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W stęp

K ościelna myśl praw nicza ciągle w raca do źródeł i zastanaw ia się 
n ad  ro lą  i m iejscem  ustaw odawstw a kościelnego -  powszechnego 
i partykularnego, k tó re w dużej m ierze kształtow ało i kształtuje ży
cie i obraz Kościoła. W  tej historyczno-praw nej refleksji znaczące 
m iejsce posiada Sobór Trydencki (1545-1563), który w historii K o
ścioła, diecezji włocławskiej i praw a kanonicznego uznawany jes t za 
punk t zwrotny początkujący wielką, po trzebną i zbaw ienną refo r
m ę, k tó ra  owocowała praw ie do początku X X  wieku. Zainicjow ane 
przez T ridentinum  dzieło reform y i odnowy K ościoła stanow iło zło
żony i długotrwały proces. Jednym  z wielu czynników składających 
się nań  było niewątpliw ie ustawodawstwo zaw arte w dekretach  So
boru , to rujące sobie dostęp  do praw odaw stw a poszczególnych re 
gionów kościelnych w odniesieniu także do sakram entów  świętych, 
w tym do Eucharystii, jednego  z Najczcigodniejszych sakram entów ,



w której sam Chrystus jes t obecny, ofiaruje się i jes t spożywany, 
a Kościół ustawicznie żyje i w zrasta1.

O kreślona i sprecyzowana na  Soborze Trydenckim, w dekrecie 
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, nauka o Eucharystii m ó
w iąca m.in. o transsubstancjacji, o kulcie Eucharystii, o przepisach 
dotyczących przechowyw ania Eucharystii, o przygotow aniu do K o
m unii świętej oraz o K om unii świętej sakram entalnej i duchowej2, 
wym agała w prow adzenia w życie, co dokonywało się poprzez syno
dalną działalność ustawodawczą. Przenikanie postanow ień soboro
wych do synodalnego ustawodawstw a partykularnego, a co za tym 
idzie do życia kościelnego w poszczególnych krajach, dokonywało 
się powoli i stopniowo. Przyjm uje się, że w Polsce proces ten  cią
gnął się niem al do końca x V iI I  w ieku3. Głównymi jego protagoni- 
stam i byli biskupi w spółpracujący z zaangażow anym i w ideę re fo r
my papieżam i i Stolicą Apostolską.

G enerację  biskupów  polskich z drugiej połowy X V I i X V II w ie
ku m ożna by określić m ianem  episkopatu  m ającego znaczący 
wpływ n a  kształt reform  potrydenckich  w Kościele polskim . To 
w łaśnie biskupi tego okresu, stojący na czele diecezji i m etropolii, 
odegrali znacząca i w ażną rolę w odnow ie K ościoła polskiego. O d 
ich wysiłków ustawodawczych, zaangażow ania i podejm ow ania 
działań  zm ierzających do w prow adzania praw a powszechnego 
w życie i działalność Kościołów partykularnych zależało dostoso
w anie praw a diecezjalnego do nowych zasad. O dnosiło  się to  
szczególnie do reform istycznych postanow ień trydenckich od n o 
śnie życia sakram entalnego , w tym do sakram entu  Eucharystii, 
k tó re  wym agały w drożenia w życie poszczególnych Kościołów p a r
tykularnych, w tym także diecezji włocławskiej w tedy nazywanej 
kujaw sko-pom orską4.

1 Zob. kan. 897 KPK; Por. KL 10, 47; KK 3, 7, 11, 17, 28; DK 5; DM 9; DE 2.
2 Conc. Trid., sess. XIII, c. 1-8 de San. Euch. sacr.
3 W. Góralski, Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki 1692-1698. Wkład w dzie

ło recepcji reformy trydenckiej, Warszawa 1987, s. 5; Zob. J. Kłoczowski, Uwagi wstęp
ne. Chrześcijaństwo polskie XVI-XVIII wieku, w: Kościół w Polsce, t. II, Kraków 1969, 
s. 39-53.

4 Nazywano ją od początku wieku XII diecezją kujawską. Jednak na synodzie pro- 
wincjalnym odbytym w Piotrkowie w 1551 r. nakazano biskupom tytułować się biskup 
włocławski i Pomorza i odtąd, do początków XIX stulecia, w aktach łacińskich używali 
oni tytułu episcopus Vladislaviensis et Pomeraniae, a diecezja nosiła nazwę Vladislavien- 
sis et Pomeraniae. W języku polskim jednak nie używano nazwy diecezja włocławsko-po-



Proces przyswajania osiągnięć Tridentinum , w tym także tych 
k tó re odnosiły się do sakram entu  Eucharystii, zależał w pierwszym 
rzędzie od osoby stojącego n a  czele diecezji. Tak też było w diecezji 
włocławskiej okresu potrydenckiego, gdzie biskupem  był Stanisław 
Karnkowski (1567-1581) -  rzecznik w prow adzenia w życie diecezji 
natychm iastowej reform y trydenckiej, a późniejszy arcybiskup 
gnieźnieński i prym as polski (1582-1603)5. Jego w kład w dzieło re 
cepcji uchwał trydenckich w Kościele polskim  i włocławskim był 
ważny i znaczący. Jako  biskup włocławski, a później arcybiskup 
gnieźnieński i prym as w ielokrotnie sięgał do w ypróbow anego n a
rzędzia reform y i odnowy, jakim  było ustawodawstwo. Ten właśnie 
sek tor jego aktywności biskupiej zdecydowanie dom inuje nad  inny
mi sposobam i kształtow ania postaw  religijno-m oralnych zarów no 
duchow ieństw a, jak  i wiernych.

B iskup K arnkow ski jak o  biskup w łocławski odbył dwa synody 
diecezjalne: w roku  1568 i 1579. W śród  niezwykle bogatej p ro b le 
m atyki uchw ał tych synodów -  pierw szych w procesie  recepcji re 
form y trydenckiej w diecezji i stanow iących właściwy g ru n t i k li
m at w prow adzania zm ian w tej dziedzinie -  w iele m iejsca pośw ię
cił jak o  ustaw odaw ca spraw ow aniu i przyjm ow aniu sakram entów . 
W śród  nich dom inują dyspozycje odnoszące się do sakram entu  
E ucharystii. Z aw arte  zostały one w obszernym  artykule D e Missa 
et Eucharystia  synodu z 1568 r. o raz  w niezatytułow anych s ta tu 
tach  synodu z 1579 r. Z  tego  też  w zględu w arto  szczegółowo om ó
wić i przybliżyć tem atykę E ucharystii w ustaw odaw stw ie dwóch 
potrydenckich  synodów w łocław skich b iskupa Karnkow skiego. 
W  odn iesien iu  bow iem  do E ucharystii ustaw odaw stw o to  było 
b ardzo  bogate  i wytyczyło k ierunk i regulacji d la późniejszych sy
nodów  włocławskich.

morska, czy włocławska i pomorska, albo biskup włocławski i pomorski, ale diecezja ku
jawsko-pomorska lub poprawniej kujawska i pomorska oraz biskup kujawski i pomorski. 
Zob. A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie wpisów (XV-XVIII w)., 
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 69 (1964) z. 3, s. 17; S. Librowski, Wizyta
cja diecezji włocławskiej, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 8 (1964) cz. I, t. 1, z. 1, 
s. 29.

5 Zob. J. Gręźlikowski, Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji re
formy trydenckiej w diecezji włocławskiej, Prawo Kanoniczne 44 (2001) nr 1-2, s. 161
184. Por. M. Kosman, Między ołtarzem a tronem. Poczet prymasów Polski, Poznań 2000, 
s. 135-141.



1. O soba biskupa S tanisław a K arnkowskiego na tle organizacji 
i uw arunkow ań duszpastersk ich  diecezji włocławskiej w XVI wieku

Stanisław Karnkowski urodził się 10 m aja 1520 r. w Karnkowie 
w ziemi dobrzyńskiej i pochodził ze starej rodziny herbu  Junosza. 
Jako  m łodzieniec opuścił dom  rodzinny i udał się do swego stryja -  
biskupa W łocławskiego Jan a  Karnkowskiego, który kierow ał diece
zją kujaw sko-pom orską w latach  1531-1538. Jem u to Karnkowski 
zawdzięcza swoje wykształcenie, bowiem  m ajątek  jaki posiadali 
Karnkowscy nie wystarczyłby na gruntow ne i wysokie wykształce
n ie6. N a skutek choroby swego stryja -  biskupa, Karnkowski podej
m uje studia dopiero  po śm ierci swego opiekuna, który um iera 
w grudniu 1537 r. N ajpierw  studiow ał od 1539 do 1545 r. na  A k ad e
mii Krakowskiej, a po tem  zagranicą w Perugii i Padwie, gdzie za
kończył swoje stud ia uzyskaniem  dok to ratu  u triusque iuris7. W raca
jąc do kraju na  jakiś okres zatrzym ał się w N iem czech -  w W itten- 
berdze -  gdzie zapoznał się z nauką Lutra, czego wynikiem było je 
go odejście od K ościoła8. Po pow rocie ze studiów w 1550 r. został 
sekretarzem  biskupa chełm ińskiego, a później w łocławskiego Jan a  
D rohojow skiego (1551-1557), a po tem  w roku 1553 został n o ta riu 
szem publicznym. W  roku 1555 został przyjęty n a  dw ór kró la Zyg
m un ta  A ugusta jako  jed en  z sekretarzy królewskich. Był to  czas 
największej świetności dworu królewskiego, związany z hum ani
zm em 9. Pobyt n a  dworze wywarł n a  Karnkowskim  decydujące zna
czenie, w tym także ustaliły się i wykrystalizowały jego poglądy, tym 
razem  zgodne z nauką Kościoła. O d podjęcia pracy na  dworze k ró 
lewski, Karnkowski utrzym uje kontakty  listowne z biskupem  w ar
m ińskim  Hozjuszem . W  roku 1558 został m ianow any kanonikiem 
kolegiaty wieluńskiej, a także kanonikiem  kapituły gnieźnieńskiej10. 
W  roku 1560 zostaje przyjęty jako  koad iu to r kanonika D ąbrow 

6 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 
1000 aż do końca 1821 r., t. III, Poznań 1889, s. 422-423; Zob. H. Kowalska, Karnkowski 
Stanisław. W: Polski Słownik Biograficzny. (pod red. A. Romiszowskiego i J. Rudow
skiego), t. XII, Kraków 1935, s. 77.

7 E. Ozorowski, Karnkowski Stanisław. Słownik polskich teologów katolickich (pod 
red. H. E. Wyczawskiego), t. II, Warszawa 1982, s. 263-264.

8 S. Kętrzyński, Karnkowski Stanisław. Podręczna Encyklopedia Kościelna (pod red. 
Z. Chełmickiego), t. XIX-XX, Warszawa 1910, s. 354.

9 H. Kowalska, Karnkowski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny (pod red. A. 
Romiszowskiego i J. Rudowskiego, t. XII, Kraków 1935, s. 77.

10 J. Korytkowski, dz. cyt., t. III, s. 423.



skiego do kapituły krakowskiej, k tó ra  w tym czasie uw ażana była za 
sem inarium  dla przyszłych biskupów, a obok uniw ersytetu stanowi
ła  najsilniejszy ośrodek walki z reform acją11. W  dwa la ta  później -  
w 1562 r. -  został Karnkowski kanonikiem  kolegiaty warszawskiej, 
ale po  pół roku zrezygnował z n iej12.

W  roku 1564, a więc w 44-tym roku życia, w wigilię Bożego N a
rodzenia, przyjm uje święcenia kapłańskie z rąk  biskupa teodozjeń- 
skiego Stanisław a Falęckiego, sufragana i kanonika gnieźnieńskie
go, o p a ta  sulejowskiego i O jca Soboru Trydenckiego13. B iskup Fa- 
lęcki wyświęcił K arnkow skiego -  kleryka diecezji płockiej -  za zgo
dą jego ordynariusza w swoim kościele opackim 14. Biografowie 
Karnkowskiego podają, że ostateczną decyzję o przyjęciu święceń 
przyjął on pod  wpływem rady swego przyjaciela -  b iskupa H ozjusza 
i nuncjusza papieskiego G. F. C om m endoniego15.

