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Wstęp 
 

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek należy do grona najbardziej znanych hierarchów 

Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Nazywany przez wielu badaczy jednym z 

najwybitniejszych biskupów kresowych, którzy zaznaczyli swoją obecność w Episkopacie Polski 

okresu międzywojennego nie tylko gorliwością pasterską, ale też bardzo znaczącą działalnością 

organizacyjną. Brał on aktywny udział w życiu odradzającego się państwa polskiego, w latach 

1918-1924 był radcą w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, następnie 

naczelnikiem wydziału katolickiego i dyrektorem ad personam. W 1920 r. brał udział w 

konferencji pokojowej w Rydze jako sufragan płocki i ekspert do spraw majątkowych Kościoła 

rzymskokatolickiego. W 1925 r. współpracował przy zawieraniu konkordatu między Stolicą 

Apostolską a Rzeczpospolitą Polską jako przedstawiciel Episkopatu Polski. 

Biskup Szelążek był Pasterzem Kościoła łacińskiego na Wołyniu w latach 1926-1950. 

Mimo wielu trudności na polu działalności społecznej, religijnej i politycznej dokonał wielkiego 

dzieła odnowienia struktur kościelnych oraz wielu innych dzieł, które miały na celu umocnić 

pozycję Kościoła rzymskokatolickiego na tych terenach.  

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona postać tego wybitnego Pasterza ziemi kresowej 

i jego wkład w dzieło uświęcenia Ludu Bożego. Dostrzegany on był jako filozof, teolog, prawnik, 

intelektualista, znawca kultury europejskiej, ale dla wiernych diecezji łuckiej pozostaje w pamięci 

jako Pasterz, który widząc nadchodzącego wroga w postaci różnych okupantów, nie uciekł od swej 

owczarni. Aby go z niej wydalić, trzeba było go najpierw wrzucić do więzienia, które oprócz 

problemów zdrowotnych, nie potrafiło złamać ducha biskupa.  Pozostał on dla wiernych Dobrym 

Pasterzem aż do ostatniej chwili swego życia ziemskiego na wygnaniu.  

Temat ten został wybrany, ponieważ autor pracy jest kapłanem diecezji łuckiej, a ponadto 

pochodzi z tej ziemi, gdzie żył i pracował biskup Adolf Szelążek.  Jeszcze jedną przyczyną wyboru 

tego tematu jest aktualnie trwająca faza rzymska procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego biskupa 

Adolfa Szelążka, dzięki czemu aktualność zagadnienia jest znaczna. 

W pracy zostanie wykorzystana metoda dogmatyczno-prawna, której istotą jest 

analizowanie tekstów prawnych oraz metoda historyczno-prawna służąca przedstawieniu 

ustawodawczej funkcji biskupa diecezjalnego na przykładzie biskupa łuckiego. Podstawowymi 

tekstami, na których autor będzie bazował są: Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., Statuty 

Synodu Łuckiego z 1927 r. Przytoczone zostaną również materiały archiwalne zgromadzone w 

Archiwum Generalnym Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus: stanowią je pisma, listy pasterskie, 
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orędzia, dekrety biskupa Szelążka. W niniejszej pracy zostanie wykorzystany dorobek osób 

zajmujących się historią życia, posługą, działalnością naukową oraz duchowością Pasterza 

łuckiego: Marii Dębowskiej, ks. Mariana Grzybowskiego, s. Beniaminy Karwowskiej, Leona 

Popka, dk. Waldemara Rozynkowskiego, Anny Tomasik oraz Leszka Zygnera. 

Praca składać się będzie z czterech rozdziałów: 

Rozdział pierwszy zawierać będzie przedstawienie krótkiego rysu historycznego diecezji 

łuckiej od jej powstania do końca XX wieku. Zostanie także ukazane tło społeczne, które ma na 

celu przedstawienie życia i działalności mieszkańców tych ziem oraz bolesnych doświadczeń, 

często znaczonych męczeńską krwią. 

Rozdział drugi zawierać będzie rys biograficzny biskupa Adolfa Piotra Szelążka od 

dzieciństwa i młodości przez okres przyjęcia święceń kapłańskich i biskupich, nominację na 

ordynariusza diecezji łuckiej w 1925 r., aż po areszt i ostatnie lata życia na wygnaniu 

Przedstawiając formację osoby Pasterza diecezji kresowej ten rozdział będzie wprowadzeniem do 

analizy głównego zagadnienia podjętego w tej pracy, czyli posługi uświęcenia Ludu Bożego 

diecezji łuckiej. 

Rozdział trzeci zawierać będzie przedstawienie oraz analizę głównych dzieł pasterskich 

biskupa Szelążka: Seminarium duchownego w Łucku, Wyższego Instytutu Kultury Religijnej, 

Seminarium duchownego dla neounii w Dubnie, założenia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus oraz jego dorobek jako naukowca w dziedzinie prawa kościelnego. 

W rozdziale czwartym zostanie przedstawiony Synod Diecezjalny w Łucku – szczególne 

dzieło biskupa Szelążka, który w 502 statutach i 22 aneksach określił przyszłość odnowy 

Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu. 
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Rozdział I 

Tło społeczno-historyczne diecezji łuckiej 

  

1. Powstanie i organizacja diecezji. 

Początki wiary chrześcijańskiej na terenach Wołynia sięgają IX – X wieku i związane są z 

działalnością misyjną św. Cyryla i Metodego. Na ziemiach tych istniała już wcześniej hierarchia 

kościoła wschodniego. W XI i XII wieku były na tych terenach prawosławne biskupstwa w 

Haliczu, Turowie, Chełmie i Włodzimierzu Wołyńskim1. W latach 1078-1094 istniało też we 

Włodzimierzu Wołyńskim biskupstwo łacińskie, bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej. 

Także przez pewien okres przed 1269 r. istniało biskupstwo łuckie. Była też rozpowszechniona 

działalność zakonów misyjnych: dominikanów, franciszkanów i cystersów. 

Powstanie pierwszej diecezji łacińskiej na Wołyniu było możliwe dzięki staraniom króla 

Kazimierza Wielkiego, który na mocy testamentu księcia ruskiego Jurija włączył do swego 

państwa sąsiadujące z Polską tereny Rusi Kijowskiej (południowo-zachodni obszar)2. W 1357 r. 

zostaje mianowany na pierwszego biskupa diecezji we Włodzimierzu Wołyńskim mnich z zakonu 

dominikanów – Piotr, jednak nowy biskup praktycznie nie obejmuje rządów nad diecezją. 

Rywalizacja Polski i Litwy na terenach Wołynia doprowadziła na początku XV wieku 

między innymi do utworzenia dwóch odrębnych diecezji łacińskich we Włodzimierzu Wołyńskim 

i Łucku. Jak już było wspomniane wyżej, na tych terenach już istniał ustrój hierarchii Kościoła 

prawosławnego. W 1400 r. papież Bonifacy IX mianuje biskupem we Włodzimierzu Grzegorza, 

przeora dominikanów z Łucka. Natomiast w 1404 r. tenże papież mianuje biskupem mnicha z 

zakonu karmelitów Świętosława i powierza mu katedrę w Łucku3. 

Utworzenie dwóch diecezji (łucka była po stronie polskiej, natomiast włodzimierska po 

stronie litewskiej) stało się powodem szeregu nieporozumień na gruncie politycznym oraz 

kościelnym. Ostatecznie spór był rozwiązany przez połączenie dwóch diecezji w 1425 r.4. 

Niebezpieczeństwo, jakie groziło we Włodzimierzu oraz rozwój życia politycznego, religijnego i 

przemysłowego sprawia, że książe Witold, bardzo wierzący katolik, wyjednał u papieża MarcinaV 

                                                             
1 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej oraz Katedry Św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria 

Zebrzydowska 1993, s. 13. 
2 J. Kłoczowski, Średniowiecze i Rzeczpospolita w: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, 

L. Müllerowa, J. Skarbek, Kraków 1986, s. 51.   
3 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

Warszawa 1987, s. 12. 
4 A. Chruszczewski, Zestawienie chronologiczne w: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski, 

L. Müllerowa, J. Skarbek, Kraków 1986, s. 418-419. 
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specjalne pozwolenie na przeniesienie stolicy diecezji z Włodzimierza do Łucka. W 1427 r. stolica 

biskupstwa Włodzimierskiego zostaje przeniesiona wraz z kapitułą do Łucka. W tym czasie 

wybudowano w Łucku drewniany kościół pod wezwaniem Św. Trójcy, który został katedrą5. 

Biskupem był wtedy Jędrzej I ze Spławki, którego możemy uważać za ostatniego (szóstego z 

kolei) biskupa włodzimierskiego oraz pierwszego biskupa łuckiego. Odtąd diecezja 

włodzimierska zaczęła się nazywać łucką, a po łacinie „Luceoriensis”. Obejmowała ona: 

wołyńskie, brzesko-podlaskie, podolskie, bracławskie województwa, oraz 12 księstw i hrabstw: 

ostrogskie, zasławskie, zbarskie, wiszniowieckie, dąbrowskie, koreckie, klewańskie, 

lubartowskie, ołyckie, poryckie, koszyńskie i kodeńskie. Diecezja posiadała trzy kolegiaty w 

Janowie, Kodyniu i Ołyce6. 

 

2. Dzieje diecezji łuckiej do początku XX wieku. 

Najświetniejsza era rozwoju diecezji rozpoczęła się od XV wieku. W 1429 r. za rządów 

biskupa Jędrzeja ze Spławki odbył się w Łucku zjazd gości Witoldowych. Obecni byli znakomici 

władcy, monarchowie, książęta z zagranicy. To było powodem rozsławienia miasta Łuck po całej 

ówczesnej Europie. Wraz z tą sławą powiększa się liczba wierzących, co staje powodem rozkwitu 

budownictwa sakralnego. W roku 1539 biskup Jerzy Falczewski rozpoczyna budowę katedry z 

kamienia w Łucku. Bardzo ważnym wydarzeniem, które miało miejsce na terenie diecezji łuckiej 

była unia brzeska w 1596 roku. Zapoczątkowana została przez łuckiego biskupa prawosławnego 

Cyryla Terleckiego, włodzimierskiego biskupa prawosławnego Hipacego Pocieja oraz biskupa 

łacińskiego z Łucka Bernarda Maciejewskiego. Powstaje kościół unicki wschodniego obrządku, 

który podlega Stolicy Apostolskiej obecnie nazywany Ukraińskim Kościołem grecko-katolickim. 

Duchowni tego kościoła zachowali odrębny obrządek, kalendarz juliański, możliwość zawarcia 

sakramentu małżeństwa dla księży oraz własną hierarchię duchowną. Często do kościoła 

unickiego przechodzili duchowni prawosławni z całymi wspólnotami parafialnymi7. 

W latach 1660-1795 Kościół katolicki bardzo się rozwinął. Wybudowano ponad 100 

kościołów i klasztorów, odbyło się 14 synodów diecezjalnych. Diecezja łucka posiadała w 14 

dekanatach 188 parafii, jedną kolegiatę w Ołyce, 2 opactwa (Horodyszcze i Wisztyce), 49 

klasztorów męskich, 6 klasztorów żeńskich oraz 6 kolegiów jezuickich. Było też 77 szkół 

parafialnych, 61 szpitali8. W tym czasie powstały seminaria duchowne w Ołyce, Janowie, Łucku, 

                                                             
5 A. Chruszczewski, Zestawienie chronologiczne w: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, dz. cyt.,  s. 15. 
6M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 15. 
7 Tamże, s. 16. 
8 Tamże, s. 17. 
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Tykocinie i Węgrowie. Seminarium w Ołyce powstało z fundacji biskupa Franciszka Zajerskiego, 

sufragana łuckiego, później zostało rozbudowane dzięki wsparciu Stanisława Radziwiłła, który 

był również fundatorem powstania kolegiaty Ołyckiej. Seminarium duchowne w Łucku założył w 

1712 r. biskup Aleksander Wychowski, które potem było przeniesione do Żytomierza w 1844 r., 

stało się ono wtedy częścią seminarium diecezji kijowskiej. 

Po spustoszeniach, jakie dokonały się przez turków na tych terenach, wiele zmian 

wprowadził biskup Stefan I Bogusław Rupniewski, nazywany odnowicielem katolicyczmu9. 

Odbudował on leżące w gruzach kościoły, tworzył na nowo dekanaty i parafie, odbudował 

zniszczoną pożarem katedrę oraz kościół i klasztor brygidek. Był inicjatorem kanonizacji św. 

Andrzeja Boboli, oraz czynnie współuczestniczył w kanonizacji św. Stanisława Kostki. 

Koronował obrazy Najświętszej Maryi Panny w Kodniu w 1725 r. oraz w Podkamieniu w 1727 r. 

Diecezja łucka obrządku łacińskiego w dobie przedrozbiorowewj należała do 

najrozleglejszych w całej Rzeczpospolitej. Jej granica była na północnym zachodzie od granicy 

pruskiej, aż do rzeki Dniestr na południowym wschodzie10. W 1772 r. obszar diecezji łuckiej 

wynosił 109 tyś. km2. Była ona największą diecezją w metropolii lwowskiej. Posiadała 223 parafii 

i 26 filii. W 1781 r. kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Łucku został kościołem 

katedralnym11. 

Czasy rozbiorów Polski podzieliły diecezję łucką między trzech zaborców. Po pierwszym 

rozbiorze w 1772 r. 10 parafii znalazło się w granicach zaboru austriackiego. Drugi rozbiór              

w 1793 r. podzielił granice diecezji od linii Pińsk-Zbrucz, a całe biskupstwo dostało się pod 

panowanie Rosji. Trzeci rozbiór w 1795 r. podzielił pozostałą część diecezji między wszystkie 

państwa zaborcze12. Od 1798 po 1925 r. diecezja łucka była połączona unią personalną z diecezją 

żytomierską. Ordynariuszem nowej diecezji łucko-żytomierskiej z siedzibą w Łucku został             

w 1798 r. biskup Kasper Kazimierz Cieciszowski, był to 46 biskup łucki. Na nim też skończyła 

się świetność diecezji łuckiej, a jego następcy przenieśli rezydencję do Żytomierza13. Od tego 

czasu rozpoczął się bardzo trudny okres w dziejach diecezji łucko-żytomierskiej. Duchowni wraz 

z wiernymi byli wysyłani w głąb Rosji, na Syberię na przymusowe roboty. Po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 r. Polska na nowo objęła swoimi granicami diecezję łucką14. 

                                                             
9 K. R. Prokop, Sylwetki Biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 133-136. 
10 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 17. 
11 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek...,, dz. cyt., s. 12. 
12 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt.,  s. 18. 
13 K. R. Prokop, Sylwetki Biskupów łuckich..., dz. cyt.,  s. 169-173. 
14 H. E. Wyczawski, Ogólna sytuacja w Kościele powszechnym i w państwie Polskim, w: Historia Kościoła w Polsce,  

t. 2, cz. 2, praca zbiorowa pod red. B. Kumora, Z. Obertyńskiego, Poznań-Warszawa 1979, s. 9. 
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3. Diecezja łucka w granicach odrodzonego państwa Polskiego (1918-1939). 

W 1918 r. diecezja łucko-żytomierska obejmowała tereny trzech obwodów: łuckiego, 

żytomierskiego oraz kamienieckiego. Diecezja łucka i żytomierska połączone były unią 

personalną i zarządzał nimi jeden biskup ordynariusz. Zaś diecezja kamieniecka nie posiadała 

swego biskupa, kierował nią biskup łucko-żytomierski jako administrator apostolski. W tym czsie 

rządy nad trzena diecezjami sprawuje biskup Ignacy Dubowski15. 

Zaczynając od lata 1919 r. powstają i zaczynają działać na terenach Wołynia administracja 

szczebla powiatowego, sądownictwo, policja, urzędy skarbowe etc. Na terenach żytomierszczyzny 

trwa natomiast bolszewicka okupacja. Żeby znaleźć dowody działania „kontrrewolucyjnego” 

przeprowadzane są rewizje w kościołach i budynkach kościelnych. Tak o tych czasach wspominał 

biskup Dubowski:  

„Zwyrodnienie ludzkie zwierzęco zabija czcigodnych starców, nie szczędząc słabych 

niewiast i niewinnych dziatek. Kościoły znieważają, cmentarze beszczeszczą, przed wiekami 

umarłych z grobów wyrzucają. Przepyszne pałace, stare dwory i dworki leżą w gruzach. Cała 

nasza polska kultura w niwecz się obraca”16. 

Na skutek traktatu ryskiego z 1921 r., który ustalał granicę pomiędzy odrodzonym 

państwem polskim a Radziecką Ukrainą, z diecezji łuckiej i żytomierskiej po stronie polskiej 

pozostało 11 dekanatów (Horochów, Dubno, Krzemieniec, Korzec, Kostopol, Kowel, Łuck, 

Ostróg, Równe, Sarny i Włodzimierz-Wołyński), 95 parafii, 170 kapłanów diecezjalnych i około 

195 tyś. wiernych katolików17. Po stronie radzieckiej została cała diecezja żytomierska i trzy 

dekanaty diecezji łuckiej (nowogródzki, starokonstantynowski i zasławski). Po tym jak były 

ustalone nowe granice państw papież Pius XI dnia 28 października 1925 r. rozwiązuje unię diecezji 

żytomierskiej z łucką. Także papież wyłączył diecezję łucką z metropolii mohylewskiej i 

podporządkował ją metropolii lwowskiej18. 

Biskup Ignacy Dubowski był ostatnim biskupem diecezji łucko-żytomierskiej: 54 biskup 

łucki i 8 łucko-żytomierski. Diecezją łucką, która była już pomniejszona terytorialnie rządził                          

do 1925 r. 19. Po czasach zaborów i rządach bolszewików w diecezji łuckiej przystąpiono do 

organizacji kościelnej hierarchii. Odnawiano kościoły, odradzała się także praca duszpasterska. 

                                                             
15 K. R. Prokop, Sylwetki Biskupów łuckich..., dz. cyt., s. 194-201. 
16 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 21. 
17 B. Kumor, Granice Metropolii i Diecezji Polskich, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 22 (1971), s. 349. 
18 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 23. 
19 Z. Starnawski, Dzieje Diecezji łuckiej (łucko-żytomierskiej i kamienieckiej), maszynopis z archiwum Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, nr teczki E/5-d, s. 14-18. 
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Pod koniec 1925 r. diecezja łucka liczyła 11 dekanatów, 95 parafii, 170 kapłanów i około 200 tyś. 

wiernych20. Parafie były rozsiane na powierzchni około 39 tyś. km2.21 

Po tym, jak biskup Ignacy Dubowski rezygnuje, diecezję łucką objął sufragan z Płocka, 

biskup Adolf Piotr Szelążek. W latach 1925-1939 pracując nad organizacją diecezji biskup 

Szelązek utworzył 5 nowych dekanatów i ponad 70 parafii22. Przełomowym wydarzeniem dla 

diecezji łuckiej było zwołanie Synodu diecezjalnego w roku 1927. Był to pierwszy synod od 200 

lat, na którym został ustanowiony program działań Kurii biskupiej i duchowieństwa, który był 

poźniej realizowany przez cały okres międzywojenny23. 

Ojciec Święty Pius XI, na prośbę biskupa Szelążka, dnia 14 grudnia 1927 r. wydaje dekret 

ustanawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej24. Bardzo ważnym 

wydarzeniem w dziejach diecezji było sprowadzenie do katedry łuckiej cudownego obrazu Matki 

Bożej Latyczowskiej w roku 193525, a także kanonizacja bł. Andrzeja Boboli w roku 1938, który 

pracował i poniósł śmierć męczęńską ne terenie ówczesnej diecezji łuckiej26. Dnia 10 września 

1938 r. jego relikwie znalazły się w katedrze łuckiej. 

Łucka diecezja ze względu na trudne problemy narodowościowe uchodziła w opinii 

biskupów polskich za jedną z najtrudniejszych. Brak kapłanów, świątyń parafialnych oraz duże 

odległości do kościołów uniemożliwiały katolikom branie udziału w nabożeństwach niedzielnych 

i normalnego korzystania z Sakramentów Św. Zazwyczaj ludność pochodząca ze wsi była 

ograniczona do praktykowania spowiedzi i komunii św. w okresie wielkanocnym. Często katolicy 

korzystali z nabożeństw w prawosławnych cerkwiach. W czasie niewoli narodowej Polacy byli na 

siłę włączani do kościoła prawosławnego i także rusyfikowani. Byli też ofiarami krwawych 

bratobójczych walk i najazdów, które łączyły się z grabieżą ich majątku. Okres niewoli narodowej 

sprawił, iż wierni stawali się coraz bardziej obojętni religijnie, niedbale i lekceważąco traktowali 

przykazania Boże, był jasno widoczny upadek obyczajów27. Diecezja łucka stanem na 1939 r. 

liczyła 16 dekanatów, 167 parafii, 240 kapłanów diecezjalnych oraz ponad 370 tyś. katolików. Na 

terenie diecezji także funkconowało 16 parafii i 10 stacji bizantyjsko-słowiańskich i 4 parafie 

                                                             
20 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt.,  s. 23. 
21 L. Popek, Biskup Adolf Piotr Szelążek – Pasterz Diecezji Łuckiej, Ład 10 (1990) nr 9, s. 5. 
22 Tamże, s. 5. 
23 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt.,  s. 23. 
24 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek...,, dz. cyt., s. 19. 
25 T. Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne w diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998, s. 31. 
26 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt.,  s. 26-27. 
27 Odezwa J. E. Ks. Bpa. Godlewskiego do wiernych. Kronika diecezji łucko-żytomierskiej, Łuck 1925, Rok V z. 13 i 

14, s. 3-4. 
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grecko-katolickie28. Wybudowano na ten czas 72 kościoły parafialne, około 100 kaplic oraz były 

otworzone 104 parafie rzymsko-katolickie29. 

Pod względem wyznaniowym diecezję zamieszkiwali w większości wyznawcy 

prawosławia: Ukraińcy, Rosjanie i Czesi – 72,2%; katolicy: Polacy i Czesi – 12,3%; Żydzi – 

12,2%; protestanci – 1,7%; greko-katolicy – 0,5%30. Różnorodność narodowości i wyznań w 

diecezji łuckiej była przyczyną zaognienia relacji polsko-ukraińskich tuż przed rozpoczęciem II 

wojny światowej, a w szczególności po jej wybuchu. 

 

4. Diecezja łucka w czasie II wojny światowej (1939-1945). 

Dramatyczne koleje losu czekały na diecezję łucką oraz jej ordynariusza. Dnia 17 września 

1939 r. po układzie Mołotowa-Ribbentropa (który był zawarty 23 sierpnia 1939 r.) tereny diecezji 

znalazły się pod okupacją sowiecką. Dla wszystkich ludzi rozpoczął się czas straszliwych 

doświadczeń. Pierwszym skutkiem wkroczenia armii sowieckiej było bezczelne wyrzucenie 

biskupa Adolfa Piotra Szelążka z własnego mieszkania i zajęcie kurii diecezjalnej31. Po tym było 

zamknięte Seminarium Duchowne w Łucku i Seminarium Papieskie w Dubnie. Przez władze 

sowieckie były zlikwidowane 9 klasztorów męskich (32 ojców i 6 braci) oraz 10 zakonów i 

zgromadzeń żeńskich (około 215 sióstr). Wielu zakonników i zakonnic udało się do swoich 

domów macierzystych. Ci co zostali na terenie diecezji, prowadzili katechezy, zajmowali się 

dziełami miłosierdzia, działalnością oświatową oraz sprawowaniem liturgii. Dużo kapłanów 

zasiliło szeregi Wojska Polskiego, wśród nich znalazło się 25 księży kapelanów powołanych z 

diecezji łuckiej. 

