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 Wstęp 
 
W dziejach naszego Zgromadzenia dominują dwie postacie: bł. Stanisława Papczyńskiego, 

załoŜyciela wspólnoty w XVII wieku i bł. Jerzego Matulewicza, jej odnowiciela na początku XX 
wieku. Ojciec generał Józef Sielski w liście okólnym z 27 stycznia 1971 roku sławił obu zasługi dla 
Rodziny Mariańskiej, pisząc: „[...] jeden w pewnym czasie własną działalnością sprawił, Ŝe 
powstało Zgromadzenie, drugi uratował je od przymusowej powolnej śmierci, przywracając nowy 
blask i nowe Ŝycie jako dar BoŜy, który Kościół otrzymał od swego Pana (por. Lumen Gentium nr 
43). Obaj wprowadzili do naszego mariańskiego Ŝycia swoje szczególne dary charyzmatyczne, 
które winniśmy podtrzymywać i rozwijać dla rozszerzania i rozkrzewiania Kościoła 
Chrystusowego”1. Dziś zatrzymamy się nad odnowieniem sprzed stu lat. 

Inspiracji do podjęcia dzieła odnowienia naleŜy szukać w duchu apostolskim bł. Jerzego i 
wielkim jego zrozumieniu Ŝycia zakonnego. W encyklopedii pisał: „Do świętości Kościoła naleŜy, 
by nigdy nie  zabrakło w nim osób, dąŜących do doskonałości przez zachowanie rad 
ewangelicznych”2. W listach prywatnych do  kandydatów rozwijał te myśli, niekiedy powołując się 
takŜe na własny przykład”3.  

Jerzy Matulewicz  był wychowankiem marianów w Mariampolu, jedynym klasztorze, 
ocalałym po kasacie carskiej 1864 roku. Patrzył na jego ruinę  i  formalne zamknięcie w dniu 14 IX 
1904 r. Ze skasowanego klasztoru po paru latach pozostał tylko sam generał o. Wincenty Sękowski 
(1840-1911). To, co się stało z marianami jest obrazem Ŝycia zakonnego pod zaborem rosyjskim. 
Po latach ks. Matulewicz na ten temat pisał: „[...] potrzeba zgromadzenia kapłańskiego była tak 
wielka, więc zapragnęli śmy tej potrzebie zaradzić”4. Jednak na razie nie podjął się dzieła 
wskrzeszenia marianów. Wydawało się to za trudne. 
 

Próby podjęcia życia doskonalszego 
 
W latach 1899-1902 ks. Matulewicz studiował na wydziale teologicznym uniwersytetu we 

Fryburgu, kierowanym przez dominikanów. Po świetnie obronionej pracy doktorskiej zaproszono 
go, aby został wykładowcą na uczelni. Przypuszczalnie myślał teŜ o dominikanach. W liście do o. 
Sękowskiego w 1908 r. pisał: „JuŜ od dawna odczuwam pragnienie doskonalszego Ŝycia. Tylko 
szkoda mi było opuścić Kościół w naszym kraju, gdzie jest tak wiele pracy, a pracowników tak 
mało i wyruszyć gdzieś do obcych stron, więc zostałem”5. 

W 1905 r. widzimy ks. Matulewicza w Warszawie na czele grupy księŜy, którzy pod 
kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego i w oparciu o „Ustawę Stowarzyszenia Mariańskiego 

                                                 
1 Archiwum Marianów Prowincji Polskiej, E 1, J. Sielski, List okólny, 27 I 1971. 
2 J. Matulewicz, Zakony, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. XLIII-XLIV, Warszawa 1916, s. 130. 
3 J. Matulewicz, Listy litewskie, Warszawa 2000 (wydruk komputerowy),  s. 603; podobnie do A. Civinskasa, tamŜe, s. 
256-257. 
4  Lietuvos Centrinis Valstybinis Archivas,Wilno, 1674, 2, v. 78, k. 1-2, J. Matulewicz, List do E. Kuleszy, 27 XII 1919. 
5 Odrodzenie Zgromadzenia KsięŜy Marianów w latach 1909-1910 (Dokumenty), Warszawa 1995, s. 51. 
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Świeckich Kapłanów” przez niego napisaną, starało się wieść Ŝycie doskonalsze. Do 
stowarzyszenia naleŜało 6 księŜy znanych z imienia i nazwiska. Posiadało teŜ grono sympatyków. 
Jednak pojawienie się mariawityzmu wytworzyło niesprzyjającą atmosferę i stowarzyszenie upadło.  

Przypuszczalnie w 1906 r. ks. Matulewicz wstąpił do Stowarzyszenia „Unio Cleri”. To 
stowarzyszenie za zgodą władz kościelnych powołał do Ŝycia w Warszawie ks. Jan Siemiec. Ks. 
Matulewicz opracował jego ustawy pt. „Reguły mające na celu uświęcenie kapłanów.” W tym  
czasie ks. Matulewicz przeŜywał kryzys duchowy i wystąpił ze stowarzyszenia jako „niegodny”6. 