23 czerw ca 1567 r. król Z ygm unt A ugust pisze list do pap ieża  
o zatw ierdzenie ks. S tanisław a K arnkow skiego n a  b iskupa kujaw 
sko-pom orskiego., w którym  stw ierdza, że kandydat jes t nobilissi
m is dom i suae procreatus parentibus, a także przedstaw iając o p ła 
kany stan  diecezji w łocław skiej, k tóry  m oże uleczyć proponow any 
kandydat, „najbardziej właściwy ze względu n a  odpow iednie na  
tej funkcji cnoty i pobożność16. B iskupem  włocław skim  został m ia
now any po zm arłym  biskupie M ikołaju W olskim (1562-1567) 1 
październ ika  1567 r., a wyświęconym n a  b iskupa został n a  po cząt
ku stycznia 1568 r. B iskupem  W łocławskim  był do roku  1581, po 
czym przeszedł n a  stolicę gn ieźnieńską17. K ierow ał d iecezją w ło
cław ską przez czternaście la t przyczyniając się do jej od rodzen ia  
religijnego i rozkw itu przez swoja p e łn ą  trosk i i gorliwości działa l
ność n a  po lu  ustawodawczym , refo rm atorsk im  i duszpasterskim . 
D ziała lność K arnkow skiego jak o  b iskupa w łocław skiego spraw iła,

11 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. III, Kraków 
1852, s. 108; J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. II, Kraków 1984, s. 128.

12 A. Chmielowski, Życiorys księdza Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnień
skiego, Warszawa 1884, s. 3.

13 Tamże, s. 86-88.
14 J. Korytkowski, dz. cyt., t. III, s. 424.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 425.
17 Tamże, s. 421-432; Zob. W. Kujawski, Pasterz Kościoła okresupotrydenckiego, Ład 

Boży 12 (1988) s. 6.



że cieszył się w K ościele polskim  w iększą pow agą aniżeli ówcze
sny prym as Jakub  U chański. W ynikało to  zapew ne z faktu , iż 
w okresie reform istycznych osiągnięć trydenckich, b iskup K arn- 
kowski należał do najwybitniejszych biskupów  polskich. Z asłynął 
jak o  oddany re fo rm ato r K ościoła katolickiego, ob rońca wiary 
i K ościoła p rzed  nasilającą się fa la p ro testan tyzm u, krzewiciel 
oświaty, re fo rm ato r obyczajów duchow ieństw a i w iernych świec
k ich18. Jeszcze za życia tego  ostatn iego  przew idyw ano, że K arn 
kowski zajm ie jego  m iejsce. I rzeczywiście tak  się stało. W  1581 r. 
b iskup Stanisław  K arnkow ski został arcybiskupem  gnieźnieńskim  
i p rym asem  Polski. Jako  arcybiskup gnieźnieński przew odniczył 
trzem  synodom  diecezjalnym  i jed n em u  prow incjalnem u w P io tr
kowie w roku  1589. Założył sem inarium  duchow ne we W łocław ku 
w 1569 r. -  jak o  biskup włocławski, a jak o  m etro p o lita  gn ieźn ień
skie w Kaliszu w 1593 r. o raz w G nieźnie w roku 1601. Tym sa
mym w sposób znaczący przyczynił się do rozwoju kształcenia d u 
chow ieństw a i podn iesien ia  jego  dyscypliny i obyczajów, jak  też 
dbał o właściwe przygotow anie duchow e i in te lek tu a ln e  adeptów  
do kapłaństw a. W spierał też znakom icie tłum aczen ie Biblii przez 
jezu itę  Jak u b a  W ujka. O sta tn ie  dni życia spędził w Łowiczu 
w tam tejszym  klasztorze bernardynów , gdzie zm arł 8 czerwca 
1603 r., po  skończeniu 83 lat. Pochow any został w ufundow anym  
przez siebie kościele jezu itów  w K aliszu19.

W  okresie X V I w ieku diecezja włocławska, czyli kujaw sko-po
m orska rozciągała się długim pasem  wzdłuż lewego (zachodniego) 
brzegu Wisły, w nielicznych m iejscach przechodząc na  jej brzeg 
wschodni; zaczynając się n a  południu  od Lubienia, Przedcza 
i Brdowa, rozciągała się w stronę północy poprzez W łocławek, 
Kruszwicę, Inowrocław, Bydgoszcz, Pelplin, aż do samych brzegów 
Bałtyku, do G dańska, Pucka i Łeby. O bejm ow ała więc całe Kujawy, 
w schodnie Pom orze, zwane Pom orzem  G dańskim  z ziem ią lębo r
ską i bytowską20.

18 S. Tymosz, Zbiór biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1579 roku, Roczniki Nauk 
Prawnych t. XIII (2003) z. 2, s. 55.

19 J. Umiński, Historia Kościoła, t. II, Opole 1960, s. 169-171; Zob. W. Kujawski, art. 
cyt., s. 6.

20 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne 19 (1969) s. 298-299; I. Subera, Terytorium diecezji włocławskiej i po
morskiej, Warszawa 1962, s. 28-31.



C ała diecezja podzielona była na trzy archidiakonaty: włocław
ski, kruszwicki i pom orski21. Posiadała oficjalaty: generalny w ło
cławski, zwany też kujawskim, okręgowy gdański, który stopniowo 
przekształcił się w generalny, nazywany też pom orskim  i okręgowy 
bydgoski22. Z a  czasów biskupa K arnkow skiego diecezja podzielona 
była n a  14 dekanatów : część kujawska diecezji posiadała  7 dekana
tów: włocławski, brzeski, inowrocławski, radziejowski, raciążski, 
bydgoski i kruszwicki, część pom orska diecezji podzielona była 
również na  7 dekanatów : świecki, nowski, lęborski, tczewski, pucki, 
kościerzyński i starogardzki23. O d biskupa H ieron im a Rozrażew- 
skiego, który pierwszy po Soborze Trydenckim w prow adził nowy 
podział diecezji n a  dekanaty  zwiększając ich liczbę do 16, dekanaty 
podlegały zm ianom  liczebnym i terytorialnym .

O bok archidiakonatów , oficjalatów, dekanatów  w ażną struk tu rą  
w organizacji diecezji były parafie. To one były podstaw ow ą form ą 
zorganizow anego życia religijnego, gdzie z kościołem  parafialnym  
w ierni byli związani silnymi w ięzam i przym usu parafialnego24. Po
trzeby religijne chrześcijanina tam tego  okresu określone były jako  
p rzestrzeganie zbioru nakazów, zaleceń, praktyk religijnych oraz 
pogoń za dobrym i uczynkami. N ie brano  pod  uwagę w ewnętrznej 
postawy chrześcijanina, co podkreśliła re fo rm a trydencka, zw raca
jąc  uwagę n a  głoszenie praw d wiary, nauczanie i rozwijanie w śród 
wiernych intensywniejszego niż do tąd  życia sakram entalnego. 
W  drugiej połowie X V i  w ieku (1577 r.) n a  Kujaw ach było 118 ko 
ściołów parafialnych25. W  części pom orskiej diecezji znajdow ało się 
około 148 kościołów parafialnych. Z  ogólnej sumy 266 parafii 
w 1583 r. lub w edług innych danych z 272 kościołów, 190 kościołów 
znajdow ało się we w ładaniu innowierców26. Z darzało  się, że jeden

21 S. Librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel
ne 8 (1964) cz. I, t. I, z. 1, s. 65-66.

22 P. Hemperek, Oficjalaty okręgowe w Polsce, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 18 
(1971) z. 5, s. 52-55.

23 Z. Chodyński, Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Vladisla- 
viae 1890, s. IX.

24 J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 r ), Warszawa 1953, s. 130.
25 J. Kloczowski, Uwagi wstępne. Chrześcijaństwo polskie XVI-XVIII wieku, w: Ko

ściół w Polsce, pr. zb. pod red. J. Kłoczowskiego, t. II, Kraków 1970, s. 281-282; Zob. S. 
Chodyński, Włocławska diecezja, w: Encyklopedia Nowodworskiego, t. XXXII, Płock 
1913, s. 60.

26 Zob. S. Chodyński, Monumenta historica wladislaviensis, t. I, Wladislaviae 1881, s. 24.



kapłan  m usiał obsługiwać dwa lub trzy kościoły27. Sytuacja zatem  
nie była optymistyczna, a rozwój pro testantyzm u w diecezji nie 
przebiegał spokojnie, bowiem  innowiercy, szczególnie w części p o 
morskiej diecezji przejm owali kościoły i dom inowali swoimi re fo r
m atorskim i poglądam i i zachow aniam i28. Powyższa sytuacja niejako 
wym uszała n a  biskupie Karnkowskim  konkretne działania duszpa
sterskie, w tym szczególnie m ające na  celu odrodzenie życia religij
nego poprzez ożywienie życia sakram entalnego.

D uchow ieństw o diecezjalne i zakonne okresu przedreform acyj- 
nego nie zawsze spełniało wymogi staw iane tej grupie kościelno- 
-społecznej. Było słabo wykształcone i nie przygotow ane duchowo 
i religijnie do pracy duszpasterskiej; sam o ulegało b łędom  i p ro m o 
w ało postaw ę agnostycyzmu i etycznego relatywizmu, co więcej sa
m o nie było przygotow ane do właściwego kształtow ania życia reli
gijnego wiernych. N astępow ał ogrom ny rozdźwięk pom iędzy teorią  
i praktyką, m iędzy zasadam i i praw dam i Ewangelii a hedonistycz
nym, świeckim życiem duchow ieństw a i w iernych świeckich. R ów 
nież poważny kryzys przechodziły zakony i klasztory29. To wszystko 
powodow ało, że reform acja zw iązana początkow o z ruchem  poli
tycznym i społecznym, nab iera ła  charak teru  religijnego. Silne wpły
wy reform acyjno-protestanckie uwidoczniły się n a  Pom orzu, 
z G dańskiem  n a  czele. N a rozwój protestantyzm u na te renach  d ie
cezji włocławskiej tam tego czasu duży wpływ m iało szkolnictwo, 
gdzie dobrze zorganizow ane gim nazja lu terańskie funkcjonow ały 
w G dańsku i Toruniu i kształciły m łodych w duchu reform acji30.

W  kujawskiej części diecezji luteranizm  był mniej popularny niż 
n a  Pom orzu, ze względu na  swoje niem ieckie pochodzenie, jednak  
m im o to  także wielu było jego zwolenników, szczególnie w R adzie
jowie, gdzie n a  skutek działalności starosty radziejow skiego R afała  
Leszczyńskiego zostały zam knięte kościoły w Płowcach, Bytoniu, 
a ziem ie plebańskie w łączono do dworskich. Także w Nieszawie, 
Lubrańcu, K onecku powstawały liczne konflikty, a naw et gwałtow
ne starcia, których celem  było dyskredytow anie Kościoła katolic

27 Tamże, t. VII, Wladislaviae 1887, s. 77-78.
28 J. Kłoczowski, Uwagi wstępne..., s. 39-53.
29 A. Weiss, Czasy nowożytne. Kryzys w przededniu reformacji, w: Być chrześcijaninem 

dziś, red. M. Ruseckiego, Lublin 1992, s. 538-540.
30 P. Skwarczyński, Szkice z dziejów reformacji w Europie środkowo-wschodniej, Lon

dyn 1967, s. 19.



kiego. N a silny wpływ reform acji n a  Kujawach m iało znaczenie są
siedztwo m iast pruskich, a szczególnie Torunia, ze szkołą miejską,

31późniejszym gim nazjum 31.
B iskup Stanisław Karnkowski po objęciu diecezji w swoich li

stach do kardynała H ozjusza wyrażał ubolew anie nad  stanem  die
cezji. Z a  głównego sprawcę tego stanu uważał A ndrzeja  Prażmow- 
skiego, który, jak  pisał wynosił i znosił ministrów, założył szkołę dla 
dzieci szlacheckich, agitował na reformację m ieszkańców m iast kró
lewskich w Brześciu, Nieszawie, Radziejowie, Bydgoszczy i Inowrocła
wiu. Pod jego wpływem szlachta zam ykała w swych posiadłościach  
kościoły, znosiła klasztory, wypędzała księży32. Pocieszał tylko bisku
pa  fakt, że w śród innowierców kujawskich panow ała niezgoda. Jed 
nocześnie taki stan  rzeczy m obilizował K arnkowskiego do działań 
ustawodawczych zm ierzających do odnow ienia życia religijnego, 
czem u miały służyć regulacje w dziedzinie szafowania i przyjm owa
nia sakram entów , w tym Eucharystii. B iskup pragnął bowiem , aby 
duchow ieństw o we fragm entach  statutów  odnoszących się do E u 
charystii otrzym ało dobrą  pom oc praktyczną w realizacji co dop ie
ro  rozpoczynanej reform y trydenckiej.

Poważnym utrudn ien iem  pracy duszpasterskiej w ówczesnej d ie
cezji włocławskiej był b rak  odpow iedniego wykształcenia w śród du 
chow ieństw a oraz niski jego poziom  m oralny. O graniczenia in te
lektualne i m oralne duchow ieństw a były tak  daleko niestosowne, 
że biskup Karnkowski w synodzie z 1568 r. grom ił surowo i upom i
nał tych kapłanów , którzy uprawiali zabobony i czary, aby przywró
cić zdrowie lub znaleźć zagubione rzeczy. Synod upom inał również, 
aby duchow ni stronili od  karczm y i unikali pijatyk. Strofował tych, 
którzy walczą o pa lm ę pierwszeństwa w ilości wypitych napojów. Z a 
b ran ia ł duchownym udziału w tańcach i obecności na nich, śpiewa
nia światowych piosenek, prowadzenia rozmów grzesznych, nieczy
stych lub szyderczych, które ubliżają godności Chrystusowego kapłań
stwa33. W  innym m iejscu synod zobowiązywał duchow ieństw o do ży
cia zgodnego z duchem  Kościoła, do przestrzegania przepisów  ko

31J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle usta
wodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 129.