W obawie przed represjami władz sowieckich diecezję opuściło 79 kapłanów przeważnie 

pochodzących z diecezji kamienieckiej i żytomierskiej. Nie trzeba było długo czekać na 

aresztowania przez NKWD, do więzienia trafiło kilkunastu najbardziej aktywnych i zasłużonych 

księży.  Klasztor Sióstr Brygidek w Łucku zamieniono na więzienie, osadzano w nim najbardziej 

opornych „władzy ludowej”. Tym tragicznym wydarzeniom zaczęły od 1940 r. towarzyszyć 

masowe wywózki ludności polskiej za Urał32. Tak o tych wydarzeniach pisał sam biskup Adolf 

Szelążek: 

                                                             
28 L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako Pasterz Diecezji Łuckiej w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, 

Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr od 

Dzieciątka Jezus, Toruń 6 listopada 1999, s. 57-58. 
29 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt.,  s. 25. 
30 L. Popek, Biskup Adolf Piotr Szelążek – Pasterz Diecezji Łuckiej, dz. cyt., s. 56. 
31 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 27. 
32 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 27-29. 



12 
 

„Rozpoczęła się obrzydliwość spustoszenia. Na ulicach, w szkołach, na mityngach, pod 

czas niezliczonych uroczystości, zabaw, pochodów, wmawiano w dusze dzieci i młodzieży, że 

Boga niema, że religia to kłamstwo, że księża mówią nieprawdę, sami nie wierzą, a tylko lud 

wyzyskują. Zakazano uczniom, nauczycielom, urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym 

uczęszczania do kościołów. Wszyscy księża z wyjątkiem zgrzybiałych starców, poddawani byli 

długotrwałym, często ponawianym badaniom równającym się torturom moralnym, aby zmusić do 

porzucenia stanu duchownego i oddania się w służbę komunizmowi”33. 

Dnia 22 czerwca 1941 r. rozpoczęła się wojna sowiecko-niemiecka, która zmieniła 

okupanta sowieckiego na nazistowskiego. W 1941 r. cała łucka diecezja i część diecezji pińskiej 

(około 250 parafii, ponad 400 księży) były włączone do Rejhs Komisariatu Ukraina34.  W tym 

czasie zostało aresztowanych przez Gestapo i wywiezionych do obozów zagłady 44 kapłanów, 17 

z nich zginęło. 

Okropne i krwawe zabójstwa dokonywane przez bandy UPA duchowieństwa katolickiego 

i wiernych szczególnie polskiej narodowości były coraz częstsze. Rozpoczęły się w 1939 r., a 

zaktywizowały się w latach 1943-1945. Według różnych źródeł z rąk nacjonalistów ukraińskich 

zginęło wtedy 50-70 tyś. ludności, w tym 21 kapłanów. Około 70% parafii katolickich na wsiach 

przestało istnieć35. 

Niesamowicie tragicznym był bilans strat, jakie poniosła diecezja łucka w latach II wojny 

światowej i okupacji dwóch reżimów totalitarnych. Według łuckich statystyk kościelnych 

zamordowano około 100 tyś. Polaków katolików36. Z 240 księży, 188 było poddanych różnym 

represjom. Spośród nich tragicznie zginęło 51 kapłanów: 13 z rąk komunistów, 17 z rąk nazistów 

i 21 z rąk nacjonalistów ukraińskich. W obozach i więzieniach przebywało 41 kapłanów: 22 w 

sowieckich i 19 w niemieckich37. 

Na mocy układów w Jałcie i Poczdamie całe terytorium diecezji łuckiej znalazło się w 

granicach ZSRR. Ludność katolicką i nielicznie ocalałych księży po wojnie poddano przymusowej 

ekspatriacji do Polski38. 

                                                             
33 Tamże, s. 29. 
34 J. Kłoczkowski, L. Mullerowa, W dwudziestym stuleciu (1918-1980) w: Zarys dziejów Kościoła Katolickiego w 

Polsce, red. J. Kłoczkowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Kraków 1986, s. 343. 
35 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 30-31. 
36 Bp. M. Leszczyński, Biskup Łucki Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) w 50-lecie śmierci, w: Wołanie z Wołynia, maj-

czerwiec 2000, nr 3 (34), Rok 6, s. 33. 
37 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 31. 
38 B. Kumor, Zmiany w organizacji Kościoła Katolickiego w Polsce w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, red. B. 

Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979, s. 189. 
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5. Losy diecezji łuckiej po II wojnie światowej. 

W dniach od 4 po 11 lutego 1945 r. w Jałcie odbyła się konferencja koalicji 

antyhitlerowskiej (znana taż jako konferencja krymska), po której granice Państwa Polskiego 

zostały przesunięte na Zachód. Województwa lwowskie, stanisławowskie (obecnie iwano-

frankowskie), tarnopolskie, wołyńskie i nowogródzkie znalazły się w granicach ZSRR. W 1945 r. 

zamieszkiwało na nich około 5 milionów ludności pochodzenia polskiego. Po tak zwanej 

„repatriacji” musieli oni przesiedlić się na Ziemie Zachodnie. Tak naprawdę była to ekspatriacja 

– wygnanie z ojczystej ziemi na polskie wprawdzie ziemie, ale oczywiście dla tych ludzi nieznane, 

trwała ona w latach 1945-1946.  

Jesienią 1945 r. Łuck opuściło wielu księży wraz ze swoimi parafianami39. Cudem udało 

się przewieźć do Polski cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej, srebrne antypedium 

wielkiego ołtarza kościoła katedralnego, złote i srebrne sprzęty oraz kosztowne szaty liturgiczne40. 

W większości przypadków kościoły katolickie były zdewastowane i obrabowane przez 

władze komunistyczne. Świątynie przeznaczano na magazyny soli, zboża, materiałów 

budowlanych, a nawet stajnie dla krów i koni. Wielu księży zostało aresztowanych za 

„szpiegostwo dla Watykanu” i skazanych na wieloletnie więzienia i łagry. Wśród nich znalazł się 

i ordynariusz diecezji łuckiej biskup Adolf Piotr Szelążek. Wywieziono go do Kijowa, karę 

odbywał w więzieniu Łukjanowskim. Po interwencji Stolicy Apostolskiej, został on wydalony do 

Polski z zakazem powrotu na teren ZSRR. W więzieniach nadal pozostawało wielu kapłanów 

diecezji łuckiej, między innymi błogosławiony ks. Władysław Bukowiński , proboszcz katedry w 

Łucku, który później był wysłany do Kazachstanu. Niektórym księżom udało się pozostać na 

terenie diecezji i dzięki temu przez wiele lat po wojnie były czynne parafie w Łucku, Zdołbunowie, 

Równem, Sarnach, Korcu i Dubnie. 

Wiele kapłanów diecezji łuckiej represjonowanych przez totalitarny reżim komunistyczny 

zginęło bez wieści w łagrach i więzieniach. Niektórzy kapłani po powrocie z aresztu pozostali w 

Związku Radzieckim. Mimo ukrytej działalności kościelnej byli niejednokrotnie aresztowani. 

Prawie wszystkie świątynie w których sprawowano nabożeństwa były przejęte przez „władzę 

ludową” (przez państwo) po roku 1958. Katolicy modlili się w prywatnych mieszkaniach kładąc 

na stół kapłański ornat. Jak im się udało usłyszeć, że gdzieś będzie odprawiona Msza, to jechali i 

szli dziesiątki kilometrów. Celebrowanie Mszy Św. było w świetle ówczesnego prawa 

                                                             
39 M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 31-32. 
40 Tamże, s. 32 
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przestępstwem za które groziło aresztowanie. Kościół katedralny w Łucku, który pełnił rolę 

magazynu, od 1980 r. był zamieniony na muzeum ateizmu i kosmonautyki.  

W 1990 r. udostępniono wiernym katolikom kaplicę obok czynnego jeszcze Muzeum gzie 

została odprawiona Msza Święta, to było możliwe dzięki wsparciu ukraińskiej organizacji „Ruch”. 

Doniosłym wydarzeniem dla całej diecezji łuckiej było reaktywowanie po 40 latach 

hierarchii kościelnej. Święty Papież Jan Paweł II w 1991 r. mianował nowych biskupów dla 

Kościołów obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego. Także w 1991 r. uwieńczyły się sukcesem 

starania o zwrot katedry w Łucku. W uroczystość Św. App. Piotra i Pawła w 1991 r. katedra 

łacińska wróciła do prawowitych właścicieli41. W sobotę 16 maja 1998 r., w kościele katedralnym 

w Łucku odbył się uroczysty ingres nowo mianowanego ordynariusza diecezji łuckiej J. E. Ks. 

Bpa Marcjana Trofimiaka42. Cudem Bożego miłosierdzia i orędownictwa Matki Najświętszej jest 

ustanie prześladowań Kościoła na terenach byłego Związku Radzieckiego i odnowienie z ruiny 

hierarchii Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 W. J. Kowalów, Zmartwychwstały Kościół, Diecezja Łucka 1989-1998, cz. 1, Biały Dunajec-Ostróg 1998. M. 

Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów Diecezji Łuckiej..., dz. cyt., s. 32-41. 
42 W. J. Kowalów, Radość odnowienia, Niedziela nr 22 (1998), s. 13. 
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Rozdział II 

Biskup Adolf Piotr Szelążek – rys biograficzny 

 

Biskup Szelążek należał do tych biskupów z dawnych kresów, którzy zaznaczyli swą 

obecność w episkopacie Polski (w okresie międzywojennym ) nie tylko gorliwą posługą pasterską, 

ale i znaczącą działalnością organizacyjną. W dziedzinie intelektualnej był jednostką wybitną, a 

jego dorobek pisarski dotyczył nie tylko spraw czysto kościelnych, ale i dziedzin społecznych. 

Droga życiowa biskupa Adolfa Piotra ukazuje nam czas formacji wyjątkowego człowieka i 

gorliwego pasterza. 

 

1. Środowisko rodzinne i młodość. 

Adolf Piotr Szelążek urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu w 

rodzinie urzędników jako syn Stanisława i Marianny z domu Gregoriew. Biografowie biskupa 

Adolfa Piotra podają najczęściej dzień 1 sierpnia 1865 r. jako datę jego urodzin43. Także sam 

biskup podaje tę samą datę w swoim życiorysie. W kościele parafialnym 13 sierpnia 1865 r. zostaje 

ochrzczony.  

W 1867 r. umiera matka Adolfa Piotra oraz nowonarodzony brat Julian. Wkrótce po tych 

wydarzeniach ojciec wraz z synami przenoszą się do Węgrowa. Stanisław Szelążek powtórnie się 

ożenił z Eleonorą Pauliną Dobraczyńską. Z troską i ogromną miłością zajęła się ona wychowaniem 

chłopców, którzy odwdzięczali się jej szacunkiem i zawsze wspominali ją jako własną matkę. 

Dzieciństwo spędził Adolf Piotr w Żelechowie, tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej. Następnie 

uczył się w gimnazjum w Siedlcach (absolwentami którego byli m. in. Klemens Junosza i 

Bolesław Prus). 

Za czas nauki w gimnazjum wyróżniał się pracowitością, pobożnością, umiłowaniem 

Kościoła. Skutkiem starań były liczne nagrody, które rokrocznie otrzymywał44. 

Po ukończeniu gimnazjum we wrześniu 1883 r. wstępuje do Seminarium Duchownego w 

Płocku45. List do rektora tego seminarium pisze ojciec Adolfa Piotra: „Synowi memu Adolfowi 

Piotrowi (…) nie tylko pozwalam na odbiór stanu duchownego tj. na wstąpienie do Seminarium, 

                                                             
43 K. Krasowski, A. P. Szelążek w: Biskupi Katoliccy w II Rzeczpospolitej, Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 223; 

W. Kluz, Wytrwałość – biskup A. P. Szelążek założyciel zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

Warszawa 1987, s. 6. 
44 Nasz Pasterz – Jubilat, „Życie katolickie”, Łuck IX (1928) nr 37, s. 583. 
45 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek..., dz. cyt., s. 6. 
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ale udzielam mu swego rodzicielskiego błogosławieństwa i proszę Ducha Świętego, aby raczył 

kierować jego sercem i rozumem tak, aby się stał godnym obranego stanu”46. 

W 1888 r. ukończył studia seminaryjne z oceną najwyższą „eminens cum laude”47. W dniu 

26 maja 1888 r. przyjął święcenia kapłańskie48. Profesorowie płockiego seminarium wraz z 

biskupem Kossowskim wiązali z młodym księdzem ogromne nadzieje, patrząc zwłaszcza na jego 

zdolności intelektualne i organizacyjne. Zamierzano więc wysłać ks. Adolfa Piotra na dalsze studia 

do Rzymskokatolickiej Akademii Duchowej w Petersburgu. Trzeba było tylko poczekać na powrót 

płocczan i wakans na tej uczelni, bo władze cesarskie ograniczali liczbę studentów. Przez rok pełni 

ks. Szelążek funkcję wikariusza parafii św. Bartłomieja w Płocku49. Jesienią 1889 r. został przez 

biskupa wysłany na studia z zakresu teologii do Akademii Duchownej w Petersburgu50.                    

W 1893 r. kończy Akademię również z oceną najwyższą „primus cum eximia laude”, uzyskując 

tytuł magistra teologii na podstawie pracy: „O objawieniu św. Brygidy” i „O Prymacie biskupa 

Rzymskiego”51. 

 

2. Duszpasterstwo i działalność naukowa księdza Adolfa Piotra Szelążka. 

Wracając w 1893 r. do Płocka ks. Adolf Piotr Szelążek zostaje sekretarzem w konsystorzu 

biskupim52. Także pracował na stanowisku: kanclerza, sędziego i członka Sądu Biskupiego, 

notariusza53. Był profesorem prawa kanonicznego i pełnił funkcję ojca duchownego w płockim 

Seminarium Duchownym. Oprócz prawa wykładał jeszcze filozofię i ekonomię polityczną. 

Dużo czasu poświęcał pracy w życiu religijno-społecznym diecezji. Był przewodniczącym 

w płockim Towarzystwie Dobroczynności. Z inicjatywy ks. Adolfa Piotra powstały przy 

Towarzystwie „sale pracy” dla chłopców z krawiecką i stolarską specjalizacją. Był prezesem 

Związku Katolickiego i kierownikiem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich54.  

Pełniąc wiele funkcji w instytucjach społecznych potrafił znaleźć czas na pracę naukową. 

W 1901 r. wydaje w Warszawie swoją książkę pod tytułem „Nauki apologetyczne”55. W 1902 r. 

                                                             
46 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
47 Wypis z Dziennika, Wynik Egzaminów z Seminarium Duchownego w Płocku, Szelążek Adolphus, rok 1883-1888, 

Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.  
48 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
49 M. Grzybowski, A. P. Szelążek, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t.2, Warszawa 1983, s. 217. 
50 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
51 Tamże, s. 585. 
52 M. Grzybowski, art. cyt. S. 217. 
53 L. Popek, Biskup A. P. Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel, Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci 

Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999, s. 54. 
54 Tamże, s. 54. 
55 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek..., dz. cyt., s. 7. 
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jest wyróżniony godnością kanonicką, zaś dwa lata później zostaje prałatem domowym Jego 

Świątobliwości56. W roku 1903 opracował dla Kurii płockiej statut pod tytułem „Ordinatio 

Consistoria Generatio Plocensis”57, a po tym, jak umiera biskup M. Nowodworski, wraz z ks. 

Zarębą kontynuuje wydawanie „Encyklopedii Kościelnej”58. 

Po wyjeździe biskupa Jerzego Szembeka59 do Petersburga na stanowisko arcybiskupa 

mohylewskiego, ks. prałata Adolfa Piotra Szelążka przez kapitułę płocką delegowano do 

Kolegium Duchownego w tymże Petersburgu60. Pełnił w nim funkcję asesora. W obecności 

prokuratora rządowego uczestniczył w posiedzeniach Kolegium Duchownego w latach 1904-

1907. Później biskup Jerzy Szembek mianował ks. Adolfa Piotra profesorem Seminarium 

Metropolitarnego w Mohylewie61. 

Prawo kanoniczne, filozofia, ascetyka, teologia moralna, historia i literatura polska, język 

polski, łaciński i francuski – te wszystkie przedmioty wykładał w seminarium. W Mohylewie 

zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego62. Był współautorem memoriału o stanie Kościoła 

katolickiego w Rosji, który był złożony przez abpa J. Szembeka rządowi cesarskiemu, który był 

poparty odręcznym listem św. Piusa X (+1914) do cara Mikołaja II (+1918)63. W 1905 r. ks. dr 

Adolf Piotr brał udział w tajnych konferencjach Episkopatu Polski z delegacją rządu rosyjskiego, 

ich owocem był słynny ukaz tolerancyjny64. 

Po powrocie do Płocka w roku 1907 ks. Szelążek zaczyna ponownie wykładać w 

miejscowym Seminarium Duchownym, zajmował się prawem kanonicznym, ascetyką i 

socjologią65. 

3 października 1907 r. dostał nominację na administratora parafii w Orszynowo66. W latach 

1909-1918 jest rektorem Płockiego Seminarium Duchownego, nominację na ten urząd dostaje od 

bpa A. J. Nowowiejskiego67. W międzyczasie, dzięki znajomości języka niemieckiego odbywa 

                                                             
56 A. Chmielewski, Nasz Pasterz, Miesięcznik Diecezjalny Łucki, Łuck 12 (1935), s. 312-322. 
57 W. Kluz, Wytrwałość – Bp Adolf Piotr Szelążek..., dz. cyt., s. 7. 
58 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 586. 
59 Jerzy Józef Elizeusz Szembek (1851-1905) – biskup diecezjalny płocki w latach 1901-1903, arcybiskup metropolita 

mohylewski i administrator apostolski diecezji mińskiej w latach 1903-1905. 
60 L. Zygner, Droga Adolfa Piotra Szelążka do biskupstwa łuckiego w: s. B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, 

Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę …, Warszawa 2011, s. 30. 
61 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
62 L. Popek, art. cyt., s. 54. 
63 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
64 Tamże, s. 585. 
65 Nowiny z seminarium, Miesięcznik Pasterski Płocki 2(1907) nr 9, s. 245.  
66 Miesięcznik Pasterski Płocki 2(1907) nr 10, s. 272. 
67 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 584. 
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staż naukowy w Instytucie Psychologii Eksperymentalnej w Lipsku oraz zwiedza naukowe 

ośrodki w Niemczech i we Francji68. 

Jako rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku był budowniczym gmachów 

seminaryjnych, a także reorganizował seminarium. Do jego zasług biografowie zapisują 

oddzielenie Wyższego Seminarium od Małego, z którego w późniejszym czasie powstaje Liceum 

Diecezjalne69. 

Wykształcenie i dorobek naukowy ks. dra A. Szelążka sprawuje iż Rząd Polski za zgodą 

Episkopatu powierza mu zorganizowanie w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (MWRiOP) – Wydziału do Spraw Kościoła Katolickiego70. Ks. Adolf Piotr pełni w 

nim kolejno funkcje radcy, naczelnika wydziału i nareszcie dyrektora departamentu (tę ostatnią 

funkcję sprawował przez 7 lat)71.  

 

3. Nominacja na biskupa tytularnego Barki i sufragana płockiego. 

29 lipca 1918 r. ks. dr Adolf Piotr Szelążek zostaje mianowany biskupem tytularnym Barki 

i sufraganem Płockim. Sakrę biskupią przyjmuje 24 listopada 1918 r. w Płocku, z rąk biskupa 

Antoniego Nowowiejskiego72. Wkrótce po tym doniosłym wydarzeniu zostaje naczelnikiem 

Wydziału w MWRiOP, następnie dyrektorem Departamentu i z tego czasu na stałe przebywał w 

Warszawie. Tam współpracował z Nuncjaturą Apostolską w Polsce, nuncjuszem wtedy był abp 

Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI73. 

Jako dyrektor Departamentu do Spraw Kościoła Katolickiego brał czynny udział w pracach 

przygotowujących zawarcie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rządem Polskim. W latach 

1918-1925 jest łącznikiem między Rządem a Episkopatem74.  

W latach 1920-1921 był ekspertem w sprawach majątkowych Kościoła katolickiego przy 

zawarciu traktatu pokojowego w Rydze75. 

                                                             
68 L. Popek, art. cyt., s. 54. 
69 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585. 
70 L. Popek, art. cyt., s. 55. 
71 A. J. Nowowiejski, Płock, Monografia historyczna, Płock 1930, s. 470. 
72 K. Krasowski, dz. cyt., s. 233. 
73 W. Kluz, dz. cyt., s. 12; L. Popek, art. cyt., s. 55. 
74 K. Krasowski, dz. cyt., s. 233-234. 
75 L. Popek, art. cyt., s. 55. 
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Za obronę pracy pod tytułem „O znaczeniu Jezusa Chrystusa dla chrześcijańskiej religii”, 

8 listopada 1922 r. uzyskał tytuł doktora teologii76. 

W roku 1923 biskup Adolf Piotr uczestniczył w uroczystości beatyfikacji, a w roku 1925 

kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Spędzał długie tygodnie przed przy grobie św. Teresy 

i odtąd staje się jej wielkim czcicielem. Krzewi jej kult, uwieńczeniem staje się założenie 

zgromadzenia żeńskiego opartego na duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Biskup A. P. Szelążek cieszył się ogromnym autorytetem nie tylko w Polsce, ale i w 

Watykanie. Ni dla kogo nie było zaskoczeniem nominacja jego osoby przez papieża Piusa XI na 

biskupa ordynariusza diecezji łuckiej (położonej na wschodnich kresach Polski) dnia 14 grudnia 

1925 r77.  

 

4. Zwierzchnictwo nad diecezją łucką w latach 1925-1939. 

„W nominacji biskupa Szelążka na stolicę w Łucku można doszukiwać się osobistego 

wyboru papieża Piusa XI, który doskonale go znał z okresu pobytu w Polsce i późniejszych, 

częstych jego wizyt w Rzymie. Decyzja ta mogła być formą nagrody za jego duży wkład w prace 

nad przygotowaniem konkordatu”78.  

Licząc 60 lat obejmuje rządy nad diecezją łucką, jego ingres do katedry w Łucku odbył się 

24 lutego 1926 r79. Wyjeżdżając na tereny Wołynia biskup Adolf Piotr był dobrze zorientowany 

w rzeczywistym stanie diecezji. Z radością, ale także z pasterską troską i ludzkim lękiem 

obejmował rządy nad powierzonym mu ludem Bożym, znał bowiem burzliwe i często tragiczne 

dzieje tej diecezji. 

Po układach traktatu w Rydze jej stan wymagał dużych wysiłków organizacyjnych ze 

strony biskupa i jego duchowieństwa. Część diecezji po 1921 r. znalazła się poza granicą państwa. 

Poza tym dwie diecezje: łucka i żytomierska stanowili mozaikę narodowości i wyznań. Biskup 

Szelążek obejmując rządy zadawał sobie pytanie: „Jak ją zdobyć dla Królestwa Bożego?”80. W 

doniosłym dniu swego ingresu wystosował list pasterski do duchowieństwa i wiernych w którym 

przypomniał wszystkim, że to Chrystus jest Królem świata i wszystkich społeczeństw, a także 

                                                             
76 Święta Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów, Nadanie Doktoratu, Rzym 8.XI.1922, AGCST, sygn. EI-d, s. 1. 
77 W. Kluz, dz. cyt., s. 12, 18. 
78 K. Krasowski, Episkopat Katolicki II Rzeczpospolitej. Myśli o ustroju państwa-postulaty-realizacja, Warszawa-

Poznań 1992, s. 26. 
79 W. Kluz, dz. cyt., s. 12; L. Popek, art. cyt., s. 55. 
80 W. Kluz, dz. cyt., s. 13. 
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uwrażliwiał wiernych na implikacje wypływające z tej prawdy81. Zaczyna swoją służbę na 

Wołyniu od gruntownej reorganizacji kurii biskupiej, a także opracowuje nowy regulamin jej 

pracy82. 