 
Odnowienie marianów 

 
Rewolucja 1905 r. zmusiła carat do bardziej liberalnej polityki wobec społeczeństwa i 

Kościoła katolickiego. Licząc na tę atmosferę ks. Matulewicz wraz ze swoim kolegą akademickim 
ks. profesorem Franciszkiem Buczysem w liście z 21-22 września 1908 r. zwrócił się do o.   
generała Wincentego Sękowskiego o przyjęcie ich do marianów. Jego list wywołał euforię u 
generała. Pisał o. Sękowski: „Dotychczas w moim Ŝyciu, zwłaszcza od chwili wstąpienia mojego 
do Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nie zaznałem takiej radości, 
jak w chwili przeczytania listu Czcigodnego Profesora”7. Ks. Matulewicz radził wznowić starania o 
przywrócenie klasztoru. Wraz z ks. Buczysem obiecał chodzić przy tej sprawie w  Petersburgu. Po 
pewnym czasie odpowiedziano mu, Ŝe nic się nie da zrobić. Czas odwilŜy minął. 24 kwietnia 1909 
r. o. Sękowski pytał z niepokojem ks. Matulewicza: „Czy jest choć jaka iskierka nadziei, czy teŜ 
opuścić ręce i przygotować dwie trumny: jedną dla siebie, drugą dla Zgromadzenia”8. 

Wobec niemoŜności wstąpienia do zakonu na drodze legalnej ks. Matulewicz i ks. Buczys  
zdecydowali się na Ŝycie zakonne w tajemnicy przed władzami carskimi. W połowie lipca 1909 r. 
udali się do Mariampola i całą sprawę omówili z o. generałem Sękowskim. Zachętę do podjęcia 
takiego kroku stanowiły liczne, ukryte rodziny zakonne Ŝeńskie o. Honora Koźmińskiego z którymi 
współpracowali. Zatroszczono się zwłaszcza o zabezpieczenie istnienia zakonu: aby moŜna było 
wieść Ŝycie zakonne bez Ŝadnych oznak zewnętrznych, oraz aby ks. Matulewicz mógł złoŜyć śluby 
zakonne bez odbycia nowicjatu. Dla wszystkich uczestników spotkania pozostawało wiele w tej 
sprawie niejasności. Dlatego postanowiono wysłać ks. Matulewicza do Rzymu. „Będziemy 
wiedzieli, jaka jest wola Kościoła” – pisał ów ostatni9. 

Całej sprawie patronował bp Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski, znający klasztor  
mariampolski i osobiście o. generała Sękowskiego i ks. Matulewicza. W Kurii Warszawskiej był on 
odpowiedzialny za sprawy zakonne. Wobec pewnych wahań ks. Matulewicza, o. Sękowski  
przynaglał do pośpiechu pisząc: „Proszę nie zwaŜać na nic, jechać, o ile się da, jak najprędzej, 
dopóki Ŝelazo gorące, kuć, dopóki moŜna, śpieszyć się, bo nie wiadomo co moŜe być w bliskiej 
przyszłości. Wczoraj, to jest we środę, bardzo mi było słabo, jakby jaki atak nerwowy czy teŜ inny, 
nie umiem określić” 10. Ostateczną decyzję o podróŜy do Rzymu ks. Matulewicz podjął w nocy z 18 
na 19 lipca. 

28 lipca udał się do prefekta Kongregacji Zakonników kardynała Jose Vives y Tuto, 
Hiszpana, kapucyna. Ta audiencja i  rozmowa była najwaŜniejszym wydarzeniem całego pobytu ks. 
Matulewicza w Rzymie i zdecydowała o dalszym istnieniu Zgromadzenia KsięŜy Marianów oraz 
o kształcie jego reformy. Kardynał juŜ od progu przyjął ks. Matulewicza nie tylko uprzejmie 
i Ŝyczliwie, ale wręcz serdecznie. Wysłuchał z uwagą tego, co mówił, a przy nieśmiało stawianych 
propozycjach zmian sam podsuwał dalsze. Pochwalił pragnienie zachowania Zgromadzenia, 
zapewniając, Ŝe nawet jeden pozostały zakonnik ma do tego prawo. Kiedy ks. Matulewicz przeszedł 
do sprawy habitów, kardynał powiedział: „Po co macie nosić habity; ubierajcie się tak, jak wszyscy 
księŜa”. Obiecał, Ŝe zezwoli ks. Matulewiczowi na złoŜenie profesji bez nowicjatu. Nowicjat radził 
                                                 
6 J. Matulewicz, Listy litewskie, s. 188. 
7 Odrodzenie…,  s. 55, List o. W. Sękowskiego, 14 X 1908. 
8 TamŜe, s. 61-62. 
9 TamŜe, s. 65, List do ks. Bučysa, 16 VII 1909. 
10 Lietuvos Centrinis Valstybinis Archivas, Wilno, 1674, 2, v. 97, List W. Sękowskiego do Matulewicza, 22 VII 1909. 
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otworzyć w duŜym mieście, gdzie łatwiej się ukryć. Wreszcie zapytał ks. Matulewicza, czy zna 
Normy Kongregacji Zakonników z 1901 roku, według których winny być układane konstytucje 
zakonne. Kiedy ks. Matulewicz odpowiedział twierdząco, kardynał wyraził swój pogląd, Ŝe stara 
reguła mariańska nie jest juŜ odpowiednia, Ŝe prawo trzeba dostosować do aktualnych potrzeb, i dał 
mu następującą wskazówkę: „Najlepiej ułóŜcie wszystko według Norm. Starą regułę moŜecie 
zachować jako pamiątkę, ale najwaŜniejszą rzeczą są konstytucje”. Zachęcał jeszcze, aby mimo 
ukrycia zachowywać Ŝycie wspólne, „gdyŜ bez tego nie ma zakonu”. Mówił jeszcze o wielu innych 
sprawach, „niektóre jakby mi wyjął z ust” – napisze później ks. Matulewicz11.  

