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ks. zBigniew gmurczyk

miłoSieRdzie BoŻe
W koReSPondencji BP. Antoniego PAWłoWSkiego 

z kS. michAłem SoPoĆko
teksty z komentarzem

kult miłosierdzia Bożego tworzył się na naszych oczach. Pastoralnie 
powinien on być rozpatrywany przede wszystkim w kluczu „znaków cza-
su”. choć jego historia zamyka się w okresie kilkudziesięciu ostatnich 
lat, wciąż pełna jest zagadek i nieprzewidywalnych zwrotów – wyraźnych 
Bożych interwencji. na pewno punktem zwrotnym w rozwoju tego kultu 
był wybór na stolicę Piotrową jana Pawła ii, który wyniósł do chwały 
ołtarzy apostołkę Bożego miłosierdzia – siostrę Faustynę kowalską1.

Progres kultu miłosierdzia Bożego był nierównomierny. w latach 
pięćdziesiątych XX wieku w Polsce było 128 ośrodków tego kultu2. no-
tyfikacja stolicy apostolskiej z 1959 r. wstrzymała oficjalny rozwój tego 
kultu w kościele powszechnym. Doprowadziło to do momentu, iż w an-
kiecie przeprowadzonej w diecezji włocławskiej w 1988 r. ujawniło się 
niewiele miejsc, gdzie różne formy kultu miłosierdzia Bożego były znane 
i praktykowane przez wiernych3. Beatyfikacja siostry Faustyny w 1993 r. 
i znamienna kanonizacja w jubileuszowym roku 2000 spowodowały wprost 
„eksplozję” w rozwinięciu wszystkich form tego kultu.

ks. zBigniew gmurczyk – dr teol. w zakresie historii kościoła, dyrektor 
archiwum Diecezjalnego we włocławku.

1 e. c z a c z k o w s k a, Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do 
kultu Bożego Miłosierdzia, kraków 2016, s. 5–9.

2 archiwum Diecezjalne we włocławku (arDwł), spuścizna po bp. a. Pawłowskim. 
materiały dot. kultu miłosierdzia Bożego, sygn. BpaP 420, wykaz ośrodków kultu miło-
sierdzia Bożego, k. 7–9.

3 arDwł, akta wydziału Duszpasterskiego kurii Diecezjalnej włocławskiej. kult 
miłosierdzia Bożego – odpowiedzi ankietowe (1.07.1988), b. sygn.

18(2016), s. 477–501
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udział diecezji włocławskiej w tworzeniu kultu miłosierdzia Bo-
żego kojarzony jest najczęściej z miejscem narodzin i początkowych 
lat życia heleny kowalskiej (późniejszej s. Faustyny): wsią głogowiec 
w parafii Świnice warckie. mało znany jest natomiast fakt znajomości 
bp. antoniego Pawłowskiego z ks. michałem sopoćką, zapoczątko-
wanej dydaktyczną działalnością obydwu w przedwojennym wilnie. 
obaj kontynuowali tę znajomość po wojnie poprzez korespondencję 
i spotkania w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
włocławski hierarcha na jej podstawie założył w swej osobistej kancelarii 
osobną teczkę, zatytułowaną „kult miłosierdzia Bożego”, zawierającą 
159 kart. sprawę rzeczonego kultu i Dzienniczka s. Faustyny poruszył 
także podczas kuluarowych rozmów związanych z soborem watykań-
skim ii4. niechęć części polskiego episkopatu względem spowiednika 
i kierownika duchowego s. Faustyny spowolniła na pewien czas progres 
kultu miłosierdzia Bożego5. Dlatego cennym źródłem dla zrozumienia 
tej kwestii jest korespondencja włocławskiego ordynariusza z ks. m. so-
poćką, będąca treścią niniejszego opracowania.

ukazuje ono całą korespondencję między bp. a. Pawłowskim 
i błogosławionym m. sopoćką, będącą w zasobach archiwum Diece-
zjalnego we włocławku. z jej treści jednak wynika, że nie wszystkie 
listy się zachowały. rozproszone w różnych teczkach spuścizny po 
włocławskim ordynariuszu ułożono tu w kolejności chronologicznej. 
ograniczono się do stosunkowo niewielu poprawek, zmian i uzupełnień 
tekstu tylko w miejscach, gdzie było to konieczne dla zrozumienia treści. 
cały komentarz edytorski zamieszczono w przypisach, będących dodat-
kiem opracowującego korespondencję. niektóre listy mają dołączone 
załączniki. ich treść jest bardzo interesująca, jednakże ze względu na 
ograniczone rozmiary niniejszego opracowania nie przytoczono ich in 
extenso, a jedynie fakt istnienia załączników zasygnalizowano w przypi-
sach, dzięki czemu zainteresowani mogą do nich dotrzeć w samodzielnej 
kwerendzie.

4 arDwł, spuścizna po bp. a. Pawłowskim: notatki osobiste z Vaticanum ii i „Pro me-
moria” z 15.06.1964”, sygn. BpaP 104, notatki z ii sesji soboru, k. 3; tamże, notatki osobiste 
z iii sesji soboru watykańskiego ii, sygn. BpaP 510, notatki, k. 16; z. g m u r c z y k, Sobór 
Watykański II z perspektywy Włocławka – wkład biskupa Antoniego Pawłowskiego w „aggiorna-
mento” w Kościele, w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, red. m. Białkowski, 
Toruń 2014, s. 130.

5 T e n ż e, Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Paw-
łowskiego (1951–1968), włocławek 2015, s. 124.
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i6

uwielbiony Bóg w Trójcy i miłosierdziu! Białystok, 17 iX 1953 r.

ekscelencjo,
w związku z prośbą moją, wyrażoną ustnie dn. 13 b. m. przesyłam 

kilka prac moich o miłosierdziu Bożym: 1) De misericordia Dei Deque 
eiusdem Festo instituendo; 2) o święto najmiłosierniejszego zbawicie-
la, 3) Poznajmy Boga w jego miłosierdziu, 4) godzina św. i nowenna 
o miłosierdzie Boże nad światem i 5) miłosierdzie Boże jedyną nadzieją 
ludzkości7. Tę ostatnią prosiłbym po wykorzystaniu zwrócić, bo to jest 
jedyny egzemplarz, jaki posiadam. innych prac: „miłosierdzie Boże”, 
wilno 1936, 2) „chrystus – król miłosierdzia”, Poznań 1948, 3) „mi-
łosierdzie Boże nadzieją ludzkości”, wrocław 1949 i kilka mniejszych 
[–] nie posiadam żadnego egzemplarza. załączam również maszynopis 
„Duch liturgii niedzieli Przewodniej”, który złożyłem w „Paxie”, ale 
chyba nie wydrukują8.