Początki pracy w diecezji łuckiej były bardzo trudne. Z jednej strony ludzie byli 

przygnębieni i zdeprawowani skutkami I wojny światowej, a z innej – rozprzestrzenianie się 

różnych herezji napełniało lud obojętnością religijną. Na obszarze diecezji większością byli wierni 

Kościoła Prawosławnego. Brak księży rzymsko-katolickich i świątyń też nie przemawiało za 

wzrostem liczby wiernych katolików, którzy nie mogąc pokonać wielkie odległości często 

uczestniczyli w nabożeństwach prawosławnych, co niewątpliwie skutkowało zatraceniem 

świadomości katolickiej i narodowej83. 

W piśmie do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, biskup Adolf Piotr 

tak uzasadnia potrzebę utworzenia ponad trzydziestu nowych parafii rzymsko-katolickich: 

„Polacy mieszkający tu w rozproszeniu muszą pokonywać niejednokrotnie nawet 70 km, aby 

dotrzeć do Kościoła. Kapłani w okresie złej pogody potrzebują dwóch dni na odwiedzenie 

chorego. Ludzie żyją bez chrztu i ślubu. Warunki takie odstraszają wielu młodych ludzi do 

poświęcenia się pracy kapłańskiej”84. 

Biskup Szelążek bardzo ważny akcent stawiał na informowanie wiernych o życiu diecezji. 

W 1925 r. utworzono w Łucku drukarnię diecezjalną, która wydawała periodyki: „Życie 

Katolickie”, „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, a także cotygodniowe pismo w formie ulotek „W 

Bożej sprawie”85. 

Żeby ożywić ducha pobożności wśród wiernych zachęcał powstawanie w diecezji różnego 

rodzaju stowarzyszeń religijnych. W 1927 r. zakłada żeńskie Stowarzyszenie „Asocjacja 

Chrystusa Króla”, którego celem była praca wśród wiernych w miejscowościach, w których nie 

było świątyń katolickich. Eryguje też „Związek Misyjny Duchowieństwa” i „Papieskie Dzieło 

Rozkrzewienia Wiary”86. 

                                                             
81 A. Szelążek, List pasterski o prawach Chrystusa w ustroju społecznym, Łuck 24 lutego 1926, AGCST; W. Kluz, 

dz. cyt., s. 13. 
82 L. Popek, art. cyt., s. 56. 
83 Odezwa J. E. ks. Bpa Godlewskiego do wiernych. Kronika diecezji łucko-żytomierskiej, Łuck 1925, Rok V, z. 13, 

14, s. 3-4. 
84 J. Kłoczkowski, L. Mullerowa, W dwudziestym stuleciu (1918-1980), w: Zarys dziejów Kościoła Katolickiego w 

Polsce, pod red. J. Kłoczkowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Kraków 1986, s. 316. 
85 K. Krasowski, dz. cyt., s. 234; L. Popek, art. cyt., s. 59. 
86 Jubileusz 50-lecia, Ks. Biskup A. P. Szelążek Założyciel Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

Podkowa Leśna, Rok Jubileuszowy 1986, s. 11. 
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Po tym, jak reorganizowano Kurię Diecezjalną, z grupą współpracowników przygotowuje 

Synod Diecezjalny, który odbył się w Łucku w dniach z 30 sierpnia do 1 września 1927 r. Był to 

pierwszy Synod od 1726 r. w diecezji łuckiej87. Po przerwie, która trwała 200 lat i była 

spowodowana tragiczną historią: niewola polityczna i prześladowania Kościoła nawiązana została 

między pasterzem i jego klerem współpraca celem której było odrodzenie życia religijnego w 

diecezji. 

Na Synodzie łuckim dużo uwagi poświęcono życiu codziennemu duchowieństwa i 

planowej pracy duszpasterskiej księży zarówno wśród katolików, jak i prawosławnych, a także 

wśród młodzieży i inteligencji kresowej. Został opracowany i opisany program pracy 

duszpasterskiej. Po opublikowaniu w 1917 r. Kodeksu Prawa Kanonicznego uregulowano 

przepisy prawne i liturgiczne. Zrobiony został plan i opisane sposoby pracy społecznej w 

parafiach. Zawołaniem Synodu było hasło: „Przez Synod do odrodzenia kleru – przez odrodzony 

kler do odrodzenia ludu”88. 

Pasterz diecezji zabiegał też o odnowę i pogłębienie życia religijnego wiernych, w tym 

celu polecał księżom prowadzić w parafiach misje, rekolekcje dla wszelkich grup społecznych. 

Opracowywał w tym celu memoriały, listy pasterskie. Niebawem całkiem słusznie pozyskuje 

sobie opinię jednego z najwybitniejszych biskupów w Polsce. Jego dorobek naukowy liczy ponad 

40 pozycji89. Biskup Adolf Piotr był też słynnym kaznodzieją. Wszyscy członkowie Synodu byli 

zachwyceni jego przemówieniami, a duchowieństwo poprosiło o wydanie w druku jego ręcznie 

pisanych wypowiedzi90.  

Co roku w okresie Wielkiego Postu i z okazji różnych uroczystości biskup Szelążek pisał 

listy pasterskie, które były znane nie tylko na terenie diecezji, ale i w całej Polsce91.  

Gdy w 1928 r. w województwie wołyńskim miały odbyć się wybory do Sejmu i Senatu, 

biskup Adolf Piotr napisał: „Zgodni z zasadami chrześcijańskiej miłości winniśmy w tym 

momencie, jak zawsze wykazać dążenie do zgodnego współżycia z różnorodną pod względem 

narodowościowym i wyznaniowym ludnością”92. 

                                                             
87 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585. 
88 Jubileusz 50-lecia, dz. cyt., s. 12. 
89 W. Kluz, dz. cyt., s. 65-67. 
90 Katecheta z Dubna o nieustalonym nazwisku, Wspomnienia o Biskupie dr A. P. Szelążku w: Biskup Adolf Piotr 

Szelążek i Jego łucka Diecezja, pod red. L. Klejcza, H. Dąbkowski, Kraków-Warszawa 1994, s. 7. 
91 W. Hipsz, Wspomnienia o ks. biskupie A. Szelążku, Ostróda 1985, AGCST, EV, s. 7. 
92 A. P. Szelążek, List pasterski w sprawie wyborów na Wołyniu w roku 1928 do Sejmu i Senatu, Łuck 1 styczeń 1928, 

MDŁ nr 1, AGCST, s. 4-10. 
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W 1935 r. wydaje list pasterski „O zwalczaniu niewiary”, w którym opisuje główne 

zagrożenia dla Kościoła Katolickiego w Polsce i na całym świecie. Między innymi pisze o 

problemie komunizmu, masonerii, demoralizacji narodów i powszechnej laicyzacji. Podpowiada 

w nim sposoby zwalczania tych zagrożeń przez wtajemniczone życie sakramentalne, modlitwę 

osobistą i czytanie katolickich czasopism93. A w roku 1936 biskup Adolf Piotr powołuje przy kurii 

biskupiej Urząd Obrońców Wiary, którego głównym zadaniem było pokonywanie niewiary i sekt 

na terenie diecezji94. 

W szczególności troską pasterską byli ogarnięci dzieci i młodzież. Przez księży prefektów, 

zakonnice i etatowych katechetów była prowadzona katechizacja w szkołach95. Ci, którzy nie 

chodzili do szkoły, mogli uczestniczyć w zajęciach nauki religii przy parafiach. Popierając dobre 

inicjatywy dzieci i młodzieży, umiał dostrzec ich problemy i niepokoje. Jednym z dowodów jego 

pieczy pasterskiej był słynny list pasterski „Sursum Corda”96. 

Ordynariusz miał tradycję osobiście spotykać się z diecezjanami, nie tylko pod czas 

wizytacji parafialnych, ale przy okazji różnych uroczystości. Jako pasterz mający 65 lat 

zwizytował porozrzucane na ogromnych przestrzeniach ziemi wołyńskiej parafie i filie97. Tym 

sposobem chciał poznać warunki życiowe, problemy dnia powszedniego, potrzeby diecezjan, a 

przede wszystkim wypełnić misję głoszenia Słowa Bożego. W czasie wizytacji parafialnych 

udzielał sakramentu bierzmowania jak dzieciom, tam i młodzieży98. 

Uroczyście obchodząc jubileusz 50-lecia kapłaństwa w niedzielę 11 września 1938 r. w 

Łucku biskup Adolf Piotr odprawił uroczystą Mszę Świętą w kościele katedralnym w obecności 

szanownych gości: Prymasa Polski – kardynała Augusta Hlonda, Nuncjusza Apostolskiego – abpa 

Cortesiego oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli władz państwowych, wojska i diecezjan99. 

Z racji uroczystości papież Pius XI nadał biskupowi Szelążkowi tytuł Asystenta Tronu 

Papieskiego i Hrabiego Rzymu, a Prezydent Ignacy Mościcki odznaczył go za zasługi dla Państwa 

Polskiego Orderem Orła Białego100. Diecezjanie ofiarowali jako dar dla swego Pasterza ołtarz ku 

                                                             
93 A. P. Szelążek, List pasterski o zwalczaniu niewiary, Łuck 2 luty 1935, AGCST. 
94 L. Popek, art. cyt., s. 59. 
95 L. Wyczawski, Działalność religijna i społeczna w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2, s. 52-54. 
96 A. P. Szelążek, List pasterski do młodzieży «Sursum Corda”, Łuck 1938, AGCST. 
97 Jubileusz 50-lecia, dz. cyt., s. 27. 
98 L. Popek, art. cyt., s. 57. 
99 Tamże, s. 60. 
100 W. Kluz, dz. cyt., s. 44. 
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czci Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej101, a Rada Miejska przyznała mu tytuł Honorowego 

Obywatela miasta Łucka102. 

Przewidując nastanie trudnych czasów, w grudniu 1938 r. biskup Adolf Piotr pisze Orędzie 

do duchowieństwa i wiernych diecezji łuckiej, w którym dziękując za uroczyście świętowany 

jubileusz kapłaństwa przedstawia groźną sytuację polityczną na świecie, szczególnie w Europie103. 

Zapisuje się w historii diecezji jako roztropny rządca i krzewiciel myśli patriotycznej na 

wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Wznoszono nowe kościoły i kaplice, odnawia się katedra, 

pałac biskupów łuckich, budynek Seminarium Duchownego w Łucku i Seminarium Papieskiego 

w Dubnie104. 

W ramach prac nad reorganizacją diecezji w latach 1925-1939 biskup Adolf Piotr utworzył 

5 nowych dekanatów i ponad 70 parafii. Do 1939 r. liczba wiernych wzrosła do ponad 370 tysięcy 

osób. Za jego wstawiennictwem i pomocą zostało odnowione ponad 40 kościołów i około 100 

kaplic105. 

Odnawiając życie w diecezji urządził wzorcową kurię biskupią. Stwarza w niej sekcje 

Nauki i Wiary, Nauczania Religii, Spraw Personalnych i Administracyjnych106. Niewątpliwie 

dziękując jego nieustannej pieczy diecezja łucka podniosła się z ruiny.  

 

5. Areszt biskupa Szelążka. Ostatnie lata życia na wygnaniu. 

Zaczęła się wojna. Na ziemiach wschodnich kresów miała ona przebieg szczególnie 

tragiczny i krwawy. Biskup Adolf Piotr mimo podeszłego wieku nie miał zamiaru opuścić swojej 

diecezji i wiernych, którzy w nim widzieli obraz Dobrego Pasterza. We wrześniu 1939 r. Wołyń 

znalazł się w granicach ZSRR, pod okupacją sowiecką. Od razu duchownym nakazano opuścić 

diecezję. W tym czasie biskup zamieszkuje w skromnym mieszkaniu w Łucku. Był przekonany i 

tak twierdził ówczesnym władzom, że bez pisemnego pozwolenia Stolicy Apostolskiej nie może 

opuścić diecezji107. Swoją obecnością podnosił na duchu duchowieństwo i wiernych. Dnia 10 

września 1939 r. gościł w Łucku biskupa Józefa Feliksa Gawlinę, który udawał się do Kwatery 

Głównej Naczelnego Wodza znajdującej się w Brześciu. W tym czasie jeszcze w Łucku przebywał 

                                                             
101 L. Popek, art. cyt., s. 60. 
102 Honorowe obywatelstwo m. Łucka dla J. E. Bpa Dra Adolfa Szelążka, Życie Katolickie 9 (1938), nr 37, s. 588-

589. 
103 A. P. Szelążek, Orędzie z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich, Łuck 1938, AGCST. 
104 Nasz Pasterz – Jubilat, art. cyt., s. 585. 
105 L. Popek, art. cyt., s. 57-58. 
106 Katecheta z Dubna o nieustalonym nazwisku, art. cyt., s. 3. 
107 W. Kluz, dz. cyt., s. 57. 



24 
 

niemal cały Rząd Rzeczpospolitej Polski. Łuckie uliczki były zatłoczone, cały czas było słychać 

syreny alarmowe. Czas od czasu miasto było bombardowane. Biskup Józef Gawlina 11 września 

odprawia nabożeństwo, w którym biorą udział członkowie Rządu Polskiego108. 

Biskup Adolf Piotr niesie pomoc wszystkim potrzebującym. Wraz z swoimi kapłanami 

pomagają jak materialnie tak i duchowo tysiącom ludzi, niezależnie od wyznania czy 

przynależności nacjonalnej, w szczególności deportowanym i aresztowanym. W 1940 r. był 

powołany do życia Komitet Pomocy ofiarom wojny, który miał za zadanie nieść pomoc Polakom, 

wygnanym do zachodnich części kraju. Kiedy we wrześniu 1940 r. wywożono ludzi z kresów 

wschodnich delegował kapłana, miał on udzielać absolucji ogólnej zesłańcom, którzy znaleźli się 

w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Przewidując trudności personalne, udziela sakramentu 

święceń alumnom ostatniego roku Seminarium Duchownego w Łucku. Wszystkim dziekanom i 

niektórym kapłanom udziela uprawnień wikariusza generalnego. 

Za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej potajemnie konsekruje na biskupa księdza kanonika 

Zygmunta Chmielnickiego (ówczesnego redaktora czasopisma „Życie Katolickie”), który został 

ordynariuszem diecezji żytomierskiej. Biskup Adolf Piotr był także współzałożycielem 

podziemnego Seminarium Duchownego w Warszawie109. 

Niezwłocznie informuje Stolicę Apostolską o masowych deportacjach Polaków w głąb 

terytorium ZSRR w latach 1940-1941110. 

Od czerwca 1941 r. tereny diecezji łuckiej były okupowane przez wojska niemieckie. Jedni 

mordercy zmienili na posterunku swoich „kolegów” okupantów. Był to też bardzo trudny czas w 

życiu biskupa, chociaż i w takiej rzeczywistości ani on, ani księża z Kurii i kapłani z ocalałych 

parafii nie opuścili ludzi, byli z wiernymi, dzieląc z nimi ten krwawy los. 

W 1943 r. oddziały Wojska Polskiego zostały przerzucone na tereny Wołynia. Biskup 

Szelążek udzielił wtedy księdzu Wilhelmowi Kubszowi, dziekanowi Korpusu Wojska Polskiego, 

jurysdykcji kościelnej. Ordynariusz także wyraził zgodę, aby kapłani diecezjalni ochotniczo 

zgłaszali się na służbę kapelańską w wojsku. Na prośbę ks. Kubsza były zorganizowane specjalne 

rekolekcje dla księży kapelanów Wojska Polskiego. Osobiście wygłasza naukę i udziela 

pasterskiego błogosławieństwa kapelanom i żołnierzom Wojska Polskiego111. 

                                                             
108 S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1971, s. 36. 
109 L. Popek, art. cyt., s. 61-62. 
110 K. Krasowski, dz. cyt., s. 235. 
111 S. Podlewski, dz. cyt., s. 317-320, 431-432. 
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W 1944 r. wojska niemieckie wycofują się z Wołynia. Biskup Szelążek stara się wtedy o 

odnowienie struktur kościelnych na terenach pobliskich żytomierskiej i kamienieckiej diecezji, 

dlatego wysyła swoich kapłanów do Żytomierza i Kamieńca Podolskiego112. Zajaśniała nadzieja, 

iż wszystko może się zmienić, ale przywódcy „zwycięskiej” Armii ZSRR, która wkracza na tereny 

Wołynia wiosną 1944 r. mieli co do tego inne plany. Zwracają się do biskupa Adolfa Piotra z 

wymaganiem natychmiast opuścić Łuck i udać się na tereny Rzeczpospolitej na zachód od rzeki 

Bug. Ordynariusz odpowiada im, że bez pozwolenia najwyższej władzy kościelnej nie ma prawa 

opuszczać teren swojej diecezji113. Jak w czasach nauki seminaryjnej, tak i teraz zdaje egzamin 

życiowy na najwyższą ocenę: niestrudzenie służy Kościołowi, Ojczyźnie i powierzonej mu części 

Ludu Bożego. 

 W nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. sowieccy okupanci aresztują Biskupa Szelążka w pałacu 

biskupim w Łucku, po tym, jak on odmówił w opuszczeniu terytorium ZSRR114. Razem z 

pasterzem diecezji zostali aresztowani ks. Gałęzowski, błogosławiony ks. Władysław Bukowiński 

oraz pięciu kapłanów, którzy byli wysłani przez biskupa Szelążka do pracy w diecezjach 

żytomierskiej i kamienieckiej: ks. B. Drzepecki, ks. S. Szczypta, ks. Bień, ks. A. Kukuruziński i 

ks. J. Kuczyński. Co ciekawe, że oskarżono biskupa Szelążka nie z powodu nieposłuszeństwa 

wobec rozkazu opuścić diecezję, ani nie wysunięto mu zarzutu sprawowania rządów pasterskich 

w trzech diecezjach. Oficjalnie postawiono mu 4 zarzuty: 

1) Będąc biskupem diecezji łuckiej, utrzymywał nielegalną łączność z papieżem. 

Osobiście kierował zbieraniem informacji o charakterze politycznym na terytorium 

radzieckim, systematyzując je celem dostarczenia do Watykanu. Prowadził 

destrukcyjną działalność przeciwko władzy sowieckiej115. 

2) Posyłał emisariuszy Watykanu na terytorium wschodnich obwodów Ukrainy w celu 

prowadzenia antysowieckiej działalności i zaszczepiania katolicyzmu116. 

3) Prowadził antysowiecką polsko-nacjonalistyczną działalność, ukierunkowaną na 

odbudowanie byłego państwa polskiego, istniejącego do 1939 r. Sankcjonował udział 

duchowieństwa katolickiego w antyradzieckich nacjonalistycznych organizacjach 

powstańczych117. 

                                                             
112 K. Krasowski, dz. cyt., s. 235. 
113 W. Kluz, dz. cyt., s. 57. 
114 Wypis z akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy z dnia 22 lutego 1999 r., dotyczący aresztowania A. P. 

Szelążka, AGCST.  
115 Wniosek oskarżający dotyczący sprawy śledczej nr 148321, Kijów, 25 maja 1945, w: IPN, Operacja „Sejm” 

1944-1945, t. VI, Warszawa-Kijów 2007, s. 1019, 1021. 
116 ACMBP, Protokół przesłuchania Ks. Bpa A. P. Szelążka, Kijów, 13 maja 1945, mps, s. 1. 
117 ACMBP, Protokół…, Kijów, 12 marca 1945, mps, s. 2. 
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4) Kierował działalnością księży, która zmierzała do zerwania porozumienia lubelskiego 

o przesiedleniu Polaków oraz miała na celu udaremnienie zawarcia porozumień 

dzierżawnych z organami władzy radzieckiej. W rezultacie jego zaleceń udaremniono 

zawarcie porozumień dzierżawnych118. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek miał wtedy 80 lat. On wraz z ks. Gałęzowskim i ks. 

Bukowińskim byli uwięzieni w łuckim budynku NKWD. Całe ich śledztwo trwało 18 dni. Dnia 

22 stycznia 1945 r. biskupa wraz z kapłanami przewieziono samochodem ciężarowym do Kowla. 

Po dwóch dniach pobytu w kowelskim areszcie śledczym zostali oni pod konwojem przewiezieni 

do Kijowa. O tej podróży wspomina ks. Bukowiński. Pisał on, że biskupa cechowało w drodze do 

Kijowa prawdziwe chrześcijańskie męstwo. On wyglądał i rozmawiał całkiem normalnie. Na jego 

twarzy nie było widać duchowego załamania i moralnego przygnębienia. Skupienie poważne i 

pełne godności charakteryzowało postawę biskupa Szelążka119. 

W Kijowie trafili oni do więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego 

Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. W tym miejscu przeprowadzono śledztwo, zakończone 25 

maja 1945 r. odczytaniem wobec biskupa aktu oskarżenia. Później ten akt wysłano do Moskwy na 

zatwierdzenie. Wkrótce po wydaniu wyroku przewieziono biskupa Adolfa Piotra wraz z 

siedmioma kapłanami do Łukjaniwskiego więzienia ogólnego w Kijowie. Domem dla biskupa i 

jego kapłanów stała się cela więzienna dla 50 osób120. 

Znamiennym było wejście biskupa Adolfa Piotra do celi. Gdy ochroniarz otworzył drzwi i 

chciał za więziennym zwyczajem wepchnąć oskarżonych do jej wnętrza, biskup Szelążek dał znak, 

aby się wszyscy zatrzymali. Strażnik oniemiał, ale nie potrafił nic powiedzieć. Aresztowany 

biskup podszedł do drzwi, ucałował je i rzekł: „Teraz rozumiem, dlaczego przypadła mi diecezja 

łucka. Abym mógł cierpieć dla Chrystusa”, po tych słowach spokojnie razem z kapłanami wszedł 

do wnętrza121. Ordynariusz Łucki przebył w więzieniu kijowskim przez siedem miesięcy. 

Dnia 13 grudnia 1945 r. został przeniesiony do aresztu śledczego o zaostrzonym rygorze. 

Przez podeszły wiek często chorował. Administracja aresztu przeniosła go do celi na słonecznej 

stronie. Nareszcie 24 kwietnia 1945 r. dowiedział się, że niedługo wyjdzie z więzienia, ale bez 

prawa powrotu na Wołyń. W liście z więzienia napisał, iż miał przeświadczenie, że łaskę wolności 

                                                             
118 ACMBP, Protokół…, Kijów, 21 marca 1945, rps, s. 1-5. 
119 W. Bukowiński, Taki człowiek, Wspomnienia z więzienia o Księdzu Biskupie Adolfie Szelążku w: Ksiądz biskup 

Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel, Materiały z sympozjum z okazjo 50 rocznicy śmierci Założyciela 

Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999, s. 93n. 
120 Tamże, s. 94. 
121 F. Stopniak, Martyrologia Bpa Łuckiego A. Szelążka, Słowo Powszechne 44 (1990) nr 91, s. 1. 
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ma zawdzięczać Ojcu Świętemu122. W dniu 14 maja 1946 r. biskup Adolf Piotr Szelążek został 

wywieziony pod konwojem do granicy ZSRR z Polską. 

Później cały świat dowiedział się, że uwolnienie z więzienia było skutkiem interwencji 

papieża Piusa XII za pośrednictwem Ambasady Amerykańskiej w Moskwie. Biskup Szelążek 

życzył wrócić do swojej diecezji, ale jedyne co dostał – przejażdżkę ulicami Kijowa pod kontrolą 

honorowego konwoju NKWD. Było to nieme pożegnanie z drogą mu ziemią. 