Ks. Matulewicz, wyjeŜdŜając z Warszawy, przede wszystkim miał zamiar dowiedzieć się, 
gdzie, co i jak naleŜy załatwiać w przyszłości. Tymczasem prefekt Kongregacji na zakończenie 
rozmowy doradził mu, Ŝeby – jako upowaŜniony przez generała – zaraz, tutaj, w Rzymie napisał 
prośbę, w której wymieni wszystkie sprawy, o których rozmawiali, prosząc o ich załatwienie, i niech 
ją dostarczy podsekretarzowi Rodolfo Carolemu. 

Pismo złoŜone przez ks. Matulewicza w imieniu generała Sękowskiego posiada wyjątkową 
wagę, w nim bowiem mieszczą się w zarodku główne cechy charakterystyczne odnowionego 
Zgromadzenia. Składa się ono ze wstępu i czterech małych rozdziałów, zawierających konkretne 
sprawy. We wstępie ks. Matulewicz przedstawia się i legitymuje delegacją otrzymaną od generała. Na 
początku poszczególnych rozdziałów charakteryzuje aktualną sytuację zakonów, a w szczególności 
Zgromadzenia KsięŜy Marianów. Kończy je konkretnymi wnioskami. W piśmie przedstawione są 
następujące prośby: 

1. Zwolnienie z noszenia habitu. 
2. Zmiana ślubów uroczystych na proste. 
3. Dostosowanie konstytucji mariańskich do Norm. 
4. ZłoŜenie profesji bez nowicjatu przez ks. Matulewicza. 
5. Przyjęcie ks. Buczysa do nowicjatu. 
6. Przyjęcie innych kandydatów do próby. 
7. Tymczasowe umieszczenie nowicjatu w Petersburgu. 
W poniedziałek 2 sierpnia przed południem ks. Matulewicz zgłosił się do podsekretarza 

Carolego, który napisał na jego petycji pierwszą decyzję Kongregacji, rozpoczynającą proces 
wznowienia i reformy Zakonu. Przytaczam ją w całości: „Biorąc pod uwagę list polecający od 
Ordynariusza Warszawskiego, jemu powierza się władzę przyjęcia do Zgromadzenia KsięŜy 
Marianów petentów, o których chodzi, po uzyskaniu prawomocnej zgody pozostającego przy Ŝyciu 
przełoŜonego generalnego. Przynajmniej po trzech miesiącach od chwili przyjęcia petenci ponownie 
się zwrócą z listami polecającymi od Czcigodnych Ordynariuszy: mohylewskiego, warszawskiego 
i sejneńskiego”12.  

Sprawa, która wydawała się trudna, została załatwiona niezwykle szybko. Decyzje podjął 
właściwie prefekt osobiście, juŜ w trakcie rozmowy z ks. Matulewiczem, jeszcze przed złoŜeniem 
przez niego oficjalnej petycji.   

Akt odnowienia dokonał się w kaplicy bp. Ruszkiewicza w dawnym klasztorze KsięŜy 
Misjonarzy, a ówczesnej plebanii przy kościele św. KrzyŜa w Warszawie, w niedzielę 29 sierpnia 
1909 roku. Bp Ruszkiewicz z tej okazji wystawił następujący dokument: „Ja, Kazimierz Ruszkiewicz, 
Biskup Beryseński i Sufragan Warszawski, niniejszym stwierdzam, Ŝe – na mocy władzy, udzielonej 
mi przez Świętą Kongregację Zakonników, pismem nr 3544/09 – dnia 29 sierpnia 1909 r., włączyłem 
do Zgromadzenia KsięŜy Marianów, wobec PrzełoŜonego Generalnego tegoŜ Zgromadzenia 
Wincentego Sękowskiego, petentów Jerzego Matulewicza i Franciszka Buczysa, doktorów teologii 
i profesorów w Akademii Duchownej w Petersburgu: Jerzego Matulewicza dopuściłem do złoŜenia 
pierwszych ślubów, a Franciszka Buczysa do rozpoczęcia nowicjatu. Akt ten zostaje potwierdzony 
podpisami Przewielebnego PrzełoŜonego Generalnego i petentów”13. 

                                                 
11 Odrodzenie..., s. 80-81. 
12 TamŜe, s. 82. 
13 TamŜe, s. 86-87. 
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To biskup przyjął do Zgromadzenia obu księŜy w obecności generała. Zachowane dokumenty 
nie pozostawiają w tej sprawie wątpliwości. Sytuacja była nadzwyczajna. Nie działało tutaj prawo 
ogólne, ale szczegółowa decyzja Stolicy Apostolskiej. Bp Ruszkiewicz był delegatem Rzymu do 
załatwienia tej sprawy. Rzym zastrzegł jedynie, aby zostało to dokonane za zgodą przełoŜonego 
generalnego Zgromadzenia. Po dokonaniu tego przełomowego aktu w dziejach Zgromadzenia 
Marianów o. Sękowski wrócił do Mariampola, a obaj profesorowie wyjechali do Petersburga.  

