

1 wrze Ênia 1933 r. Bi skup Le on zor ga ni zo wa∏ w ko Êcie le Êw. Ja na
Chrzci cie la Dzieƒ Cho rych. Po nie wa˝ ini cja ty wa ta spo tka ∏a si´ z do -
brym przy j´ ciem, za cz´ to ta kie dni urzà dzaç co rocz nie w P∏oc ku

279 T. Dursz le wicz, dz. cyt., s. 24.
280 Tam˝e, s. 23.
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i w ró˝ nych pa ra fiach na te re nie Die ce zji.281 Od pra wia no Msz´ Âwi´ tà
i spe cjal ne na bo ̋ eƒ stwo, a na st´p nie spo tyka no si´ na wspól nym po -
si∏ ku, pod czas któ re go cho rzy otrzy my wa li tak ̋ e skrom ne pa miàt ki.282

21 lu te go 1936 r. za in au gu ro wa ∏o dzia ∏al noÊç w P∏oc ku, po wo ∏a ne
za spra wà Bi sku pa L. We tmaƒ skie go, Sto wa rzy sze nie Paƒ Mi ∏o sier -
dzia Êw. Win cen te go ≤ Pau lo. W je go sk∏ad we sz∏y w du ̋ ej mie rze
cz∏on ki nie So da li cji Ma riaƒ skiej.283 W ten spo sób zgro ma dzi ∏o si´
gro no wo lun ta riu szek, któ re  – wspó∏ pra cu jàc w miej sco wy mi od dzia -
∏a mi „Ca ri tas”  – mia ∏y pe∏ niç w pa ra fiach ro l´ apo sto ∏ek mi ∏o sier -
dzia.284 Na pierw szym miej scu sta wia no w Sto wa rzy sze niu uÊwi´ ce nie
oraz „uro bie nie” du cho we.285 Zna la z∏o to swo je od bi cie w spo so bie
pro wa dzenia spo tkaƒ, któ re za wsze roz po czy na no od wy sta wie nia
Naj Êwi´t sze go Sa kra men tu, a do pie ro po b∏o go s∏a wieƒ stwie i kon fe -
ren cji g∏o szo nej zwy kle przez Bi sku pa We tmaƒ skie go, prze cho dzo no
do omó wie nia spraw bie ̋ à cych.286

Za po da nie stra wy ubo gie mu wszyst ko bym od da∏…

W li Êcie z 9 lu te go 1932 r. Bi skup pi sa∏ do jed nej z sióstr s∏u ̋ ek:
Ni cze go nie pra gn´ na zie mi, ale za po da nie stra wy, przy odzia nie w imi´
Chry stu sa jed ne go ubo gie go, wszyst ko bym od da∏ z ra do Êcià i to, co
mam, i co by mnie mo g∏o spo tkaç do koƒ ca ˝y cia.  – Gdy pa trz´, ˝e tu
[w „Ca ri ta sie”] przy odzie wa si´ i kar mi ubo gich Chry stu so wych tak
wie lu, to si´ dzi wi´, ˝e jesz cze nikt nie ukrzy ̋ o wa ny.287 Dzi´ ki nie zwy -

281 Tam ̋ e, s. 32; Por. Rocz ne spra woz da nia z dzia ∏al no Êci Ka to lic kie go To wa rzy stwa
Do bro czyn no Êci die ce zji p∏oc kiej „Ca ri tas”: MPP 30 (1935) nr 5, s. 213; MPP 31
(1936) nr 5, s. 219; MPP 32 (1937) nr 4, s. 166; MPP 33 (1938) nr 6, s. 292; MPP 34
(1939) nr 5, s. 253.

282 Pro jekt ta kie go spo tka nia bp We tmaƒ ski da∏ w jed nej z kon fe ren cji. Por. L. We -
tmaƒ ski, Mi ∏o sier dzie, dz. cyt., s. 309-313.