Do Polski przyjechał 15 maja 1946 r. przekraczając granicę w miejscowości Medyka. 

Zorganizowano uroczyste powitanie biskupa Adolfa Piotra w Przemyślu. Wzięli w nim udział: 

miejscowy starosta, duchowieństwo i rzesze wiernych. Przez kilka miesięcy biskup zatrzymał się 

w Kielcach. Gościnnie go przyjął biskup C. Kaczmarek, był on jego uczniem w Płockim 

Seminarium Duchownym123. 

Po krótkim czasie zaproponowano biskupowi przez władze kościelne zamieszkać na stałe 

w rezydencji biskupa S. Okoniewskiego w pokrzyżackim zamku w Bierzgłowie (12 km od 

Torunia)124. Już jesienią 1946 r. biskup Szelążek zamieszkał w tym miejscu. Uruchomił tam kurię 

diecezji łuckiej, której urzędowa nazwa brzmiała: Kuria Biskupia Łucka w Zamku Bierzgłowskim 

powiat Toruń. Nawiązał stały kontakt ze swoim duchowieństwem i wiernymi rozrzuconymi po 

całym kraju125. Od 1946 r. to miejsce stało się nową stolicą biskupią i portem dla wszystkich 

kapłanów wysiedlonych z diecezji łuckiej. Wielu kapłanów było chorych, załamanych moralnie 

po tym, co przeżyli; 14 księży z diecezji łuckiej nadal przebywało w sowieckich obozach 

zagłady126. Na wszelkie sposoby biskup Adolf Piotr starał się o ich zwolnienie. 

Nie patrząc na podeszły wiek biskup Adolf Piotr dużo czasu poświęcał pracy naukowej. 

Napisał gruntowne i obszerne dzieło całego swego życia pod tytułem „Moralne odrodzenie 

świata”127. Ostatnią jego pracą była książka pod tytułem „Podstawy dotacji duchowieństwa 

katolickiego w Polsce w okresie przedkonkordatowym”128. Brał czynny udział w posiedzeniach 

Konferencji Episkopatu Polski. 

                                                             
122 A. Szelążek, List do Papieża Piusa XII, Kielce 1946. 
123 S. Kobyłecki, Wspomnienia o ks. bpie Szelążku w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, 

Założyciel, dz. cyt., s. 103-104. 
124 W. Kluz, dz. cyt., s. 58. 
125 S. Kobyłecki, dz. cyt., s. 104, 106. 
126 L. Popek, art. cyt., s. 65. 
127 Ks. Biskup dr Adolf Piotr Szelążek, Moralne odrodzenie świata, Manheim 1979. 
128 W. Kluz, dz. cyt., s. 59. 
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W maju 1948 r. biskup Adolf Piotr obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Ojciec Święty 

Pius XII w odręcznym piśmie skierowanym do niego z tej okazji, nazwał go podwójnym 

wygnańcem: z Łucka do Kijowa, a stamtąd do Polski w jej powojennych granicach129. 

Swą pracowitą pielgrzymkę życiową biskup Adolf Piotr Szelążek skończył 9 lutego      

1950 r. w Zamku Bierzgłowskim. Został pogrzebany w krypcie kościoła św. Jakuba w Toruniu 13 

lutego 1950 r. Nabożeństwo żałobne celebrował Prymas Polski arcybiskup Stefan Wyszyński, 

który w żałobnej mowie powiedział, że diecezja łucka w osobie biskupa Adolfa Piotra Szelążka 

zyskała nowego wielkiego Orędownika przed Obliczem Boga130. 

Był 49 ordynariuszem diecezji łuckiej i ostatnim jej zwierzchnikiem w II 

Rzeczpospolitej131. Był Pasterzem tej części Ludu Bożego przez ćwierć wieku. Jego rządy można 

nazwać „wiosną” w historii diecezji łuckiej, która zapoczątkowała rozkwit życia duchownego i 

patriotycznego. Wraz z jego śmiercią formalnie diecezja łucka przestała istnieć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 S. Kobyłecki, dz. cyt., s. 107. 
130 L. Popek, art. cyt., s. 66; W. Kluz, dz. cyt., s. 62. 
131 L. Popek, art. cyt., s. 66. 
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Rozdział III 

Realizacja dzieła uświęcenia w diecezji łuckiej 

 

1. Przez kształcenie duchowieństwa do uświęcenia Ludu Bożego. 

Wychowanie duchowieństwa z natury rzeczy leżało w zakresie posłannictwa Kościoła. 

Jednak to nauczanie dostosowane było do historycznych warunków, a także do stopnia kultury 

narodu. Na 23 sesji soboru trydenckiego, dnia 15 lipca 1563 r., ogłoszono dekret o seminariach 

diecezjalnych. Ojcowie soborowi zalecili, aby w każdej diecezji utworzono seminarium 

duchowne, w którym biskup mógłby żywić, religijnie wychowywać i przekazywać wiedzę 

teologiczną młodzieńcom dążącym do przyjęcie święceń kapłańskich. Sobór dokładnie też omówił 

sposoby organizacji seminariów oraz wskazał źródła, z których biskupi mieli czerpać zasoby 

materialne, potrzebne dla ich utworzenia i utrzymania132. 

 

1.1. Seminarium duchowne w Łucku i Wyższy Instytut Kultury Religijnej. 

Seminarium Duchowne dla diecezji łucko-żytomierskiej otworzył w Łucku biskup Ignacy 

Dub-Dubowski w 1919 r. Przejściowo ono funkcjonowało w pierwszych latach niepodległości 

Polski w Ołyce i Gnieźnie133. Po tym jak były ustalone granice państwa polskiego i związku 

radzieckiego w Rydze, seminarium zostało przeniesione z Gniezna do Łucka, gdzie zaczęło 

działać w 1925 r. Mieściło się ono w dawnym szpitalu wojskowym, obok budynku seminarium 

znajdował się kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek starał się o odnowienie gmachu seminarium, było ono przysłowiową 

źrenicą jego oka134. Ordynariusz osobiście prowadził wykłady dla alumnów, często rozmawiał z 

nimi. Wiedział bowiem, że ich czeka ciężka praca w bardzo trudnym czasie, który miał niebawem 

nastąpić. Duży nacisk kładł na świadczenie wzajemnej pomocy i samokształcenie się135. Ks. prałat 

Iwnicki, który był uczniem biskupa Szelążka, w swoich wspomnieniach pisał, że: „głęboka wiedza 

i świetne wykłady Pasterza, w których przebijało się gorące umiłowanie spraw Kościoła naszego, 

                                                             
132 A. Petrani, Szkolnictwo teologiczne w Polsce, w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, Lublin 1966, s. 

271 n. 
133 B. Modzelewska, W. Osadczy, Łucka diecezja w: EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 591, 597. 
134 L. Popek, art. cyt., s. 28. 
135 W. Kluz, dz. cyt., s. 28. 
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potrafiły słuchaczy tak zahartować, że w obronie tych praw Kościoła wielu uczniów Pasterza 

śmierć i więzienie poniosło w Rosji, a reszta trwa na posterunku”136. 

Odnowić budynek seminaryjny pomógł ks. Teofil Skalski, który często wyjeżdżał do 

Stanów Zjednoczonych i wśród Polonii zbierał ofiary na ten cel. W tym czasie liczba kleryków 

dochodziła do 70. Gospodarstwem przy seminarium zajmowały się siostry służki, które mieszkały 

obok w domu p.w. Św. Andrzeja Boboli. 

Biskup Adolf Piotr sam ułożył Statut dla seminarium, w którym m.in. zapisał: „Studia 

alumnów winny być prowadzone w taki sposób, aby kandydat do stanu duchownego posiadał 

głęboką wiedzę, zarówno w dziedzinie filozofii, teologii jak i nauk społecznych”137. Celem 

formacji kandydatów do święceń kapłańskich miała być pomoc w kształceniu osoby 

zharmonizowanej wewnętrznie, otwartej na działanie Boga i mającą gruntowną wiedzę, która 

potrzebna dla posługi duszpasterskiej. Ze świadectw, które doszły do naszych dni wynika, że 

biskup Szelążek dbał nie tylko o wykształcenie naukowe, ale także o życie duchowe alumnów. 

Ks. kanonik Batowski wspomina: „Ksiądz biskup dr A. Szelążek był człowiekiem głębokiej wiary. 

Jako kleryk od 1932 do 1937 wyłącznie byłem pod Jego urokiem. Częste były jego spotkania z 

nami – klerykami. Budował nas swoją wiarą i pobożnością. Był dla nas Mężem Bożym. Jako 

klerycy braliśmy w katedrze łuckiej udział, gdy On celebrował. Fascynował nas kiedy odprawiał 

i kiedy przemawiał. Chodziliśmy też do kaplicy biskupiej, w pałacu biskupim w niedzielę, aby Mu 

na rannej Mszy służyć. Odprawiał bardzo pobożnie, a potem gościł nas śniadaniem”138. 

Bardzo ważne znaczenie miało też dobieranie odpowiedniego personelu seminarium. Tak 

o tym wspomina ks. Hipsz: „Wszyscy profesorowie mieli nie tylko tytuły naukowe, ale co 

ważniejsze: pobożni i zdolni. Wyjątkowym zaufaniem darzył Rektora seminarium, który miał mu 

wychować pobożnych i światłych kapłanów […]. Rektor i biskup wzajemnie się uzupełniali. I 

jeden bez drugiego nic nie przedsięwziął. Rekurs od rektora do biskupa był możliwy, ale decyzja 

pozostawała rektora”139. 

Alumni pochodzili z różnych stron Polski. Pod czas nauki korzystano z takich 

podręczników: filozofia – „Historia filozofii w zarysie”, A. Stockl, A. Weigartner, F. 

Kwiatkowski; dogmatyka - "Synopsis Theologiae Dogmaticae”, A. Tanquerey; prawo kanoniczne 

– „Codex Iuris Canonici”, F. Bączkowicz; teologia moralna – „Summa teologiae moralis 

                                                             
136 W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30. VIII – 01. XI. 1927, 

Miesięcznik Diecezjalny Łucki (MDŁ), nr 9 (1927), s. 646-662. 
137 A. P. Szelążek, Statut Diecezjalnego Seminarium Duchownego, Łuck 1935, s. 18. 
138 K. Batowski, Moje wspomnienia o śp. Ks. Biskupie Adolfie Szelążku Ordynariuszu Diecezji Łuckiej na Wołyniu, 

mps AGCST, sygn. E IV-b, s. 1. 
139 W. Hipsz, Moje wspomnienia o śp. Ks. Biskupie Adolfie Szelążku, 1985, mps AGCST, sygn. E V-b. 
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scholarum usui accommodavit”, H. Noldin. W roku 1928 biskup Szelążek powołuje do życia 

Seminarium Mniejsze, które znajdować się miało we Włodzimierzu Wołyńskim, celem którego 

było przygotowanie kandydatów bez matury do wstąpienia w Seminarium w Łucku140. 

Zajęcia z prawa kanonicznego i teologii dogmatycznej odbywały się w języku łacińskim, 

egzegeza Pisma Św. w języku greckim, pozostałe przedmioty w języku polskim. Sprawy 

wewnętrznej organizacji życia seminarium regulowały: 

1) Statut Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Łucku, nadany przez biskupa 

Adolfa Piotra Szelążka w 1935 r.; 

2) Ustrój Sądu koleżeńskiego Alumnów Seminarium duchownego w Łucku (1935 r.); 

3) „Caritas”. Kwartalnik Alumnów Seminarium Duchownego w Łucku. 

Aktywne życie w seminarium sprzyjało powstaniu różnych organizacji i kółek kleryckich, 

których w historii uczelni było kilkanaście. Praca w tych zespołach miała nauczyć przyszłych 

kapłanów zarządzania i organizacji, oni mieli nauczyć się stawiać sobie cele i skutecznie dążyć do 

ich wypełnienia. Tak tę współpracę opisywali sami alumni: „Zebrania skłaniali do zabierania 

głosu, wypowiadania się, wyrażania swego języka, którego poprawność i elastyczność tak 

poważne oddają usługi w pracy kapłańskiej. Kto czynnie pracuje w organizacji, przyzwyczaja się 

do publicznych występów, wyrabia w sobie odwagę cywilną, uczy się opanowania i umiejętnego 

posługiwania się słowem”141.  

Klerycy z łuckiego seminarium nawiązywali międzynarodowe i międzyuczelniane 

kontakty. Korespondowali, a także spotykali się ze swoimi kolegami z Lublany, Orchard Lake, 

Płocka, Wilna, Włocławka i wielu innych miejsc w Polsce, gdzie były siedziby seminariów 

duchownych142. Poza tymi doniosłymi spotkaniami odbywały się w łuckim seminarium prelekcje 

profilaktyczne, m. in. z medycyny – wygłaszał doktor Miłoszewski, a także odwiedzali kleryków 

legendarni goście. Do takich bez wątpienia należał ks. Zygmunt Chmielnicki, który wrócił z 

sowieckiego łagru pracy na Sołowkach143. 

Alumni ze skrupułami opisywali życie codzienne w kronice seminaryjnej. Dzięki temu 

dowiadujemy się o różnych wydarzeniach, przeżywanych uroczystościach, organizowanych 

akademiach (ku czci św. Tomasza z Akwinu, św. Stanisława Kostki, Henryka Sienkiewicza), o 

pomocy w sierocińcu, o odbywanych egzaminach, na które często przychodził Ordynariusz. 

                                                             
140 L. Popek, art. cyt., s. 57. 
141 O pracy w naszych organizacjach, „Caritas” 1939, nr 1-2, s. 17-20. 
142 J. Zając, Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Lucku czasu II 

Rzeczypospolitej w: „Niepodległość i pamięć” 21 (2015), nr 3 (51), s. 155. 
143 Ze wstępu M. Dębowskiej do książki: Z. Chmielnicki, Kartki wspomnień, s. 10-11. 
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Biskup łucki wychowywał u kleryków świadomość obowiązku wzajemnego wspomagania 

się, samokształcenia oraz wsparcia na drodze do realizacji ich powołania. Właśnie w tym celu były 

tworzone w seminarium organizacje kleryckie i sąd koleżeński. W statucie seminarium były 

przewidziane opiniowanie alumna przed przyjęciem święceń wyższych oraz w przypadkach 

planowanego wydalenia z seminarium. Biskup Adolf Piotr miał tradycję osobiście spotykać się z 

profesorami i studentami nie tylko pod czas publicznych uroczystości czy sprawowanych liturgii 

w kościele, ale i prywatnie. Pod czas takich spotkań dowiadywał się o codziennych problemach 

alumnów, którym starał się zaradzić. Z opisywanych wspomnień dowiadujemy się, że klerycy 

okazywali mu szczere, synowskie oddanie i budowali się jego pobożnością. O swych dylematach 

zawsze otwarcie rozmawiał ze swoimi kapłanami: „Przed paru laty […] słyszałem wyjaśnienia 

rektora seminarium o fatalnym wpływie na zdrowie alumnów wilgotnych murów tego Zakładu 

Wychowawczego – troska najgłębsza napełniła moją duszę, nie wiedziałem bowiem żadnego 

źródła, z którego można by czerpać środki dla przebudowy gmachu seminaryjnego. Parokrotnie 

rozesłane przeze mnie prośby o pomoc do Episkopatu miejscowego oraz do paru zamożnych 

krajów Europy – a także do diecezji katolickich w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, 

nie dały żadnego wyniku”144. 

W seminarium łuckim kilku kleryków przygotowywało się do przyjęcia święceń 

kapłańskich w obrządku wschodnim. Orientalistykę wykładał ks. Stanisław Szulmiński (Sługa 

Boży), który był skierowany do pracy w seminarium po tym, jak Stolica Apostolska negatywnie 

odpowiedziała na prośbę absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o posłanie go do 

pracy duszpasterskiej na tereny Związku Radzieckiego145. Urodził się on w Odessie, ukończył 

seminarium duchowne w Żytomierzu i Tarnowie. Po święceniach kapłańskich w 1923 r. gotowy 

był natychmiast wyjechać do pracy apostolskiej na Wschodzie. Skierowany na studia wyższe w 

KUL ks. Szulmiński studiował teologię porównawczą (katolicką i prawosławną) i jako student 

prowadził na KUL-u Koła Badań nad Kościołami Wschodnimi. W prasie katolickiej zamieszczał 

artykuły o tematyce chrześcijańskiego pojednania. Zainspirowany ideą unii Kościoła katolickiego 

z Cerkwią Prawosławną, zorganizował ruch pod nazwą Apostolat Pojednania, który zrzeszał 

duchownych i świeckich z całej Polski. W 1939 r. ks. Szulmiński został aresztowany przez NKWD 

w Nowogródku i wywieziony do obozu pracy w Uchcie na Syberii. Tam pracował jako sanitariusz 

i potajemnie jako kapelan. Zmarł ks. Szulmiński na Syberii. 

                                                             
144 B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, s. 79-81. 
145 B. Szpakowski, Niedaremny dar życia w: „Horyzonty Misyjne” 4 (2001), nr 17. 



33 
 

 W 1932 r. kurs obrządku wschodniego przekształcono w Instytut Przeszkolenia Byłych 

Księży Prawosławnych przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku146. Pierwsza 

inauguracja kursów, które trwały 4 miesiące odbyła się 1 lutego 1932 r. Podobna inicjatywa 

powstała w seminarium duchownym w Janowie Podlaskim, jej prekursorem był biskup Henryk 

Przeździecki. 

Pod czas okupacji bolszewickiej miejscowe władze zajęli budynek seminarium i nałożyli 

wysokie podatki na Kościół. Chcieli za wszelką cenę wykorzenić religię z życia społecznego. W 

kościele seminaryjnym można było odprawiać nabożeństwa pod jednym warunkiem – trzeba było 

postawić wysoki parkan, by kaplicy nie było widać. Żądany parkan był postawiony w ciągu nocy, 

materiały przynosili jak katolicy, tak i prawosławni147.  

Wyższe Seminarium Duchowne w Łucku praktycznie przestało istnieć. Budynek klasztoru 

był wkrótce wysadzony w powietrze, a kościół Serca Pana Jezusa splundrowany wewnątrz. Cudem 

ocalało w nim kilkanaście osób, zgromadzonych w środku świątyni razem z ks. 

Gładysiewiczem148. Biskup Adolf Piotr mimo wszystko szukał sposobów, aby klerycy 

kontynuowali studia i dalej przygotowywali się do kapłaństwa. Większość alumnów po wybuchu 

II wojny światowej znalazło się w Generalnej Gubernii, tam w czynnych seminariach studiowali 

dalej. Już po wojnie zwracali się o pozwolenie przyjąć święcenia kapłańskie, ad servitium diocesis, 

do swego biskupa, który mieszkał w Zamku Bierzgłowskim149. 

W dniu 8 grudnia 1938 r. przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej biskup Adolf 

Piotr Szelążek erygował Instytut Wyższej Kultury Religijnej. W chwili uroczystego otwarcia 

Instytut liczył 200 słuchaczy. Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej A. Rostocki tak 

o tym wydarzeniu wspominał: „Dzisiejsze otwarcie Instytutu, jest dalszym ogniwem niedawnych 

uroczystości jubileuszowych ku czci J. E. Księdza Biskupa Szelążka. Instytut znajduje się w ścisłej 

łączności z duchem naszego Pasterza. W jednym z przemówień podczas uroczystości 

jubileuszowych powiedziano, że Pasterz nasz w swoim Liście o zwalczaniu niewiary kazał nam 

rzucić do tej walki wszystkie nasze siły moralne”150. Instytucja ta miała na celu pogłębiać 

                                                             
146 W. Osadczy, Kartki z dziejów unii na Wołyniu w: Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-

1997, opr. L. Popek, Lublin 1999, s. 98. 
147 K. Wirgowska, Ojczyzno moja, gdzie jesteś? Wspomnienia z Łucka 1939-1945, Lublin 2009, s. 25. 
148 Z Listu bpa Szelążka do ks. Stanisława Kobyłeckiego z dnia 6.VIII.1944 r., Łuck, w: Na drogach Najwyższej 

Miłości – 75-lecie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wspomnienia, listy i artykuły, Podkowa 

Leśna 2011, s. 29. 
149 S. Kobyłecki, Ks. Biskup Adolf Szelążek na Zamku Bierzgłowskim w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek, 

Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999, s. 50. 
150 Otwarcie Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Łucku w: MDŁ 13 (1938), nr 11-12, s. 541-543. 



34 
 

świadomość i życie religijne wiernych. Pod czas trzyletniego kursu prowadzone były wykłady dla 

ludzi z wyższym lub średnim wykształceniem. 

 

1.2. Seminarium duchowne dla potrzeb neounii w Dubnie. 

Ruch neounijny w diecezji łuckiej został zapoczątkowany w 1923 r. Biskup Przeździecki 

przedstawił Stolicy Apostolskiej konkretny plan działań, który przewidywał utworzenie parafii 

obrządku wschodniego. Takie nowo erygowane parafie mieli obsługiwać księża tego obrządku, 

jednak z warunkiem, że podlegać oni będą pełnej jurysdykcji miejscowego biskupa łacińskiego. 

Do takiej nowej i specyficznej pracy biskup z Podlasia zaproponował papieżowi kapłanów z 

zakonu jezuitów.  

Później do tej posługi przyłączyli się inne zakony: kapucyni, redemptoryści i oblaci, 

tworząc w swoich wspólnotach odłamy w obrządku wschodnim. Redemptoryści mieli swój 

klasztor w Kowlu, kapucyni obrządku wschodniego od 1933 mieli swoją siedzibę w Lubieszowie, 

a oblaci w Kodniu nad Bugiem. Do posługi w parafiach dołączyli się też dwóch bazylianów, 

otrzymując wikariaty dla obrządku wschodniego przy parafiach rzymsko-katolickich w Grabowcu 

i Horodle. Studyci nieco wcześniej utworzyli cztery parafie w obrządku grecko-katolickim w 

sąsiedniej diecezji pińskiej151. 

Różne były reakcje na neounię w społeczeństwie. Jako formalne zagrożenie swojego 

wyznania przyjęli duchowni Cerkwi prawosławnej inicjatywę biskupów łacińskich: 

Przeździeckiego, Szelążka, Łozińskiego, Jałbrzykowskiego prowadzoną przez jezuitów obrządku 

bizantyjskiego152. Ludność ukraińska i rosyjska znalazła powód do nowych nieporozumień. Zrosła 

też liczba konfliktów o charakterze narodowym, które okazywały się być też rezultatem działań 

na rzecz unii153. 

Do 1937 r. utworzono 47 parafii i wykształcono 70 kapłanów neounickich154. Biskup Adolf 

Szelążek był bardzo zaangażowany w dzieło poszerzania się unii łacińskiego i wschodniego 

kościoła. Sam w liście do wiernych pisał: „Od paru lat w naszej diecezji zaistniał ruch 

rewindykacyjny. Pod zbawczym tchnieniem łaski Bożej licznie powracają do Kościoła i polskości 

ci, którym za czasów niewoli siłą narzucono obcą im wiarę i narodowość. Nowo nawróconym 

                                                             
151 A. Tomasik, Działalność społeczna biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Ludzie-Miejsca-Historia, Siedlce 2016, s. 

193. 
152 J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko dla Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, 

Warszawa 1985, s. 152. 
153 Tamże, s. 153. 
154 B. Kumor, Historia Kościoła, t. 8, Lublin 2004, s. 419. 
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trzeba przyjść z pomocą, trzeba się nimi zaopiekować”155. Ordynariusz diecezji łuckiej pod czas 

uroczystej liturgii w obrządku wschodnim osobiście przyjmował do jedności z Kościołem 

łacińskim większe grupy unitów i starał się nadal troszczyć się o ich potrzeby duchowe i 

materialne156. 