32 L. Dombek, Reformacja na Kujawach w XVI wieku, Prace Wydziału Nauk Huma
nistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, seria C, 4 (1966) s. 60-61.

33 Acta Synodi Dioecesana Wladislaviae anno 1568per Stanislaum Karnkowski episco
pum celebratae. Z. Chodyński, dz. cyt., s. 114-115.



ścielnych i w ypełniania swoich obowiązków odnośnie spraw owania 
sakram entów . B iskup ubolewał, że duchow ieństw o nie zna norm  
prawnych odnośnie sakram entu  Eucharystii, co jes t szczególnie 
niepokojące, kiedy zda się sprawę czym jest ten  sakram ent34.

Te urzędow e napom nien ia  dają wyraźny, a zarazem  sm utny ob 
raz życia ówczesnego duchowieństw a. Tym samym duszpasterstw o 
u podstaw  którego  leży przykład życia, m oralność i świętość życia 
duszpasterzy, pozbaw ione było mocy skutecznego oddziaływania.35 
N ależy zauważyć, że m iało to  m iejsce już po przyjęciu uchwał Tri- 
den tinum  przez sejm w Parczewie.

W ażną i znaczącą rolę w prow adzeniu duszpasterstw a i odnowie 
życia religijnego w okresie reform y trydenckiej n a  teren ie  diecezji 
m iały zakony, k tóre starały się rozwijać działalność odpow iadającą 
zm ienionym  w arunkom  celem  utrzym ania przy Kościele wiernych 
i sprow adzenia do niego odłączonych. Z a  główne środki do tego 
uw ażano wtedy: wychowanie m łodzieży, prow adzenie misji ludo
wych i akcji charytatyw nej.36 W  drugiej połowie X V I w ieku w diece
zji kujawskiej i pom orskiej swoje dom y zakonne posiadało  sześć 
zgrom adzeń m ęskich w czternastu  miejscowościach (D om inikanie 
-  Brześć, Tczew, G dańsk; Franciszkanie -  N ieszawa, Inowrocław, 
Bydgoszcz, Radziejów , Nowe; Cystersi -  Oliwa, Pelplin, K orono
wo; A ugustianie -  Lubraniec; K artuzi -  K artuzy i Karm elici -  
G dańsk) i trzy żeńskie, w czterech m iastach (N orbertanki -  Ż u k o 
wo, Strzelno; Benedyktynki -  Ż arnow iec, Brygidki -  G dańsk).37

Z najdujące się n a  teren ie  diecezji okresu potrydenckiego zakony 
nie przyczyniały się jednak  swoją działalnością do ożywienia dusz
pasterstw a. W ynikało to  ze spraw ozdania archidiakonów  i dzieka
nów przedłożonego synodowi odbytem u w 1586 r. z obrazu życia 
zakonnego. Jasno wynikało z niego, że w czasach biskupa K arn
kowskiego, a także jego następcy na  stolicy biskupiej we W łocław
ku biskupa H ieron im a Rozrażew skiego opaci lekceważyli jurysdyk
cję b iskupią i ustanaw iane przez biskupów zarządzenia, doprow a
dzali do ruiny budynki zakonne, prowadzili gorszące życie, a naw et

34 Tamże, s. 126.
35 M. T Zahajkiewicz, Średniowieczne ustawodawstwo synodalne Kościoła polskiego 

źródłem badań dziejów duszpasterstwa, Studia Theologica Varsaviensia 27 (1989) nr 1, 
s. 137-138.

36 J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 133.
371. Subera, dz. cyt., s. 65-67.



popierali innowierców.38 Z  przytoczonych faktów  wynika, że obraz 
życia zakonników  niewiele różnił się od duchow ieństw a diecezjal
nego i rów nież wymagał głębokich reform  i podjęcia zdecydowa
nych działań uzdrawiających.

Konkludując, należy powiedzieć, że stan  duszpasterstw a w diece
zji włocławskiej X V I wieku nie wyglądał im ponująco. Był on kry
tyczny i opłakany, w idocznych było wiele zan iedbań  i n iepraw idło
wości n a  wszystkich płaszczyznach, k tóre winny być objęte ew ange
lizacją, w tym także w odniesieniu do sakram entu  Eucharystii. Taki 
stan  rzeczy w obliczu rozwijającej się reform acji wymagał głębokiej 
napraw y i natychm iastowej prom ulgacji nowych wymogów działal
ności duszpasterskiej jakie przyniosły uchwały Soboru Trydenckie
go i podporządkow ania się im oraz zdecydow anego podjęcia ich 
w zarządzeniach synodalnych. O dnosiło  się to  rów nież do życia sa
k ram entalnego, sprawowania i przyjm owania sakram entów , w tym 
Eucharystii. Synody biskupa K arnkowskiego w odniesieniu do E u 
charystii, a także do wielu innych kwestii duszpasterskich i dyscypli
narnych, realizowały tru d  poważnej i gruntow nej reform y życia sa
k ram entalnego  i duszpasterskiego.

2. Synody b iskupa K arnkow skiego

Sobór Trydencki wyraźnie wskazał, że podstawowym  narzędziem  
realizacji reform y trydenckiej n a  szczeblu diecezjalnym  m ają być 
synody diecezjalne. W  myśl postanow ień Soboru synody te miały 
odbywać się co roku39. W  Kościele polskim  respektow anie tego 
przepisu napotykało n a  w iele trudności. S tąd też synod prowincjal- 
ny piotrkow ski z 1589 r. złagodził ten  obowiązek, ustalając, że syno
dy diecezjalne odbywać się b ęd ą  co trzy lata. W  rzeczywistości i ta  
n o rm a nie była przestrzegana40. Niewątpliwie m usiała istnieć n a  to  
zgoda Stolicy Apostolskiej, jeśli nie w yraźna to  przynajm niej m il
cząca, skoro naw et najgorliwsi polscy biskupi rzadziej zwoływali sy
n od  niż wym agało tego praw o i nie stosow ano kar w obec biskupów  
zaniedbujących tego obowiązku41.

38 Z. Chodyński, dz. cyt., s. 104.
39 Conc. Trid., sess. XXIV, c. 2 de ref.
40 M. Morawski, Synod diecezjalny w dawnej Polsce, Włocławek 1937, s. 7-8.
41 A. Petrani, Kanonistyka, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce (pod red. M. Recho- 

wicza), t. I -  Średniowiecze, Lublin 1974, s. 388-389.



W  czasie gdy kończyły się obrady Soboru i po jego zakończeniu we 
W łocławku rządził podeszły wiekiem i przez to  mniej ruchliwy biskup 
Mikołaj Wolski (1562-1567). D ekrety trydenckie przeszły tu  bez więk
szego echa. Biskup Karnkowski obejmując diecezję w 1567 r., starał 
się to  opóźnienie nadrobić42. Zdaw ał sobie bowiem sprawę, że ze 
względu na swe położenie i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 
diecezja była szczególnie narażona na wpływy reformacji, co miała 
także duże znaczenie w odniesieniu do sakram entu Eucharystii.

W prow adzenie w życie Kościoła polskiego i jego poszczególnych 
diecezji uchwał T ridentinum  było procesem  długotrw ałym  i z regu
ły wym agało odbycia n ieraz kilku czy kilkunastu synodów diecezjal
nych. W  diecezji włocławskiej dodatkow ym  utrudn ien iem  w prow a
dzania w życie reform  trydenckich był duży stosunkowo obszar d ie
cezji z różnymi jego uw arunkow aniam i historycznymi, etnicznymi, 
rozwojem  reform acji protestanckiej, problem am i, trudnościam i 
i zagrożeniam i duszpasterskim i. W arto jednocześnie zaznaczyć, że 
realizacja reform y trydenckiej na  szczeblu diecezjalnym  zależała 
nie tylko od instytucji synodów diecezjalnych, ale w dużej m ierze 
od osobistego zaangażow ania się w ten  proces samych biskupów. 
D iecezja włocławska m iała to  szczęście, iż na  początku procesu re 
cepcji reform y trydenckiej n a  jej czele stanął pasterz mający dobre 
wykształcenie oraz doświadczenie w spraw ach kościelnych, p rzed 
siębiorczy i rozum iejący potrzebę reform y, a przede wszystkim ce
chujący się otw artością n a  postulaty Soboru Trydenckiego. Jego 
uchwały synodów diecezjalnych odbytych w 1568 i 1579 r. są tego 
dow odem  i świadectwem, a dyspozycje w odniesieniu do E uchary
stii zajm ują w ażne i znaczące miejsce.

2.1. Synod diecezjalny z 1568 r.

B iskup Karnkowski w krótce po objęciu stolicy biskupiej dostrze
gając głęboki kryzys w duszpasterstw ie oraz zan iedbania w życiu re 
ligijno-m oralnym  duchow ieństw a i wiernych, energicznie zabrał się

42 W trakcie obrad Tridentinum w diecezji włocławskiej odbyły się cztery synody: 
trzy zwołał biskup Andrzej Zebrzydowski (1546-1551) -  dwa cząstkowe w 1547 i 1550 r. 
oraz diecezjalny w 1551 r., jeden odbył biskup Jan Drohohojewski (1551-1557) 
w 1554 r., które jednak nie podjęły sprawy reform. Nie znamy uchwał tych synodów, 
gdyż nie zachowały się ich statuty i dlatego trudno jednoznacznie ocenić ich charakter 
i znaczenie. Zob. Z. Chodyński, dz. cyt., s. XXVII, XXVIII oraz S. Librowski, Synody 
diecezji włocławskiej, Kronika Diecezji Włocławskiej 50 (1967) s. 87.



do odnowy i reform y powierzonej m u diecezji. D ziałan ia te  podjął 
poprzez zw ołanie w pół roku po rozpoczęciu rządów  diecezją. O tóż 
dn ia 14 lutego 1568 r. wydał dekret -  m andatum  zwołujący synod 
diecezjalny do W łocław ka ad diem Martis, alies feriam  tertiam post 
D om inicam  „Rem iniscere”proxim am , czyli na  16 m arca 1568 r. N a
leży zauważyć, że synod ten  został zwołany dziewięć la t wcześniej 
od  oficjalnego przyjęcia przez Kościół w Polsce n a  synodzie pro- 
wincjalnym w 1577 r. uchw ał soborowych. S tąd tem u gorącem u 
rzecznikowi odnowy trydenckiej i n iezm ordow anem u w swoich 
przedsięw zięciach ustawodawcy i pasterzow i, Kościół włocławski 
zawdzięcza rozpoczęcie procesu dostosow ania praw a diecezjalnego 
do nowego ustawodawstw a ogólnokościelnego bardzo  wcześnie po 
zakończeniu obrad  Tridentinum . Z nając reform istyczne dekrety so
borow e, pragnął być biskupem  n a  m iarę postanow ień tego Soboru.

Celem  pierw szego potrydenckiego synodu diecezjalnego ob ra
dującego przez dwa dni -  16 i 17 m aja 1568 r. -  było przedstaw ienie 
uchw ał i dekretów  soborowych, ich oficjalne przyjęcie przez K o
ściół włocławski oraz w prow adzenie ich w życie diecezji. Owocem  
obrad  synodalnych było 26 zatytułowanych artykułów  podzielonych 
n a  trzy nie zatytułow ane części43. Część pierw sza zaw ierała wskaza
n ia do kogo i w jakim  celu uchw alono konstytucje synodalne. Była 
ugruntow aniem  i p rzekazaniem  prawowiernej nauki Kościoła oraz 
w yjaśnieniem  dla duchow ieństw a zasad postępow ania i życia zgod
nego z zasadam i praw a trydenckiego. W zywała do karności i dyscy
pliny duchowieństw o, zobowiązywała do strzeżenia dóbr kościel
nych i właściwego nim i adm inistrow ania. Sporo m iejsca poświęcił 
biskup Karnkowski sprawom  przygotow ania kandydatów  do ka
płaństwa. O głosił zam iar pow ołania szkoły kształcącej i wychowu
jącej przyszłych kapłanów  (sem inarium ). O kreślił a jakich  funduszy 
będzie się ona utrzymywała. A kt ten  stanowi fundację sem inarium  
duchow nego we W łocławku, k tó re w sposób kanoniczny zostało 
erygowane 16 sierpnia 1569 r.44 W prow adził jasne przepisy co do 
beneficjów  kościelnych i symonii. Szczegółowo i precyzyjnie ok re
ślił praw a i obowiązki proboszczów, wikariuszy, zakonników  i tych 
wszystkich, którzy zajmowali się duszpasterstw em 45.