Teraz naleŜało zredagować nowe konstytucje, uzyskać od ordynariuszy listy polecające 
i starać się o rozwój instytutu. Większość z tych prac spadła na barki ks. Matulewicza, który teŜ został 
wyznaczony przez generała na mistrza nowicjatu. Nowicjuszem był ks. Buczys. 

ChociaŜ planowali uwolnić się od zbędnych obowiązków, ale to im się nie udało. A pracy 
było duŜo, o czym ks. Matulewicz pisał dwa lata później: „Trzeba było na nowo zredagować 
konstytucje i przedstawić Rzymowi do zatwierdzenia. Dokonaliśmy tego jeszcze za Ŝycia ojca 
generała Sękowskiego i otrzymaliśmy zatwierdzenie od Świętej Kongregacji. Dawni marianie 
wszystkie swoje dokumenty, papiery i archiwum zniszczyli, obawiając się  rewizji. Musimy teraz 
wszystko od nowa opracowywać i tworzyć. Trzeba ułoŜyć objaśnienia do konstytucji (instrukcje), 
ustalić sposób kierowania Zgromadzeniem itd. Tak więc pracuję  teraz nad tym, ile mogę, radząc się 
innych. Korzystam z reguł  i instrukcji ojców jezuitów oraz innych młodych, aktywnych i Ŝywotnych 
zgromadzeń”14. 

 
Konstytucje   
 
Zatrzymajmy się przy konstytucjach. Ks. Matulewicz redagował je w listopadzie i grudniu 

1909 r. Pracując na tekstem miał pod ręką trzy podstawowe źródła: konstytucje mariańskie z 1787 r., 
Normy Kongregacji Zakonników z 1901 r. i najnowsze wskazania Kościoła, w tym sugestie prefekta 
Kongregacji Zakonników. Pomoc stanowiły teŜ konstytucje i instrukcje księŜy jezuitów i innych 
Ŝywotnych zgromadzeń. Projekt konstytucji przedstawiono o. generałowi, który nie był z niego 
zadowolony. Wydano w je sposób tajny w Petersburgu pod tytułem: „Institutum Fratrum Marianorum 
sub titulo Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae”. Ojciec generał przedstawił je Kongregacji 
Zakonników do zatwierdzenia wraz z dawnymi konstytucjami, regułą mariańską i listami 
polecającymi od ordynariuszy. Kongregacja w projekcie konstytucji wprowadziła trzy zasadnicze 
poprawki.  

Po pierwsze, mariański Prawodawca nazwał projekt: Instytut Braci Marianów pod tytułem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stosownie do tego tytułu, wszyscy członkowie 
Zgromadzenia (kapłani i niekapłani) mieli stanowić jedną kategorię i cieszyć się tymi samymi 
prawami15. Spośród obowiązków tylko urząd generała16 i jego zastępcy17 były zastrzeŜone dla księŜy; 
wypadało teŜ, aby mistrzem nowicjatu był kapłan18. Stanowiło to wyraz demokratycznych poglądów 
ks. Matulewicza. Jednak Kongregacja mając na względzie tradycję mariańską (zakon klerycki) i 
obowiązujące prawo skreśliła ten zapis, wprowadzając dwie kategorię zakonników: księŜy i braci, 
przyznając tylko tym pierwszym  głos czynny i bierny19. 

Po drugie, Kongregacja włączyła do konstytucji przepis ze starego mariańskiego prawa o 
szczególnym wspieraniu dusz czyśćcowych20, co stanowiło jeden z celów Zgromadzenia KsięŜy 
Marianów. Nie  przywrócono jednak obowiązku odmawiania brewiarza za zmarłych. Ks. Matulewicz 

                                                 
14 J. Matulewicz, Listy litewskie, s. 550, List J. Matulewicza do A.Staniukinasa, 8 II 1912. 
15 Institutum Fratrum Marianorum […], Petropoli 1910, punkt 6. 
16 TamŜe, punkt 253. 
17 TamŜe, punkt 261. 
18 TamŜe, punkt 339. 
19 Archiwum Kongregacji Zakonników, S 26, vol. 1, Constitutiones Instituti Fratrum Marianorum [...]., punkt 6 (zmieniono 
tytuł dzieła i numerację paragrafów). Dopiero II Sobór Watykański poszedł w kierunku zaprojektowanym przez ks. 
Matulewicza (Perfectae caritatis nr 15). 
20 Constitutiones Instituti..., pukt 5.  
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w pełni zaakceptował tę porawkę polecając marianom  modlitwą i swoim wstawiennictwem nieść 
pomoc duszom zmarłych, w czyśću cierpiącym (p.16). Napisał głęboką instrukcję, w której zaleca 
zakonnikom czynić akt heroicznej miłości za dusze w czyścu cierpiące, składając go w ręce Matki 
Najświętszej21. 