Liczebnie wzrastały powroty z prawosławia na katolicyzm w miejscowościach 

zamieszkałych przez potomków szlachty zagrodowej, wspieranych przez duchownych 

rzymskokatolickich. Akcja rewindykacyjna służyła też dla dzieła repolonizacji – rozszerzała ona 

i umacniała polskość na Kresach wschodnich, gdzie obrządek lub wyznanie były wyznacznikiem 

przynależności narodowej. Tworzenie nowych parafii, budowanie świątyń, miały służyć 

zwiększeniu liczby przejść z prawosławia na katolicyzm, a także utrzymaniu tych wiernych, którzy 

już wrócili do Kościoła katolickiego157.  

Na ziemiach kresowych było około 4 mln ludności ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej 

wyznania prawosławnego, a więc należącej do obrządku słowiańsko-bizantyjskiego. Utworzono 

specjalną organizację kapłanów katolickich obrządku wschodniego, która miała na celu 

doprowadzenie do jedności z Kościołem katolickim. Akcji tej patronował osobiście biskup 

Szelążek i kapłani z zakonu jezuitów158. Od 1927 r. w Łucku były zorganizowane kursy obrządku 

wschodniego dla duchownych prawosławnych. Na zjeździe Episkopatu w Gnieźnie w dniach 16-

20 września 1928 r., biskup Adolf Piotr uczestniczył w pierwszym spotkaniu biskupów rzymsko-

katolickich z biskupami grecko-katolickimi w sprawie współpracy misyjnej159. 

Dnia 22 października 1928 r., w Dubnie, w budynku opuszczonego klasztoru oo. 

Bernardynów, rozpoczęło działalność Seminarium Duchowne Wschodniego Obrządku p.w.        

św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kadra profesorska dojeżdżała z Łucka, a naukę rozpoczęło w tym 

czasie sześciu kleryków (trzech kapłanów, dwóch diakonów i jeden kandydat z niższymi 

święceniami; pięciu Polaków i jeden Rosjanin). Ukończyło studia z nich tylko trzech, a w 1929 r. 

w seminarium dubieńskim było już dziewięciu alumnów160. Od czerwca 1929 do lata 1931 to 

seminarium istniało tylko na papierze, gdyż było brak studentów. 

Działalność seminarium duchownego w Dubnie była wznowiona po złożeniu wniosku do 

papieża przez biskupa Czarneckiego. Pius XI zaakceptował program pięcioletnich studiów, a sama 

                                                             
155 Adolf Szelążek Biskup Łucki, Pismo J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza wystosowane z okazji XIII Zjazdu 

Delegowanych Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej Diecezji Łuckiej w: MDŁ 14 (1939) nr 6, s. 334. 
156 L. Zygner, Kapłan i Biskup pomocniczy diecezji płockiej, s. 40. 
157 M. Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu, s. 28. 
158 A. J. Papierowski, Ksiądz Adolf Piotr Szelążek – działacz społeczny, s. 14. 
159 L. Zygner, Kapłan…, dz. cyt., s. 41. 
160 F. Rzemieniuk, Kościół Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Neounia), Lublin 1999, s. 118. 
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nazwa uczelni była zmieniona na Papieskie Seminarium Wschodnie161. Uroczystego otwarcia 

dokonał biskup Szelążek 14 października 1931 r. w obecności apostolskiego wizytatora biskupa 

Czarneckiego, licznie zgromadzonego duchowieństwa dwóch obrządków, przedstawicieli władz 

miejscowych i państwowych z Warszawy162. Prowadzenie tej uczelni było powierzone jezuitom, 

ale jak i wcześniej, była ona częścią Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. Działalność 

ośrodka kształcenia przyszłych kapłanów była możliwa dzięki wsparciu Stolicy Apostolskiej. 

Sam biskup Szelążek w korespondencji z rodziną Karmelitańską w Lisieux tak o tym 

doniosłym wydarzeniu wspominał: „Wśród faktów godnych wspomnienia należy odnotować 

całkowitą erekcję Seminarium Wschodniego w Dubnie, w mojej diecezji, aby kształcić kapłanów 

tego obrządku. Seminarium to nosi nazwę Pontificium Seminarium Orientale. Ma 17 studentów. 

Niestety propaganda unijna stale jest mieszana przez galicyjskich Rusinów z tendencjami 

politycznymi (nacjonalistyczny separatyzm ukraiński), co budzi podejrzenia w łonie rządu, 

awersje w łonie polskiego społeczeństwa katolickiego wobec tej propagandy. A więc sprawa ta 

spotyka się z mocnymi przeszkodami”163. 

W dubieńskim seminarium prowadzono takie wykłady: teologia, egzegeza Pisma Św., 

filozofia scholastyczna i prawo kanoniczne – w języku łacińskim; historia Kościoła, historia 

filozofii i retoryka – w języku polskim; liturgika, katechetyka i inne przedmioty praktyczne – w 

języku ukraińskim. Ciekawym było, że alumni poza rekreacją rozmawiali między sobą tylko po 

łacinie. Papieskie seminarium cieszyło się uznaniem i poparciem Episkopatu Polski, a biskupi 

katoliccy kosztami wspomagali alumnów ze swoich diecezji. 

Warto w tym miejscu przytoczyć mowę witalną ówczesnego Rektora seminarium 

Dubieńskiego, ks. Jana Hermatiuka, którą wygłosił 3 listopada 1933 r. Ona w bardzo jasny sposób 

pokazuje wagę dzieła uświęcenia Ludu Bożego, którego przez stworzenie tej uczelni dokonał 

biskup Szelążek wraz z innymi biskupami z różnych diecezji polskich: „[…] Radujemy się, że 

znowu możemy powitać u siebie naszego Najdostojniejszego Ordynariusza, tego, który kładł 

pierwsze fundamenty pod nasz zakład, i który nie przestaje darzyć nas Swoją szczególną miłością. 

Mamy zaszczyt witać w naszych murach Najdostojniejszego Pasterza ziemi podlaskiej, Ojca 

duchownego tego męczeńskiego Podlasia, zroszonego krwią naszych ojców unitów, przelaną za 

świętą sprawę Jedności. Krew ta męczeńska – nasienie prawdziwej wiary, da Bóg, w niedalekiej 

już przyszłości wyda plon stokrotny dla Niebieskiego Gospodarza. Witamy w Tobie Arcypasterzu 

                                                             
161 Seminarium Papieskie w Dubnie, „Oriens” nr 1 (1933), s. 9. 
162 Papieskie Seminarium Wschodnie w Dubnie w: „Życie Katolickie” nr 4 (1933), s. 51. 
163 List do Matki Agnieszki od Jezusa z Lisieux, Łuck 6. I. 1932 w: Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek. 

Zapatrzony w Małą Świętą. Pisma, t. 1, s. 80. 
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Ojca duchownego dzisiejszego ruchu unijnego, gdyż właśnie tam, na Podlasiu z cierpień i śmierci 

męczeńskiej dawnych Unitów narodziła się dzisiejsza unia na naszych ziemiach. Wasza 

Ekscelencja miał to szczęście, iż pierwszy mógł zając się tą sprawą, przedkładając Stolicy 

Apostolskiej plany pracy nad zjednoczeniem u nas Kościołów. […] A te uczucia tem bardziej 

chwytają za serce, gdyż odbijają jaskrawo od tej atmosfery obojętności, jeśli już nie mówić o 

wrogiem nastawieniu, jaka jeszcze dziś otacza z wielu stron sprawę unijną i związane z nią nasze 

seminarium. […] Z drugiej jednak strony smutek ogarnia, że dzieło prawdziwe Boże tak bardzo 

jeszcze niezrozumiałe wśród ludzi i to chrześcijan katolików. […] Jakżeż nie mają żywiej bić serca 

nasze na myśl, że już da Bóg niedługo pójdziemy w diecezje Wasze Dostojni Pasterze, by być 

pomocnikami Waszymi w tem wielkim dziele Jezusowem, do którego Was powołał jako 

kierowników i pasterzy. […]”164. 

Mimo licznych trudności natury materialnej, klerycy Papieskiego Seminarium w Dubnie 

w latach 1934-1939 wydawali własne pismo „Druh – Друг – Amicus”, nakład którego wynosił 

500 egzemplarzy. Pismo było drukowane w języku łacińskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim i 

białoruskim, ukazywało się trzy razy w roku. W 1934 r. alumni założyli Towarzystwo im. Św. 

Jozafata, które miało na celu popularyzowanie dzieła misyjnego i propagowanie zasady 

współpracy i wzajemnego bezkonfliktowego życia wśród różnych narodowości, mieszkających 

obok siebie165. 

Wielkiego krzewiciela dzieła pojednania – biskupa Szelążka, Stolica Apostolska dnia 29 

sierpnia 1932 r. mianowała konsultorem Świętej Kongregacji do spraw Kościoła Wschodniego. 

Po erygowaniu w 1934 r. pierwszej parafii dla katolików obrządku wschodniego w Łucku, dopiero 

w 1937 r. przy Kurii biskupiej powstaje Sekcja Spraw Obrządku Wschodniego166. 

W 1939 r. Seminarium Papieskie w Dubnie otrzymało aprobatę Kongregacji dla Kościoła 

Wschodniego, nowy statut i zmienioną oficjalną nazwę – Papieskie Międzydiecezjalne 

Seminarium Wschodnie w Dubnie. Zarządem seminarium nadal zajmowali się księża jezuici, 

natomiast opieka nad klerykami była zadaniem biskupów łacińskich z diecezji łuckiej, pińskiej, 

siedleckiej i wileńskiej, a z 1935 r. także administracji apostolskiej Łemkowszczyzny. Przez to 

klerycy przed rozpoczęciem kursu teologii, musieli być inkardynowani do jednej z diecezji, 

których parafie obrządku wschodniego obsługiwało uczelnię. Do 1939 r. w dubieńskim 

seminarium było wykształcono 21 księży.  

                                                             
164 Dostojni Goście w Papieskim Seminarium w Dubnie w: MDŁ 8 (1933) nr 9-12, s. 391-395. 
165 J. Zając, Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II 

Rzeczpospolitej w: „Niepodległość i Pamięć” 21 (2015), nr 3 (51), s. 147. 
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Biskup Adolf Piotr Szelążek nadal wspierał rozwój ruchu neounijnego na terenie swojej 

diecezji. Został on szczegółowo unormowany przez odpowiednie ustawy prawa kościelnego. Do 

1937 r. było erygowano 12 parafii obrządku wschodniego, oprócz klasztoru jezuitów w Dubnie i 

redemptorystów w Kowlu167. Przez niepokoje społeczne oraz na skutek zmiany sytuacji 

politycznej Cerkiew prawosławna odrzuciła ideę neounii, a całe dzieło pojednania Kościołów 

zniszczyła II wojna światowa168. 

 

2. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, założone przez biskupa 

Adolfa Piotra Szelążka.  

Pasterz diecezji łuckiej zatroskany o dobro duchowe i potrzeby wiernych szerzył wśród 

diecezjan kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. On ogłosił ją patronką diecezji. Dokonało się 

to 14 grudnia 1927 r. mocą wydanego przez papieża Piusa XI dekretu ustanawiającego świętą 

Teresę z Lisieux patronką Kościoła Diecezji Łuckiej169. 

Biskup Adolf Piotr wystosował specjalny List pasterski „O ustanowieniu świętej Teresy 

od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej”, który był odczytany we wszystkich parafiach w 

dniu 3 października 1928 r. Ordynariusz wyraził w nim ogromną radość z powodu opieki nad 

diecezją tej świętej, która jest świadkiem prawdy i dzielną jej obronicielką170. 

Kult świętej Teresy wkomponowany był w całość dzieła odnowy diecezji łuckiej. 

Obejmował on również prace w formacji kapłańskiej. Biskup Szelążek opracował projekt 

Kapłańskiego Zgromadzenia Sług św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W sprawie reguły dla 

przyszłego zgromadzenia konsultował się z Matką Agnieszką – rodzoną siostrą św. Teresy, 

prosząc ją by wyraziła swoją opinię i ewentualne uwagi171. Te starania w sprawie powstania 

nowego zgromadzenia męskiego z różnych powodów pozostały tylko na papierze. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek też chciał mieć własne żeńskie Zgromadzenie zakonne, które 

znałoby warunki życia społecznego i „czuły” ducha tej diecezji. Nawiązał też łączność z ks. J. 

Majchrzyckim – założycielem Związku Terezjańskiego172. Ordynariusz łucki sądził, że trzeba ten 
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Związek przekształcić w zgromadzenie zakonne, wybierając dla instytutu nazwę związaną ze św. 

Teresą od Dzieciątka Jezus173. 

„W pierwszych miesiącach 1936 roku Bp A. P. Szelążek zwrócił się z prośbą do Stolicy 

Apostolskiej o otrzymanie „nihil obstat” na założenie dwóch Zgromadzeń Zakonnych. Jednym z 

nich miało być Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, do którego miały należeć 

członkinie Związku Terezjańskiego w liczbie 8, zebranych w Świdrze, drugim Zgromadzenie 

Sióstr Chrystusa Króla, do którego miały wejść członkinie Asocjacji Chrystusa Króla w liczbie 

około 40, skupione w sześciu placówkach pod kierunkiem M. Kubasiewicz. Do prośby dołączył 

Biskup tekst Konstytucji, osobny dla każdego Zgromadzenia”174. 

Stolica Apostolska zezwoliła na utworzenie tylko jednego – Zgromadzenia Sióstr św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus i dał biskupowi Szelążkowi odpowiednie upoważnienia, aby mógł 

prawnie zorganizować zgromadzenie i udzielić niektórych dyspens175. Wobec zaistniałych 

możliwości Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus było prawnie erygowane dnia 1 

sierpnia 1936 r., a biskup Szelążek stał się jego prawnym i duchowym opiekunem. 

Ordynariusz chciał, by nowa rodzina zakonna wpływała na odrodzenie i pogłębienie życia 

religijnego w diecezji. Swoją radość z powodu erekcji zgromadzenia wyraził w liście do sióstr 

karmelitanek w Lisieux: „Za dar i łaskę, łaskawość od Boga i św. Teresy mogę uważać to, że udało 

mi się stworzyć w mojej diecezji Zgromadzenie Zakonne Sióstr naszej Patronki. Polecam to nowe 

dzieło, które posłuży umocnieniu kultu naszej Patronki, waszym świętym modlitwom”176. 

Po wydaniu dekretu erekcyjnego nastąpiło kształtowanie się struktury nowopowstałej 

wspólnoty zakonnej. „Siostry zakonne mają urabiać w swej duszy pokorę, cierpliwość, wielką 

miłość Boga i bliźnich, według ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus […], że umysł swój 

wzbogacać będą wiedzą w zakresie sztuk nauk kościelnych i innych, że Siostry danego 

zgromadzenia starać się mają całym swoim postępowaniem propagować tego ducha prawości i 

najwyższej miłości chrześcijańskiej oraz prostoty ewangelicznej, że podejmować będą starania, 

aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci […], starać się będą 
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o szczery postęp w doskonałości chrześcijańskiej, o szerzenie Chwały Bożej, o współdziałanie w 

dusz zbawieniu, o popieranie dobra Kościoła […]”177. 

Znaczącą rolę Ordynariusza diecezji Łuckiej w tworzeniu i rozwijaniu zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus podkreśliła w opisie historii powstania zgromadzenia pierwsza 

Przełożona Generalna – Maria Kubasiewicz: „J. E. Ks. Bp Szelążek ożywiony Duchem Chrystusa 

Króla i św. Teresy od Dz. Jezus i obdarzony na wysokim urzędzie Swoim szczególną łaską Bożą, 

w tworzeniu nowego Zgromadzenia, wzniósł się ponad wszelką krytykę i opinię ludzką, 

dostrzegając, oceniając i z taktem Wielkiego Mistrza rozwijając ukryty w zarodku dzieła czynnik 

nadprzyrodzony. Z niezrównaną cierpliwością, delikatnością i gorliwością Najdostojniejszy 

Pasterz pielęgnował to małe ziarno od pierwszej chwili, czuwał, by nie zostało w jakikolwiek 

sposób uszkodzone, lub chłodem zmrożone, skrapiał nie tylko wodą łask, lecz własnymi łzami, 

utrzymywał kosztem nieustannych modłów i ofiar licznych, pragnąc, aby w przyszłości wydać 

mogło plon pożądany”178.  

Jak dla biskupa Szelążka tak i dla młodej wspólnoty zakonnej lata powojenne były bardzo 

okrutne. Przez pierwsze lata swojej działalności siostry terezjanki związane były prawie wyłącznie 

z terenem diecezji łuckiej. Zaś po II wojnie światowej musiały praktycznie od nowa organizować 

strukturę zakonną i szukać nowych miejsc dla życia i pracy179. 

 

3. Naukowy dorobek biskupa Adolfa Piotra Szelążka w dziedzinie prawa 

kościelnego. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek był nie tylko wybitnym polskim teologiem, ale również 

prawnikiem. Po zdobywaniu kolejnych tytułów naukowych, pozostawił on po sobie obszerną 

korespondencję i dużo dokumentów, które składają się na bogatą spuściznę naukową. 

Piśmiennictwu biskupa Szelążka ponadczasową wartość nadały cytaty i odwołania źródłowe. 

Wykorzystywał on materiały archiwalne ze zbiorów kościelnych i państwowych. Mówiono o nim 

jako o specjaliście w zakresie prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego180. 

Już w seminarium płockim , a następnie w Akademii Duchownej w Petersburgu odbył 

Adolf Szelążek podstawową formację w dziedzinie prawa kościelnego. Wkrótce po powrocie ze 
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studiów dostał nominację na pracownika sądu biskupiego i wykładowcę prawa kanonicznego w 

seminarium. Działalność dydaktyczną jako wykładowca prawa kościelnego ksiądz Adolf Piotr 

prowadził od 1918 r., kiedy to był mianowany biskupem pomocniczym w Płocku. Wprowadził on 

w miejscowym seminarium od 1903 r. podręcznik prawa kanonicznego niemieckiego jezuity 

Józefa Laurentiusa, który obowiązywał aż do czasu ogłoszenia nowego Kodeksu Prawa 

Kanonicznego. Poza działalnością dydaktyczną ks. Adolf Szelążek w okresie przed 1918 r. 

pracował na różnych stanowiskach w administracji i sądownictwie kościelnym jako sekretarz i 

regens konsystorza generalnego, obrońcą węzła małżeńskiego, notariusz i asesor sądu biskupiego. 

W 1903 r. opracował on regulamin konsystorza płockiego, który obowiązywał przez wiele lat. W 

latach 1918-1924 pełnił obowiązki radcy ministerialnego, następnie naczelnika Wydziału 

Katolickiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Biskup Szelążek 

także często występował jako prawnik na zjazdach Episkopatu Polski, a także reprezentował tenże 

Episkopat w przygotowaniach projektu konkordatu181. 

W historii polskiej kanonistyki biskup łucki znany jest przede wszystkim jako specjalista 

w zakresie prawa majątkowego182. W dzisiejszych czasach przez prawników wykorzystywane są 

trzy jego prace: Memoriał w sprawie majątków kościelnych w Królestwie Polskim zabranych na 

mocy ukazów 1864 i 1865 r.183, Rys historyczny zaboru dóbr kościelnych w ziemiach 

Rzeczpospolitej Polskiej od r. 1795184, a także Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w 

Polsce w okresie przedkonkordatowym185. Pierwsza z wyżej wymienionych prac, była owocem 

konferencji biskupów warszawskiej prowincji, która odbyła się we wrześniu 1916 r. Wtedy jeszcze 

księdzu Szelążkowi powierzono przygotowanie memoriału w sprawie majątku kościelnego 

przejętego przez carski rząd po upadku powstania styczniowego. Artykuły zaś, drukowane w 

„Przeglądzie Katolickim” biskup wykorzystał później jako drugi rozdział swojej książki, która 

ukazała się w 1947 r.186. 

W swojej pracy o Podstawach dotacji duchowieństwa biskup Szelążek, omawiając ogólne 

zagadnienia dotyczące zapewnienia bytu klerowi w Kościele katolickim i w różnych religiach, 

przedstawił obszerny rys historyczny zaboru dóbr kościelnych od 1796 r., charakter zaboru 

majątków kościelnych oraz ich szacunek. W kolejnych pięciu rozdziałach omówił on uposażenie 

władz centralnych Kościoła łacińskiego w Królestwie, uposażenie duchowieństwa katolickiego i 

                                                             
181 L. Zygner, Sylwetka naukowa Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, w: Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją 

Ojczyznę… Adolf Piotr Szelążek 1865-1950, Warszawa 2011, s. 173-174. 
182 A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego…, s. 130. 
183 Płock, 1917 r. 
184 Publikowany w „Przeglądzie Katolickim”. 
185 Toruń 1947 r. 
186 L. Zygner, Sylwetka naukowa Biskupa Adolfa Piotra Szelążka…, s. 176. 
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instytucji kościelnych w części zachodniej cesarstwa rosyjskiego, uposażenie kleru i instytucji 

kościelnych w Galicji oraz uposażenie duchowieństwa w krajach polskich pod panowaniem 

niemieckim, a także w innych krajach byłego cesarstwa niemieckiego187. 

Warto też wspomnieć o twórczości prawniczej biskupa Szelążka w zakresie prawa 

wyznaniowego. Autor bardzo zabiegał o normalizację stosunków państwo-Kościół. Pod czas 

powszechnych dyskusji na temat pozycji Kościoła katolickiego w odrodzonym Państwie Polskim 

przygotował on dwa artykuły dotyczące tego zagadnienia, które ukazały się na łamach „Przeglądu 

Powszechnego” w latach 1919-1921. Uważał, że stosunki państwo-Kościół powinny opierać się 

na zasadzie koordynacji. Kościół ma misję polegającą na utrzymaniu moralności w 

społeczeństwie, bronić pokoju publicznego, a w okolicznościach nadzwyczajnych ma śpieszyć z 

pomocą materialną dla państwa. Z kolei państwo powinno chronić Kościół przed pogwałceniem 

jego wolności oraz dostarczać środki do spełniania zadań religijnych, które podlegają pod 

prawodawstwo państwowe188. 

Wiele prac i dokumentów powstało dzięki dziełu reaktywacji administracji i życia 

religijnego łuckiej diecezji. Szczególnie ważnym dziełem biskupa Szelążka był obszerny zbiór 

statutów łuckiego Synodu diecezjalnego z 1927 r., które ukazały się drukiem w 1928 r. 

Kodyfikacja ta była oparta na przepisach nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., skąd 

była zaczerpnięta systematyka statutów. Było także wykorzystane prawo partykularne diecezji 

kresowej i dokumenty Stolicy Apostolskiej. Ten zbiór zawierał także odniesienia do Pisma 

Świętego i prawa świeckiego, a więc normowały całokształt spraw związanych z 

funkcjonowaniem struktur diecezjalnych, dekanalnych, parafialnych oraz z duszpasterstwem, 

sprawowaniem kultu Bożego, obowiązkami i przywilejami duchowieństwa oraz sprawami 

dotyczącymi majątku kościelnego189. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
187 L. Zygner, Sylwetka naukowa Biskupa Adolfa Piotra Szelążka…, s. 177. 
188 Tamże, s. 178. 
189 Tamże, s. 178. 
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Rozdział IV 

Synod Łucki z 1927 roku – zwieńczenie ustawodawczej działalności  

biskupa Adolfa Piotra Szelążka 

 

1. Przyczyny zwołania Synodu w Łucku. Rys społeczno-historyczny. 

Na podstawie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1925 

roku, w pracach przygotowawczych którego znaczący udział wziął biskup Adolf Piotr Szelążek190, 

Stolica Apostolska wydała bulle cyrkumskrypcyjną Vixdum Poloniae unitas, 28 października 

1925 r., dokonując reorganizacji administracyjnej Kościoła w Polsce. Diecezja łucka została 

odłączona od diecezji żytomierskiej i stała się częścią metropolii lwowskiej. Uznanie, jakim 

cieszył się bp Adolf Piotr wśród członków episkopatu, a także poparcie ze strony organów władzy 

państwowej, czyniły go optymalnym kandydatem na objęcie rządów w powstałej diecezji łuckiej. 