43 Z. Chodyński, dz. cyt., s. 50-70.
44 W. Kujawski, art. cyt., s. 6.
45 Por. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 143-144.



D ruga część dokum entu  synodalnego została pośw ięcona om ó
w ieniu niektórych sakram entów  i sakram entaliów . N ajpierw  
uchwały synodu precyzyjnie podaw ały i wyjaśniały przepisy odno
śnie chrztu, po tem  Eucharystii, sakram entu  pokuty i nam aszczenia 
chorych. B ardzo wnikliwie przedstaw ione zostały przepisy co do sa
k ram entu  m ałżeństw a, a szczególnie co do form y jego zawarcia. 
Końcowe statuty drugiej części uchwał synodalnych podejm ow ały 
tem at sakram entaliów 46. W śród statutów  regulujących kwestie 
spraw ow ania i przyjm ow ania sakram entów  świętych dom inują dys
pozycje odnoszące się do sakram entu  Eucharystii.

O sta tn ia  część dokum entu  synodalnego pośw ięcona została 
przez praw odaw cę obowiązkom  duchow ieństw a i dyscyplinie ko 
ścielnej oraz życiu chrześcijańskiem u w różnych jego przejawach. 
B iskup wzywał kapłanów  do życia świętego, zgodnego z ich pow o
łaniem , wyjaśniał zadania spowiedników i kaznodziejów, zobow ią
zywał do zakładania szkół, nauczania i wychowywania dzieci i m ło
dzieży. O m aw iał zagadnienia postu  i jego znaczenia w życiu chrze
ścijanina podając wykaz postów. Poświęcił także synod wiele m iej
sca kwestii świąt i świętowania, sodalicji i bractw  kościelnych. 
O statn im  om awianym  zagadnieniem  były kary kościelne47.

M ożna zatem  stwierdzić, że w dość przystępnych i obszernych 
uchw ałach synodalnych biskup Karnkowski przedstaw ił ducho
wieństwu i wiernym dokum enty soborowe. Są w nich zaw arte za
rządzenia ściśle praw ne, dyscyplinarne i adm inistracyjne, ale także 
wyjaśnienia dogm atyczne, przez k tó re Karnkowski pragnął dotrzeć 
z n ieskażona nauką K ościoła do duchow ieństw a i różnych grup 
wiernych. Zobow iązał wszystkich do ich zachowywania, a jednocze
śnie do wzajem nej braterskiej kontroli. N a synodzie głów ną uwagę 
zw rócono przede wszystkim n a  sprawy i problem y duszpasterskie 
w diecezji. Z aw artem u w artykułach m ateriałow i należy przyznać 
znaczny stop ień  systematyczności, a także przejrzystości. Poszcze
gólne artykuły synodalne zostały pośw ięcone odrębnym  i jedno li
tym kwestiom , bez przejawów chaosu tem atycznego, co jest wi
doczne również w odniesieniu do Eucharystii. Nawiązuje się w nich 
do odnośnych dekretów  soborowych, a także do Pism a Świętego 
i pism  Ojców Kościoła.

46 Z. Chodyński, dz. cyt., 56-62.
47 Tamże, s. 62-70.



Synod ten  był jednym  z najważniejszych w ydarzeń w procesie re 
cepcji T ridentinum , a o jego w adze świadczy fakt, że był on punk
tem  odniesienia dla wielu późniejszych synodów diecezji kujawsko- 
p o m o rsk ie j. N a podstaw ie przepisów  praw a powszechnego, jedy
nie uchwały synodu prowincjalnego musiały m ieć aprobatę  Stolicy 
Apostolskiej. Jednak  biskup Karnkowski, wysłał postanow ienia te 
go synodu do Rzymu, by tam  zostały przeanalizow ane i zaaprobo
wane. Papież Pius V  listem  z dnia 22 m aja 1568 r. chwalił gorliwość 
biskupa kujaw sko-pom orskiego pisząc: „zwołałeś bowiem synod die
cezjalny, na którym dołożyłeś starania, ażeby całe duchowieństwo  
uczyniło wyznanie wiary katolickiej, pow ołałeś także na podstawie de
kretu soborowego sem inarium ” i życzył m u silnej woli i konsekw en
cji we w prow adzaniu odnowy K ościoła włocław skiego48.

Należy podkreślić, że jest to  pierwszy synod w historii diecezji 
włocławskiej, k tórego uchwały i dokum enty zostały wydane i ogło
szone drukiem  w Kolonii u M. C holina w roku 1572 pod  tytułem  
Constitutiones in dioecesana synodo Wladislaviensis presidente [...] 
de Stanislao Carcovio episcopo Vladislaviensi49. Tym samym uchwały 
synodu, jakże ważnego i przełom ow ego wytyczającego drogę refo r
m ie trydenckiej w diecezji, stawały się jeszcze bardziej punktem  od
niesienia zarów no dla duszpasterzy, jak  i adm inistracji oraz sądow
nictw a kościelnego.

Statuty synodu ponow nie zostały wydane drukiem  w 1890 r. 
w zbiorze Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae 
ks. Z en o n a  Chodyńskiego, który dosłownie przetransponow ał je 
z w ydania z 1572 roku50.

2.2 Synod diecezjalny z 1579 r.

D rugi swój synod biskup Karnkowski zwołał pism em  konwoka- 
cyjnym z dnia 20 lutego 1579 r. wydanym w R aciążku. Zw ołał on 
wszystkich zobowiązanych do udziału w obradach  synodalnych na

48 Z. Chodyński, dz. cyt., s. 79.
49 Wydania tego nie ma w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Wło

cławku. Znał je i na jego podstawie opublikował statuty synodalne tego synodu Z. Cho
dyński w swoim zbiorze Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Varsa- 
viae 1890. Nie ma też akt rękopiśmiennych tego synodu w Archiwum Diecezji Wło
cławskiej.

50 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae. Z. Chodyński, dz. cyt., s. 38-79.



dzień 28 kw ietnia tegoż roku do W łocławka. Karnkowski zwołał 
ten  synod, aby zadośćuczynić w ym aganiom  dekretu  Soboru Try
denckiego o synodach diecezjalnych i aby zapoznać się w w ypełnia
niem  przez duchow ieństw o zarządzeń Soboru i synodu diecezjalne
go z 1568 r. O zam iarze zw ołania i odbycia synodu biskup K arn
kowski pow iadom ił nuncjusza apostolskiego w Polsce G iovanniego 
A n d rea  Caligariego, prosząc go o przew odniczenie tem uż zgrom a- 
dzeniu51. Nuncjusz jednak  ze względu na inne zajęcia nie mógł 
przybyć n a  synod.

D okum en t synodalny nie jest już tak  obszerny i dogłębnie o p ra 
cowany jak  poprzedni. Przypom inał on w krótkim  kom pedium  
główne myśli i dekrety Tridentinum , do których pełnego zachow a
n ia biskup raz jeszcze gorąco i usilnie wzywał i zobowiązywał odsy
łając do poprzedniego swego synodu, który gruntow nie wyłożył 
i przybliżył doktrynę i praw o soborowe. W  swej zasadniczej części 
synod poświęcony był reform ie podupadłej kapituły kruszwickiej 
św. P io tra  i Paw ła52. Uchwały synodalne podejm ow ały następujące 
tem aty: składanie wyznania wiary przez duchownych, uzyskanie 
aprobaty  od  biskupa do głoszenia kazań, obow iązek rezydencji 
oraz posiadania dokum entów  Soboru Trydenckiego, K atechizm u 
Rzym skiego, Brew iarza Rzym skiego i ksiąg do udzielania sakra
m entów , szczególnie chrztu i m ałżeństw a oraz Eucharystii i pokuty, 
zakazu sprzedaw ania dóbr kościelnych i otrzym ywania beneficjum  
tylko przez posiadających święcenia kapłańskie, noszenie stroju du 
chow nego i prow adzenie życia godnego i m oralnego przez duchow 
nych, właściwe funkcjonow anie zakonów  w diecezji, sprawy sem i
narium  duchow nego pow ołanego przez biskupa n a  poprzednim  sy
nodzie53. Dyspozycje w odniesieniu do sakram entu  Eucharystii -  
podobnie jak  w innych tem atach  -  nawiązywały do poprzedniego 
synodu, zwracając w iększą uwagę nie n a  przedstaw ianie zagadnień 
dogm atyczno-praw nych, ale liturgicznych i duszpasterskich odno
śnie sprawowania Mszy świętej i przechowyw ania Najświętszego 
Sakram entu.

Uchwały synodu, podobnie jak  poprzedniego, wiele m iejsca p o 
święcały form acji duchowej i in telektualnej przygotowujących się

51 Z. Chodyński, dz. cyt., s. XXX.
52 Tamże, s. 89.
53 Tamże, s. 80-86.



do święceń, obowiązkom  duchowieństwa, szczególnie proboszczów 
i tych wszystkich którzy zajmowali się duszpasterstw em . N adto  
zwracały uwagę i porządkow ały struktury życia religijnego i kościel
nego diecezji. Były one rozwinięciem  oraz pew nego rodzaju dopeł
n ieniem  uchwał synodalnych z 1568 r.54

U rzędow a kopia uchw ał synodalnych została w pisana do A kt B i
skupów Kujawskich i Pom orskich. Z  niej korzystał ks. Z . C hodyń
ski kiedy redagow ał treść wszystkich znanych synodów włocław
skich opublikowanych we w spom nianych Statuta synodalia dioecesis 
Wladislaviensis et Pomeraniae. Uchwały synodalne zostały poprze
dzone spisem zacniejszych uczestników  synodu oraz przedstaw ie
niem  dekretu  zwołującego synod. O becnie w A rchiw um  Diecezji 
W łocławskiej akt tych nie ma. W zm iankę zaś o synodzie m ożna 
znaleźć w A cta  Capituli Wladislaviensi55.

3. Ustawodawstwo synodalne w odniesieniu do E ucharystii

O kreślona i sprecyzowana n a  Soborze Trydenckim, w dekrecie 
De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, nauka o Eucharystii m ó
w iąca m.in. o transsubstancjacji, o kulcie Eucharystii, o przepisach 
dotyczących przechowyw ania Eucharystii, o przygotow aniu do Ko
m unii świętej, o K om unii świętej sakram entalnej i duchow ej56 wy
m agała w prow adzenia w życie Kościołów partykularnych. D okony
w ało się to  głównie poprzez ustawodawstwo synodalne, a także za 
pom ocą innych działań i aktów praw no-duszpasterskich. U staw o
dawstwo to  w odniesieniu do Eucharystii było bardzo  bogate, czę
sto now atorskie i pośw ięcało tem u sakram entow i dużo uwagi 
i m iejsca w swoich regulacjach synodalnych obejm ujących spraw o
w anie Mszy świętej i przyjm owanie Eucharystii, przechowywanie 
N ajświętszego Sakram entu  i ku lt Eucharystii.

R egulacje synodalne z 1568 r. zostały zaw arte w obszernym  i b o 
gatym artykule zatytułowanym  D e Missa et Eucharistia, skrótow o 
pow tórzonym  i częściowo uszczegółowionym w nietytułow anych 
statu tach  synodu z 1579 r. M iały one n a  celu przede wszystkim re 
cepcję reform y trydenckiej w odniesieniu do sakram entu  E uchary
stii. U sta len ia  soborowe odnośnie Eucharystii stanowiły istotny

54 Por. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej..., s. 145-146.
55 Archiwum Diecezji Włocławskiej, Akta Kapituły Katedralnej, N. 5 (219) k. 7.
56 Conc. Trid., sess, XIII, c. 1-8 de San. Euch. sacr.



nu rt życia religijnego. S tąd  biskup Karnkowski pragnął, aby d ek re
ty T ridentinum  przypom inające, określające i regulujące naukę 
i dyscyplinę sakram entu  Eucharystii stały się obow iązująca doktry
ną, żywym praw em  i wymownym kryterium  zarów no zaangażow a
nia duszpasterskiego kapłanów , jak  i chrześcijańskiej aktywności 
wiernych w diecezji. Podkreślając doniosłość tego sakram entu  jako 
środka uświęcania Karnkowski akcentow ał wielkość i znaczenie 
E ucharystii w życiu Kościoła. W idoczna jes t troska ustawodawcy 
synodalnego o jasne sprecyzowanie przepisów  regulujących om a
w iane zagadnienie, jak  też ich stosowanie i przestrzeganie, o czym 
świadczy grożenie sankcjam i karnym i dla nieprzestrzegających dys
pozycji synodalnych.