Wreszcie trzecia poprawka dotyczyła przywrócenia pierwotnego charakteru apostolatu 
mariańskiego: głoszenia prawd wiary „zwłaszcza ludziom prostym”22. Ks. Matulewicz pominął w 
projekcie to wyraŜenie, wychodząc z załoŜenia, Ŝe ludzie zamoŜni i wykształceni mogą być bardziej 
zaniedbani religijnie niŜ  ludzie  prości23. 

Tak poprawiony projekt konstytucji prefekt Kongregacji Zakonników Jose Vives y Tuto 
przedstawił Piusowi X na audiencji 15 września 1910 roku. PapieŜ zatwierdził bez Ŝadnych ograniczeń 
czasowych nowe konstytucje i zreformowane Zgromadzenie. Dekret  informujący o powyŜszej decyzji 
papieskiej został wydany przez Kongregację Zakonników 28 listopada 1910 roku24. 

Po ukazaniu się Kodeksu Prawa Konicznego, Kongregacja dla Spraw Zakonnych poleciła 
dostosować konstytucje do nowych przepisów prawa. Ks. Matulewicz pracę tę wykonał do końca 1926 
r. Pracował nad nimi w oparciu o własne doświadczenie oraz rozległą literaturę na ten temat. Konsultor 
Kongregacji Arturo Vermersch ocenił je z uznaniem pisząc: „Ogólnie i zasadniczo moŜna  powiedzieć, 
Ŝe konstytucje zostały napisane znakomicie i są tak kompletne, Ŝe wydają się zawierać traktat prawny 
o zakonnikach”25. 

Po wprowadzeniu drobnych poprawk zatwierdził je Pius XI 27 stycznia 1930 r. Ks. Aleksy 
Petrani, długoletni profesor prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wyraził się o 
nich: „Były to jedne z najlepszych konstytucji, jakie przeszły przez moje ręce. Są one  całkowicie 
oryginalne, napisane piękną łaciną, jednocześnie jasne i przejrzyste w treści. Przez szacunek dla 
zakonodawcy pozostawiono niektóre ustępy ascetyczne, wręcz wkraczające w mistykę”26.  

 
Charakterystyka konstytucji  
 
Spróbujmy scharakteryzować oba teksty konstytucji. KaŜdy zakon katolicki musi być 

teocentryczny i chrystocentryczny. Musi teŜ uwzględniać rolę Kościoła, wskazywać na Matkę 
Najświętszą i innych świętych jako na wzory doskonałości. Nie  moŜe  pominąć celu wszystkich 
praktyk poboŜnych – Ŝycia w łasce nadprzyrodzonej i miłości, z czym wiąŜe się konieczność zaparcia 
się, cierpienia,  modlitwy, Ŝycia sakramentalnego. 

To co charakteryzuje konstytucje  Matulewicza, to podkreślenie  pewnych cech i specyficzne  
ukierunkowanie ich do wspólnego celu. Takimi cechami są: idea słuŜenia  Kościołowi i kult Matki 
Najświętszej. 

Idea słuŜenia Kościołowi była bliska zakonowi mariańskiemu od początku. Jednak ostatni 
wiek, nazywany wiekiem Kościoła, wpłynął w sposób decydujący na prawodawcę mariańskiego. W 
konstytucjach z 1930 r. juŜ na wstępie to wyraził: „Względem Kościoła katolickiego, który jest 
Królestwem BoŜym na ziemi i oblubienicą Chrystusową, niech  Ŝywią  najwyŜszą cześć, miłość i 
poświęcenie; jego zasadami i duchem niech się kierują, przy jego hierarchii wiernie stoją, do jego 
zamiarów i pragnień się stosują i w miarę sił z całym przejęciem na  wszelki sposób mu słuŜą, męŜnie 
pokonując wszelkie przeszkody i niebezpieczeństwa, nie wahając się, jeśli wymagać tego będzie 
potrzeba i dobro Kościoła, podejmować trudy i przeciwności, a nawet samych siebie oddać i 
poświęcić” (p. 5). Całe konstytucje są nacechowane tym duchem, a kończą  się hasłem Zgromadzenia  
„Pro Christo et Ecclesia” (p. 784). Ten duch się przejawia szczególnie w idei powszechności. 

                                                 
21 Instructiones [...] Marianorum, Romae 1959, s. 160-161. 
22 Constitutiones Instituti...,  punkt 3. 
23 J. Matulewicz, Listy polskie, t. 1, s. 58, List do K. Bronikowskiego, 11 XI 1923.  
24 Odrodzenie...,  s. 108-109. 
25 T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 353. 
26 TamŜe, s. 353-354. 
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Powszechność Kościoła znalazła odbicie przede wszystkim w powszechności Zgromadzenia 
(p. 6). W instrukcjach polecił się modlić marianom: „Zgromadź nas Panie BoŜe nasz ze wszystkich 
plemion, ludów i narodów...”27. W praktyce nie było to łatwe. Pierwsi zakonnicy byli Litwinami i 
Polakami, członkami dwóch wówczas antagonistycznie nastawionych do siebie narodów. Wśród 
społeczności litewskiej odezwały się głosy, Ŝe ks. Matulewicz zamierza przywrócić zwalczaną przez 
nich unię. ZagroŜono mu, Ŝe się go wyda  wraz z jego zakonnikami w ręce policji carskiej. Nie ugiął 
się, chociaŜ stracił przez to kilku księŜy kandydatów28. 