łączę wyrazy najgłębszej czci i całuję pierścień pasterski [–] sługa 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

ii9

uwielbiony Bóg w miłosierdziu! Białystok, 25 X 1953 r.

wasza ekscelencjo,
spieszę powinszować waszej ekscelencji objęcia osieroconej od 

paru lat Diecezji włocławskiej i przesłać swoje najszczersze i najser-
deczniejsze życzenie przeobfitych łask Bożych na tak wysokim i tak 

6 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 17.09.1953 r., 
k. 2. z wymienionych w tekście załączników w teczce znajduje się jedynie dzieło: m. s o -
p o ć k o, De Misericordia Dei Deque Eiusdem Festo Instituendo. Tractatus dogmaticus ac litur-
gicus, Varsaviae 1947, 58 s., z dedykacją: „jego ekscelencji Biskupowi Dr. a. Pawłowskiemu 
(ks. m. sopoćko) 15 iX 1953 r.” 

7 ostatnia, piąta pozycja podkreślona przez bp. a. Pawłowskiego czerwoną kredką.
8 Passus rozpoczynający się od słów „inne prace:...” zaznaczony przez bp. a. Pawłow-

skiego na marginesie dwiema pionowymi kreskami czerwoną kredką.
9 arDwł, spuścizna po bp. a. Pawłowskim: gratulacje nominacyjne (1951 r.) i ingre-

sowe (1953 r.), sygn. BpaP 122, list gratulacyjny od ks. m. sopoćki z dn. 25.10.1953 r., 
k. 140.
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bardzo odpowiedzialnym dziś stanowisku. oby najmiłosierniejszy 
zbawiciel darzył waszą ekscelencję swą ustawiczną opieką i raczył 
strzec od czyhających dziś zewsząd nieprzyjaciół. modliłem się dziś 
o to w dniu ingresu, prosząc, by ekscelencja kontynuował dzieło swego 
św. p. Poprzednika, który pierwszy wydał rozporządzenie co do uroczy-
stego obchodu niedzieli Przewodniej i następnego po niej Tygodnia 
miłosierdzia10, jak tego żądał P. jezus przez s. Faustynę, urodzoną 
w Diecezji włocławskiej (par. swinica11).

ze czcią najgłębszą całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeń-
szym sługą w chrystusie.

ks. michał sopoćko

iii12

Białystok, 12 i 1954 r.

ekscelencjo,
mam zaszczyt przedłożyć waszej ekscelencji artykuł „Duch liturgii 

niedzieli Przewodniej”, „uwagi do referatu: nowa forma nabożeństwa 
do chrystusa-króla miłosierdzia” i odpis „Protokółu zebrania komisji 
w sprawie oceny i konserwacji obrazu jezusa miłosiernego” z najpokor-
niejszą prośbą o łaskawą obronę i poparcie tego kultu na posiedzeniu 
episkopatu i w swojej Diecezji.

ze czcią największą całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeń-
szym sługą w chrystusie.

ks. michał sopoćko

10 k. r a d o ń s k i, Zarządzenie w sprawie Tygodnia ku czci Miłosierdzia Bożego z dn. 
1.02.1951 r., „wiadomości Duszpasterskie” referatu Duszpasterskiego kurii Diecezjalnej 
we włocławku, 7(1951), s. 2. Bp k. radoński zmarł przed wielkanocą (16.03.1951); trudno 
ustalić, w jakim stopniu to jedno z ostatnich jego zarządzeń zostało zrealizowane przez 
duszpasterzy w parafiach.

11 Tak nazwę parafii podaje w liście ks. m. sopoćko. Faktyczna nazwa parafii brzmi 
„Świnice”. Bp a. Pawłowski podkreślił ołówkiem słowa: „w Diecezji włocławskiej (par. 
swinica)”.

12 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 
12.01.1954 r., k. 11. Do korespondencji dołączone aneksy: „nowa forma nabożeństwa 
do chrystusa – króla miłosierdzia”, „uwagi do referatu Nowa forma nabożeństwa...”. 
w teczce na tym miejscu także Opinio de devotione erga Misericordiam divinam autorstwa 
bp. a. Pawłowskiego.
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iv13

Białystok, 28 X 1954 r.

Do
jego ekscelencji najdostojniejszego
Biskupa włocławskiego
D-ra antoniego Pawłowskiego
we włocławku

załączając przy niniejszym odpis pisma j.e. Biskupa Przemyskiego 
Franciszka Bardy w sprawie decyzji komisji głównej episkopatu co do 
kultu obrazu P. jezusa miłosiernego, wykonanego przez P. Prof. ludomira 
Śleńdzińskiego (kraków, wybickiego 6-8), wraz z protokółem oceny tegoż 
i jego fotografią, mam zaszczyt prosić waszą ekscelencję o udzielenie 
„imprimatur” na ten obraz w swojej diecezji (can. 1279)14.

ks. michał sopoćko

v15

włocławek, 24 Xi 1954 r.

wielce czcigodny księże Profesorze!
szczerym sercem podzielam radość księdza Profesora. swą wytrwa-

łością, pełnym chrześcijańskiej dobroci spokojem oraz iście apostolskim 
oddaniem się podjętej sprawie, zdołał ksiądz Profesor przezwyciężyć 
zastrzeżenia i trudności. obraz miłosierdzia Bożego, który tak bardzo 
pociąga wiernych, będzie budził wśród nich ufność w niedoli, wdzięczność 
w powodzeniu, gorliwość w służbie zbawiciela.

zrozumienie tego najwspanialszego przymiotu Bożego musi na-
pełniać sumienia odrazą do grzechu, tęsknotą za życiem w łasce; zdolne 
jest oddziaływać w duchu odnowienia wewnętrznego na jednostki, na 
rodziny, na społeczeństwa.

13 Tamże, Pismo ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 28.10.1954 r., k. 32. 
Bp a. Pawłowski dopisał ręcznie noty: „aa obraz miłosierdzia” oraz „imprimatur +aP 
20 Xi 1954”. Do korespondencji dołączone: zdjęcie obrazu jezusa miłosiernego z impri-
matur bp. a. Pawłowskiego na odwrocie; odpis pisma bp. F. Bardy do ks. m. sopoćki z dn. 
06.10.1954 r. oraz odpis protokołu z zebrania komisji dla oceny obrazu z dn. 02.09.1954 r.

14 obok dopisany i podkreślony przez bp. a. Pawłowskiego nr „1394”.
15 arDwł, sygn. BpaP 420, list bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 24.11.1954 r., 

k. 38.
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wszystkie poczynania księdza Profesora, jego trudy i wysiłki oddaję 
pod opiekę najświętszej matki miłosierdzia. niechaj ona zapewni im 
nadprzyrodzoną owocność w jak najliczniejszych zastępach wiernych. 
księdzu Profesorowi zaś niechaj przymnaża zdrowia i sił, światła i mocy 
dla dobra i dla powodzenia tak doniosłego apostolstwa.

Do wyrazów głębokiego szacunku i poważania dołączam z jak naj-
bardziej życzliwego serca pasterskie błogosławieństwo.