3.1. M sza święta

N a w stępie praw odaw ca synodalny zw raca uwagę n a  godność 
i znaczenie ofiary m szalnej w życiu K ościoła i przypom ina prawdę 
o godności kapłańskiej z uwagi n a  w ładzę konsekrow ania postaci 
eucharystycznych. G odność ta  zobow iązuje szafarza Eucharystii do 
właściwej postawy w sferze myśli, słów i czynów oraz do sprawowa
nia je j z  bojaźnią, miłością serca, szacunkiem  i świadomością pośred
nictwa między Bogiem i ludźm i51.

Przystępow anie do spraw ow ania Najświętszej ofiary przez cele
b ransa  pow inno być połączone z czystą in tencją i g łęboką w iarą 
oraz aktam i innych cnót, stosownie do wielkości sprawowanej ta 
jemnicy. K apłan przystępując do o łtarza w inien przygotować się do 
godnego i owocnego sprawowania Eucharystii. Powinien być w sta
nie łaski uświęcającej, dla utrzym ania której n iezbędna jes t ciągła 
m odlitw a jednocząca z Chrystusem , rachunek sum ienia i częsta 
spowiedź. W  przypadku obciążonego grzechem  sum ienia kapłan- 
-celebrans m iał obow iązek w yspowiadania się połączonego ze 
szczerym żalem  i postanow ieniem  poprawy. W  w ypadku niedyspo
zycji duchowej, kap łan  najpierw  pow inien przystąpić do spowiedzi, 
a dopiero  po tem  m ógł sprawować Najświętszą O fiarę. Był też zo
bowiązany do zachow ania postu  eucharystycznego. Przystępow anie 
do spraw owania Mszy świętej ze świadom ością grzechu śm iertelne
go było -  zdaniem  prawodawcy synodalnego -  niegodziwością

57 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 60.



i w najwyższym stopniu św iętokradztwem , k tó re m ożna porów nać 
do haniebnego czynu Judasza58.

Podczas spraw ow ania Mszy świętej -  zaznaczały statuty -  cele
brans zobowiązany jes t do należytego skupienia i oderw ania się 
myślą od wszelkich innych spraw nie związanych z ta jem nicą E u 
charystii. N iezbędne było również stosowanie się do rubryk m szal
nych oraz tekstów  Mszy świętej bez wym awiania ich z pam ięci. Sło
w a celebransa winny być wypowiadane n a  tyle głośno, by były sły
szane przez uczestniczących w Eucharystii. Te, k tó re rubryki po le
cały wymawiać głosem  przyciszonym, należało  wymawiać niezbyt 
głośno. U staw odaw ca synodalna zaznaczył, aby celebrans pilnował 
się, by nie opuszczał żadnych m odlitw  i tekstów  mszalnych, szcze
gólnie zaś Wyznania wiary podczas Mszy świętej. Nakazywał jed n o 
cześnie duszpasterzom  kościołów w których były organy, aby w cza
sie sprawowania Eucharystii bacznie zważali n a  to , jakie m elodie 
i pieśni są grane i śpiewane, by nie grano czegoś świeckiego czy swa
wolnego, co byłoby niegodne tego miejsca. Śpiew należało  tak  d opa
sować i w kom ponow ać w sprawow anie Mszy świętej, aby rozwijał 
pobożność i przynosił przyjem ność dla uszu uczestników59.

S ta tu ty  synodalne zwracały uwagę n a  właściwy sposób o d p ra 
w iania Mszy świętej. K apłan  odpraw iający N ajśw iętsza O fiarę p o 
w inien być ubrany  w odpow iedni strój liturgiczny, n a  k tóry  składał 
się: hum era ł, alba, m anipularz , s tu ła  i o rna t. Strój ten  nie pow i
n ien  być podarty  i zbytnio zniszczony oraz zabrudzony. O d p ra 
w iając M szę św iętą celebrans obow iązany był strzec się zarów no 
pośpiechu , jak  i zbytniego p rzed łużan ia  świętej czynności. Je d n o 
cześnie podaw ał szczegóły natu ry  liturgicznej, dotyczące wyjścia 
ce leb ransa  z zakrystii do o łtarza. W inien trzym ać lewą ręk ą  k ie
lich z p a ten ą  i hostią, okryty w elonem  w raz z bu rsą  i korporałem , 
podtrzym yw any praw ą d łon ią  spoczywającą n a  bursie. P rzecho
dząc do o łta rza  celebrans m iał przyklękając p rzed  tabernaku lum  
zdjąwszy uprzedn io  b ire t, po  czym m iał przystępow ać do o łtarza  
staw iając tam  kielich oraz o tw ierając mszał. Po tych czynnościach 
pow inien zejść n a  niższy stop ień  o łta rza  u tu ta j, stojąc, rozpocząć 
M szę świętą. Rozpocząw szy celebrację nie pow inien z n ikim roz
m aw iać i żadną  m iarą  oddalać się od  ołtarza, chyba że podczas tej

58 Tamże.
59 Tamże, s. 60-61.



Mszy głosił kazanie. Synod zw racał też uwagę n a  to , aby podczas 
podn iesien ia  nie było niewłaściwego poruszania hostii lub je j obra
cania lub odwracania. Podnoszenie nie pow inno  być zbyt długie, ani 
zbyt krótkie60. C elebrans zobow iązany był nie okazywać w iernym  
hostii p rzed  konsekracją.

Synod przypom inał, iż n a  o łtarzu  nie w olno pozostaw iać okryć 
głowy, rękawiczek i wszystkich innych przedm iotów  nie służących 
odpraw ianiu Najświętszej Ofiary. N ad to  wzywał proboszczów do 
dbałości o czystość, oświetlenie oraz wystrój kościoła i ołtarza, na 
którym  sprawowało się Eucharystię. Szczegółowo określał sposób 
p ran ia  bielizny kielichowej: korporały i ręczniczki kielichowe naj
pierw winny być prane przez samego proboszcza lub innego kapłana, 
a następnie przez uczciwe i pobożne osoby ich pranie i p łukanie winno 
być dokończone61. Praw odaw ca synodalny polecał odpraw ianie 
Mszy świętej tylko w kościołach lub kaplicach, mających konsekro
wany ołtarz, albo przynajm niej portatyl, zakazywał natom iast sp ra
w owania Eucharystii w m ieszkaniach prywatnych62.

W  myśl postanow ień  Sobory Trydenckiego, synod polecał, aby 
we wszystkich kościołach diecezji posługiw ano się do spraw ow a
n ia  E ucharystii m szałem  zatw ierdzonym  przez pap ieża  P iusa V 63. 
Jednocześn ie uchw ały synodalne szczegółowo instruow ały k ap ła 
nów  o przebiegu  liturgii Mszy świętej, zobow iązując do p rzestrze 
gania przepisów  określonych w M szale Rzym skim , a także wzywa
ły do używ ania przepisanych praw em  postaci eucharystycznych, 
p ilnow ania m aterii i form y (trosk i i spraw dzania w ina używ anego 
do Mszy świętej, aby nie było skw aśniałe, ale świeże i właściwe 
oraz chleba, aby nie był spleśniały, ciem ny i zabrudzony), czysto
ści bielizny kościelnej (korporałów , puryfikaterzy, palek , obrusów  
ołtarzow ych), posługiw ania się w łasnym i szatam i liturgicznym i. 
S ta tu ty  nakazyw ały celebransow i, aby p rzed  wyjściem do o łtarza  
upew nił się czy n a  o łtarzu  znajduje się m szał, w ino, w oda, krzyż 
i czy są zapalone świece. K apłan i byli zobow iązani odpraw iać 
M szę św ięta z zapalonym i świecami, używając kielichów  w ykona

60 Tamże, s. 61.
61 Tamże.
62 Tamże, s. 61.
63 Sobór Trydencki przedstawił naukę na temat Mszy świętej w dekrecie Doctrina Sa

crificio Missae. Zob. Conc. Trid., sess. XII, c. 1-9 de sacr. miss; Por. W. Góralski, Refor- 
mistyczne synody płockie na przełomie XVI i XVII wieku, Płock 1983, s. 46.



nych ze zło ta, sreb ra  lub cyny, pozostałe  zaś naczynia liturgiczne 
w inny być czyste i ca łe64.

Obowiązkiem  duszpasterza było także spraw dzenie przed o d p ra
w ieniem  Mszy świętej czy w kościele nie m a osób ekskom unikowa- 
nych, notorycznych przestępców  czy znajdujących się w innych ka
rach  kościelnych. Takie osoby nie mogły uczestniczyć we Mszy 
świętej i należało  takie osoby skłonić do wyjścia z kościoła. N adto  
statuty zabraniały celebrow ania Mszy świętej przez kapłanów  b ęd ą
cych w karze ekskom uniki, suspensy oraz w miejscach, gdzie obo
wiązywała kara  interdyktu, a także tym, którzy byli niegodni sprawo
wania tej tajemnicy, a których dyscyplina kościelna nakazywała trzy
m ać z  dala od świętych czynności Kościoła65. C elebrans powinien 
p rzed  odpraw ieniem  Mszy świętej odm ówić godziny kanoniczne aż 
do prymy. U staw odaw ca synodalny zabraniał odpraw iania Mszy 
świętej w intencjach: za rzeczy odzyskane z kradzieży, o wyzdrowie
nie chorego bydła albo za innego tego rodzaju sprawy, k tó re wyda
ją  się nie być dalekie od zabobonu. K apłanom  -  w myśl postano
w ień synodalnych -  nie w olno było stawiać jakichkolw iek w arun
ków dotyczących celebrow ania Mszy świętej. Praw odaw ca dopusz
czał jedynie przyjm owanie od  wiernych dobrowolnych ofiar z racji 
aplikow ania Mszy świętej w konkretnej intencji. N adto , pod  karą  
suspensy synod zabronił kapłanom  dokonyw ania jakichkolw iek 
zm ian w treści Mszy świętej. Powinno być ona spraw ow ana godnie 
i pobożnie, bez w prow adzania do liturgii jakichkolw iek swawolnych 
zm ian. N ie w olno było stosować podczas spraw ow ania Mszy świętej 
m odlitw, obrzędów  i cerem onii nie zatw ierdzonych przez Kościół 
lub nie stosowanych przez pow szechną praktykę66.

B iskup Karnkowski zabronił także nowo wyświęconym kap ła
nom  zbieran ia ofiar z okazji Mszy świętej prymicyjnej i u rządzania 
wystawnych przyjęć z tej okazji, jak  też tańców  i pijatyk. Z a  złam a
nie tego zakazu groziły sankcje karne określone przez biskupa67.

W  postanow ieniach synodu z 1568 r. znajdujem y również polece
nie, aby proboszczowie pouczali swoich parafian , że są zobowiązani

64 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 61.

65 Tamże, s. 60.
66 Tamże, s. 61.
67 Tamże, s. 62.



nakazem  Kościoła do udziału we Mszy świętej we wszystkie n ie
dziele i święta i w ysłuchania całej Mszy świętej i zanim  nie o trzym a
ją  błogosław ieństwa, nie powinni wychodzić z kościoła68.

3.2. K om unia święta

W iele m iejsca poświęciły statuty synodalne sprawie przyjm owa
n ia przez wiernych K om unii świętej. N a w stępie ustaw odaw ca sy
nodalny zwracał uwagę na wielkość i wzniosłość sakram entu  E u 
charystii. O dw ołując się do nauki Pism a świętego oraz ojców i dok
torów  K ościoła wskazuje n a  po trzebę głębokiego przejęcia się 
praw dą o obecności C hrystusa pod  postaciam i chleba i w ina oraz 
n a  konieczność godnego przyjm owania Eucharystii. B iskup Karn- 
kowski w uchw ałach pierwszego jak  i drugiego synodu zwracając 
uwagę na doniosłość K om unii świętej jako  środka uśw ięcania i zba
w ienia stwierdzał, że jej przyjm owanie wymaga wiary, właściwego 
duchow ego przygotow ania oraz odbycia spowiedzi, jeżeli wierny 
obciążony jest grzecham i ciężkimi, bowiem  sakram ent Ciała i Krwi 
Pańskiej wymaga, aby przystępujący do niego był czysty w tym m om en
cie od brudów grzechów ciężkich69.

W prow adzenie tej dyspozycji w życie i zachow ania wiernych wy
m agało -  jak  nakazywał praw odaw ca -  pouczania i wychowywania 
w iernych w zakresie właściwego przygotow ania się do przyjm owa
n ia K om unii świętej. M ieli to  czynić proboszczowie poprzez głosze
nie odpow iednich kazań, jak  i w trakcie nauczania katechetycznego 
wiernych. D uszpasterze więc zostali wezwani i zobow iązani do p o 
uczania wiernych o niezbędnym  przygotow aniu duszy i ciała do 
przyjm owania K om unii świętej. N adto  synod kierow ał do nich 
apel, aby zachęcali swoich w iernych do częstego przyjm owania K o
m unii świętej stanowiącej pokarm  duchowy. Nie wystarczy przystę
pow ać do Stołu Pańskiego tylko raz w roku, urzędowo, w okresie wiel
kanocnym, zgodnie z  poleceniem  Kościoła -  stw ierdzał synod -  lecz 
często, przynajm niej w większe święta10.