W następnych latach dokładał duŜych starań, Ŝeby marianie się rozszerzyli wśród 
Białorusinów, Łotyszów, Amerykanów i  na inne narody. 

RównieŜ apostolat marianów miał mieć charakter powszechny (p. 6). Marianów odnawiał  
głównie z myślą o potrzebach Kościoła lokalnego. Pod zaborem rosyjskim zwracał uwagę na uczącą 
się młodzieŜ męską. Zalecał gotowość słuŜenia księŜom i klerykom, gdyby Zgromadzenie zostało o to 
poproszone. Jednocześnie wyraŜał nadzieję, Ŝe pomiędzy marianami nie zabraknie chętnych do pracy 
wśród ludów nie znających Chrystusa i wśród braci odłączonych. Widział tu zwłaszcza zaniedbanych 
religijnie mieszkańców Syberii29. Nawiązując do tradycji mariańskiej, swoją troską objął teŜ dusze 
czyśćcowe (p. 6). 

Powszechność Kościoła ujawniła się teŜ w bogactwie środków apostolatu. Wzbogacił 
zalecenie o. ZałoŜyciela „Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej”30 zachętą na wzór 
Pawłowy: „JeŜeli jedna droga zamknięta, dlaczego nie poszukać innej? JeŜeli jedne drzwi zamknięte, 
przebijmy sobie inne. JeŜeli jedno okno zabite, zróbmy inne, aby wpuścić światło”31. Cel apostolski 
został niesłychanie rozbudowany, obejmując wydawanie i rozpowszechnianie ksiąŜek i czasopism, 
zakładanie róŜnego rodzaju szkół i internatów, kierowanie organizacjami dla młodzieŜy i dorosłych, 
podejmowanie róŜnego rodzaju prac duszpasterskich. Jak gdyby tego wszystkiego nie wystarczało, na 
koniec prawodawca dodał: „I na inne sposoby usilnie oddawać się zbawieniu i udoskonaleniu 
bliźnich”32. 

W związku z tak szeroko zakrojonym celem, o. Odnowiciel spotykał się wśród marianów z 
propozycjami zacieśnienia celu, aby był odrębny od innych zakonów. On jednak uwaŜał, Ŝe tego nie 
naleŜy Ŝądać: „Tego nie wymaga ani chwała BoŜa, ani dobro Kościoła, ani dobro Zgromadzenia”33. 

Dla braci zakonnych o. Odnowiciel nie przewidywał Ŝadnego habitu. Początkowo było to 
konieczne. ChociaŜ z czasem warunki się zmieniły, w dalszym ciągu to podtrzymywał. W 1921 r. 
pisał do ks. Buczysa: „Pomodliwszy się i zasięgnąwszy rady doświadczonych ludzi, jestem 
stanowczo przeciwko temu, Ŝeby bracia laicy nosili habity”34. Cel tego: „mamy starać się przez 
braci laików trafiać nawet tam, dokąd dostęp dla sukni kapłańskiej utrudniony...”35. Jest to jakaś 
wczesna koncepcja podjęta obecnie przez „Opus Dei”. 

Drugą ideą, równieŜ centralną, w której przejawia się rys charakterystyczny Zgromadzenia 
Marianów jest szczególna cześć Matki Najświętszej. Zaczerpnął ją z dziedzictwa mariańskiego  i 
ubogacił o nowe zdobycze teologii. Szczególnie jest tu znamienny 14 paragraf konstytucji z 1930 r., 
który zacytuję w całości: „Główną patronką Zgromadzenia jest Niepokalanie Poczęta Najświętsza 
Maria Panna, Matka BoŜa; Jej, jako swej Królowej i Pani, przemoŜnej WspomoŜycielce i 
Najukochańszej Matce, okazywać będą szczególniejszą cześć, synowską miłość i naboŜeństwo; 
przez Nią niech dąŜą do Jezusa; Ją niech często wzywają usilnymi prośbami, do Niej we wszystkich 
potrzebach z największą ufnością się uciekają, Jej cnoty niech w miarę sił naśladują. Główną 
uroczystością Zgromadzenia będzie święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Marji Panny”. O 

                                                 
27 Instructiones Congregationis Clericorum Regularium Marianorum [...], Romae 1959, s. 45 
28 J. Matulewicz, Listy litewskie, s. 189, List do F. Bučysa, 27 X 1924. 
29 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Warszawa 1988, s. 81-82, 92. 
30 Reguła Ŝycia, punkt 2, w: S. Papczyński, Pisma fundacyjne, Warszawa 2007, s. 83. 
31 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, s. 50. 
32 Institutum..., p. 3 
33 Lietuvos...,1674, 2, v. 78, List do E. Kuleszy, 27 XII 1919. 
34 J. Matulewicz, Pisma wybrane, Warszawa 1988, s. 109, List z 13 XI 1921. 
35 Lietuvos..., 1674, 2, 78, List do E. Kuleszy, 27 XII 1919. 
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tym tekście ks. Witold Nieciecki wyraził się w następujący sposób: „[...] biskup Jerzy umieścił w 
nich tak obszerny i tak bogaty w mariologiczną  treść  paragraf 14, iŜ podobnie maryjnego tekstu 
nie znajdziemy ani w pierwotnej Regule Ŝycia ZałoŜyciela  marianów, ani w późniejszych, XVIII-
wiecznych ustawach  Zgromadzenia”36. To połączenie słuŜby Kościołowi ze  szczególną czcią do 
Matki Najświętszej stanowi jeden z rysów odnowionego Zgromadzenia. Ks. Nieciecki po 
przeanalizowaniu nowych ustaw, doszedł do wniosku, Ŝe Matka Najświętsza i św. Paweł najpełniej 
oddają sens mariańskiego modelu Ŝycia i w harmonijnym połączeniu maryjnej słuŜby Bogu i 
ludziom oraz Pawłowej idei powszechnego apostolstwa – kryje się sens mariańskiego powołania, 
tajemnica całego Zgromadzenia, źródło skuteczności jego społecznych starań i osiągnięć dla 
Chrystusa i Kościoła37. 