Bp antoni Pawłowski

P.s. uprzejmie informuję, że tego zeszytu czasopisma „orbis ca-
tholicus” nie posiada ani ks. prof. adamecki, ani Biblioteka tutejszego 
seminarium.

vi16

włocławek, 25 Xi 1954

Przewielebny
ks. Dr michał sopoćko
Profesor seminarium Duchownego 
w Białymstoku

w załatwieniu pisma z dnia 28 ub.m. udzielam „imprimatur” na 
obraz miłosiernego chrystusa Pana, według załączonego wzoru, znany 
pod ogólnie przyjętą nazwą „miłosierdzia Bożego”.

Bp antoni Pawłowski

vii17

uwielbiony Bóg w Trójcy i miłosierdziu! Białystok, 28 Xi 1954 r.

ekscelencjo,
najpokorniej dziękuję waszej ekscelencji za słowa uznania, które 

będą mi bodźcem do dalszej pracy, oraz za przychylne ustosunkowanie 
się do idei miłosierdzia Bożego, uosobionej w najmiłosierniejszym 
zbawicielu, którego obrazu fotografię przedkładam z prośbą o łaskawie 
obiecane „imprimatur”.

16 Tamże, Pismo bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 25.11.1954 r., k. 41.
17 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 28.11.1954 r., k. 39.
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ze czcią największą całuję pierścień pasterski i pozostaję oddanym 
w chrystusie najuniżeńszym sługą.

ks. michał sopoćko

viii18

Białystok, 21 i 1955 r.

ekscelencjo,
najuprzejmiej dziękuję za zaproszenie, które przyjmuję za zaszczyt, 

ale skorzystać z niego nie mogę, albowiem zarówno j.e. rektor19, jak 
i j.e. arcybiskup20 (czujący się lepiej) nie udzielili mi pozwolenia ze 
względu na wykłady. mam bowiem codziennie po 2–3 wykłady, a w razie 
wyjazdu opuściłbym 8, których przełożyć nie można21.

ze czcią największą całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeń-
szym sługą w chrystusie.

ks. michał sopoćko

iX22

Białystok, 23 ii 1957 r.

ekscelencjo,
mam zaszczyt zwrócić się z gorącą prośbą o wystąpienie do ojca 

świętego z podaniem o zatwierdzenie kultu miłosierdzia Bożego w nie-
dzielę Przewodnią z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami 
dla Diecezji włocławskiej. Prośbę swoją motywuję tym, że ojciec św. 
poddał taką sugestię jeszcze za życia św.p. arcybpa r. jałbrzykowskie-
go, który ją zbagatelizował. Były generał oo. marianów św. p. Bp Bu-
czys był w bliskich stosunkach z Piusem Xii i dokładnie informował 

18 arDwł, spuścizna po bp. a. Pawłowskim: kancelaria prywatna. korespondencja 
z 1955 r., sygn. BpaP 402, list od ks. m. sopoćki z dn. 21.01.1955 r., k. 8.

19 Bp władysław suszyński, sufragan białostocki.
20 abp romuald jałbrzykowski, ordynariusz białostocki.
21 Bp a. Pawłowski interweniował w tej sprawie u rektora bp. w. suszyńskiego. Ten 

odpisał, usprawiedliwiając się decyzjami ordynariusza archidiecezji abp. r. jałbrzykowskiego. 
zob. arDwł, sygn. BpaP 402, list od bp. w. suszyńskiego z dn. 30.01.1955 r., k. 26.

22 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 23.02.1957 r., 
k. 46. Podkreślenia dokonane czerwonym długopisem – prawdopodobnie zaznaczone przez 
bp. a. Pawłowskiego lub jego kapelana.
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Papieża o powstaniu i rozwoju nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. 
obecny generał marianów o. mroczek, były mój współpracownik 
w warszawie na Bielanach i marymoncie, z polecenia Bpa Buczysa 
napisał do mnie list z zaznaczeniem, że gdyby arcybp wileński lub 
ktokolwiek z ordynariuszy zwrócił się do stolicy apostolskiej o za-
twierdzenie uroczystości miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę 
po wielkanocy dla swojej diecezji, ojciec św. gotów jest to uczynić. 
list ten oddałem św.p. abp-owi jałbrzykowskiemu, który z niego 
skorzystać nie chciał, – a mnie za życia jego nie wypadało zwrócić się 
gdzieindziej i czynię to dopiero teraz. znając przychylność waszej 
ekscelencji do tego kultu, ośmielam się prosić o łaskawe skorzystanie 
z tej możliwości. 

historia innych kultów (np. Bożego ciała, serca P. jezusa itp.) 
wskazuje, że one się rozpoczynały publicznie od jednej diecezji, a po-
tem dopiero rozszerzały się na inne. jaka to byłaby radość dla wszyst-
kich, by tą pierwszą diecezją była włocławska, w której przyszła na 
świat i spędziła swoje dzieciństwo św.p. siostra Faustyna. ośmielam 
się załączyć podanie do ojca św., jakie obecnie czciciele miłosierdzia 
Bożego23 podpisują i odsyłają do rzymu. gdyby takie podania wpłynęły 
od każdej parafii Diecezji włocławskiej z licznymi podpisami i zostały 
zaakceptowane i przesłane przez waszą ekscelencję do rzymu, prze-
czuwam, że ojciec św. chętnie by je przyjął i uroczystość tę zatwierdził. 
Przepraszam za śmiałość i ze czcią największą całuję ręce [–] sługa 
uniżony w chrystusie

ks. michał sopoćko

załącznik do iX24

ojcze ŚwięTy,
niżej podpisani, ścieląc się do stóp waszej ŚwiąToBli-

woŚci, w imieniu wszystkich wiernych w Polsce najpokorniej błagają 
o zatwierdzenie uroczystości miłosierdzia Bożego w pierwszą nie-
dzielę po wielkanocy z odpustem zupełnym pod zwykłymi warun-
kami. Pragnęlibyśmy wielbić Boga w jego miłosierdziu w tym dniu 
publicznie, w którym już to czynimy prywatnie, by wyrazić wielką 

23 Dopisane odręcznie: „w kraju i poza krajem”.
24 arDwł, sygn. BpaP 420, załącznik do listu ks. m. sopoćki z dn. 23.02.1957 r., k. 47.
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wdzięczność naszą za nieskończone miłosierdzie Boże, tak obficie 
zlewające się na nas dotychczas, oraz – bezgraniczną ufność, że tylko 
Bóg miłosierny może się nad ludzkością zlitować i wyprowadzić ją 
z obecnego chaosu.