Odw ołując się do postanow ień Soboru Trydenckiego71 w p rzed 
m iocie K om unii w ielkanocnej, statuty synodalne zdecydowanie

68 Tamże.
69 Tamże, s. 61-62.
70 Tamże, s. 62.
71 Conc. Trid., sess. XIII, c. 9.



przypom inały wagę tego obowiązku. O dłożenie K om unii świętej 
m ogło być uspraw iedliw ione jedynie poleceniem  lub rad ą  spowied
nika. O bow iązek zaś przystąpienia w okresie w ielkanocnym  do K o
m unii świętej należało  wypełnić we własnej parafii przyjm ując N aj
świętszy Sakram ent z rąk proboszcza lub w ikariusza72.

D użą wagę przywiązywały statuty synodalne do sprawy Kom unii 
świętej ciężko chorych i będących w niebezpieczeństwie śmierci, 
inaczej wiatyku. Biskup Karnkowski jako ustaw odaw ca zobowiązy
wał proboszczów oraz kaznodziejów do częstego przypom inania 
wiernym, aby troszczyli się w swoich rodzinach o to, by nikt z um ie
rających nie zszedł z tego świata bez sakram entów  świętych. C złon
kowie rodziny chorego powinni więc, w myśl dekretu  trydenckiego73, 
w porę pow iadam iać proboszcza prosząc go o przybycie do dom u 
z wiatykiem. Synod w sposób dość krótki i jednoznaczny określał 
sposób i form ę zanoszenia K om unii świętej do chorych i um ierają
cych. O tóż należało zanosić wiatyk procesjonalnie, tak  w m iastach, 
jak  i na  wsiach, przy udziale wiernych, czem u powinny towarzyszyć 
światła świec i dzwonki. Towarzyszący procesji do dom u chorego, 
jak  i oczekujący w dom u chorego, mieli się modlić za chorego. P ra
wodawca synodalny daje przy tej okazji -  co w arte jest zauw ażenia -  
wspaniałe teologiczne wyjaśnienie owej procesji z wiatykiem do do
m u chorego, pragnąc, aby była ona czytelnym znakiem  wiary74.

W  trosce o um ierających praw odaw ca kład na  sum ienia duszpa
sterzy obowiązek rychłego niesienia wiatyku, naw et nocą, czy po 
spożyciu posiłku75.

W ażnym zagadnieniem  w K ościele w X V I w ieku był sposób 
przyjm ow ania K om unii świętej. S tąd  praw odaw ca synodalny zde
cydow anie w ypow iadał się za przyjm ow aniem  K om unii świętej 
p od  postacią  ch leba i do  tak iego  udzie lan ia  zobowiązywał k ap ła 
nów. N akaz ten  w iązał się ze spraw ą K om unii świętej p od  dw iem a 
postaciam i, k tó ra  budziła  w iele kontrow ersji n a  p rzestrzen i h isto 
rii K ościoła co do sposobu przyjm ow ania E ucharystii, a k tó rą  
p od jął i u regulow ał także Sobór Trydencki w dekrecie Sacrosanc-

72 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 62.

73 Zob. Conc. Trid., sess. XIII, c. 7.
74 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi

scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 62.
75 Tamże.



ta76. M ając na  uwadze silne wpływy pro testantyzm u n a  teren ie  d ie
cezji włocławskiej, w tedy zwanej kujawską i pom orską oraz pragnąc 
usunąć wszelkie wątpliwości, pow ołując się n a  postanow ienia So
boru  Trydenckiego, biskup Karnkowski wyjaśniał i nakazywał dusz
pasterzom  nauczać o tym wiernych, iż przyjmując K om unię świętą 
p o d  postacią chleba przyjmują prawdziwy sakrament i całego Chrystu
sa i nie przyjm ują mniejszego duchowego owocu, niż gdyby przyjm o
wali G o p o d  dwiema postaciam i11. N akaz ten  został w statu tach  b a r
dzo m ocno zaakcentow any stw ierdzeniem  biskupa, że nauka N a 
uczycielskiego Urzędu Kościoła jest pew na i duchow ni i wierni winni 
ją  wypełniać, „ci zaś którzy nie przyjm ują Eucharystii nie mogą się na 
zywać chrześcijanami78. Ponow nie bardzo  m ocno sprawę K om unii 
świętej pod  postacią chleba stawiał drugi synod biskupa K arnkow 
skiego z 1579 r., pow ołując się na synod prowincjalny piotrkowski 
z 1577 r., przytaczający dekret Cum in nonnulius Soboru w K on
stancji79, praw odaw ca raz jeszcze przypom inał obow iązek udziela
n ia i przyjm ow ania K om unii świętej pod  postacią chleba. Przy tej 
okazji Karnkowski po tęp iał postulaty wysuwane przez p ro tes tan 
tyzm na terenach  diecezji przypom inając, że Najświętsze Ciało 
i Krew Chrystusa m ogą być udzielane tylko pod  postacią chleba, 
wszystkim tym, którzy wcześniej przez sakram entalną spowiedź -  
po łączoną z dostatecznym  żalem  -  oczyścili się z grzechów80.

3.3. Przechowywanie i ku lt Najświętszego Sakram entu

O prócz tem atyki dotyczącej Mszy świętej oraz K om unii świętej 
wiernych wiele m iejsca synody włocławskie K arnkow skiego poświę

76 Conc. Trid., sess. XIII, c. 1 et 3 de Sanc. Euch. sacr.; Bardzo szczegółowo i wyczerpują
co omawia kwestię Komunii świętej pod dwiema postaciami studium historyczno-prawne 
ks. J. Mielczarka. Zob. J. Mielczarek, Komunia pod dwiema postaciami w ustawodawstwie 
Kościoła Zachodniego. Studium historyczno-prawne, Lublin 1983; Por. J. Gręźlikowski, Ko
munia święta wiernych obrządku łacińskiego w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego 
wPolsceprzedrozbiorowej, Lublin 1984 (mps Bibl. Sem. Duch. we Włocławku), s. 316-338.

77 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 62.

78 Tamże.
79 Constitutiones synodorum metropolitanae Gnesnensis provincialium tam vestutorum 

quam recentiorum usque ad annum MDLXXVIII. Studio et opera [...] Stanislai Karnkow
ski [...] Cracoviae 1579, s. 96-97, Decretum Sacri Concilii Constantiensis de Communio
ne sub utraque specie.

80 Secunda Synodus Dioecesana Stanislai Karnkowski, Wladislaviae Anno Domini 
1579 celebrata. Z. Chodyński, dz. cyt., s. 83.



cały przechowyw aniu i kultowi Najświętszego Sakram entu. M iało 
to  n a  celu realizację reform y trydenckiej oraz w ykorzenienie istn ie
jących w tej dziedzinie zaniedbań i uchybień, a tym samym wzrost 
chwały B ożej81.

Synod z 1568 r. zwracał uwagę na potrzebę przechowyw ania N aj
świętszego Sakram entu  w odpow iednim  i godnym  tej Tajemnicy 
m iejscu. Nakazywał konsekrowane postacie przechowywać w czy
stym, ozdobnym i dobrze zabezpieczonym miejscu, na korporale, za 
słonięte welonem [...] kom unikanty nie pow inny być dłużej przecho
wywane niż czternaście dn i82. Po spożyciu wcześniej konsekrow anych 
hostii proboszczowie m ieli zachować wystarczającą ilość nowo kon
sekrowanych, aby zawsze E ucharystia była dostępna dla celów za
noszenia wiatyku. Praw odaw ca zobowiązywał, aby tam  gdzie p o 
zwalały n a  to  w arunki i możliwości, p rzed  Najświętszym Sakram en
tem  m iało palić się światło świecy lub lampki. Obowiązkowo świa
tło  pow inno palić się w niedziele i święta, kiedy w ierni grom adzili 
się na  M szę świętą, podczas nabożeństw  i modlitwy brewiarzowej. 
Poza Najświętszym S akram entem  nie w olno było przechowywać 
w tym miejscu niczego innego. D uszpasterze byli zobowiązani 
przez biskupa do pouczania wiernych odnośnie zachow ania się 
w obecności i p rzed  Najświętszym Sakram entem , a także m ieli wzy
wać do adoracji wiernych i sami daw ać jej przykład. Synod nakazy
wał coroczne obchodzenie święta Bożego C iała poprzez uroczyste 
przenoszenie Eucharystii w pochodzie ze czcią i pobożnością przepro
wadzonym^.

N a swoim drugim  synodzie odbytym w roku 1579, biskup K arn
kowski przypom inając uchwały Soboru Trydenckiego, k tóre grun
townie wyłożył na  pierwszym swoim synodzie, a k tóre w roku 1577 
zostały ogłoszone i przyjęte na  synodzie prowincjalnym w P io trko
w ie84, nakazywał raz jeszcze odnosić się do Eucharystii z pobożno

81 Sobór Trydencki na sesji XIII w dekrecie De Sanctissimo Eucharistiae Sacra
mento określił i sprecyzował normy w sprawie przechowywania i kultu Eucharystii. 
Zob. Conc. Trid., sess. XIII, c. 1-11; Por. J. Gręźlikowski, Komunia święta wier
nych..., s. 120-159.

82 Acta Synodi Dioecesanae Wladislaviae anno 1568 per Stanislaum Karnkowski epi
scopum celebratae, tit. II, Z. Chodyński, dz. cyt., s. 61.

83 Tamże, s. 61-62.
84 Zob. A. Bruździński, Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji re

formy trydenckiej w diecezji kujawsko-pomorskiej, Kraków 1990 (mps Bibl. Sem. Duch. 
we Włocławku), s. 128-129.



ścią i czcią. W yrazem tego było polecenie, aby wszyscy prałaci, kano
nicy i inni wyższej rangi duchowni z  najwyższym szacunkiem przyklęka
li na obydwa kolana przed Najświętszym Sakramentem  oraz nakaz 
czuwania nad  bezpieczeństw em  w przechowywaniu Sanctissimum 85.

4. Eucharystia w innych działaniach i aktach prawno-duszpasterskich

O bok działalności synodalnej w diecezji włocławskiej w postaci 
dwóch synodów regulujących szeroko i wnikliwie kwestie związane 
z sakram entem  Eucharystii, znane są jeszcze inne działania i akty 
praw no-duszpasterskie b iskupa K arnkowskiego, k tó re podejm ow a
ły sprawę tego sakram entu . Należy tutaj omówić i zaprezentow ać 
Z biór konstytucji synodalnych Karnkowskiego  z 1579 r., N apom nie
nia wydane w form ie książeczki w roku 1568 m ające na  celu u jed 
nolicenie w diecezji liturgii oraz wydane w 1572 r. Adm onitiones, 
k tó re  były rodzajem  agendy liturgicznej Karnkowskiego.

4.1. Z biór Karnkowskiego z 1579 r.

O brady Tridentinum  zaowocowały żywą działalnością reform i- 
styczną K ościoła katolickiego w Polsce. N a synodach prow incjal- 
nych w Polsce dom agano się opracow ania nowej kodyfikacji praw a 
polskiego opartego  n a  uchw ałach soborowych, gdyż obowiązujący 
zbiór praw a arcybiskupa Jan a  Łaskiego nie uw zględniał dekretów  
soborowych. P rzedkładając owe postu laty  n a  synodach prym acjal- 
nych, zw rócono się do prym asa M ikołaja D zierzgow skiego n a  sy
nodzie piotrkow skim  w 1551 r. z p rośbą o opracow anie nowej k o 
dyfikacji. N a synodzie prow incjalnych odbytym w Piotrkow ie 
z 1557 r., a więc jeszcze w czasie trw ania ob rad  soborowych, p o n o 
w iono tę  prośbę i jednocześn ie pow ołano kom isję kodyfikacyjną, 
k tó ra  zebrała  tylko m ateria ły  do nowej kolekcji praw nej. Ponow io
no zapotrzebow anie n a  nowy zbiór praw ny n a  synodzie warszaw 
skim w 156186. Spraw a opracow ania now ego zbioru  praw a stała  się

85 Secunda Synodus Dioecesana Stanislai Karnkowski, Wladislaviae Anno Domini 
1579 celebrata. Z. Chodyński, dz. cyt., s. 83.