Ze względu na różnego rodzaju problemy narodowościowe, trudne relacje na linii państwo-

Kościół nowoutworzona diecezja uchodziła za jedną z najtrudniejszych. W diecezji łuckiej i 

żytomierskiej w latach 1860-1905 zlikwidowano 39 parafii; nieznana jest liczba skasowanych filii 

i kaplic. Dopiero ukaz tolerancyjny z 1905 r. wstrzymał ten proceder i nakazał „rozpieczętowanie” 

domów modlitw z wyjątkiem tych, które nie spełniały wymogów ustawy budowlanej. Jednak 

rewindykacja objęła tylko te obiekty, które pozostały zamknięte i przeznaczone były na 

zniszczenie. Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości ustalone ostatecznie 

w latach 1919-1923 granice polityczne odrodzonego państwa nie pokrywały się z granicami 

polskich diecezji. Z archidiecezji mohylowskiej w skład Rzeczpospolitej weszła diecezja łucka; 

jednak jej część żytomierska pozostała w granicach ZSRR. Na czele diecezji łuckiej do 1925 r. 

stał biskup Ignacy Dub-Dubowski, po jego rezygnacji zaś – biskup Adolf Piotr Szelążek.  W dniu 

10 lutego 1925 r. podpisany został konkordat z Stolicą Apostolską, na podstawie którego 

usankcjonowano podział terytorialny Kościoła w Polsce. Konkordat zaręczał Kościołowi pełną 

wolność w wykonywaniu jurysdykcji oraz swobodną administrację jego sprawami i majątkiem; 

duchownym i wiernym zapewniał niczym nieskrępowane kontakty ze Stolicą Apostolską. 

Organizacja wewnętrzna diecezji nie uległa większym zmianom w stosunku do okresu 

poprzedniego, ponadto każda diecezja otrzymała swego sufragana. W związku z wprowadzeniem 

nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego nastąpiły niewielkie zmiany w strukturze kurii biskupiej. 

Zanikła funkcja konsystorza generalnego. Odtąd urząd biskupi nazywany był we wszystkich 

                                                             
190 Prokop Krzysztof Rafał, Sylwetki Biskupów Łuckich, Wołanie z Wołynia, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s.205. 
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diecezjach kurią biskupią lub diecezjalną i dzielił się na dwa wydziały: administracyjny i 

sądowy191. 

Z polecenia Stolicy Apostolskiej, 14 grudnia 1925 roku ks. bp Adolf Piotr Szelążek 

obejmuje rządy nad Diecezją Łucką na Wołyniu192. Jego ingres do katedry odbył się 24 lutego 

1926 roku. Jednocześnie została mu powierzona funkcja Administratora w stosunku do osób, 

spraw i rzeczy Diecezji Kamienieckiej i Żytomierskiej, które pozostawały w granicach Polski. 

Wyjeżdżając na ziemię Wołyńską ks. bp Adolf Piotr był dobrze zorientowany w aktualnym stanie 

powierzonego mu Ludu Bożego. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego dał się zauważyć znaczny wzrost liczby 

parafii; dzielono parafie rozległe terytorialnie i bardzo liczne, powoływano nowe placówki 

duszpasterskie. Duży przyrost parafii spowodowany był również rewindykacjami kościołów, 

zabranych przez władze zaborcze. W 1926 r. w diecezji łuckiej było 95 parafii; w 1935 r. 130 

parafii w 13 dekanatach, w 1938 r. – już 138. Tak duży przyrost liczby parafii można tłumaczyć 

licznymi powrotami świątyń katolickich od wyznawców prawosławia, zabranych katolikom przez 

władze carskie i oddanych Cerkwi. Odradzającą się strukturę Kościoła łacińskiego przerwał 

wybuch II wojny światowej. W dniu 17 września 1939 r. Armia Sowiecka dokonała agresji na 

wschodnie tereny Rzeczpospolitej. W granicach ZSRR znalazły się parafie i diecezje metropolii 

lwowskiej. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej całe dawne obszary państwa polskiego 

sprzed 1939 r. znalazły się pod okupacją niemiecką, a diecezja łucka i część diecezji pińskiej 

weszły do tzw. Komisariatu Rzeszy Ukraina (około 250 parafii). Po zakończeniu wojny w 1945 r. 

nastąpiły poważne zmiany w zakresie organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, co 

wiązało się ze zmianami granic państwa. Diecezja łucka znalazła się poza jego granicami193. 

Przyjmując w duchu posłuszeństwa niełatwą posługę, Pastrez Diecezji Łuckiej tak pisał do 

sióstr karmelitanek w Lisieux: „Ośmielam się […] prosić o objęcie Waszą szczególną opieką 

mojej diecezji i mojej osoby, […] Jestem przekonany, że Bóg chce, abym tam się udał. A więc 

chrońcie, […] ratujcie moją duszę i dusze wszystkich, którzy zostali mi powierzeni”194. 

O przyczynach zwołania Synodu w Łucku pisze sam ks. bp Adolf Piotr Szelążek w Piśmie 

do ogółu duchowieństwa diecezji Łuckiej:  

                                                             
191 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej lata: 1804-1950 [1960], opr. D. Lewandowska, Inw. 

Zesp. PL, 1 433. (Źródło: http://agad.gov.pl/inwentarze/APLuc433.xml odczyt 28.03.2020). 
192 Pius XI, Bulla nominacyjna na Biskupa Łuckiego, Rzym 14 grudnia 1925, s.1, Archiwum Generalne 

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (dalej: AGCST) w Podkowie Leśnej, sygn.. APSZ Aa 4-4-4. 
193 Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej lata: 1804-1950 [1960], opr. D. Lewandowska, Inw. 

Zesp. PL, 1 433. (Źródło: http://agad.gov.pl/inwentarze/APLuc433.xml odczyt 28.03.2020). 
194  

http://agad.gov.pl/inwentarze/APLuc433.xml
http://agad.gov.pl/inwentarze/APLuc433.xml
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„Zmienione wskutek ostatnich wojen warunki pasterzowania na Wołyniu wymagają ujęcia 

w pewne normy niektórych dziedzin życia kościelnego. Nade wszystko dążyć winniśmy do 

pełnego stosowania przepisów nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kodeks jest bardzo 

drobiazgowy i usiłuje uregulować we wszystkich szczegółach stosunki kościelne wewnętrzne 

[…]”195. 

Pasterz diecezji łuckiej rozumiał, że nowy Kodeks Prawa kanonicznego trzeba będzie 

wprowadzać w życie kościoła lokalnego, żeby nie były jego normy tylko na papierze. „Pobieżny 

tylko rzut oka na treść zawartych w tym Kodeksie przepisów wskazuje, że wiele jeszcze jego 

postanowień wprowadzić trzeba w życie. Wszelkich sił użyć należy, ażeby brak zastosowania 

Kodeksu jednak najprędzej usunąć. W tym kierunku iść będą dalsze rozrządzenia diecezjalne, co 

zresztą nie podlega żadnej dyskusji i nie wymaga zastosowania diecezjalnej prawodawczej 

funkcji. Natomiast zgodnie z zasadami wspomnianego Kodeksu mogą być utrzymane piękne i 

chwalebne zwyczaje miejscowe, które pod wpływem fali wypadków niekiedy zacierają się lub 

ulegają zniekształceniu […]”196. 

Biskup Adolf Piotr wiedział o ogromnym wpływie różnego rodzaju tradycji narodowych 

dlatego dalej pisał: „Ujawnia się również podczas przewrotów powszechnych społecznych 

tworzenie nowych zwyczajów, częstokroć niezgodnych z duchem prawodawstwa kościelnego. 

Przewroty takie zwykle wytwarzają nowe problematy, do których Duchowieństwo w swej pracy 

pasterskiej nie było przygotowane i zmuszone jest określić swe stanowisko, aby nie utracić 

jednolitości akcji i nie zejść z drogi, obcej myśli kościelnej […]”197. 

Dlatego zwraca się do duchowieństwa diecezji łuckiej i wzywa do zrozumienia potrzeby 

Synodu: „Wiem doskonale, że Czcigodne Duchowieństwo diecezji łuckiej pojmuje te momenty 

swego posłannictwa, te zjawiska w stosunkach diecezjalnych i od dawna oczekuje ustalenia norm, 

które dobro religijne zabezpieczą grożące niebezpieczeństwa odwrócą i nadadzą kierunek naszej 

działalności. Tej potrzebie uczynić może zadość tylko Synod Diecezjalny […]”198. 

Będąc prawnikiem kościelnym rozumiał, że po przerwie, która trwała 200 lat, dla diecezji 

konieczne jest odnowienie, które możliwe jest za pośrednictwem Synodu diecezjalnego: 

„Wprawdzie według zasad kanonicznych, Synody winny się odbywać po odbytej wizytacji 

kanonicznej całej diecezji. Wówczas bowiem, po rozpoznaniu wszystkich potrzeb i braków, 

                                                             
195 Ks. Bp A. P. Szelążek, Biskup Łucki, W sprawie ustalenia Synodu [Pismo], №4125/3415, 23.IX.1926, MDŁ 1 

(1926) nr 2, s. 64-66. 
196 Tamże. 
197 Tamże. 
198 Tamże. 
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postanowienia synodalne mają charakter najbardziej aktualny. Gdy jednak Synod od dawna nie 

był odbyty, reguła powyższa nie ma zastosowania. Łuckie Synody należą do bardzo odległej 

przeszłości; sięgają pierwszej polowy XVIII-go wieku i historyczne tylko mają znaczenie. 

Najpilniejszą we wznowionej diecezji łuckiej sprawą jest odbycie Synodu […]”199. 

Jako swoich najbliższych współpracowników i doradców zachęca duchowieństwo do 

aktywności w przygotowaniui Synodu: „Czas jego odbycia ustalony jest na sierpień, 1927 roku. 

Bliższe określenie terminu nastąpi w późniejszym czasie. Konieczne współdziałanie Czcigodnego 

Duchowieństwa w tej sprawie rozwinąć się może w dwóch kierunkach; zgłaszanie uwag o 

istniejących zwyczajach i udziału w opracowaniu projektów ustaw Synodalnych […]”200. 

Zachęcał do działania ni tylko odgórnego – ze strony kleru, ale i oddolnego ze strony 

diecezjan: „W pierwszej linii już teraz, zechce Czcigodne Duchowieństwo przygotować i omówić 

na konferencji dekanalnej sprawę porządku nabożeństw we wszystkich kościołach[…] 

Nabożeństwa w kościołach diecezji łuckiej należy ujednostajnić i uporządkować. Jednak zapewne 

w niektórych miejscowościach, ze względu na swoiste warunki miejscowe, trzeba przewidzieć 

wyjątki od ogólnej reguły, którą wypadnie ustalić dla całej diecezji […]”201. 

Ważnym było rozumienie konieczności tej sprawy przede wszystkim dla zbawienia dusz 

ludzkich: „W Imię Boże przystąpmy do jak najrychlejszej pracy, — ze świadomością jej wagi 

niezmiernej dla chwili bieżącej i dla przyszłości, wysiłek bowiem obecny Czcigodnego 

Duchowieństwa diecezji łuckiej w zakresie przygotowania przyszłego materiału do ustaw 

synodalnych utoruje drogi pracy przyszłych robotników w Winnicy Pańskiej, — nada kierunek 

ich pasterskiej gorliwości. Wierzę, niezachwianie, że obfite błogosławieństwo Boże spłynie na to 

dzieło, do którego Czcigodne Duchowieństwo najserdeczniej wzywam”202. 

Historia Diecezji Łuckiej wspomina o 11, względnie 12 synodach diecezjalnych203, choć 

ten wykaz zawiera tylko ogólnie znane synody łuckie i jest niekompletny. Największa stosunkowo 

ilość synodów łuckich przypada na drugą połowę XVI wieku i na wiek XVII. Natomiast wiek 

XVIII jest świadkiem zaledwie dwóch synodów, po których ciągnie się długa prawie dwuwiekowa 

przerwa. Możliwe, że w porównaniu do innych diecezji polskich to mała liczba, ale ona była 

podyktowana różnymi historycznymi powodami. Hierarchia łucka powstała pod koniec XIV 

wieku, kiedy na całym terytorium Polski synody diecezjalne były rzadko zwoływane, częściej w 

                                                             
199 Ks. Bp A. P. Szelążek, Biskup Łucki, W sprawie ustalenia Synodu [Pismo], №4125/3415, 23.IX.1926, MDŁ 1 

(1926) nr 2, s. 64-66. 
200 Tamże. 
201 Tamże. 
202 Tamże. 
203 Ks. Kazimierz Woźnicki, Wykaz Synodów Diecezji Łuckiej, MDŁ 2(1927) nr 9, s. 673-679 
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ich miejsce wchodziły kapituły generalne204. Poza tym wyjątkowe trudne położenie terytorialne 

diecezji Łuckiej, w szczególny sposób wystawionej na różne nieprzyjacielskie najazdy, utrudniało 

zjazdy nielicznego a rozrzuconego na ogromnych przestrzeniach duchowieństwa. 

W dniu 20 lipca 1927 roku Bp. Adolf Piotr Szelążek wydaje Dekret o zwołaniu Synodu w 

Diecezji Łuckiej: 

„Do Przewielebnego Duchowieństwa Diecezji Łuckiej. 

Niniejszym, na zasadzie c. 357 §1205 zwołuję do Łucka, na dzień 30 sierpnia i dwa co 

najmniej dni następne, Synod Diecezjalny. 

Uczestniczyć w nim mają niżej wskazane osoby: Szefowie Sekcji Naszej Kurii; Członkowie 

Prześwietnej Kapituły Katedralnej Łuckiej; Rektorowie Seminariów Duchownych: Większego i 

Mniejszego; Księża Dziekani; Delegat Prześwietnej Kapituły Ołyckiej; Proboszcz Łucki oraz 

delegaci Proboszczów, po jednym z każdego Dekanatu, wybranym przez kondekanalne 

Duchowieństwo, zgodnie z c. 358 §l n. 7. 

Zechcą Przewielebni Księża Dziekani natychmiast po otrzymaniu niniejszego zarządzić 

wybory Delegatów na Synod z pośród WW. Księży Proboszczów. Ponadto Koło Księży Prefektów 

ma wydelegować dwóch swoich przedstawicieli. Z pośród Księży Wikariuszy powołamy 

przedstawicieli specjalnym pismem Naszym. 

Wszyscy ci członkowie Synodu maję przybyć do Łucka w oznaczonym wyżej  terminie i 

uczestniczyć w naradach według załączonego przy niniejszym Regulaminu Synodalnego. 

Kuria Nasza jednocześnie przesyła projekty Statutów Synodalnych[…]”206.  

Jak wiemy głównym prawodawcą na Synodzie jest Biskup Diecezjalny, członkowie 

Synodu mają zaś głos doradczy i nie głosowanie tu rozstrzyga, ale stosująca się do powszechnie 

obowiązującego Prawa Kościelnego wola Ordynariusza. Uczestnicy powinni wnieść swoje 

doświadczenie życiowe, swoją znajomość terenu, przedstawić warunki pracy207, aby owoce obrad 

były jak najbardziej pożyteczne w tworzeniu przepisów prawa partykularnego. 

                                                             
204 St. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912. (Źródło: 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104985 odczyt 18.03.2020) 
205 Codex Iuris Canonici Pii X Pontifici Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome 

1917: Synodum dioecesanam convocat eiqe praeest Episcopus, non autem Vicarius Generalis sine mandato speciali 

nec Vicarius Capitularis. 
206 Ks. Bp A. P. Szelążek, Biskup Łucki, Pismo № 3712 do duchowieństwa diecezji łuckiej [o zwołaniu Synodu], 

23.VII.1927, MDŁ 2(1927) nr 8, s. 574-575. 
207 Ks. Walerian Kwiatkowski, Na marginesie Synodu Diecezjalnego w Łucku, MDŁ 2 (1927) nr 9, s. 665-673. 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104985
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Po ogłoszeniu Dekretu o zwołaniu Synodu nastąpiło obwieszczenie ludowi i zachęcenie do 

modlitw w intencji pomyślnego wykonania tego dzieła:  

„Do Przewielebnych Księży Dziekanów Diecezji Łuckiej. 

Nawiązując do swego Dekretu o zwołaniu Synodu Diecezjalnego, wzywam 

Przewielebnych Księży Dziekanów do natychmiastowego polecenia kondekanalnym księżom  

proboszczom obwieszczenia ludowi podczas sumy, po kazaniach, we wszystkie niedziele miesiąca 

sierpnia o mającym się odbyć pod koniec tego miesiąca -  Synodzie.  

Wielebni Księża Proboszczowie wyjaśnią ludowi pokrótce znaczenie Synodów i zachęcą 

gorąco do modlitwy o pomoc Ducha Przenajświętszego dla pomyślnego na chwałę Bożą 

wykonania tego dzieła.  

Pozwalam odprawiać w dni odbywania Synodu we wszystkich kościołach gdzie to okaże 

się możliwym, ze względu na obecność dostatecznej liczby wiernych, Msze Święte z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z dodaniem modlitw do Ducha Przenajświętszego.  

Przewielebni Dziekani zarządzą natychmiastowe wybory delegatów na Synod z pośród 

Wielebnych Księży Proboszczów. Nazwiska wybranych należy podać bez żadnej zwłoki do 

wiadomości mojej Kurii.  

Kapłani, udający się na Synod, winni pozostałym na miejscu kapłanom lub sąsiadom 

powierzyć opiekę parafii co do pieczy dusz”208. 

 

2.   Przebieg Synodu Diecezjalnego w Łucku. Sesje Plenarne. 

Synod Diecezjalny obejmował 6 sesji plenarnych i odbył się od 30 sierpnia do 1 września 

1927 r. Owocem obrad synodalnych były zarządzenia dotyczące życia moralnego i 

duszpasterskiego zawarte w przepisach prawa kościelnego obejmujące 502 statuty i 22 aneksy209. 

 

1-sza Sesja Plenarna:    

Po przybyciu do Katedry Łuckiej Bp Adolf Piotr Szelążek został powitany przez licznie 

zebrane duchowieństwo i po krótkiej modlitwie rozpoczął uroczystą Pontyfikalną Mszę Świętą. 

                                                             
208 Ks. Bp A. P. Szelążek, Biskup Łucki, Obwieszczenie o synodzie i zachęcenie do modlitw, 1.VIII.1927, MDŁ 

2(1927) nr 8, s. 578-579. 
209 S. Beniamina Karwowska CST, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna, 2000 r., 

s. 55-56. 
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Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste otwarcie Synodu z zachowaniem przypisów Pontyfikału 

Rzymskiego, zakończone przeczytaniem w języku łacińskim oraz polskim listu papieskiego210. 

Po krótkiej modlitwie ks. bp Adolf Piotr Szelążek wygłasza alokucję na temat: „Zadanie 

kapłana wobec chwili obecnej”. W alokucji tej, przywitawszy zebranych i przypomniawszy im, 

że ostatni Synod w Łucku, odbyty w r. 1726, miał olbrzymie znaczenie, bo stał się w swoim czasie 

w uchwałach swych podstawą dla synodów innych, nawet prowincjonalnych, zwraca Ks. Biskup 

uwagę na to, że jeśli chodzi o historię, to i obecnego synodu rola jest niemała, z uchwał bowiem 

jego będzie przeszłość czerpać dane o stanie dzisiejszego społeczeństwa, którego wykwitem jest 

duchowieństwo […]. 

Ważne momenty chwili obecnej, to 1) chwianie się cerkwi prawosławnej, a w związku z 

tym może i myśli o zwrocie do jedności, 2) ofensywa na całej kuli ziemskiej żywiołów 

wywrotowych, kierowanych jakby przez jakąś jedną tajemniczą siłę, mającą, podkład 

ekonomiczny ale przechodząca na teren polityki, dążąca do opanowania władzy, diametralnie 

przeciwną naszym poglądom na świat, a przeto w pierwszym rzędzie nas skazującą na zagładę i 

wywołującą już defensywę szeregu państw i narodów […]. 

Środki naprawy, zupełnie wystarczające, Pan Bóg daje. Vox populi mówi, że kapłan 

czysty, nie dający nawet pozoru grzechu, bezinteresowny, bogobojny - lud poprowadzi za sobą. 

Istnieje bowiem prawo psychologiczne, że ogół nie może żyć bez wodza. I tylko wtedy, gdy kapłan 

ideałowi wodza nie odpowiada, społeczeństwo jest wystawione na drapiestwo wilków, bijących 

najpierw w moralność, a przez to - w wiarę.  

Alokucję swą kończy ks. Biskup podkreśleniem, iż zebraliśmy się tu, jak oficerowie 

podczas bitwy na naradę, że trzeba przejąć się francuskim zawołaniem: skupiajmy się. Trzeba 

opatrzyć broń duchowną i przygotować, oczyścić serca, przewidzieć środki ratunku, stworzyć 

takie warunki, w których by wady zanikły. Hoc sentite, quod et in Christo Jesu211, zapomnienie o 

sobie - to pierwsza zasada […]”212. 

Po alokucji Promotor Synodu, ks. Prałat J. Muraszko odczytał dekret o rozpoczęciu Synodu 

oraz mianowaniu jego urzędników, wszyscy obecni składają wyznanie wiary i iuramentum de 

secreto servando. 

                                                             
210 Pius XI, List do ks. bpa A. P. Szelążka z okazji podjęcia Synodu w diecezji, Rzym, 15 sierpnia 1927 r., MDŁ 

2(1927) nr 9, j. łaciński, s. 643-645.  
211 Taka postawa, jaka była w Jezusie Chrystusie. 
212 Ks. Walerian Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30 sierpnia, 

31 sierpnia i 1 września 1927 r., MDŁ 2(1927) nr 9, s. 646-648. 
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2-ga Sesja Plenarna: 

Pod czas trwania drugiej sesji plenarnej zostały odczytane statuty 47-290 oraz odbyła się 

dyskusja nad nimi213. W tych statutach jest mowa m.in. o obowiązku miłości jaką chrześcijanie 

mają otaczać Ojca Świętego widzialną Głowę Kościoła na ziemi214, Jak powinny się odbywać po 

wszystkich parafiach nabożeństwa i akademie w rocznice papieskie215, o obowiązku miłości i 

posłuszeństwa względem biskupów216, o Kurii Biskupiej217, o dziekanach218, o proboszczach219, o 

sakramentach i sakramentaliach220, 

 

3-cia Sesja Plenarna: 

Ks. bp Adolf Piotr Szelążek wygłasza alokucję na temat „Posłannictwo kapłana, 

mianowicie obowiązki budowy Królestwa Bożego na ziemi”.  