 
Rozwój wspólnoty 
 
Ks. Matulewicz omawiając w Rzymie sprawy odnowienia marianów, usłyszał od prefekta: 

Starajcie się o Ŝycie wspólne, „gdyŜ bez tego nie ma  zakonu”38. Pierwszych kandydatów zdobywał 
spośród swoich kolegów z Mariampola, z Warszawy, a przede wszystkim  spośród swoich uczniów 
z Akademii Duchownej w Petersburgu. Byli to ludzie zasadniczo z wyŜszym wykształceniem. 
Marianie nie mogli się pokazać więc byli to wyłącznie znajomi. Były teŜ trudności ze strony 
biskupów. W trosce o własne bezpieczeństwo dawali pozwolenie na wstąpienie do zakonu tylko 
ustnie i najczęściej zastrzegali, Ŝeby ksiądz po nowicjacie powrócił do diecezji. 

Ojciec Generał odchodząc w 1927 roku do wieczności (był generałem  od 14 lipca 1911 
roku) zostawił 319 marianów: 55 księŜy, 52 kleryków,  (z których 37 było scholastykami), 63 braci, 
65 nowicjuszy (w tym 8 kapłanów), 79 postulantów i 5 męŜów zespolonych. NaleŜeli oni do 13 
domów i 4 rezydencji, połoŜonych w trzech wikariatach: amerykańskim, litewskim i polskim. 
Zgromadzenie posiadało teŜ kurię generalną i dom studiów w Rzymie. Marianie obsługiwali 8 
parafii, obejmujących  44027 wiernych oraz 7 kościołów nieparafialnych. Prowadzili 5 szkół 
średnich, 2 szkoły podstawowe, zakład opieki społecznej dla starców i sierociniec. Wydawali jeden 
dziennik, dwa tygodniki i jeden miesięcznik. Sześciu księŜy pracowało jako misjonarze ludowi. 
Marianie kierowali teŜ wieloma organizacjami katolickimi. Czterech księŜy wykładało na 
Uniwersytecie Kowieńskim. Ks. Buczys ponadto dwukrotnie był dziekanem, raz wicerektorem i raz 
rektorem uniwersytetu. 

 
Rysy duchowe Odnowiciela  
 
W 1925 r. ks. Matulewicz zwierzał się swemu przyjacielowi ks. Franciszkowi Buczysowi:  

„Zawsze czułem, byłem i jestem święcie przekonany, Ŝe moim najwaŜniejszym powołaniem jest  
słuŜyć  Zgromadzeniu Marianów,  jemu poświęcić wszystkie  siły  i odpowiednio je zorganizować. 
UwaŜałem i uwaŜam  to za głos Boga i jestem omalŜe całkowicie  tego pewien”39. Świadectwo 
prawdziwego powołania i charyzmatu. Nie Ŝałował niczego, Ŝeby ten cel osiągnąć: zrzekł się 
perspektyw kariery naukowej, nie podjął ofiarowanej pracy w Kurii Rzymskiej, czynił wszystko, co 
moŜliwe, Ŝeby nie pójść do Wilna. 

O. Odnowiciel miał łatwość zdobywania powołań, zwłaszcza spośród księŜy. PrzełoŜeni 
mariańscy z Warszawy broniąc go przed biskupstwem w Wilnie, pisali do nuncjusza Rattiego: 
„Ojciec Matulewicz takie ma u nas i  wśród duchowieństwa diecezjalnego powaŜanie, Ŝe wszyscy 
bezgranicznie ufają dziełu, które on swą ręką prowadzi; liczne teŜ powołania przyciąga do 
Zgromadzenia”40. W ciągu 15 lat jego posługi Zgromadzenie osiągnęło 319 członków. Był to 
najbardziej intensywny rozwój  w całej historii marianów. 
                                                 