X25

Białystok, 24 ii 1957 r.

e k s c e l e n c j o, najdostojniejszy arcypasterzu,
wczoraj wysłałem list do waszej ekscelencji z najpokorniejszą 

prośbą o wystąpienie do stolicy apostolskiej w sprawie zatwierdzenia 
uroczystości miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po wielkanocy 
dla Diecezji włocławskiej. nawiązując do niego ośmielam się załączyć 
przy niniejszym maszynopis „wielbimy Boga w jego miłosierdziu”, 
w którym znajduje się w pierwszej części obszerniejsze uzasadnienie tej 
prośby. Ten maszynopis skierowałem do wydawnictwa „albertinum” 
w Poznaniu, które umieściło go w planie wydawnictw na rok bieżący 
i o ile otrzyma zgodę „kontroli Prasy” może go wyda. jeszcze nie 
mam „imprimatur” władzy kościelnej. Dlatego najpokorniej proszę 
waszą ekscelencję o udzielenie mi „imprimatur” na tę pracę, o ile na 
to zasługuje.

mam liczne dowody na to, że ojciec św. bardzo się interesuje kul-
tem miłosierdzia Bożego i nawet jak gdyby wyczekuje inicjatywy od 
któregoś z j.e. ordynariuszy. Pisało o tym kilka osób z rzymu, a między 
innymi matka gener. ss. zmartwychwstanek, jak mówiła mi Przełożona 
Prowincjalna tego zgromadzenia. wystąpienie św.p. kard. hlonda 
w r. 1947 w tej sprawie nie miało charakteru prośby o ustanowienie 
uroczystości wspomnianej, albowiem on – jak mówił – złożył tylko 
mój traktat „De misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo” 
w św. kongregacji obrzędów do rozpatrzenia. wobec tego ewentu-
alne wystąpienie waszej ekscelencji w tej sprawie byłoby pierwsze 
i jestem mocno przeświadczony, że będzie mile przyjęte i załatwione 
pozytywnie.

wspomniany traktat „De misericordia Dei...”, jak teraz widzę – 
niepotrzebnie zawierał projekt nowej mszy św. i zmianę w officium na 
niedzielę Przewodnią. zrobiłem to na polecenie św.p. kard. hlonda, ale 

25 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 24.02.1957 r., k. 48.
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teraz tego bardzo żałuję. obecnie kongregacja na to się nie zgodzi; może 
to będzie rzeczą aktualną dopiero za lat kilkadziesiąt. zresztą nie jestem 
specjalistą od układania nowych formularzy mszy św. czy oficjum i przy-
puszczam, że mój projekt nigdy nie przejdzie. nawet zmiana w liturgii tej 
niedzieli jest zupełnie zbyteczna, albowiem dotychczasowa jest zupełnie 
odpowiednia do wielbienia Boga w miłosierdziu, jak to wykazuję w załą-
czonym maszynopisie. żadnych zmian w liturgii niedzieli Przewodniej nie 
trzeba dla kultu miłosierdzia Bożego. – Biorąc to wszystko pod uwagę, 
ośmielam się jeszcze raz usilnie prosić waszą ekscelencję o pozytywne 
ustosunkowanie się do tej tak aktualnej obecnie sprawy. nadmieniam 
jeszcze, że Pius iX dekretem z dnia 8 V 1853 r. zatwierdził uroczystość 
mił. Bożego na pierwszą niedzielę po Bożym ciele dla kilku diecezji 
w hiszpanii. ze czcią największą całuję pierścień pasterski i pozostaję 
uniżonym sługą w chrystusie

ks. michał sopoćko

Xi26

Białystok, 30 iV 1958 r.

e k s c e l e n c j o, najdostojniejszy arcypasterzu,
załączam przy niniejszym odpis „oświadczenia” jego ekscelencji 

arcybiskupa antoniego Baraniaka w sprawie stosunku jego eminen-
cji św.p. kardynała augusta hlonda do kultu miłosierdzia Bożego, 
a w szczególności mocno kwestionujące autorstwo modlitwy o beaty-
fikację siostry Faustyny. matka ksawera ze zgromadzenia ss. matki 
Boskiej miłosierdzia przysięga, że otrzymała tę modlitwę od św.p. kar-
dynała hlonda.

mam zaszczyt pokornie prosić waszą ekscelencję łaskawie mię za-
wiadomić, czy j.e. arcybp Baraniak nie przysłał swego „oświadczenia”? 
jeżeli tak, to znaczy przesłał do wszystkich j.e. ordynariuszy i wówczas 
będę musiał rozesłać im swoje wyjaśnienie.

ze czcią największą całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeń-
szym i najoddańszym sługą w chrystusie.

ks. michał sopoćko

26 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 30.04.1958 r., k. 62. list 
zawiera dwa załączniki: odpis oświadczenia abp. a. Baraniaka z dn. 15.03.1958 r. oraz odpis 
wyjaśnienia ks. m. sopoćki z dn. 26.03.1958 r., wysłanego do abp. a. Baraniaka.
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Xii27

włocławek, 14 V 1958 r.

szanowny i Drogi księże Profesorze!
najpierw pragnę serdecznie podziękować za łaskawy przyjazd do 

włocławka i przeprowadzone konferencje o miłosierdziu Bożym. mam 
nadzieję, że rzucone ziarno będzie kiełkować w duszach i przyniesie 
plon czasu swego. Proszę nam wybaczyć niedociągnięcia, jakie mogły się 
zakraść do strony organizacyjnej.

jednocześnie uprzejmie zaznaczam, że jak dotąd nie otrzymałem 
„oświadczenia” j.e. ks. arcybiskupa Baraniaka. z okazji mego naj-
bliższego pobytu w Płocku postaram się zorientować co do jakichś bliż-
szych szczegółów. gdybym miał jakąś wiadomość bardziej rzeczową, nie 
omieszkam przekazać jej księdzu Profesorowi.

wyrazy głębokiego szacunku i szczerej wdzięczności łączę z życze-
niem, żeby apostolska praca księdza Profesora budziła wśród wiernych 
jak największą gorliwość w szerzeniu ufności względem miłosierdzia 
Bożego.

Bp antoni Pawłowski

Xiii28

uwielbiony Bóg w Trójcy i miłosierdziu! Białystok, 22 iii 1959 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
z okazji Świąt wielkanocnych proszę przyjąć ode mnie najszczersze 

życzenia przeobfitych łask Bożych.
Dekret św. oficjum w sprawie mił. B. nie był dla mnie niespodzianką, 

albowiem przepowiedziała to św.p. siostra Faustyna, a od paru lat nad-
chodziły wieści z rzymu o tym usiłowaniu pewnych czynników, którym 
sprzeciwiał się św.p. Pius Xii. Przyczyny tego były: pewne nieścisłości 
dogmatyczne w Dzienniku s. F., kolory narodowe na obrazie oraz brak 
poparcia przez najdostojniejszy episkopat. jestem dobrej myśli i wierzę, 

27 Tamże, list bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 14.05.1958 r., k. 67. w lewym 
górnym rogu dopiski bp. a. Pawłowskiego: „aa 6 Vi 1958”, „po wizycie w Płocku”.