86 S. Tymosz, Zbiór biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1579 r., Roczniki Nauk Praw
nych, t. XIII (2003) z. 2, s. 51; Zob. W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodaw
stwa synodalnego w Polsce, Lublin 1991, s. 154; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybi
skupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z roku 1761, Warszawa 
1981, s. 109; R. Karwacki, Zbiór biskupa Stanisława Karnkowskiego z roku 1579, Wiado
mości Diecezjalne Siedleckie 8 (1994) s. 289.



jeszcze bardziej pilniejsza po  zakończeniu ob rad  T ridentinum , 
a szczególnie po oficjalnym przyjęciu uchw ał soborow ych n a  syno
dzie piotrkow skim  w 1577 r., do k tórego  zw ołania w ydatnie przy
czynił się b iskup Stanisław  K arnkowski. Synod ten  pow ołał now ą 
kom isję kodyfikacyjną, polecając przejrzeć m ateria ł zebrany przez 
p oprzedn ią  kom isję, a następn ie przedstaw ić go do zatw ierdzenia 
synodowi prow incjalnem u. Pow zięte plany realizow ano bardzo  
w olno, napotykając n a  różne przeszkody i tym samym oddalając 
w ydanie jakże po trzebnego  zbioru  praw nego uw zględniającego 
dekrety  T ridentinum 87.

Należy tutaj zauważyć, iż w ówczesnej Polsce od  czasu wydania 
zbioru arcybiskupa Jan a  Łaskiego z 1527 r. do synodu prowincjal- 
nego w 1577 r. w Piotrkow ie upłynęło pięćdziesiąt la t i zaszło wiele 
zm ian społeczno-politycznych. O słab ła w tym czasie m.in. powaga 
władzy królewskiej, sejmy ograniczały jurysdykcję Kościoła, re fo r
m acja zagrażała religii katolickiej, szlachta i m ożnowładcy zniew a
żali duchow ieństw o, szerzyło się now inkarstw o religijne napływ ają
ce z Zachodu, p o dupad ła  także form acja duchow a duchowieństw a, 
a niektórzy planow ali naw et reform ę wzorem  protestanckiej. W o
bec zaistniałej sytuacji biskup Karnkowski był pierwszym pośród  
tych, którzy dom agali się natychm iastowych reform  i um ocnienia 
Kościoła przez publikację nowego zbioru praw a kanonicznego88. 
Poniew aż podejm ow ane próby stw orzenia takiej kodyfikacji nie 
przynosiły oczekiwanych rezultatów , Karnkowski sam  postanow ił 
sporządzić taki zbiór prawny dostosowujący polskie praw o partyku
larne do wymogów Tridentinum . M ając zaś dośw iadczenie ustaw o
dawcze poprzez odbycie dwóch synodów włocławskich, a także re 
dakcję ustaw  synodu prowincjalnego z 1577 r. odpraw ionego przez 
prym asa Jak u b a  U chańskiego89 i będąc wybitnym i doświadczonym 
ustaw odaw cą synodalnym wydał Karnkowski w roku 1579 Constitu
tiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincia
lium tam vetustorum quam  recentiorum usque ad A n n u m  D om ini 
M D L X X V III. Studio et opera [...] Stanislai Karnkowski [...], zwane

87 S. Tymosz, art. cyt., s. 552-54.
88 A. Kakowski, Biskupa Stanisława Karnkowskiego Zbiór Konstytucji Synodalnych. 

Przyczynek do Historii ustawodawstwa kościelnego w Polsce, Włocławek 1912, s. 9.
89 Zob. S. Tymosz, dz. cyt., s. 56. Por. T. Wierzbowski, Vincent Laureo, Varsoviae 

1887, s. 563.



później zbiorem  K arnkow skiego90. Z b ió r ten  w historii źródeł ko 
ścielnego praw a polskiego -  jak  już w spom niano -  nazywa się Z b io 
rem konstytucji synodalnych Karnkowskiego91. Z a  podstaw ę dla swo
jego zbioru wziął Karnkowski daw ne kodyfikacje M ikołaja Trąby 
i Jan a  Łaskiego, uzupełniając je  statu tam i późniejszych synodów 
prowincjalnych z X V I w ieku do synodu piotrkow skiego z 1577 r. 
w łącznie oraz dekretam i Tridentinum 92. Z aw iera on również regu
lacje odnoszące się szafow ania i przyjm owania sakram entów  świę
tych, w tym odnosi się również dość szczegółowo do Eucharystii.

Z b ió r ten  najpierw  przypom inał wszystkim kapłanom  o koniecz
ności stanu łaski uświęcającej przy spraw ow aniu Eucharystii oraz 
potrzebę częstego wyjaśniania wiernym  znaczenia sakram entów , 
w tym Eucharystii. Odpraw iającym  M sze święte nakazywał stoso
w anie M szału Rzym skiego i trzym anie się rubryk tam  zawartych, 
udzielającym  sakram entów  świętych zobowiązywał do zachowywa
n ia obrzędów  przepisanych agendą liturgiczną i stosow ania odpo
w iedniego stroju, czyli kom ży i stuły. Przypom inał o stosowaniu 
przy sprawowaniu sakram entów  właściwej form y i m aterii oraz 
obowiązku w zbudzenia należytej in tencji93.

Z e szczególnym naciskiem położono na sumienie proboszczów tro 
skę, by na skutek ich zaniedbania dzieci nie umierały bez chrztu, a cho
rzy bez sakram entu pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych94.

90 Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincialium tam 
vetustorum quam recentiorum usque ad Annum Domini MDLXXVIII. Studio et opera 
[...] Stanislai Karnkowski [...] Cracoviae Andreas Petricovius impressit a. D. 1579; 
W sprawie autorstwa zbioru pojawiły się wątpliwości, chociaż literatura historyczno- 
prawna jemu przypisuje w konsekwencji redakcję. Według opinii Kakowskiego Karn
kowski podjął się napisania kompilacji prawnej „z zamiłowania” i dlatego, iż wyznaczone 
osoby nie wykonały nałożonego na nich przez synodprowincjalny obowiązku. Ponadto za 
autorstwem Karnkowskiego przemawia synod prowincjalny odbyty w Piotrkowie 
w 1577 r., który po uzyskaniu zatwierdzenia w Stolicy Apostolskiej polecił wręczyć spo
rządzony zbiór prawa nie arcybiskupowi Jakubowi Uchańskiemu, do którego należała 
promulgacja uchwał prowincjalnych z urzędu, lecz biskupowi Karnkowskiemu, który 
musiał być w pierwszej kolejności zainteresowany prawem prowincjalnym. Zob. A. Ka- 
kowski, dz. cyt., s. 8; Por. R. Karwecki, art. cyt., s. 289-294; S. Librowski, Synody diecezji 
włocławskiej..., s. 89.

91 S. Tymosz, art. cyt., s. 54-55; Zob. A. Kakowski, dz. cyt., s. 8.
921. Subera, Synody prowincjonalne..., s. 110.
93 Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincialium tam 

vetustorum quam recentiorum usque ad Annum Domini MDLXXVIII. Studio et opera 
[...] Stanislai Karnkowski [...]..., s. 36.

94 Tamże, s. 39.



W  myśl postanow ień zawartych w Zbiorze Karnkowskiego nie n a 
leżało dopuszczać do odpraw iania Mszy świętej publicznych i n o to 
rycznych przestępców , jak  również siejących zgorszenie. W  prze
ciwnym przypadku dopuszczający takie osoby do ołtarza, m iał być 
ukarany suspensą od spraw ow ania funkcji świętych, przystępujące
m u zaś -  w brew tem u zakazowi -  do odpraw ienia Mszy świętej g ro
ziły także kary m aterialne. Z akazem  dopuszczenia do celebrow ania 
Mszy świętej zostali także objęci -  w myśl dyspozycji T ridentinum 95 
-  kapłani w łóczędzy nie posiadający autentycznego pism a polecają
cego od w łasnego ordynariusza lub przełożonego zakonnego. 
Karnkowski w swoim zbiorze zwracał także uwagę n a  to, by ofiary 
m szalne przyjm owane przez kapłanów  od  wiernych nie stawały się 
dla nich źródłem  zysku. W  myśl dekretu  trydenckiego96, nie należa
ło  żądać od wiernych zbyt wysokich ofiar m szalnych97.

Inne przepisy odnoszące się do sakram entu  Eucharystii były p o 
dobne do tych zawartych i om ówionych w dwóch włocławskich sy
nodach  diecezjalnych Karnkowskiego.

4.2. Napom nienia

Biskup Karnkowski dał się poznać jako  pasterz rozum iejący p o 
trzeby duszpasterskie swojej epoki, dostrzegający zagrożenia dla 
wiary. U ważał, że najlepszym sposobem  przeciw działania tym za
grożeniom  będzie pozytywny wykład praw d objawionych, wyjaśnia
nych i interpretow anych w duchu nauki Soboru Trydenckiego. D la
tego w dwa la ta  po objęciu biskupstw a włocławskiego opublikował 
w języku polskim, w Szarffenberga w Krakowie, w 1568 r. podręcz
nik kaznodziejski pt. N apom nienia potrzebne i zbawienne, których 
wszyscy plebani w Kujawskim  i Pomorskim  biskupstwie przy świętości 
kościelnych sprawować mają [...] krótko polskim  językiem  opisane9*. 
G łów nie przeznaczony on był dla duchowieństwa, ale także dla 
tych, którzy m ieli in telek tualne braki odnośnie nauki wiary. D ocze

95 Conc. Trid., sess. XXII, decr. De observandis et evitandis in celebratione Missae.
96 Tamże.
97 Constitutiones Synodorum Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincialium tam 

vetustorum quam recentiorum usque ad Annum Domini MDLXXVIII. Studio et opera 
[...] Stanislai Karnkowski [...]..., s. 42.

98 S. Karnkowski, Napomnienia potrzebne i zbawienne, których wszyscy Plebani w Ku
jawskim i Pomorskim Biskupstwie przy świętości kościelnych sprawowaniu używać mają, 
Kraków 1977.



kał się kilku wznowień w 1569, 1570 i 1577 roku99. Jako  podręcznik 
przede wszystkim kaznodziejski, choć nie tylko, służył odnowie 
duszpasterstw a oraz trosce o ujednolicenie liturgii w diecezji, a tak 
że upow szechnieniu norm  prawnych odnośnie sakram entów , w tym 
Eucharystii.

Zw racając się do proboszczów, zwanych w tekście plebanam i, jak  
również całego duchow ieństw a w biskupstw ie kujaw sko-pom or
skim, biskup kreślił najpierw  katastrofalny stan  duszpasterstw a 
w diecezji: A le  to nam  też dobrą myśl psuje i serce nasze przeraża, iż 
widzimy was plebani biskupstwa naszego bardzo być w pilności, nabo
żeństwie i pobożności oziębłe. B o  jedni urząd swój opuścili, a nic oń 
prawie nie dbają, drudzy sprawować go nie umieją; trzeci zaś tak do  
sprawują, że m ały z  niego Pańskie owieczki i oni sam i pożytek, a my 
wielką żałość odnosić m usim y100. W  celu poprawy tej sytuacji K arn
kowski polecał duchow ieństw u przy udzielaniu sakram entów  wy
głaszać zaw arte w podręczniku nauki.

W  odniesieniu do Eucharystii w podręczniku N apom nienia  p o 
dzielonym  n a  pięć części i obejm ującym  53 strony tekstu  zaw ierają
cego osiem  kazań, n a  stronach  27-33 odnajdujem y tytuł: N apom i
nania ku  spożywaniu Ciała Pańskiego. N a w stępie au to r naw iązując 
do poprzednich  pouczeń, przypom ina o stanie łaski uświęcającej 
po przystąpieniu do sakram entu  pokuty, jako  w arunku um ożliw ia
jącego przystąpienie do K om unii świętej101. N astępnie w oparciu 
o teksty zaczerpnięte z ewangelii św. M arka i św. M ateusza wykła
da naukę o Najświętszym Sakram encie102. U kazując naukę dogm a
tyczną sakram entu  Eucharystii jednocześnie wyjaśnia tajem nicę 
jedności Kościoła. W  ten  sposób z jednej strony próbuje przybliżyć 
wiernym  tajem nicę wiary, a z drugiej strony uwrażliwia ich na wyni
kające stąd  konsekw encje życiowe, k tó re następnie rozwija celem

99 A. Bruździński, dz. cyt., s. 148; Zob. W. Pazera, Kaznodziejstwo od początku do 
końca epoki baroku, Częstochowa 1999, s. 178.