”Mówi tu, że najważniejszą sprawą w życiu kapłana jest właśnie jego posłannictwo, że o 

ile w naukach ekonomicznych istnieje pewnik, iż — nawet w zakresie umysłowym — człowiek 

nic nie tworzy, ale tylko przetwarza, o tyle w zastosowaniu do kapłana słuszniejszą jest zasada 

wręcz przeciwna. W jego race bowiem złożył Bóg władze twórczą, przechodzącą zakres ludzkich 

sił, stwarzanie w duszach ludzkich synostwa Bożego, zespołu i zjednoczenia nadnaturalnego 

człowieka z Bogiem, tworzenie Królestwa Bożego na ziemi. Władza ta wypływa ze szczególnego 

stosunku kapłana do Chrystusa, dla zobrazowania którego nie ma nawet w mowie ludzkiej 

odpowiedniego terminu, bo ani servus, gdyż — amicus, ani minister, gdyż i dispensator, ani legat, 

gdyż substytucja legata nie daje tego, co się tu dzieje, że mogę więcej, niżbym mógł z natury 

swojej. Stąd wyrażenie „vivo ego iam non ego, vivit vero in me Christus”221 ma wartość swą nie 

tylko w znaczeniu ascetycznym, ale i w tym, że Boska Moc dosłownie mieszka we mnie, skąd np. 

płynie ważne administrowanie Sakramentów św., choćby kapłan sam był w wojnie z Bogiem. 

Inna znów okoliczność wskazuje na stanowisko kapłana w społeczeństwie. Jest nią 

stosunek kapłana do Kościoła. Działalność kapłana indywidualną być nie może, lecz musi iść po 

                                                             
213 Tamże, s. 651. 
214 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927, Stat. 86-88. 
215 Stat. 87. 
216 Stat. 89-91. 
217 Stat. 96-137. 
218 Stat. 138-161. 
219 Stat. 162-188 
220 Stat. 216-290. 
221 „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”, Ga 2, 20. 



51 
 

drodze wskazań Kościoła, a ten zespół kapłana z Kościołem tak musi być silny, jak z Chrystusem, 

by budowanie Królestwa Bożego było faktycznie w Kościele i w łączności z Kościołem, o ile 

bowiem widzieliśmy, iż w dziedzinie Sakramentów ważną jest działalność kapłana, nawet 

pomimo niegodności jego, tu — w działalności duszpasterskiej, zauważa się rzecz wręcz 

przeciwną, iż wiele rzeczy nieważnie sprawuje, jeśli nie ma łączności z Kościołem.  

Na co ta wielka władza, ta poniekąd wszechmoc tworzenia Królestwa Bożego w duszach? 

Cel określony. Punkt ciężkości nie w pracy samej, lecz w owocach; „ut Fructum afferatis” Praca 

potrzebną jest właśnie do osiągnięcia celu, którym jest zbudowanie Królestwa Bożego w duszach 

i bez którego praca będzie bezproduktywną, sicut aerem verberans erit sacerdos. 

Troska o osiągnięcie tego celu jest barometrem, wskazującym, czy dodrze czy źle pełnimy 

posłannictwo. Gdybyśmy żyli bez troski o rezultat pracy duszpasterskiej, byłby to nie spokój, lecz 

martwota, odrętwienie, śmierć, woda stojąca. Dobrze jest wtedy dopiero, gdy kapłan, wzorem św. 

Pawła, raduje się, widząc tryumf dusz, płacze, widząc zamieranie cnoty, i gdy spokój, jaki go 

cechuje, jest spokojem opartym na żywej ufności i wierze w Boga i Jego Opatrzność. Co robić? 

1) Creare, 2) conservare, 3) recreare […]. Na Wołyniu, tak mało katolickim, creare — mamy pole. 

Et illas oportet me adducere — to nie rada, to rozkaz i ścisły obowiązek. Również jest miejsce na 

twórczość i w tych duszach, które sapiunt, bo rzeźbienie w duszach nie jest rzeźbieniem w 

marmurze; życie nadnaturalne wciela się na moment, a życie jest pasmem momentów; by dusza 

szła ex virtute in virtutem — oto jest ciągła twórczość pasterza. 

Z nią ściśle łączy się konserwacja. Ojcowie nasi pozostawili nam skarb najwyższych 

walorów moralnych. Nie tyle widzialne świątynie są tym skarbem ile wiara ludu, którą 

przechować należy. Mało przechować! Konserwacja łączy się z twórczością, fllia quinque lucratus 

sum... Pozostaje wskrzeszenie. Są pewne sfery niepraktykujące, a iż są inteligentne, ich sposób 

zachowania się dobrą wiarą wytłumaczyć się nie da; trzeba się zgodzić z tym, że mają tu miejsce 

grzechy, z całą świadomością popełniane, nieraz przez dziesiątki lat. Zbyt często indyferentyzm 

ten przyjmuje się do wiadomości, jakby był rzeczą normalną, a jeśli się coś czyni, to tyle tylko, ile 

w kościele, przy okazji. 

Prawda, że wśród ludzi świeckich panuje często wygodna zasada, by milczeć, bo to 

zapewnia człowiekowi spokój. Ale kapłan do innej zasady stosować się powinien: argue, increpa, 

obsecra. W stanie martwoty w stosunku do inteligencji pozostać nie wolno. Trzeba tu nowych 

środków, i ich wynalezienie winno być w obecnym momencie największą troską, bo to 

najboleśniejsza rana. 
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Kończąc alokucję ks. Biskup jeszcze raz podkreśla, że pasterzowanie — to istota 

kapłaństwa, i że z Synodu tego wynieść nam trzeba zapał do zrobienia wszystkiego, co jest naszym 

obowiązkiem, i że usposobienie nasze cechować winny: 1) aureola czystości, tak by przed nami 

szły wybitne cnoty i one przekonywały, i by nigdy z naszego powodu w inteligencję i lud nie 

uderzyły skandale, boby to zabiło wiarę i w ludzie, a lud w Polsce ostatnią fortecą Królestwa 

Bożego; 2) bezinteresowność, ofiarność, by widziano, że kapłan nie dba o tworzenie majątku, ale 

tylko opędza potrzeby; 3) akcent serca, który Lacordaire pięknie wskazał w św. Janie Vianey'u, 

czyli serce oddane duszom, to coś, co znajdowało się w spojrzeniu Chrystusa na św. Piotra; wtedy 

drogi, środki, sposoby, czas — wszystko się znajdzie. A ponieważ akcent ten nie płynie z naszej 

jaźni, lecz z Serca Jezusowego, z tym sercem musimy się związać, a ludzie wówczas akcent ten 

odczują, choćbyśmy sami istnienia jego w sobie nie przeczuwali” 222.  

Po alokucji czytanie statutów 291—395 i dyskusja nad nimi. Omówione zostały 

zarządzenia o czasach i miejscach świętych223, o Kulcie Bożym224, o Magisterium Kościoła225. 

 

4-ta Sesja Plenarna: 

Na tej sesji zostały odczytane statuty od 396 do 480 i została przeprowadzona dyskusja nad 

nimi. Zostały omówione zarządzenia o seminariach226, szkołach227, o obowiązku wyznawania 

wiary228, o dobrach kościelnych229, o sądzie230. Przy sposobności ks. Biskup Ordynariusz wygłasza 

dłuższe przemówienie, w którym uzasadnia konieczność dokładnych sprawozdań ze stanu parafii 

i informowania Ordynariatu o przebiegu życia i akcji społecznej na ich terenach231. 

 

 

 

                                                             
222 Ks. Walerian Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30 sierpnia, 

31 sierpnia i 1 września 1927 r., MDŁ 2(1927) nr 9, s. 653-655. 
223 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927, stat. 291-317. 
224 Stat. 325-364. 
225 Stat. 365-395. 
226 Stat. 401-409. 
227 Stat. 410-429. 
228 Stat. 430. 
229 Stat. 431-466. 
230 Stat. 475-480. 
231 Ks. Walerian Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30 sierpnia, 

31 sierpnia i 1 września 1927 r., MDŁ 2(1927) nr 9, s. 655. 
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5-ta Sesja Plenarna:  

„Ks. Biskup Ordynariusz wygłasza alokucję o odbudowie Królestwa Bożego czyli 

wskrzeszeniu wiary w sferach, które są zaniedbane. Przypomina jeszcze raz o stanie 

współczesnego indyferentyzmu i zwraca uwagę, że ponieważ jednym z celów Chrystusa było - 

venit filius hominis salvare, quod perierat232, to samo również jest celem pasterzowania naszego. 

Odbudowa często trudniejszą jest od budowy. By dusze te z martwych wstały, trzeba by cudu. To 

też Pan Bóg cuda te działa, jak dowodzi choćby przykład znanego pisarza Kosiakiewicza, który w 

późniejszym życiu stał się; w pewnym stopniu apologetą katolicyzmu, a który utraconą wiarę 

odzyskał drogą praktyk religijnych. 

Drogą do przygotowania czy spowodowania tych wskrzeszeń jest odbudowywanie wiary 

w sferach, w których ona zamarła. Z jej odbudowy przychodzi bojaźń Boża, a dalej cnota. Tutaj 

ma zastosowanie przypowieść o synu Marnotrawnym i Ojcu, który należy przypuszczać troszczy 

się o tego syna i zapewne używa najwierniejszych sług i wszelkich środków, by skłonić go do 

powrotu. Tak też i do tych ludzi mimo ich woli i wiedzy posyła Bóg kapłana. Tu ma zastosowanie 

wyraźne „Nescitis, quia templum Dei estis... Si quis violaverit templum Dei, disperdet eum 

Dominus...”233. Stąd też kapłanowi, jako świątyni, więc własności Boga, do którego stosują się 

słowa: non estis vestri... glorificate et portale Deum in cordibus vestris, nie wolno cofnąć się przed 

posłannictwem. 

A taktyką Bożą jest, że gdy posłał kapłana na pierwszy ogień, sam idzie za nim, jak to w 

sensie akomodacyjnym wskazują słowa: „bibebant de spiritualibus, sequente eos petra, petra 

autem erat Christus”, lub u św. Marka: „illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino 

cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis”. 

Moc Boska nie jest dziś mniejszą, niż dawniej. Trzeba tylko, by kapłan szedł z całą 

ofiarnością, strzegąc tę świątynię od wszelkiej zmazy, dla własnej zresztą również korzyści, bo 

inaczej Deus destruet illum.  

Przede wszystkim więc trzeba wprowadzić modlitwę, która jest rzeczą twórczą w myśl 

powiedzenia „proście a będzie wam dano”, tak że słusznie powiedziano, iż „wiara nie przychodzi 

pod koniec rozumowań, ale pod koniec modlitwy”. Potem zaś argumenty, „miecz Ducha, którym 

jest słowo Boże”, wszelkie sposoby przemawiania, jak żywa mowa, pismo i.t.d. Dziedzina 

kaznodziejstwa jest w pracy kapłańskiej najważniejszą […]. 

                                                             
232 Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. 
233 „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga… Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg”, 1 Kor 3, 16-

17. 
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Ze strony technicznej kaznodziejstwo winno być poprawione. Kazania należy 

przygotowywać i wypowiadać z pamięci a nie czytać; wtedy może prościej będzie kapłan mówił, 

ale więcej pożytku przyniesie. Wyjątek stanowić winni ci tylko, którzy z pamięci w żaden sposób 

logicznie mówić nie potrafią; tacy niech lepiej już dobrze opracowane kazania czytają. Co do 

czasu krótko, zwięźle, najwyżej 30 minut.  

Inteligencja często nie przychodzi do kościoła tylko ze względu na złe kazania. Winniśmy 

koniecznie mówić nie nowe rzeczy, ale w nowy sposób. 

Ze strony merytorycznej, czyli co do treści jeszcze się kołaczą księża, którzy mówią 

kazania, pełne erudycji, ale bez odrobiny elementu religijnego. To są kazania protestanckie; może 

ładne konferencje, ale nie kazania. Z drugiej strony w naszych kazaniach przeważa element 

utylitarny, wywołuje się zainteresowanie słuchacza bytem własnym w wieczności, zapomina się 

o Bogu, który jest pierwszym punktem i celem naszego opowiadania. Tymczasem św. Paweł 

podaje wyraźnie kolejność ważności zagadnień: 1) Chrystus, więc i Bóg, 2) Zmartwychwstanie, 

czyli w ogóle argumenty bóstwa, 3) Dzieło zbawienia. Nasze wiekuiste interesy są więc na drugim 

planie. Inaczej będzie tak, jak jest, czyli jakieś deistyczne zrozumienie Boga. Wniosek, iż 

pierwiastek dogmatyczny winien przeważać nad moralnym. W traktowaniu o moralności znów 

uderza się częściej na stronę negatywną, a za mało się wprowadza pierwiastku pozytywnego. 

Tymczasem wady a nie cnoty winne być na drugim planie.  

Wreszcie podkreślić należy, iż zbyt mało pamięta się o malowaniu wyżyn doskonałości 

chrześcijańskiej, jakby do niej nie byli powołani ludzie. 

Co do tendencji - to nią winna być dążność do zmiany stosunku dzisiejszego między ludźmi 

a Bogiem, do wytworzenia stanu z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy całe swe życie 

ściśle łączono z Bogiem, kiedy przy rozmaitych opisach faktów zawsze nie zapomniano dodać 

„Regnante Jesu Christo” słowem, — trzeba zapalić miłość.  

Mówią, iż na to lud nieprzygotowany. A więc go przygotować. Młodzież przygotowuje się 

już przez szkoły, mające zapewnioną pieczę duszpasterską, i one zrobią swoje. Tych, co nie 

przeszli przez nie, kapłan przygotować powinien. 

Ale na to trzeba, by kapłan sam nurzał się poniekąd w teologii. Historię bowiem tej pracy 

zdradził nam św. Tomasz w wyrażeniu: contemplata aliis tradere234. Więc studia dogmatyki, 

czytanie Pisma św. a na pierwszym miejscu Ewangelii, dzięki której ogromnie rośnie w naszych 

duszach postać Chrystusa, wnika w nas Jego miłość ku Ojcu Niebieskiemu, a ponieważ te karty 

                                                             
234 Uczyć innych. 
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Duchem św. są przepełnione, więc też i my się Nim przepełniamy. Listy znów św. Pawła, św. Jana 

i innych apostołów zapalają w nas ten ogień św. którym gorzeli ich autorowie […]”235. 

 

6-ta Sesja Plenarna: 

„Ks. Biskup Ordynariusz wygłasza krótką alokucję o pracy społecznej. Podkreśla tu, że 

praca ta jest częścią pasterzowania, że stosunek nasz do niej może być dwojaki i albo branie w 

niej, jeśli jest w dobrym kierunku, udziału albo też dawanie własnej inicjatywy, i że wreszcie 

mamy kilka rodzajów akcji społecznej. Więc przede wszystkim: 1) akcja ściśle religijna, jak 

bractwa, kółka, a wśród nich ściśle nakazane Zgromadzenie Czci Przenajświętszego Sakramentu, 

2) t.zw. associationes, wśród których — ze względu na potrzebę prowadzenia akcji wśród ludzi 

świeckich przez ludzi świeckich—jest ściśle nakazana Assotiatio Doctrinae Christianae, 3) 

działalność oświatowa, jak koła młodzieży, związki nauczycieli, w przyszłości może nawet 

tworzenie szkół, tudzież b. potrzebne szczególniej tam, gdzie nie działa życzliwa Kościołowi 

Polska Macierz Szkolna — biblioteki parafialne i t. p. wreszcie 4) pracą ekonomiczną, również b. 

ważną, gdyż tą drogą, jak dowiódł swym przykładem bp. Ketteler, najłatwiej trafia się do serc 

ludzi, więc nie tylko kasy Stefczyka, ale w ogóle wszystko, co należy zrobić ze względu na 

warunki lokalne, jak to opieka nad osadnikami, pomoc przy komasacji, wreszcie higiena... Strona 

ekonomiczna najbardziej boli dziś ludzi, więc na zainteresowanie się nią czasu żałować nie wolno, 

bo kończy Ks. Biskup swoją alokucję, akcją społeczną u nas zainteresować się może tylko 

nieliczne ziemiaństwo, kapłan i nauczyciel, ale najlepiej poradzi tu kapłan, jako posiadający po 

temu odpowiednie warunki. 

Po alokucji Ks. Biskupa zabrał głos Sekretarz Akcji Społecznej Ks. Jarosiewicz, który w 

swym przemówieniu, zaznaczywszy, iż siły wrogie kościołowi, starają się przede wszystkim 

zdeprawować kobietę i młodzież, podkreślił potrzebę akcji w dwu kierunkach: w kierunku obrony 

1) rodziny i 2) kobiety. Naszym zadaniem według mówcy, jest, by kobiety głosiły 

zmartwychwstanie ideałów. Stąd płynie ruch organizacji katolickich, jak Liga Katolicka, co do 

których my musimy przystąpić do pierwszego etapu organizowania, choćby luźnego, matek przez 

urządzenie dnia matki i t. p. 

Przechodząc do pracy nad młodzieżą, mówca zaznacza, że kiedy dawniej potęgami u nas 

było duchowieństwo i ziemiaństwo, to dziś wybija się nauczycielstwo, z którym należy iść w 

duchu Chrystusowym, licząc się z jego psychologią i wymaganiami współczesnymi. Co do samej 

                                                             
235 Ks. Walerian Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30 sierpnia, 

31 sierpnia i 1 września 1927 r., MDŁ 2(1927) nr 9, s. 655-658. 
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młodzieży, która, wskutek wycofania się z pracy nad nią żywiołów umiarkowanych, coraz bardziej 

jest demoralizowana należy ją tak organizować, by ją w ramach organizacji wychować na dobrych 

katolików i obywateli kraju. W tym celu trzeba samym nam zdobyć teoretyczne przygotowanie i 

znajomość pedagogii, technicznie zaś pracować nad młodzieżą przez szereg upatrzonych i 

wybranych jednostek. Korzystać też trzeba z współpracy starszego społeczeństwa, wśród którego 

znaleźć trzeba ludzi dobrej woli, co nam przyjdą z pomocą. Po przemówieniu Ks. Sekretarza 

następuje sprawozdanie Komisji z obrad nad Statutem 198 i regulaminem organistów. Wnioski 

Komisji zostają przyjęte. W związku z dyskusją, podjętą następnie nad instrukcjami o porządku 

nabożeństw, oraz przyjmowania i odbioru majątku kościelnego Ks. Dziek. F. Sobolewski 

otrzymuje polecenie złożenia piśmiennego wniosku do punktu o podziale majątku przy zmianie 

proboszczów, co też wykonuje. Następuje ogłoszenie globalne statutów synodalnych i zamknięcie 

Synodu. Ks. Biskup Ordynariusz w kapie, mitrze, z pastorałem w ręku wygłasza pożegnalne 

przemówienie o warunkach wprowadzenia w życie statutów synodalnych. Nawiązując do 2-ch 

sztandarów, o których mówi św. Ignacy Loyola mówi, iż są 2 rodzaje ducha: 1) duch świata, 

według którego człowiek szuka siebie, własnej samodzielności, niezależności, potęgując coraz 

ambicję własną, i 2) duch Chrystusowy, według którego chodzi człowiekowi o pełnienie woli 

Bożej, co prowadzi do coraz większej pokory, będącej prawdziwą mocą w Kościele. Trzeba starać 

się, aby duch świata, który nas zewsząd otacza, boć wśród świata żyjemy, nie opanował nas, a 

Synod wejdzie w życie.  

Podkreśla przy tym Ks. Biskup wyrażenie z Ewangelii, śpiewanej podczas rannego 

nabożeństwa, że nie tylko „gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w imię Moje tam i Ja jestem”, i ale 

również, że gdzie dwaj się zgodzą, mają od Boga zapewnione wykonywanie godziwych 

postanowień. To też w zgodności obrad, które miały miejsce, widzi Ks. Biskup gwarancje ich 

wejścia w życie; przez to wypełnia się zapowiedź, wyrażona w liście Namiestnika Chrystusowego, 

czytanym w pierwszym dniu obrad. Do tego to właśnie Namiestnika zwraca się myśl Pasterza. 

Wezwaniem do przyjętej na Synodach aklamacji na cześć Ojca Świętego kończy Pasterz swą 

pożegnalną alokucję. Z entuzjazmem zebrani zawołali: „Niech żyje Ojciec Święty Pius Xl””236. 

 

 

 

                                                             
236 Ks. Walerian Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku odbytego w dniach 30 sierpnia, 

31 sierpnia i 1 września 1927 r., Misięcznik Diecezjalny Łucki 2(1927) nr 9, s.659-661. 
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3. Reorganizacja Kurii biskupiej w Łucku – pierwszy owoc Synodu. 

Ks. Bp A. P. Szelążek swoją posługę pasterską rozpoczął od gruntownej reorganizacji 

Kurii Biskupiej237. Po uroczystym ingresie 24 lutego 1926 r. do Łuckiej Katedry przedstawił on 

gotowy plan działań. Szczególnym dziełem Biskupa Szelążka był obszerny zbiór statutów 

synodalnych. Bardzo ważna była odezwa do duchowieństwa diecezji w sprawie wypełniania 

postanowień synodalnych: 

„Przed miesiącem Kuria moja wysłała do wszystkich kapłanów Diecezji Łuckiej Zbiór 

Ustaw Synodalnych. W tej ważnej dla Naszej Diecezji chwili, pragnę zwrócić Waszą uwagę, 

Bracia Kapłani, na odpowiedzialność, jaka na was ciąży w związku z odrodzeniem życia 

religijnego w Diecezji przez wykonanie uchwał synodalnych. Na synod czekano w tej części 

Winnicy Pańskiej od 200 lat, szereg spraw z życia duszpasterskiego trzeba było uregulować, 

usunąć dorywczość, bezplanowość, zanik inicjatywy z czasów niewoli. Najgorliwsi Kapłani z 

konieczności ograniczali zadania swe do obrony interesów Kościoła, do rozwinięcia najdalej 

idącej czujności. Z chwilą, gdy z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej objąłem Diecezję Łucką, 

dziękując Najwyższemu za wolność Ojczyzny i swobodę Kościoła, niezwłocznie przystąpiłem do 

opracowania Ustaw Synodalnych […].  

Otrzymaliście, Bracia Kapłani, w Synodzie program zadań duszpasterskich, ujętych w 

system - plan. Uregulowane w nim zostały palące kwestie prawne, liturgiczne oraz uwzględniono 

w szczegółach metodę pracy społecznej. Słowem, dana jest droga, po której mamy kroczyć. 

Pozostała do wykonania rzecz najważniejsza: wcielenie uchwał Synodalnych w życie. Bez 

szczerego wykonania uchwał Synodalnych pozostaną one martwą literą, a życie kościelne w 

Diecezji pozostanie bez zmiany. Wykonanie Synodu - to cel obecnie najważniejszy w życiu 

diecezjalnym. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest, Bracia Kapłani, od Waszej dobrej woli, 

gorliwości i zapału, z jakim przystąpicie do pracy. 

Pamiętajmy, że wszelka reforma rozpoczyna się od siebie. Synod w pierwszym rzędzie ma 

na celu wcielenie w życie ideału kapłana. Vox populi mówi, że tylko kapłan przykładny, nie dający 

nawet najmniejszego cienia zgorszenia, bogobojny i bezinteresowny, poprowadzi lud za sobą. Lud 

w drodze do najważniejszych przeznaczeń, podobnie jak w innych sprawach, szuka wodza i 

chętnie pójdzie za kapłanem, który odpowiada swemu powołaniu; w przeciwnym razie szuka 

przewodników nowych i często idzie za głosem wrogów Kościoła. 

                                                             
237 M. Dębowska, Organizacja Kurii Diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939, Kurie (Archi) diecezjalne Kościoła 

rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2016 r. 
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Wychodząc z tego założenia, gorąco w pierwszym rzędzie proszę i żądam, abyście Bracia 

Kapłani z całą ścisłością zastosowali w swych osobistych sprawach wskazania Synodu. W tym 

względzie zwracam specjalną uwagę na stat. 22238. 