28 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 22.03.1959 r., k. 68. Po 
prawej stronie u góry dopisek bp. a. Pawłowskiego: „26 iii 1959 r. wraz z życzeniami” – 
prawdopodobnie dotyczy odpowiedzi hierarchy na ten list.
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że kult mił. B., oczyszczony od ludzkich pierwiastków jeszcze bardziej 
się spotęguje i pogłębi.

łączę ucałowanie pierścienia pasterskiego i proszę o błogosławień-
stwo [–] najuniżeńszy sługa w chrystusie

ks. michał sopoćko

Xiv29

Białystok, 10 Vi 1959 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
z okazji zbliżających się imienin waszej ekscelencji proszę przyjąć 

ode mnie najszczersze życzenie przeobfitych łask Bożych.
w odpowiedzi na „gravissimum monitum” św. officium w londynie 

ukazała się praca moja30 „miłosierdzie Boga w dziełach jego” in 8° str. 224, 
która dowiodła jak źle jest poinformowany watykan o kulcie mił. B., który 
się nie opiera na objawieniach prywatnych, ale publicznym, a ja już od 
10 lat o objawieniach s. F. nie mówię i nie piszę. na żądanie firmy wczoraj 
wysłałem upoważnienie na ii wydanie tej pracy i tłumaczenie na języki obce. 
niestety przysłali mi tylko parę egz. (wydanie b. ozdobne i staranne) i nie 
mogę przesłać waszej ekscelencji; posłałem tylko j.em. ks. Prymasowi31.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

Xv32

Białystok, 21 Xii 1960 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
Proszę przyjąć ode mnie najszczersze życzenie obfitych łask Bożych 

„w sprawowaniu poselstwa Bożego” z okazji radosnych Świąt Bożego 
narodzenia i nowego 1961 roku.

29 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 10.06.1959 r., k. 69.
30 od tego miejsca aż do końca ustępu fragment zaznaczony czerwoną kredką przez 

bp. a. Pawłowskiego.
31 w tym miejscu kończy się zaznaczenie.
32 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 21.12.1960 r., 

k. 70.



490

jednocześnie33 zwierzam się ze smutnego spostrzeżenia, że teologowie 
u nas boją się teraz mówić o miłosierdziu Bożym. Posłałem kilka artykułów 
do redakcji „Przewodnika katolickiego” i „ruchu Bibl. i lit.” o miłos. B. 
w oparciu wyłącznie o Pismo św. i liturgię i otrzymałem odpowiedź, że 
„sprawa jeszcze nie dojrzała”. obawiam się, że potem będzie można za 
późno o tym pisać. załączam odpis artykułów z „revista del clero italia-
no”34, z których wynika, że tam nie uważają tego za sprawę niedojrzałą.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie35.

ks. michał sopoćko

Xvi36

Białystok, 1 X 1961 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
najpokorniej dziękuję za pamięć i życzenia, a najbardziej za błogo-

sławieństwo pasterskie.
kult Boga w miłosierdziu rozwija się za granicą, jak tego dowodzą 

wydawnictwa w różnych językach. między innymi w londynie wyszły moje 
prace „miłosierdzie Boga w dziełach jego” w 3ch tomach i modlitewnik 
„wielbijmy Boga w miłosierdziu”, ale trudno sprowadzić do kraju.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najoddańszym.

ks. michał sopoćko

Xvii37

włocławek, 4 i 1963 r.

Pro memoria co do mego stanowiska w nauce o miłosierdziu Bożym
(votum separatum)

Podstawą dla sformułowania tezy o miłosierdziu Bożym jest dla mnie 
nauka św. Tomasza z akwinu, w opracowaniu o. jacka woronieckiego. 

33 od tego miejsca rozpoczyna się zaznaczenie uczynione przez bp. a. Pawłowskiego na 
marginesie, gdzie dopisał „nr”, „3 i 1961 r.” – prawdopodobnie data odpowiedzi.

34 w teczce przy liście brak załącznika.
35 w tym miejscu kończy się zaznaczenie.
36 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 

01.10.1961 r., k. 76.
37 Tamże, Pismo bp. a. Pawłowskiego z dn. 04.01.1963 r., k. 86.
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uzasadnienie dla niej odnajduję w bardzo licznych tekstach starotesta-
mentalnych i w całej idei „sługi Bożego” rozsnutej zwłaszcza przez izaja-
sza Proroka. wcielenie syna Bożego i jego zbawcza śmierć jest dziełem 
miłosierdzia, pod tym względem naświetlonym szczególnie gruntownie 
przez św. Pawła. wywody o chrystologicznym ujęciu miłosierdzia Bożego 
opieram w szczególności na enc. Piusa Xi „miserentissimus redemp-
tor”. nieprzebrane wprost jest bogactwo odpowiedniego materiału pa-
trystycznego, liturgicznego, oraz z dzieł ascetycznych, hagiograficznych 
i z publikacji homiletycznych.

Przejściem do mariologicznych naświetleń nauki o miłosierdziu 
Bożym jest często rozbrzmiewające w naszych ustach wezwanie „matka 
miłosierdzia”. w tym tytule uznaję nie tylko znaczenie czynnościowe, 
a więc jako Pośredniczka upraszająca nam miłosierdzie; uznaję głębsze 
podłoże ontyczne w znaczeniu matki piastującej na swych dłoniach 
Tego, który dla nas jest okazaniem miłosierdzia Bożego. Podobnie do 
wyrażenia matka wcielonej mądrości Bożej uważam, że można mówić 
matka wcielonego miłosierdzia Bożego. w tym ujęciu tłumaczę zwrot 
„służebnica Pańska” w ustach maryi, który uważam za paralelny do 
mesjanicznego ebed jahve.

Przez maryjne ujęcie nauki o miłosierdziu Bożym uzyskuję oparcie 
liturgiczne w święcie proaliquibus locis z dnia 16 listopada. ikonograficz-
nym wyrazem będzie obraz, jaki mi dostarczono w rzymie z podpisem 
mater misericordiae (co do którego ze względów taktycznych będę 
pomijał jego charakter lokalny tzn. ostrobramski). Podpis będzie matka 
miłosierdzia – ufnością moją. Dla kultu miserentissimi redemptoris 
zamierzam obrazek tej treści: ołtarzyk z wystawionym w monstrancji naj-
świętszym sakramentem (zgodnie z liturgicznymi przepisami) i podpis: 
jezu (w hostii utajony) ufam Tobie.

z powyższego wynika, że nie mówię o kulcie miłosierdzia Bożego, lecz 
o głoszeniu, przepowiadaniu, sławieniu miłosierdzia Bożego. w szcze-
gólności nie ma mowy w przedstawionym ujęciu o liturgicznym kulcie 
miłosierdzia Bożego ani o święcie liturgicznym. nie ma powoływania 
się na jakiekolwiek objawienia prywatne, w szczególności zaś unikam 
wzmianki jakiejkolwiek o s. Faustynie. Do przedstawionego ujęcia zgoła 
nie odnosi się notyfikacja św. oficjum z 1959 r.

apostolstwo w sprawie miłosierdzia Bożego uważam za swój obowią-
zek i za konieczność chwili wobec stwierdzonego całkowitego unikania 
w poważnych ośrodkach katolickich jakiejkolwiek wzmianki o miłosier-
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dziu Bożym. wobec tego, że nauka o miłosierdziu Bożym jest czymś 
istotnym dla chrześcijaństwa jej unikanie powoduje zarysowywanie się 
jakiejś niewłaściwej swoistej koncepcji „nadczłowieczeństwa”.