36 W. Nieciecki, W poszukiwaniu mariańskiej drogi,  Licheń 2004, s. 196. 
37 W. Nieciecki, Główne cechy duchowości Zgromadzenia KsięŜy Marianów, Rzym 1965, s. 180-181. 
38 Odrodzenie..., s. 81. 
39 J. Matulewicz, Pisma wybrane, s. , List do F. Bučysa, 3 XII 1925. 
40 Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 1916-1921, Warszawa  1996, s. 68, 18 VI 1918 r. 
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O. Matulewicz  cieszył się wśród członków wspólnoty wielkim autorytetem. Dla wielu był 
ojcem duchownym, a dla całego Zgromadzenia uosobieniem jedności. W czasie kapituły generalnej 
w 1923 r. wybrano go kolejny raz na generała.  Potrzebna była  zgoda Kongregacji Zakonników. 
Prosząc o nią członkowie kapituły uzasadniali: „[...] część  [...] domów znajduje się na Litwie, część 
w Polsce; z powodu jakby stanu wojny pomiędzy obiema republikami kontakty są utrudnione, 
niekiedy całkowicie niemoŜliwe. W takich trudnych warunkach tylko o. Jerzy Matulewicz moŜe 
zapewnić swoim autorytetem jedność i zachować ją” 41. 

Sam był człowiekiem świętym i wśród swoich uczniów potrafił stworzyć atmosferę 
świętości. Nuncjusz Ratti zwracał na ten fakt uwagę sekretarza stanu kardynała Pietro Gasparriego 
pisząc: „Biskupi są bardzo zadowoleni ze Zgromadzenia KsięŜy Marianów. RównieŜ wśród kleru 
słyszałem  same rzeczy dobre. Zgromadzenie obejmuje księŜy Polaków i Litwinów, którzy Ŝyją i 
pracują w doskonałej zgodzie i harmonii, poniewaŜ są przede wszystkim dobrymi i świętymi 
księŜmi, wychowanymi w prawdziwym duchu kościelnym i apostolskim. To Zgromadzenie zatem 
dobrze uczy tego, co naleŜy czynić w seminariach diecezji o ludności mieszanej i przygotowuje, a 
nawet juŜ posiada gotowych pracowników, do których prawdopodobnie wypadnie sięgnąć 
ponownie w wypadkach trudnych, jak ten związany z Wilnem”42. 

Wymienione cechy są charakterystyczne dla załoŜycieli wspólnot zakonnych. MoŜemy je 
podsumować słowami Jeana Nieto, autora  hasła o załoŜycielu w encyklopedii: „To co jest waŜne, 
to jest fakt, Ŝe ta osoba pozostawiła po sobie rodzinę duchową, odznaczającą się charyzmatem 
ukierunkowanym dla dobra Kościoła”43. 

 
Kim  jest o. Matulewicz  we wspólnocie marianów 
 
Według Stanisława Pietrzaka, który bezprawnie usiłował kontynuować marianów na 

podstawie nieistniejącego juŜ dawnego prawa, ks. Matulewicz wraz księŜmi litewskimi załoŜył  
nowe Zgromadzenie, nie mające  oprócz nazwy nic wspólnego z dawnym zakonem44. 

Wśród Marianów o. Matulewicz najczęściej jest nazywany odnowicielem. Co to znaczy? 
Dla przełoŜonych mariańskich z Warszawy był „drugim załoŜycielem”. Ks. Kazimierz 
Bronikowski, ks. Leon Kulwieć i ks. Marian Wiśniewski w liście do nuncjusza Rattiego 17 VI 1918 
roku pisali, Ŝe zakon powstał w XVII wieku i dodają: „Ojciec Matulewicz jako reformator starych 
konstytucji słusznie przez nas jest uwaŜany za załoŜyciela Zgromadzenia...”45. Przypuszczalnie idąc 
za tym twierdzeniem  nuncjusz Ratti nazwał ks. Matulewicza „drugim  załoŜycielem” marianów46. 

Sam ks. Matulewicz wielokrotnie dawał świadectwo, Ŝe załoŜycielem marianów jest o. 
Stanisław Papczyński. O zreformowanym Zgromadzeniu pisał: „Nasze Zgromadzenie nie jest 
nowe, ale dawne mariańskie, lecz tylko z upowaŜnienia i zezwolenia Stolicy Świętej zreformowane  
i  dopasowane  do obecnych czasów i potrzeb”47.  

Kapituła generalna  specjalna w 1969 r., w myśl Soboru Watykańskiego II, podjęła się 
zadania dostosowania konstytucji do ducha załoŜycieli. Na wstępie wyłoniła się sprawa, kogo 
naleŜy uznać za załoŜyciela. Po długich debatach z udziałem zaproszonego pracownika Kongregacji 
Zakonników i eksperta prawa zakonnego E. Gambariego, podjęto uchwałę, Ŝe załoŜycielem  jest o. 
Stanisław Papczyński, a o. Jerzy Matulewicz  „powinien być uznany za równego ZałoŜycielowi”48. 
Jak się wydaje, uchwała ta właściwie ocenia rolę ks. Matulewicza we wspólnocie mariańskiej. 

                                                 
41 T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 352. 
42 TamŜe, s. 363, 7 XII 1918. 
43 Juan M. L. Nieto, Fondatore, w: Dizionario Teologico della Vita Consacrata, Milano 1994, kol. 757. 
44  J.S. Pietrzak, Niepokalana Królowa Polski, Kraków 1926, s. 37. 
45 Stolica…, s. 68. 
46 T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, s. 364. 
47 List do E. Kuleszy, 27 XII 1919 r. 
48 List okólny o. generała Józefa Sielskiego, 27 I 1971 r.  