283 Z. G., Wan da Gra bow ska. Wspo mnie nie, Lon dyn 1975, s. 13.
284 Sta tut Sto wa rzy sze nia Paƒ Mi ∏o sier dzia Êw. Win cen te go. Pau lo die ce zji P∏oc kiej,

P∏ock 1938, s. 4.
285 Tam ̋ e.
286 ADP, Sto wa rzy sze nie Paƒ Mi ∏o sier dzia. Pro to kó ∏y ze braƒ.
287 AGS¸NMPN, Ste fa nia G∏o dow ska, li sty bpa We tmaƒ skie go do Mat ki Ge ne -

ral nej, list nr 4, DII.
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k∏e mu od da niu, z ja kim im s∏u ̋ y∏, Bi skup We tmaƒ ski zy ska∏ po la tach
przy do mek „Oj ca ubo gich”. O uzna niu dla dzia ∏al no Êci cha ry ta tyw -
nej Su fra ga na P∏oc kie go w „Ca ri ta sie” Êwiad czy frag ment ar ty ku ∏u
za miesz czo ne go w „˚y ciu Ma zow sza” z 1935 r.: Du szà „Ca ri ta su” od
sze re gu lat jest J. E. Ks. Bi skup L. We tmaƒ ski, pod któ re go kie row nic -
twem To wa rzy stwo po wa˝ nie si´ roz wi n´ ∏o, roz bu do wa ∏o i uspraw ni ∏o
swo je in sty tu cje, w P∏oc ku zli kwi do wa ∏o ulicz nà ˝e bra ni n´, ca ∏y ruch
cha ry ta tyw ny skon cen tro wa ∏o, a na te re nie die ce zji ruch ten o˝y wi ∏o
i wpro wa dza w ra my or ga ni za cyj ne. (…) P∏ock mo ̋ e byç dum ny, ˝e ma
To wa rzy stwo, któ re z jed nej stro ny ty le do bre go dzia ∏a w ak cji nie sie nia
po mo cy ubo gim, a z dru giej bu dzi po czu cie jed nej z naj pi´k niej szych
i naj szla chet niej szych c n ó t chrze Êci jaƒ skich  – mi ∏o sier dzia.288

Mo˝ na py taç, czy Bi skup Le on We tmaƒ ski by∏ ory gi nal ny w swo -
ich ka za niach, czy je go wy k∏a dy by ∏y po ry wa jà ce, czy wi zy ta cje by ∏y
nie sza blo no we i czy mia∏ za wsze do bre ro ze zna nie w de cy zjach pa sto -
ral nych. Od po wiedê na te py ta nia nie za wsze by ∏a by twier dzà ca. Ks.
T. Dursz le wicz za uwa ̋ a, ˝e rów nie˝ je Êli cho dzi o for my or ga ni za cyj ne
[dzia ∏al no Êci cha ry ta tyw nej] bi skup nie wy ka za∏ szcze gól nej ory gi nal -
no Êci. Ko rzy sta∏ z wy pró bo wa nych ju˝ w nie któ rych die ce zjach pol skich,
ale w tam tych cza sach naj now szych, form dzia ∏al no Êci „Ca ri tas”. Za -
s∏u ga bpa We tmaƒ skie go po le ga ∏a na tym, ˝e – z uwzgl´d nie niem miej -
sco wych wa run ków  – wpro wa dzi∏ w die ce zji te for my or ga ni za cyj ne
[…]. O tym, i˝ zna ny by∏ w Pol sce ja ko or ga ni za tor ak cji mi ∏o sier dzia
Êwiad czyç mo ̋ e fakt, ˝e w 1937 r. prze wod ni czy∏ w Po zna niu zjaz do wi
die ce zjal nych kie row ni ków ak cji cha ry ta tyw nej w Pol sce, na któ rym za -
sta na wia no si´ nad do tych cza so wym sta nem or ga ni za cyj nym ru chu cha -
ry ta tyw ne go w Pol sce. Przy j´ to jed no g∏o Ênie te for my, któ re w die ce zji
p∏oc kiej ju˝ od pi´ ciu lat by ∏y do brze zna ne i re ali zo wa ne.289

We d∏ug ks. Dursz le wi cza, by∏ Bi skup We tmaƒ ski w ja kimÊ sen sie
pre kur so rem na wet tych ten den cji, któ re póê niej moc no wy ak cen to -
wa∏ II So bór Wa ty kaƒ ski. Mo˝ na tu, je go zda niem, wy mie niç cz´ ste
na wià zy wa nie bpa L. We tmaƒ skie go do cza sów apo stol skich ja ko naj -

288 Ka to lic kie Tow. Do bro czyn no Êci „Ca ri tas”. Dzia ∏al noÊç w P∏oc ku i w die ce zji,
„˚y cie Ma zow sza” 1 (1935) nr 4, s. 105.