Bp antoni Pawłowski

Xviii38

Białystok, 19 i 1963 r.

wasza ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
Przyszło mi na myśl posłać waszej ekscelencji fotografię obrazu naj-

miłosierniejszego zbawiciela, wykonanego przez Prof. ludomira Śleńdziń-
skiego, a zaakceptowanego przez komisję gł. episkopatu (5 X 1954 r.) 
jako opartego na ewangelii (jan 20,19nn.). może się przyda do soboru.

jednocześnie pokornie proszę o słówko odpowiedzi w sprawie Pro-
logu do traktatu, o ile to jest rzeczą możliwą.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

XiX39

włocławek, 23 i 1963 r.

szanowny i Drogi księże Profesorze!
Przynaglony listem z dnia 19 b.m. nie bez dużego wysiłku z mej strony 

przeczytałem traktat wiadomy. zasięgnąłem również opinii jednego z ka-
płanów o dużym wyrobieniu teologicznym. niestety, zgodni jesteśmy w tym, 
że traktat nasuwa zastrzeżenia. jedne z nich są rzeczowe, inne formalne. 
nie ulega wątpliwości, że tłumaczenie jest robione pośpiesznie, język ła-
ciński nie jest wykończony. Przy znajomości języka polskiego i omawianej 
kwestii można się domyśleć, o co chodzi. lecz traktat jest przeznaczony 
dla środowisk zagranicznych. w tym stanie będzie robił złe wrażenie.

ograniczę się do trzech szczegółów.
nie mogę się zgodzić na nowennę, która by miała się zaczynać 

w wielki Piątek i trwać do niedzieli Przewodniej.

38 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 19.01.1963 r., k. 87.
39 Tamże, list bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 23.01.1963 r., k. 90.
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str. 8 maszyn. p. 4 a) chyba przy przepisywaniu coś opuszczono. 
Tak jak jest nie może zostać. Do naturalnego poznania Boga nie można 
włączać elementów z nauki o Trójcy Św.

Tak po łacinie mówić nie można: dissolutio animarum (s. 33, pierw-
sze słowa u góry); affluens jako zbędny (s. 36 w. 3 od góry); uti ecclesia 
schismatica s. 35 akapit 3 cały do przerobienia.

nie jestem powołany do pisania recenzji czy oceny. w tym jednak 
stanie rzeczy prologium jest nieaktualne. Powiem szczerze. w opracowa-
niu pominięte jest tylko wspominanie s. Faustyny, reszta pozostaje. już 
w wilnie, w okresie wspólnej naszej pracy dałem wyraz swemu stanowi-
sku co do niejednego szczegółu tak właśnie ujętej nauki o miłosierdziu 
Bożym. może zdołam znaleźć czas, żeby samemu moje ujęcie opracować. 
Proszę się o to modlić. choć różnica w tym co odsyłam, a w tym co w tej 
sprawie myślę, jest. wszystko jednak w trosce o należyte ujęcie nauki 
kościoła będę czynił. i to powinno nas łączyć.

Bp antoni Pawłowski40

XX41

Białystok, 29 i 1963 r.

ekscelencjo,
w traktacie „De misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo”, 

napisanym w r. 1940 i wydanym w Detroit u.s.a. a następnie w warszawie 
1947 przez j.em. kardynała hlonda na str. 29 w. 14 z góry po wzmiance 
o przeżyciach s. F. dodałem: „attamen in omnibus his ex toto corde iudicio 
ecclesiae humillime me subicio et ante eius decisionem factis superius 
allatis fidem tantum humanam tribuo. Persvasionem de necessitate spe-
cialis cultus Dei miserentis tam privati quam publici per institutionem festi 
huius nominis Dominica in albis non a visionibus Faustinae, quae tantum 
occasion erant, sed ex profundis deliberationibus studiisque, quae hoc loco 
insolitis temporibus et in valde arduis circumstantiis tantum valde breviter 
honorem mihi duco apponere, adeptus sum” – z powyższego wynika, że 
nigdy działalności swej na przeżyciach s. F. nie opierałem i nie opieram, 
a tylko o nich wspominałem, a od lat już dwunastu i nie wspominam. nie 

40 na końcu listu sporządzony odręcznie dopisek: „odesłany maszynopis: De Deo in 
misericordia eius celebrando: str. 99”.

41 arDwł, sygn. BpaP 420, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 29.01.1963 r., k. 88.
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widzę innego sposobu ujęcia tego kultu, jak tylko w oparciu o Pismo Św., 
Tradycję i liturgię, co też i uczyniłem w przedłożonym waszej ekscelencji 
traktacie, który posłałem do najwybitniejszych w rzymie klasyków w celu 
skorygowania. ma się on ukazać w druku do przyszłej sesji soboru z „impri-
matur” lub jako manuskrypt obok innych dzieł kilku autorów (P. Vivaldelli, 
chróściechowski itd.) w różnych językach; wszystkie w celu publicznego 
uwielbienia Boga w jego miłosierdziu. sytuacja międzynarodowa żąda 
naszej czynnej postawy, by ludzkość zwróciła się do jedynego ratunku dla 
niej – do nieskończonego miłosierdzia Bożego.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

XXi42

Białystok, 8 Vi 1964 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
17 b.m. we środę o g. 11 obchodzę 50-lecie kapłaństwa wraz z 7-miu 

uczniami swymi, którzy święcą 25-lecie pracy w winnicy Pańskiej. mam 
zaszczyt uprzejmie prosić waszą ekscelencję zaszczycić tę uroczystość 
swoją obecnością.

z okazji zbliżających się imienin waszej ekscelencji proszę przyjąć 
ode mnie najszczersze życzenie obfitych łask Bożych.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

XXii43

włocławek, 17 Vi 1964 r.

Przewielebny i Drogi księże Profesorze!
Pięćdziesiąta, jubileuszowa i złota rocznica święceń kapłańskich, to 

naprawdę wspaniały dar Bożej Dobroci, ogromna łaska i wyróżnienie. 

42 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 08.06.1964 r., k. 92. Pierwszy 
ustęp tekstu podkreślony i dodatkowo zaznaczony różową kredką na marginesie dwiema 
pionowymi liniami.