Regulując całokształt spraw duszpasterskich w swej parafii na podstawie Synodu, czyńcie 

to planowo, a nie dorywczo, ze świadomością celów, do jakich zmierzacie. 

Mam to przekonanie, iż ogół Przewielebnego Duchowieństwa należycie ocenia potrzebę 

gorliwej pracy w ścisłym stosowaniu przepisów Synodalnych, abyśmy w swej pracy pastorskiej 

dorównali innym diecezjom, stojącym na wysokim poziomie działalności kościelnej. 

Z natury rzeczy troska czuwania nad należytym wprowadzeniem Synodu w życie spada na 

Przewielebnych Księży Dziekanów, którzy we wszystkich wizytach swego dekanatu winni na tę 

stronę pasterskiej gorliwości szczególny kłaść nacisk i składać mi zupełnie drobiazgowe pod tym 

względem sprawozdania[…]”239. 

Nowy Ordynariusz zupełnie zmienia zastaną po Bpie Ignacym Dubowskim strukturę 

organizacyjną kurii diecezjalnej. Została ona podzielona na część Administracyjną i część 

Sądową, czyli Wikariat generalny i Sąd Biskupi240.  

Wikariat Generalny został podzielony na sześć sekcji241: 

I. Administracyjną (Administrativam); 

II. Nauki i Sztuki (Scientiarum artiumque); 

III. Wiary i Moralności Fidei et morum); 

IV. Dóbr kościelnych (Bonorum ecclesiasticorum); 

V. Statystyki i Archiwów (Statisticae et tabularii (archivi)); 

VI. Szkolną (Sholarum). 

                                                             
238 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927. 

Stat. 22: “Omnes personae, quae secundum praefatas regulas admitti in habitaculum presbyterorum non valent, intra 

trimester a die 1 ianuarii 1928 an. amoveantur; id ecclesiastici facere tenentur sub poena suspensionis a divinis 

ferendae sententiae”. 
239 Ks. Bp A. P. Szelążek, Biskup Łucki, Odezwa nr2872 w sprawie czuwania nad wypełnianiem Synodu, Łuck, 20 

maja 1928 r MDŁ 3(1928) nr 6, s. 265-268. 
240 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927, stat. 96”.  
241 Stat. 98. 
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Sekcji Administracyjnej przewodniczył biskup ordynariusz. W kompetencji tej sekcji było 

rozpatrywanie kwestii personalnych duchowieństwa, zakonów; tworzenie, dzielenie i łączenie 

parafiii242. 

W zakres kompetencji Nauki i sztuki wchodziły sprawy ratio studiorum w seminarium 

diecezjalnym, egzaminy proboszczowskie, cenzura książek i sprawy konserwatorskie243. W 

ramach tej sekcji działały też rady i komisje: Komisja do Spraw Konserwacji zabytków, Komisja 

Organistowska, Diecezjalna Rada Artystyczna. 

W Sekcji Wiary i Moralności rozpatrywano sprawy związane z Kultem Bożym i 

duszpasterstwem, a także sprawy obrządków wschodnich244. 

Sekcji Dóbr kościelnych powierzone zostały sprawy finansowe, rewindykacja majątków i 

budynków kościelnych, rozdziałem dotacji państwowych, taksą iura stolae, budżetem i 

podatkami245. Przy tej sekcji działała Rada Administracyjna. 

Do zadań Sekcji Statystyki i Archiwów należały opracowanie nadsyłanych przez 

dziekanów wykazów statystycznych, sprawy metrykalne, troska o archiwa kościelne246. W ramach 

tej sekcji w latach 1935-1939 funkcjonowała Komisja Organistowska. 

Do kompetencji Sekcji Szkolnej należały sprawy katechetów (duchownych i świeckich), 

zakładanie szkół, stowarzyszeń szkolnych247. „Szkoła jest dzisiaj terenem cichej, ale 

nieobliczalnej w następstwa walki o duszę dziecka. Tu przede wszystkim gonią ze sobą na ostre 

duch Chrystusowy z duchem laickim. Już słychać wołania: precz z religią w szkole! Cóż tedy 

dziwnego, że czujne oko Arcypasterza zwróciło szczególną uwagę. Statuty 410 - 429 mówią o 

sposobach podniesienia ducha religijnego wśród młodzieży szkolnej. Mowa tam jest o zadaniach 

proboszcza względem szkół początkowych, o katechetach etatowych i objazdowych, o 

uroczystościach szkolnych, o stowarzyszeniach, bibliotekach, o okazywaniu pomocy materialnej 

i duchowej stowarzyszeniom szkolnym. Nie pominięte są również szkoły mieszane, 

utrakwistyczne. Na podkreślenie zasługuje stat. 426, gdzie mowa jest o niedopuszczalności 

wspólnej gimnastyki uczennic z uczniami w nielicujących ze skromnością ubraniach”248. 

Swoim Pismem z 24 marca 1936 r. Bp. A. P. Szelążek zarządził powołanie do życia Sekcję 

Kaznodziejską, „która by pokierowała daną sprawą i wniosła w tę dziedzinę działalności 

                                                             
242 Stat. 108. 
243 Stat. 109. 
244 Stat. 110. 
245 Stat. 111. 
246 Stat. 112. 
247 Stat. 113. 
248 Ks. A. Ch., Laicyzm a Synod Łucki z 1927, Ziemia Wołyńska 1(1928) nr 25, s. 7. 
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pasterskiej jak największą dozę ożywienia, która by stanowiła potężną przeciwwagę wyjątkowo 

silnej współczesnej agitacji antyreligijnej”249. Prawodawca w Synodzie Łuckim dużo miejsca 

poświęca kaznodziejstwu. „Przepisuje, by kazania niedzielne łączyły się jedno z drugim i 

wyczerpywały w ciągu pięciu lat całość nauki chrześcijańskiej. Tym sposobem gorliwy 

chrześcijanin, słuchając kazań niedzielnych, będzie mógł poznać całość prawd wiary. Poza tym 

kazania głoszone być mają we święta na mszach porannych „prymariach”, częściej w czasie 

wielkiego postu i w adwencie. W większych miastach Synod poleca głoszenie specjalnych kazań 

dla inteligencji. Do tego dodać należy misje i rekolekcje, przemówienia wieczorowe, katechizację, 

nauki i czytania majowe, a przekonamy się, jaką doniosłość przypisuje Synod głoszeniu Słowa 

Bożego i nie dziw: jest to bowiem niezawodny środek obrony wiary […]”250. 

Sąd Biskupi nie był wydziałem kurialnym tak rozbudowanym jak Wikariat Generalny. Do jego 

kompetencji należały sprawy małżeńskie, cywilno-karne duchownych, beatyfikacji i 

kanonizacji251. W składzie Sądu Biskupiego byli: 

 sędziowie prosynodalni (1926-1927), lub synodalni (1927-1932); 

 obrońca węzła małżeńskiego (defensor vinculi matrimonialis); 

 promotor sprawiedliwości (promotor iustitiae); 

 notariusz. 

Odrębną komórką organizacyjną Kurii Biskupiej, która obsługiwała wydziały 

administracyjny i sądowy była kancelaria. Kanclerz, kierujący jej pracami był odpowiedzialny za 

sprawne funkcjonowanie całej kurii. Miał on do pomocy od jednego do trzech sekretarzy, którzy 

byli duchownymi, a także kancelistów (osoby świeckie) oraz gońca (osoba świecka). Kanclerzowi 

kurii podlegał także notariusz Sądu Biskupiego252. 

Poza wydziałami administracyjnym i sądowym oraz kancelarią, w składzie kurii 

diecezjalnej w Łucku wymieniano jeszcze ciała kolegialne: 

 egzaminatorów prosynodalnych, lub synodalnych; kolegium tychże stanowili wszyscy 

prałaci i kanonicy katedralni; 

 proboszczów konsultorów; 

                                                             
249 Nowa Sekcja przy Kurii Biskupiej, MDŁ 11 (1936), nr 4, s. 140. 
250 Ks. A. Ch., Laicyzm a Synod Łucki z 1927, Ziemia Wołyńska 1(1928) nr 25, s. 8. 
251 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927, 

stat. 114. 
252 Stat. 115. 
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 kolegium cenzorów, które stanowili wszyscy prałaci i kanonicy łuckiej kapituły 

katedralnej oraz wykładowcy seminarium duchownego. 

Po zreorganizowaniu kurii łuckiej funkcjonawały w jej strukturze: Komisja do Spraw 

Konserwacji Zabytków oraz oraz Diecezjalna Rada Administracji Dobrami. W sierpniu 1928 r. 

została powołana do życia przewidziana w zapisach synodalnych253 Komisja Organistowska. 

W okresie pasterzowania Ks. Bpa A. P. Szelążka tworzono wiele nowych parafii, które 

budowały nowe świątynie oraz adaptowały istniejące już kaplice na świątynie parafialne. Stąd też 

pismem z 22 marca 1934 r. została utworzona Diecezjalna Rada Artystyczna której zadaniem było 

„wydawanie swej opinii w sprawach budowy kościołów, znaczniejszych restauracji i zdobienia 

świątyń […] aby zapewnić rozwój na Wołyniu prawdziwie prawdziwie artystycznego zdobnictwa 

kościołów”254. 

Jednoosobowym organem kurialnym, który był połączony ze stanowiskiem promotora 

sprawiedliwości w Sądzie Biskupim, był urząd Obrońcy Wiary (Defensor fidei). Kapłan 

wyznaczony na to stanowisko miał za zadanie „rozwinąć w danej dziedzinie jak najgorliwszą 

działalność, aby odzyskani zostali dla drogi zbawienia ci, którzy z niej zboczyli”255.  

Cechą znamienną Synodu Łuckiego są uchwały, które dotyczyły stwowarzyszeń religijnych oraz 

bractw. „Synod wylicza wiele takich Stowarzyszeń, jedne obejmują młodzież szkolną, inne 

dotyczą starszego społeczeństwa. Jako centrum ich zawsze uważana jest parafia. Stowarzyszenia 

są w społeczeństwie tym, czym wiązania w budowie, one nadająca całości moc i trwałość. Przez 

stowarzyszenia infiltrują się idee w masę społeczną. Silne, sprawne stowarzyszenia są najlepszą 

ochroną nie tylko przed laicyzmem lecz w ogóle przed wszelką destrukcyjną akcją nieprzyjaciół 

Kościoła”256. Obok podstawowych wydziałow łuckiej kurii diecezjalnej, tworzone były także 

urzędy, które miały na celu służyć realizacji określonych zadań społecznych w granicach 

działalności duszpasterskiej Kościoła lokalnego. Takim urzędem był Sekretariat Generalny dla 

Spraw Akcji Społecznej, z którego później wyrosła Akcja Katolicka. W 1931 r., w miejsce 

wspomnianego Sekretariatu zostały utworzone dwa samodzielne urzędy: asystenta kościelnego 

dla Akcji Katolickiej i asystenta kościelnego dla stowarzyszeń młodzieżowych. W 1932 r. 

                                                             
253 Additamentum 8, § 35-42, w: Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I 

Septembris sub Adolfo Petro Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae 

Typis Curiae Episcopalis, Leceoriae 1927 
254 Powołanie przez J.E Ks. Biskupa Dr. Szelążka Rady Artystycznej Diecezjalnej, MDŁ 9 (1934) nr 4, s. 138. 
255 Nowy urząd w Kurii Biskupiej, MDŁ 11 (1936) nr 4, s. 141. 
256 Ks. A. Ch., Laicyzm a Synod Łucki z 1927, Ziemia Wołyńska 1(1928) nr25, s. 8. 
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powołano do życia Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Łucku. W tym samym roku powstał 

kolejny urząd jednoosobowy – kuratora do spraw dobroczynności chrześcijańskiej. 

 Hasłem Synodu diecezjalnego w Łucku było zawołanie: Przez Synod do odrodzenia kleru 

– przez odrodzony kler do odrodzenia ludu. Jak już było wspomniane wyżej, rezultatem 

trzydniowych obrad stał się zbiór prawa diecezjalnego, obejmujący 502 statuty i 22 aneksy 

(dodatki). Kodyfikacja ta była oparta w pierwszym rzędzie na przepisach Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1917 r., poza tym na dotychczasowym prawie partykularnym diecezji Łuckiej, 

dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także zawierała odniesienia do Pisma Świętego i prawa 

świeckiego257. Unormowane zostały sprawy związane z funkcjonowaniem struktur diecezjalnych, 

sprawy związane z duszpasterstwem, sprawowaniem Kultu Bożego, obowiązkami i przywilejami 

duchowieństwa oraz sprawy majątkowe. Aneksy natomiast obejmują różnego rodzaju instrukcje i 

regulaminy dotyczące prowadzenia kancelarii parafialnej, akcji społecznej w diecezji, opłat, 

porządku przyjmowania i odbioru majątku kościelnego przy zmianie proboszcza, pracy 

organistów, badań przedślubnych, konserwacji zabytków sztuki religijnej, kultu Bożego w 

diecezji, nabożeństw szkolnych, wizytowanie nauki religii, wzorów testamentów i wykazów 

statystycznych258. Zbiór praw pozostaje do dziś wielkim bogactwem Diecezji łuckiej i ogromnym 

wyrazem troski prawodawcy diecezjalnego o prawidłowe funkcjonowanie różnych urzędów w 

podległej mu diecezji259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
257 S. B. Karwowska CST, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół i Ojczyznę… Adolf Piotr 

Szelążek, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, s.178. 
258 Statuta synodi diocesanae Luceoriensis A.D. MCMXXVII diebus 30, 31 Augusti, I Septembris sub Adolfo Petro 

Szelążek episcopo Luceoriensi in ecclesia cathedral Luceoriensi celebrate, Luceoriae Typis Curiae Episcopalis, 

Leceoriae 1927, s. 121-222. 
259 S. B. Karwowska CST, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół i Ojczyznę… Adolf Piotr 

Szelążek, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, s.179. 
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Zakończenie 
 

Zadaniem niniejszej pracy było przedstawienie munus sanctificandi w ustawodawstwie 

Pasterza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Nie można było by 

przedstawić tego tematu w całości bez przedstawienia jego drogi życiowej. Działalność biskupa 

kresowego została ukazana w kontekście historii diecezji łuckiej z uwzględnieniem sytuacji 

politycznej i społecznej. 

Biskup Adolf Piotr Szelążek to wybitna postać w historii Polski, która wzbudza coraz 

większe zainteresowanie ze strony badaczy: historyków, teologów i prawników. Tę tezę 

potwierdzają prace i artykuły, organizowane sympozja i konferencje naukowe poświęcone osobie 

biskupa Szelążka. Odbywają się pielgrzymki śladami biskupa kresowego, fundowane są tablice 

upamiętniające pracę i życie Biskupa-Wygnańca. W archiwach zachowało się bogate dziedzictwo 

pracy naukowej, korespondencji, listów pasterskich biskupa Szelążka. 

Prawnik, teolog, filozof, apologeta, uczestnik konferencji pokojowej w Rydze, naczelnik 

wydziału w MWRiOP, współpracownik zawarcia konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską. 

Odnowiciel diecezji łuckiej na Wołyniu zasłynął nie tylko jak zarządca części Ludu Bożego, ale 

przede wszystkim jako duchowny głęboko wierzący i do końca oddany Kościołowi i Ojczyźnie. 

Do ostatniego oddechu darzony przez wszystkich szacunkiem, podziwiany i szanowany przez 

wrogów, wygnany ze swojej ziemi pozostał wierny biskupstwu łuckiemu. Pomimo tego, że 

posiadał tytuły naukowe, różne godności i odznaczenia kościelne, umiał pochylać się nad ludzką 

biedą i dzielić trudny los życiowy ze swoim duchowieństwem. 

W celu lepszego poznania miejsca i ludzi, wśród których miał żyć i pracować biskup 

Szelążek, w pierwszym rozdziale zostało przedstawione tło społeczno-historyczne diecezji łuckiej.  

W rozdziale drugim przybliżona została sylwetka biskupa Szelążka. Od jego dzieciństwa i 

młodości aż do wygnania ze swojej diecezji. Ciekawym jest przedstawienie czynników i przede 

wszystkim ludzi, którzy kształtowały jego osobowość.  

Rozdział trzeci jest poświęcony realizacji dzieła uświęcenia w diecezji łuckiej. Tę pracę 

rozpoczął od odnowienia porządnego kształcenia kleru. Bardzo wiele środków przeznaczał na 

zapewnienie normalnego funkcjonowania seminariów duchownych. Był wielkim krzewicielem 

dzieła pojednania narodów. W tym celu założył seminarium duchowne dla potrzeb neounii. 

Osobną kartą historii tego wielkiego człowieka jest założenie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Biskup Szelążek pragnął, aby siostry w ten trudny czas, pracowali na rzecz 
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wzrostu życia religijnego wiernych Kościoła katolickiego na terenie diecezji łuckiej. Ostatnim 

punktem tego rozdziału jest przedstawienie naukowej sylwetki biskupa Adolfa Piotra. 

Synodowi Łuckiemu z 1927 r. poświęcony rozdział czwarty niniejszej pracy. Dla lepszego 

zrozumienia przyczyn jego zwołania zostało przedstawione tło społeczno-historyczne. Dzięki 

materiałom archiwalnym został odtworzony i krótko opisany przebieg Synodu. W szczególności 

autor dotknął tematu reorganizacji Kurii biskupiej w Łucku, jako pierwszego owocu Synodu. 

Podsumowaniem tej skromnej pracy niech będzie Przemówienie ks. Antoniego 

Jagłowskiego na Nabożeństwie Żałobnym w 20-tą rocznicę śmierci Wielkiego Pasterza diecezji 

łuckiej na Wołyniu: 

”Dwadzieścia lat temu na tym katafalku spoczęła nie pusta symboliczna trumna, jak 

obecnie, ale ciężka, majestatyczna… Ciężka nie ze względu na wagę drzewa dębowego, ale na jej 

cenną zawartość. Kryła bowiem w sobie śmiertelne ciało ś.p. Ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, 

ostatniego Ordynariusza Diecezji Łuckiej. Ciężka tym bardziej, że jednocześnie zamykała w sobie 

łzy i ból tych, co Go znali, cenili i kochali, a dla których był Pasterzem, Opiekunem i Ojcem. 

My – synowie Zmarłego Biskupa i świadkowie Jego życia i pracy byliśmy w pełni świadomi, 

kogo straciliśmy i kogo pożegnaliśmy na zawsze. Tylko wspomnę i to w wielkim skrócie o 

dokonanych dziełach. Przez 13 lat rozbudował kresową diecezję: budował kościoły, tworzył nowe 

parafie, odbywał częste wizytacje pasterskie, troszczył się o wykształcenie kleru, ojcowską opieką 

otaczał instytucje kościelne, a w roku 1927 zwołał Synod Diecezjalny, uchwały którego stały się 

źródłem odnowienia życia religijnego w diecezji, miał tę szlachetną ambicję, aby diecezja łucka, 

chociaż kresowa i uboga, w niczym nie ustępowała innym […]. 

Dzień pogrzebu naszego Pasterza był dla nas, Jego kapłanów i współpracowników, 

podwójną żałobą. To „Requiem” nad trumną ostatniego Biskupa łuckiego jednocześnie było 

bolesnym Requiem nad Diecezją Łucką. Faktycznie Diecezja ta przestała istnieć w swoim 

Biskupie, w swoich kościołach, w swoim życiu katolickim, w swoim Ludzie Bożym „Spustoszeniem 

spustoszona jest ziemia”. 

 Jeżeli nie umarła, to pozostaje w ciągłej agonii w osobie rokrocznie pomniejszającej się 

gromadki kapłanów diecezjalnych, rozproszonych po diecezjach całej Polski. Przybywają coraz 

to świeże mogiły. Przeżywamy te bolesne chwile, gdy w każdą rocznicę śmierci gromadzimy się 

przy grobie naszego Pasterza. Tym tragiczniej odczuwamy swoją sytuację, że odchodząc z tego 

świata nie pozostawiamy po sobie następców, dziedziców, którzy by z naszych rąk przyjęli imię, 

historię, tradycje naszej diecezji. Powtarza się tragedia wymierającej bezdzietnej rodziny. Brak 
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sukcesji. Gdy ostatni z nas spocznie w grobie, to nie będzie komu nas wspominać i za dusze nasze 

modlić. Imiona i nazwiska nasze staną się obce, nieznane i zapomniane. Najwyżej we wspólnotach 

zakonnych, o czym później wspomnę, pamięć o nas zachowa się dłużej. Niewesoła to 

perspektywa… 

Pomimo nieodwracalnego stanu rzeczy czyż mamy stąd odejść w pogłębionym smutku i 

beznadziejności? Z pochylonym czołem i ze ściśniętym sercem? – Czyż nie mieliśmy jasnych i 

miłych chwil i ważnych wydarzeń w naszych długoletnich stosunkach ze zmarłym Pasterzem? – 

Pamięć o nich jest trwała… […]. 

Pod rządami Biskupa Szelążka w diecezji łuckiej rozwijało się i życie zakonne. W roku 

przedwojennym było 7 Zgromadzeń żeńskich i w 14 domach zakonnych Siostry prowadziły Zakłady 

Opieki Społecznej. Dwa z tych Zgromadzeń w szczególny sposób były związane z osobą zmarłego 

Biskupa. Pierwsze z nich to Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Założycielem 

tego Zgromadzenia był Biskup Szelążek. Był On gorliwym czcicielem św. Teresy. Powołał do życia 

nowe Zgromadzenie, aby wśród innych celów czciło św. Teresę. Dziś Zgromadzenie to rozwija się, 

posiada swoje domy w kilku diecezjach. A Siostry, popularnie zwane Terezjankami, cieszą się 

opieką zza świata swego świątobliwego Założyciela i modlą się o Jego beatyfikację.  

Drugim Zgromadzeniem, które powstało, pracowało i rozwijało się w diecezji łuckiej – to 

Siostry Misjonarki – Benedyktynki. Przed trzema laty obchodziły 50-lecie swego istnienia. Dom 

Główny znajduje się w Kwidzynie, a placówki swoje [ma] w kilku diecezjach. Biskup Szelążek 

wydał im Dekret erekcji, czyli dokument na powstanie i rozwój. Jako Rządca diecezji żywo 

interesował się życiem tego Zgromadzenia, był jego troskliwym Opiekunem. W czasie okupacji 

okazywał wiele serdeczności, jak również i sam doznawał wiele usług. 

Siostry jednego i drugiego Zgromadzenia mają wiele do zaświadczenia zmarłemu 

Biskupowi. Dziś, przez swoją obecność, modły, mają okazję do spłacenia długu wdzięczności. 

Będąc związane swoim powstaniem i pracą z diecezją łucką, przyjmijcie, drogie Siostry, obydwóch 

Zgromadzeń, miły obowiązek pamięci i modlitw za ostatnich Biskupów łuckich oraz za wszystkich 

Kapłanów, którzy albo tragicznie zginęli, albo według wyroków Bożych w jakiejś kolejności 

schodzą z tego świata. Spodziewamy się, że i po nas tu obecnych nie zabraknie modlitwy w 

Waszych Domach zakonnych. Jesteście instytucją wieczną, w której jedno pokolenie przekazuje 

swoją historię, zwyczaje i zobowiązania następnym pokoleniom. Wśród tego przekazu niech nie 

zabraknie pamięci i o naszym wspólnym Pasterzu i o sprawach z Nim związanych. 
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Na podstawie tych różnorodnych wspomnień widzimy, że zmarły Pasterz jak za życia, tak i po 

śmierci nie jest osamotniony. Wielu ma przyjaciół. Chciejmy i my do nich należeć przez pamięć 

modlitewną”. 
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