100 S. Karnkowski, Napomnienia..., s. 2.
101 Tamże, s. 28.
102 Czyni to m.in. w następujących słowach: Przeto masz mieć wiarę mocną, a masz 

w słowie Pańskim wszystko swe zaufanie pokładać. Nie myli cię Pan, który mówił -  To jest 
Ciało moje, To jest Krew moja. Bądź tego pewien, iż pod tymi widomymi słowami zupełnie 
się zamyka Pan Chrystus, Bóg i człowiek prawdziwy z Ciałem i Krwią żywy On isty (w języ
ku staropolskim -  istotny, pewny, prawdziwy, rzeczywisty, ten sam), który narodził się 
z Panny, który dla ciebie cierpiał i na krzyżu umarł, który dla twojego usprawiedliwienia 
zmartwychwstał. Tamże, s. 28.



w prow adzenia i w pojenia w życie chrześcijańskie należnej czci oka
zywanej Eucharystii, godnego jej spraw ow ania i przyjm owania103. 
M ożna zatem  powiedzieć, że treści zaw arte w Napom nieniach  słu
żyły nauczaniu praw d wiary, kształtow ały postawy chrześcijańskie 
i jednocześnie przypom inały i wprow adzały w życie norm y praw ne 
regulujące dyscyplinę sakram entu  Eucharystii. Jako  pew nego ro 
dzaju podręcznik  hom iletyczny były niezwykle cenną pom ocą w wy
jaśn ian iu  natury, charak teru  i skutków sakram entu  Eucharystii.

4.3. A dm onitiones

W  roku 1572 w Kolonii u M. C holina biskup Karnkowski wydał 
w języku łacińskim  swoje A dm onitiones quinque circa sacramento
rum administrationem faciendae, auctore [...] Stanislao Karnkowski 
Episcopo Wladislaviensi, k tóre omawiały od strony dogmatycznej 
i praktycznej pięć sakram entów , najbardziej znaczących dla chrze
ścijanina, a m ianowicie: chrztu, pokuty, Eucharystii, ostatniego n a
m aszczenia i m ałżeństwa. P rezentując te  sakram enty, Karnkowski 
wypracował pew ien schem at ich om ówienia. O tóż, najpierw  ukazy
wał w ielkość i dobrodziejstw o tego sakram entu , po czym jego uza
sadnienie biblijne, skutki oraz kreślił skutki każdego sakram entu104. 
M ożem y powiedzieć, że A dm onitiones  są rozw ażaniam i dogmatycz- 
no-biblijnym i, chociaż zawierającym i również pew ne dyspozycje 
i zachęty105. A genda ta, podobnie jak  wcześniejsze Napom nienia, 
m iała służyć pom ocą duchow ieństw u przede wszystkim w pracy 
duszpasterskiej, aby było ono prow adzone w duchu w skazań i od 
nowy trydenckiej. P onadto  m iała na  celu usunięcie nadużyć w spra
wowaniu sakram entów  oraz przyczynić się do poznania przez du 
chowieństw o zagadnień związanych z teologią m oralną  i sakram en-
to logią106.

A genda, jako  A genda liturgiczna K arnkowskiego, po  przyjęciu 
jej n a  synodzie prowincjalnym  w 1577 r. jako  obowiązującej w całej 
m etropolii gnieźnieńskiej, stała się pierw szą w historii sakram ental

103 J. Swędrowski, Program formacji religijnej wiernych i kształtowanie postaw według 
biskupa Stanisława Karnkowskiego, Studia Włocławskie 7 (2004) s. 378.

104 Admonitiones quinque circa sacramentorum administrationem faciendae, auctore 
[...] Stanislao Karnkowski Episcopo Wladislaviensi. Z. Chodyński, Statuta synodalia..., 
s. 241-267.

105 A. Bruździński, dz. cyt., s. 149.
106 Tamże, s. 149-155.



ną  agendą prow incjalną. Jej to  przypadła ro la  u jednolicenia sakra
m entów  w całej prowincji gnieźnieńskiej w myśl zaleceń Soboru 
Trydenckiego107.

A dm onitiones  zaw ierało wiele norm  regulujących szafowanie 
i przyjm owanie sakram entów  świętych, w tym sporo m iejsca p o 
święcało Eucharystii. N a samym początku -  w części dogm atyczno- 
-teoretycznej -  Karnkowski stw ierdzając, iż w tym sakram encie jest 
rzeczywiście i realn ie obecny sam  Bóg-Człowiek -  Jezus Chrystus, 
jasno  i przejrzyście wykładał naukę K ościoła o obecności Jezusa 
Chrystusa pod  postaciam i chleba i wina. W  części praktycznej n a to 
m iast om awiał jak  należy przygotować się do należytego przyjęcia 
K om unii świętej oraz zachęcał proboszczów do gorliwego głoszenia 
odpow iednich kazań, jak  i nauczania katechetycznego o E uchary
stii, jak  też do godnego, pobożnego, z zachow aniem  przepisów  li
turgicznych, odpraw iania Mszy świętej108. W iele dyspozycji odno
szących się do sprawowania, przyjm ow ania i kultu  Eucharystii zo
stało zaczerpniętych z uchw ał synodu diecezjalnego z 1568 r. N ie
k tó re natom iast treści zostały ubogacone i zm ienione, a także p o d 
porządkow ane przygotow aniu duchow ieństw a do duszpasterstwa. 
M obilizował kapłanów  do troski i zaopatryw anie chorych i b ęd ą 
cych w niebezpieczeństw ie śmierci, przypom inał o sposobie i fo r
mie zanoszenia K om unii świętej chorym 109. Zw racał także uwagę na 
przechowyw anie i kult Najświętszego Sakram entu110.

W  swoim nauczaniu n a  tem at Eucharystii Karnkowski nadaw ał 
tem u sakram entow i wymiar społeczno-horyzontalny, co przejaw ia
ło się w słowach, iż nie m ożna odłączyć miłości Boga, którego 
w tym sakram encie przyjm ujem y od m iłości drugiego człowieka. 
Bliźni jawi się w nauce biskupa włocławskiego jakby „sakram ent” 
Boga -  debes autem et proxim os tuos christiana charitate complecti, 
et eos sic diligere propter Deum, sicut es ipse dilectus a D eo111. O m a
wiając tak  bardzo  kw estionowane katolickie ujęcie tego sakram en
tu, Karnkowski odwoływał się do nauki P ism a świętego i Ojców 
Kościoła.

107 Tamże, s. 158.
108Admonitiones..., s. 254.
109 Tamże, s. 255.
110 Tamże, s. 255-256.
111 Tamże, s. 255; Zob. A. Bruździński, dz. cyt., s. 152-153.



Dyspozycje zaw arte w A dm onitiones  m iały na  celu w prow adze
nie dekretów  trydenckich, jak  też ujednolicenie przepisów  odno
szących się do sprawowania, przyjm owania i kultu  Eucharystii. 
A genda zatem  stanow iła dobrą  praktyczną pom oc dla duchow ień
stwa w realizacji reform y trydenckiej.

Zakończenie

W ielki dar D ucha, reform y i odnowy ofiarow any Kościołowi p o 
łowy X V I wieku w uchw ałach Soboru Trydenckiego, który wymagał 
przyswojenia i w prow adzenia w życie Kościołów partykularnych 
poprzez działalność ustaw odaw czą i pasterską biskupów  -  rządców 
diecezji napo tkał n a  samym początku recepcji uchw ał trydenckich 
w diecezji włocławskiej n a  działalność gorliwego, światłego i gorą
cego rzecznika odnowy Kościoła, jego struk tur i duszpasterstw a. 
Karnkowski zdawał sobie sprawę, że odnow a duszpasterstw a i n a 
praw a życia religijnego m usi znaleźć swój początek w reform ie du 
chowieństwa, zachow aniu karności i dyscypliny kościelnej oraz 
w dyspozycjach regulujących życie sakram entalne, w tym w odn ie
sieniu do Eucharystii. O to  zabiegał w swoich działaniach ustaw o
dawczych i praw no-duszpasterskich.

W  tych działaniach wiele m iejsca poświęcił szafowaniu i przyj
m ow ania sakram entów  świętych, zwracając szczególną uwagę na  
sakram ent Eucharystii. M ając n a  uwadze ustawodawstwo Soboru 
Trydenckiego w tym zakresie, p ragnął poprzez działalność synodal
ną, ustawodaw czą i praw no-duszpasterską uregulow ać całokształt 
spraw  związanych z w ielom a aspektam i tego sakram entu. Szeroko 
potrak tow ał sprawę odpraw iania Mszy świętej zwracając uwagę na  
właściwe usposobienie w ew nętrzne celebransów , jak  również na  
p rzestrzeganie przez nich przepisów  rubrycystycznych i liturgicz
nych, szczególnie odnośnie stosow ania form y i m aterii. Podkreślał 
obow iązek troski duszpasterskiej proboszczów  o dogodne uczestni
czenie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej przez parafian. 
O strą  walkę wypowiedział zjawisku różnych zaniedbań  i nieporze- 
strzegania przez proboszczów przepisów  praw nych i liturgicznych.

W ielka troskę ujawnił Karnkowski, gdy chodzi o korzystanie 
przez wiernych z częstej K om unii świętej. Specjalnymi rygoram i 
obwarował obowiązek przystępow ania do K om unii świętej w ielka
nocnej, akcentując tzw. iusparoeciale, a także wzywał do troski sa
k ram entalnej o chorych i um ierających, gdzie dużo m iejsca pośw ię



cił sprawowaniu i przyjm owaniu wiatyku. S tatuty synodalne zw ra
cały również uwagę n a  właściwy sposób przechowyw ania E uchary
stii i jej kult.

D ziałalność ustaw odaw cza i praw no-duszpasterska biskupa 
K arnkowskiego była w m iarę usystem atyzowana, szeroka i ca ło 
ściowa. O dnosiła się bow iem  najpierw  do działalności czysto u sta 
wodawczej, mającej n a  celu upow szechnienie i zapoznanie się 
z norm am i prawnym i odnośnie sakram entu  Eucharystii, a także 
m iała charak ter praktyczny, gdyż odnosiła się i służyła odnowie 
duszpasterstw a w duchu trydenckim  oraz przyczyniała się do p o 
znania przez duchow ieństw o zagadnień związanych z teologią m o
ralną, sakram entologią i liturgią; służyła jej ujednoliceniu i uboga
ceniu. W  tym fragm encie statutów  synodalnych oraz w innych dzia
łaniach praw no-duszpasterskich duchow ieństw o otrzym ało jed n o 
znaczne i zrozum iałe praw o oraz praktyczną pom oc przydatną 
w powstającej i kształtującej się recepcji reform y trydenckiej.

N a uwagę zasługuje szerokie oparcie uchw ał synodalnych i in 
nych aktów  praw no-duszpastersk ich  n a  dek re tach  soborowych, co 
pokazuje w ielką troskę b iskupa K arnkow skiego o w prow adzenie 
reform y trydenckiej w życie diecezji w łocław skiej. A naliza powyż
szych aktów  ustaw odaw czych i innych działań  w odniesien iu  do 
E ucharystii upow ażnia do stw ierdzenia, iż K arnkow ski pragnął, 
aby spraw ow anie i przyjm ow anie tego  sak ram en tu  odbywało się 
zgodnie z norm am i T ridentinum , tym samym poprzez swoją dzia
łalność przyczyniał się do o d rodzen ia  życia religijnego i sak ra
m entalnego.

Eucharist in the statutes after the Trident Council in the synods of the dioceses
of Wloclawek and another law-pristhood of bishop Stanislaw Karnkowski

Important and significant person in the church reform and reception the Tri
dent reform in diocese of Wiociawek is person of the bishop Stanisiaw Karnkow
ski (1567-1581), next arcbishop gnieźnieński and primate of Poland (1582-1603). 
Through his two synods of the dioceses of Wiociawek of 1568 and 1579 and ano
ther acts law-priesthood introduce the reform of Trent and increase change the fa
ce of the Włocławek Church.

Karnkowski realize, that renovation of priesthood and reparation religious life 
must to have beginning in reform of the clergy, to keep church discipline and in
struction control sacramental life. About this he take care in legislation and pasto
ral activity.



Among the rich problems of the two Wiociawek synods and another law-prie- 
sthood acts, such as The collection of the synods constitutions of 1579 and Admoni
tiones, many places Karnkowski as bishop of Wiociawek dedicated of performan
ce and receive of the sacraments in this principally the Eucharistic.

Through his law-priesthood activity Karnkowski to wish order whole question 
related with Eucharistic sacrament, his performing, receiving, keeping and cult. 
This activity was systematic wide and totality. Its refer to the activity exclusively 
law, intend to do universal of Eucharistic. This activity had practical character, be
cause to serve renovation priesthood in spirit of the Trident Council and increase 
to know through the clergy problems connected with morality theology, sacra- 
mentaly and liturgy.

Noteworthy is wide base synod resolution and another law-priesthood acts on 
the decree of Trident Council as for testify about great care of the bishop Karn- 
kowski abut introduce Trident reform in diocese Włocławek life. Analysis the abo
ve acts of law and another activity authorize to find that Karnkowski to wish that 
perform and receive this sacrament to be celebrated in harmony with Trident 
norms, thus through his activity to increase to rebirth religious and sacrament life.