43 arDwł, sygn. BpaP 420, list bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 17.06.1964 r., k. 94.
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Tyle lat wiernej i tak owocnej służby Bogu przy ołtarzu, na ambonie, na 
katedrze profesorskiej i przy pracy pisarskiej.

złotej rocznicy księdza jubilata towarzyszą tak poważne osiągnięcia, 
zasługi i wysiłki w szerzeniu królestwa Bożego, pracy dla kościoła, diecezji 
i dobra dusz.

wśród tych przelicznych Bogu wiadomych dokonań i zasług księdza 
Profesora jaśnieje w jego działalności kapłańskiej wyjątkowe zrozumienie 
idei miłosierdzia Bożego, głęboko przemyślane i przeżyte, wnikliwie poda-
wane w żywym słowie, w licznych artykułach i dziełach wydawanych w kraju 
i za granicą. wielu kapłanom i duszom wiernych dopomógł ksiądz Profesor 
do odkrycia głębokości, szerokości i wysokości Bożego miłosierdzia.

nie mogąc osobiście przybyć na uroczysty Dzień do Białegostoku zapew-
niam o swej duchowej łączności. za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, których 
doznał ksiądz jubilat, będę razem z nim dziękował Bożemu sercu jezusa 
i najlepszymi uczuciami łączył się z Dostojnym gronem, które go otacza.

z głębi serca życzę, by Dobry Bóg na długie lata zachował cenne zdrowie 
księdza Profesora i dał mu doczekać diamentowego jubileuszu kapłaństwa. 
całą duszą przekazuję księdzu jubilatowi swe biskupie błogosławieństwo.

Bp antoni Pawłowski

XXiii44

Białystok, 24 Vi 1964 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
najpokorniej dziękuję waszej ekscelencji za łaskawie nadesłane mi 

życzenia z arcypasterskim błogosławieństwem na rocznicę 50-ą mego 
kapłaństwa.

ks. michał sopoćko

XXiv45

Białystok, wielkanoc 1966 r.

e k s c e l e n c j o, najdostojniejszy arcypasterzu,
z okazji wesołych Świąt zmartwychwstania Pańskiego i millenium 

chrześcijaństwa Polski proszę przyjąć ode mnie najszczersze życzenie 

44 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 24.06.1964 r., k. 95.
45 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z okazji wielkanocy 1966 r., k. 102.
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zdrowia i obfitych łask Bożych, o które co dzień błagam miłosierdzie 
Boże, a któremu Polska zawdzięcza wszystko, czym była i czym będzie.

w związku z trudnościami, jakie ostatnio powstały w realizowaniu 
zbożnych zamiarów, jestem zmuszony najpokorniej prosić waszą eksce-
lencję o zwrócenie się do najmiłosierniejszego zbawiciela i przyczynić się 
skutecznie do podniesienia jego kultu w niedzielę Przewodnią zgodnie 
z duchem liturgii oraz do aprobaty obrazu tegoż, przyjętego już przez 
komisję główną episkopatu Polski dn. 5 X 1954 r., który nawiązuje do 
liturgii niedzieli Białej, przedstawiając zbawiciela w uroczystym momen-
cie ustanowienia sakramentu Pokuty – sakramentu miłosierdzia Bożego. 
Śmiem twierdzić z całą pewnością, że ludzkość nie zazna uspokojenia, 
dopóki się nie zwrócimy z ufnością do miłosierdzia Bożego.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

XXv46

kuźnica (hel), 23 Viii 1966 r.

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
mam zaszczyt pokornie prosić waszą ekscelencję o poparcie na 

konferencji episkopatu podania mego, jakie złożyłem na ręce jego 
eminencji, w którym proszę o przyjęcie w 2-ch egzemplarzach obrazu 
najmiłosierniejszego zbawiciela w momencie ustanowienia sakramentu 
pokuty (jan 20,19–23), przyjętego do świątyń przez komisję główną 
episkopatu Polski dn. 5 X 1954 roku. nie ośmielając się nic sugerować 
wyraziłem tylko myśl swoją, by jeden obraz z nadpisem łacińskim „Pax vo-
bis!” złożyć w darze ojcu Św., a drugi z nadpisem polskim „Pokój wam!” 
po zaaprobowaniu przez stolicę apostolską zachować dla kraju tak 
spragnionego prawdziwego pokoju w ojczyźnie naszej i na świecie.

jednocześnie donoszę, że dopiero teraz otrzymałem dokument, stwier-
dzający niesłuszność i bezpodstawność zarzutów ciężkich przeciwko mnie 
przez j.e. arcybpa a. Baraniaka, skutkiem których nastąpiło zawieszenie 
kultu miłosierdzia Bożego i „gravissimum monitum” udzielone mi przez 
św. oficjum Dekretem z dn. 19 Xi 1958 roku. ks. julian chróściechowski 

46 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 23.08.1966 r., k. 101. Do 
listu dołączony załącznik: odpis oświadczenia ks. j. chróściechowskiego z dn. 22.03.1966 r.
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– marianin – w oświadczeniu z dn. 20 marca r.b. stwierdza, że to on wydał 
i tłumaczył na obce języki broszurkę pod moim nazwiskiem bez poro-
zumienia ze mną oraz wprowadził tam pewne zmiany, za które j.e. abp 
a. Baraniak oskarżył mię wbrew moim wyjaśnieniom przed św. oficjum, 
biorąc na siebie całą odpowiedzialność. odpis tego oświadczenia prze-
słałem jego eminencji i j.e. arcybpowi Baraniakowi, spodziewając się, 
że sprawiedliwości stanie się zadość. Przypuszczając, że te sprawy będą 
poruszone na konferencji ośmieliłem się waszą ekscelencję uprzedzić 
i pokornie prosić o poparcie.

ze czcią należną całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym 
sługą w chrystusie.

ks. michał sopoćko

XXvi47

30 Viii 1966 r.

ekscelencjo,
chciałem osobiście prosić waszą ekscelencję o poparcie mej prośby 

na konferencji, o której wspomniałem w liście wysłanym przed paru dnia-
mi. w tym celu w piątek ubiegły byłem w włocławku, a dziś przybyłem 
na żelazną, niestety, na próżno. Pozwolę tedy w paru słowach jeszcze 
wyjaśnić, o co chodzi. w r. 1954 komisja gł. episkopatu zaaprobowała 
do świątyń obraz najmił. zbawiciela w momencie ustanowienia sakra-
mentu pokuty. w r. 1958 j.e. abp Baraniak w oświadczeniu z dn. 15 iii 
1958 r. oskarżył mię przed św. oficjum, że podaję kłamliwe wiadomości 
o stosunku j.em. kard. hlonda do tego obrazu i kultu mił. B. wobec 
tego św. oficjum Dekretem (nigdzie nie ogłoszonym) kult ten zawiesiło, 
a mnie udzieliło „gravissimum monitum”. obecnie otrzymałem oświad-
czenie ks. juliana chróściechowskiego (marianina) – którego odpis 
przy niniejszym załączam, stwierdzające moją w tej sprawie niewinność 
i bezpodstawność zarzutów. w podaniu do konferencji episkopatu 
proszę o przyjęcie 2ch obrazów z tym, by jeden z nadpisem łacińskim 
złożyć w darze ojcu św., a drugi z polskim zatrzymać dla kraju z błogo-
sławieństwem apostolskim. chodzi więc o to, by te obrazy konferencja 
przyjęła na własność i prosiła stolicę ap. o zaakceptowanie kultu najmi-
łosierniejszego zbawiciela w niedzielę Przewodnią bez żadnych zmian 