289 T. Dursz le wicz, dz. cyt., s. 65.
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po praw niej sze go wzo ru od czy ta nia Ewan ge lii w od nie sie niu do czyn nej
mi ∏o Êci. God ne wspo mnie nia jest i to, ˝e bi skup wi dzia∏ ko niecz noÊç ak -
ty wi za cji la ika tu do pe∏ nie nia czyn nej mi ∏o Êci, gdy pod kre Êla∏ po trze b´
wy cho wa nia do „we wn´trz ne go” mi ∏o sier dzia ro dzin ne go, a tak ̋ e do -
strze ga∏ ko niecz noÊç przy go to wa nia grup Êwiec kich apo sto ∏ów cha ry ta -
tyw nych.290

Po moc ubo gim… Nie spo ra dycz na, „ka za nio wo-ha s∏o wa”, ale
zor ga ni zo wa na. A jed no cze Ênie p∏y nà ca z naj bar dziej na tu ral ne go
z cha ry zma tów  – z ser ca.

Ser ce, naj bar dziej na tu ral ny z cha ry zma tów… Do ran gi sym bo lu
mo ̋ e ura staç fakt po Êwi´ ce nia przez Bi sku pa Le ona z∏o te go krzy ̋ a
bi sku pie go na ce le cha ry ta tyw ne. Zda rze nie to opi sa∏ ks. W. Je zu sek,
do da jàc, ˝e krzy˝ zo sta∏ wte dy za stà pio ny me ta lo wym, je dy nie lek ko
po z∏a ca nym.291

Dru gi przy k∏ad  – bi skup cho dzà cy z wia ty kiem do cho rych. Re la -
cja o tym po cho dzi od ks. W. Je zu ska, któ re mu opo wie dzia∏ jà z hu -
mo rem sam Bi skup We tmaƒ ski, i w ta kiej for mie przed sta wia∏ jà póê -
niej ks. Je zu sek swo im wy cho wan kom. Otó˝, kie dyÊ doÊç póê nà po rà
zja wi∏ si´ u Bi sku pa cz∏o wiek pra cu jà cy „na bar kach”. Przy szed∏, aby
pro siç o za nie sie nie ostat nich sa kra men tów do swo jej umie ra jà cej
mat ki. Ów b´ dà cy w si le wie ku m´˝ czy zna nie bu dzi∏ za ufa nia swym
wy glà dem i spo so bem by cia. Gdy jed nak przy tak nà∏ na py ta nie, czy
ma do ro˝ k´, Bi skup uda∏ si´ do ka pli cy po Naj Êwi´t szy Sa kra ment
i po je cha∏ z nie zna jo mym przez most na Ra dzi wie, gdzie w oko li cach
dzi siej szej stocz ni cu mo wa no bar ki. Po do tar ciu na miej sce Bi skup
We tmaƒ ski wszed∏ po k∏ad ce do oÊwie tlo nej nie wiel kim ka gan kiem
ka ju ty. Tam zna laz∏ le ̋ à cà na ∏ó˝ ku sta rà ko bie t´, do któ rej ów m´˝ -
czy zna zwró ci∏ si´, nie kry jàc wzru sze nia: Ma mo, pro si ∏aÊ, abym przy -
pro wa dzi∏ do Cie bie ksi´ dza z Pa nem Je zu sem. Zo bacz, przy szed∏ do
Cie bie sam bi skup.292

Po dob ne Êwia dec two z∏o ̋ y ∏a Ja ni na Cza pliƒ ska z Kut na: Otó˝ Êp.
mat ka mo ja, opie ku jà ca si´ cho rà na uczy ciel kà, na wy raê nà proÊ b´