47 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z dn. 30.08.1966 r., k. 91–91v.
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w liturgii, która dostatecznie mówi o miłosierdziu zbawiciela, a obraz 
jest poglądowym komentarzem do liturgii dnia tego.

ze czcią całuję pierścień pasterski.

ks. michał sopoćko

XXvii48

włocławek, 26 iX 1966 r.

czcigodny księże Profesorze!
wobec nadchodzącego dnia imienin śpieszę wyrazić me najserdecz-

niejsze życzenia. miłosierdzie Boże niechaj przeprowadza swe dzieło 
pokuty i ufności wśród ludu Bożego i wśród wszystkich ludzi. ofiarne 
wysiłki księdza Profesora apostołującego w tej tak doniosłej sprawie 
niechaj się cieszą uznaniem i owocnością nadprzyrodzoną.

w swoim czasie otrzymałem pismo z dnia 23 ub.m. wysłane z kuźnicy 
na helu i list odręczny oraz załączniki. sprawa jednak nie była rozpatry-
wana na konferencji episkopatu.

Bp antoni Pawłowski

XXviii49

e k s c e l e n c j o, najdostojniejszy arcypasterzu,
najpokorniej dziękuję za pamięć, życzenia, a szczególnie za błogo-

sławieństwo Pasterskie, które dodaje mi siły i wytrwałości.
mówił mi j.e. Bp Dąbrowski, że z braku czasu podanie moje nie było 

rozpatrywane na ostatniej konferencji, ale wejdzie w porządek dzienny 
na jednej z następnych. niektórzy jj.ee. nie będą popierać tej sprawy, 
a nawet będą przeciwnicy (abp kominek, abp Baraniak, abp wojtyła) 
ten ostatni uważa, że dopóki się nie skończy proces informacyjny s. F. nie 
trzeba poruszać sprawy kultu mił. Bożego. ale te sprawy są od siebie 
zupełnie niezależne i kult najmiłosierniejszego zbawiciela, o który się 
obecnie ubiegamy na niedzielę Przewodnią, oparty jest wyłącznie na 
Piśmie św., Tradycji i liturgii, nie wprowadzając żadnych zmian w niej. 
gdy ojciec św. tak zabiega o pokój, może ten obraz pomoże mu w tych 

48 Tamże, list bp. a. Pawłowskiego do ks. m. sopoćki z dn. 26.09.1966 r., k. 103.
49 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z 1966 r. (po 26.09), k. 104. Post-

scriptum zaznaczone przez bp. a. Pawłowskiego czerwoną kredką na marginesie.
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zabiegach. Przedstawia on chrystusa przychodzącego ze słowami „Pokój 
wam” w momencie ustanowienia sakramentu Pokuty. ośmielam się o tym 
wspomnieć, prosząc usilnie waszą ekscelencję o łaskawe podkreślenie 
tego momentu, bo przypuszczam, [że] od tego będzie wszystko zależeć.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą 
w chrystusie.

ks. michał sopoćko

P.s. zbieram materiał o ks. Prałacie karolu lubiańcu zamordowanym 
przez okupantów w r. 1942 w lesie koło mołodeczna. Ponoć źródła o nim 
znajdują się w Bibliotece seminaryjnej we włocławku, gdzie je zostawił 
św.p. ks. nawrocki. wybieram się tam poszperać, ale chciałbym poroz-
mawiać z waszą ekscelencją w znanych sprawach. Prosiłbym łaskawie 
mię powiadomić, kiedy można będzie go zastać.

XXiX50

ekscelencjo, najdostojniejszy arcypasterzu,
z okazji Świąt wielkanocnych proszę przyjąć ode mnie najszczersze 

życzenie zdrowia i obfitych łask Bożych.
jego eminencja powiadomił mię, że na konferencji episkopatu dn. 

21 listopada nic nie postanowiono w sprawie przedłożonych obrazów 
najmiłos. zbawiciela. uprzejmie proszę o radę, czy mam te obrazy zabrać 
i zgodnie z radą j.e. abpa kominka przesłać je samemu do ojca św., czy 
zaczekać aż konferencja episkopatu poweźmie decyzję.

ze czcią całuję pierścień pasterski i pozostaję najuniżeńszym sługą.

ks. michał sopoćko

StReSzczenie

historia kultu Bożego miłosierdzia pełna jest wciąż tajemnic i nieoczekiwanych 
zwrotów. nie rozwijał się on równomiernie w kościele powszechnym – zwłaszcza 
notyfikacja Świętego oficjum z 1959 r., zabraniająca użycia form przekazanych przez 
s. Faustynę kowalską, spowolniła na pewien czas progres tego kultu. Ten trudny dla 
ks. michała sopoćki – propagatora kultu Bożego miłosierdzia – okres odzwierciedla 
jego korespondencja (1953–1967) z bp. antonim Pawłowskim, kolegą z lat działalności 
w przedwojennym wilnie. zgromadzona w archiwum Diecezjalnym we włocławku, 

50 Tamże, list ks. m. sopoćki do bp. a. Pawłowskiego z marca 1967 r., k. 105.
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stanowi cenne źródło dla zbadania meandrów rozwoju kultu Bożego miłosierdzia, 
a także pozwala prześledzić heroiczność cnót dzisiejszego Błogosławionego.

Słowa kluczowe: miłosierdzie Boże, kult Bożego miłosierdzia, bp antoni 
Pawłowski, ks. michał sopoćko.

SUmmARy

history of worship of the mercy of god has been still of mysteries and un-
expected turns. it did not develop equally in the universal church – especially 
the note of the holy see from 1959, forbidding using forms transferred by sister 
Faustyna kowalska, slackened the progress of this cult. This difficult period for rev. 
michał sopoćko, a propagator of worship of the mercy of god, is reflected in his 
correspondence with bishop antoni Pawłowski, his colleague from wilno before 
the second world war. This correspondence, collected in the włocławek Diocesan 
archive, is a precious source for studying meanders of development of worship of 
the mercy of god and also allows to trace up heroism of virtues of today’s Blessed.

key words: the mercy of god, history of worship of the mercy of god, bishop 
antoni Pawłowski, rev. michał sopoćko, correspondence.
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