290 Tam ̋ e, s. 70.
291 W. Je zu sek, Bi skup Le on We tmaƒ ski. Su fra gan p∏oc ki 1886-1941, art. cyt., s. 326.
292 Roz mo wa z ks. prof. M. M. Grzy bow skim, P∏ock 11 VII 1997 r.
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tej ̋ e, by tyl ko ks. Bi skup przy go to wa∏ jà na ostat nià dro g´ do wiecz no -
Êci, prze ka za ∏a za ̋ e no wa na nie Êmia ∏o jej ˝y cze nia wie dzàc, ˝e ta kie
czyn no Êci na le ̋ à ra czej do ka p∏a nów […]. Ja kie˝ by ∏o dla niej za sko -
cze nie i wzru sze nie kie dy ks. Bi skup w od po wie dzi do bro tli wie, po oj -
cow sku wy ra zi∏ go to woÊç nie tyl ko s∏u ̋ e nia cho rej, ale ra do Ênie
i z wdzi´cz no Êcià oka za∏ za do wo le nie za za ufa nie i po wie rze nie mu
ostat nich de cy du jà cych chwil od cho dzà cej cho rej. Na do miar od mó wi∏
przy j´ cia po jaz du, wy ra ̋ a jàc ch´ç pój Êcia pie szo, choç tra sa nie by ∏a
wca le krót ka. Od tàd ju˝ ks. Bi skup in te re so wa∏ si´ nià i sk∏a da∏ jej wi -
zy ty do koƒ ca ˝y cia.293

Zna ne sà przy pad ki nie tyl ko ofiar nie spe∏ nia nej po s∏u gi dusz pa -
ster skiej przez Bi sku pa Le ona, ale tak ̋ e zwy k∏ej po mo cy bliê nim.
Jed no z ta kich wy da rzeƒ opi sa∏ w swo im ar ty ku le ks. W. Je zu sek:
[…] ktoÊ prze ka za∏ sio strom do no wi cja tu wia do moÊç, ˝e ks. We tmaƒ -
ski spo tka∏ w P∏oc ku na mie Êcie ko bie t´ nio sà cà du ̋ y kosz z bie li znà.
Ugi na ∏a si´ pod je go ci´ ̋ a rem. Ks. We tmaƒ ski, nie na my Êla jàc si´ d∏u -
go, za ofia ro wa∏ si´ jej z po mo cà; wzià∏ kosz za dru gie ucho i tak nie Êli
obo je przez mia sto a˝ do miesz ka nia. No wi cjusz ki, da rzàc swe go oj ca
du chow ne go za ufa niem, za py ta ∏y, czy to praw da, czy nie wsty dzi∏ si´
nieÊç kosz przez uli c´ mia sta. Nie da∏ im na to wprost od po wie dzi, lecz
omó wi∏ to wy da rze nie w ten spo sób. „Niech sio stry nie wsty dzà si´ wy -
ko ny waç choç by naj bar dziej po spo li tej pra cy, ja ka kie dyÊ mo ̋ e staç si´
udzia ∏em sióstr…294

Cz∏o wie czeƒ stwo i s∏u˝ ba. Bi sku pia god noÊç ro zu mia na ja ko po -
s∏u gi wa nie. Pro ste, na tu ral ne ge sty za tro ska nia… a˝ po obóz dzia∏ -
dow ski, gdzie po ma ga∏ Ar cy bi sku po wi No wo wiej skie mu w zno sze niu
co dzien nych udr´k obo zo wych, szcze gól nie tzw. prze cha dzek, za co
by∏ na ra ̋ o ny na do tkli we ra zy SS -ma nów. Gdzie prze wod ni czy∏
wspól nej mo dli twie ksi´ ̋ y, wy twa rza∏ w du szach na strój, ˝e ˝ad ne cier -
pie nie nie po sz∏o na mar ne…295

293 M. M. Grzy bow ski, Re la cje o bi sku pie Le onie We tmaƒ skim, SP 11 (1993) s. 183.
294 W. Je zu sek, Udzia∏ ks. Le ona We tmaƒ skie go w or ga ni zo wa niu i roz wo ju zgro -

ma dze nia sióstr pa sjo ni stek, art. cyt., s. 125.
295 Ten˝e, M´ czeƒ ski ko niec… W: A. Su ski, W. Gó ral ski, T. ˚e brow ski (Red.), dz.

cyt., s. 481 (cyt.) i 484.
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