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KS. JANUSZ BORUCKI

USTAWODAWSTWO SYNODALNE 
BISKUPA HIERONIMA ROZRAŻEWSKIEGO (1581-1600)

Działalność bpa Hieronima Rozrażewskiego przypada na okres wprowadza
nia w życie uchwał Soboru Trydenckiego. W latach 1581-1600 jako ordynariusz 
kierował diecezją włocławską (nazywaną wówczas kujawską i pomorską), kon
tynuując rozpoczęte przez bpa Stanisława Kamkowskiego (1567-1581) dzieło 
recepcji reformistycznych dekretów trydenckich w prawodawstwie diecezjalnym. 
Rozrażewski starał się wciągnąć całe duchowieństwo diecezji w nurt soborowej 
odnowy. Jako środki do osiągnięcia tego celu posłużyły: częste wizytacje, troska 
o świątynie i wiernych, rewindykacja kościołów, podniesienie dyscypliny w sze
regach duchowieństwa, troska o biblioteki, ustawodawstwo synodalne.

Synody zwołane przez biskupa Rozrażewskiego były szczególnym przejawem 
jego troski o rozwój życia religijnego diecezji kujawskiej i pomorskiej. W cza
sie swoich biskupich rządów Rozrażewski odbył ich siedem. Trzy z nich: z 1586, 
1589 i 1590 r. były synodami diecezjalnymi. Pozostałe: z 1585, 1589, 1590 i 1598 
r. obejmowały tylko archidiakonat pomorski. Zwoływanie oddzielnych synodów 
dla archidiakonatu pomorskiego spowodowały głównie dwa czynniki: jego wiel
kość oraz zagrożenie ze strony reformacji protestanckiej.

Odpisy akt tych synodów przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym we 
Włocławku. Z siedmiu zwołanych synodów Rozrażewski polecił wydrukować 
jedynie uchwały pierwszego i najważniejszego synodu diecezjalnego -  z 1586 r. 
Ukazały się one drukiem dwukrotnie: w 1588 i 1589 r. Teksty wszystkich syno
dów, na ile się zachowały, doczekały się publikacji dopiero w 1890 r., w pośmiert
nym wydawnictwie ks. Zenona Chodyńskiego (zm. 1887).'

Treść statutów synodalnych bpa Rozrażewskiego to przepisy prawne i poucze
nia duszpasterskie. Obejmują one szeroki zakres spraw należących do różnych dzie
dzin życia kościelnego. Prawodawca miał na uwadze zarówno wzrost poziomu życia 
duchowieństwa oraz jego działalności duszpasterskiej, jak również życia religijnego 
wiernych. Dokładniejsza analiza treści statutów upoważnia do wyodrębnienia kil
ku grup tematycznych: 1) obrona wiary katolickiej, 2) sprawowanie i przyjmowa
nie sakramentów, 3) inne formy kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte, 
4) beneficja i obowiązki beneficjatów, 5) urzędy diecezjalne, 6) karność kapłańska, 
7) życie zakonne, 8) seminarium duchowne, 9) dobra doczesne Kościoła.
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1. Obrona wiary katolickiej
Zgodnić z duchem postanowień Soboru Trydenckiego, statuty synodów biskupa 

Rozrażewskiego zwróciły uwagę na bardzo ważną dziedzinę życia Kościoła, jaką 
wówczas była obrona nieskazitelności wiary katolickiej. Artykuł 1 synodu diecezjal
nego z 1586 r. zobowiązał wszystkich zebranych na synodzie do złożenia wyzna
nia wiary i przysięgi posłuszeństwa papieżowi Sykstusowi V i jego następcom.2

Również na drugim synodzie diecezjalnym z 1589 r. pasterz diecezji nakazał 
uczestnikom synodu złożyć wyznanie wiary według treści zawartej w konstytucji 
Piusa IV. Po złożeniu wyznania wiary zebrani złożyli przysięgę, że są i chcą na 
zawsze pozostać w jedności i posłuszeństwie Kościołowi rzymskiemu.3

Synody biskupa Rozrażewskiego, broniąc czystości nauki katolickiej, wskazy
wały na istotny czynnik, jakim jest nauczanie religii, zmierzające do podniesienia 
poziomu życia religijno-moralnego wiernych. W pierwszym rzędzie synody zwró
ciły uwagę na potrzebę głoszenia prawowiernej nauki. Już pierwszy z synodów, 
odbyty w 1585 r., nakazał wszystkim zarządcom kościołów parafialnych zakupić 
księgi dekretów Soboru Trydenckiego i katechizmu rzymskiego oraz nauczać zgod
nie z ich treścią.4 Również ostatni z synodów, odbyty w 1598 r., w art. 2 nakazał, 
aby we wszystkich parafiach po Mszy był czytany wiernym katechizm. Gdyby ja
kiś duszpasterz nie zastosował się do tego polecenia, miał zostać ukarany.5

Obok nauczania katechizmu do właściwego rozwoju religijno-moralnego wier
nych miały przyczynić się także inne czynniki. Na ostatnim z synodów archidiako
natu pomorskiego prawodawca synodalny zobowiązał wszystkich duszpasterzy do 
corocznej wizytacji domów swoich parafian. Do tych odwiedzin przywiązywał 
znaczną wagę, gdyż polecił, aby archidiakon lub oficjał ukarał tych kapłanów, któ
rzy zaniedbywali ten obowiązek.6 Na tymże synodzie zwrócono uwagę na właści
we wychowanie młodego pokolenia. Dlatego proboszczowie mieli zatroszczyć się, 
aby w szkołach parafialnych pracowali nauczyciele wyznający prawowitą wiarę; 
ponadto każdy proboszcz powinien znać najbliższe szkoły i doradzać parafianom, 
aby posyłali swoje dzieci tylko do szkół wolnych od herezji.7

Poważnym zagrożeniem dla wiary katolickiej była reformacja protestancka. 
W drugiej połowie XVI w. najbardziej narażony na jej wpływ był archidiakonat 
pomorski. Dlatego w art. 1 synodu z 1585 r. prawodawca zalecił wszystkim 
duszpasterzom, aby nie sprawowali pogrzebów heretyków, a jeżeli okazałoby się 
to niemożliwe, to uczestnicząc w nabożeństwie, mieli unikać śpiewu i powstrzy
mywać się od wygłaszania kazań, aby pogrzeb ten miał charakter jak najskrom
niejszy.8 W art. 10 synodu z 1590 r. prawodawca zabronił duszpasterzom 
dopuszczać heretyków jako chrzestnych.9 Proboszczowie powinni znać powie
rzonych ich trosce ludzi, dlatego też synody poleciły im, aby wychwycili i zano
towali nazwiska heretyków, konkubinariuszy, wtrąconych do więzień i innych 
łamiących prawo ze swoich parafii. Na ostatnim z synodów archidiakonatu po
morskiego statuty synodalne poleciły szczególnej uwadze duszpasterzy tych he
retyków, którzy rokowali nadzieję na powrót do Kościoła katolickiego.10
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2. Sprawowanie i przyjmowanie sakramentów
Normy prawne z zakresu sakramentologii ustanowione przez biskupa Hiero

nima Rozrażewskiego zostały zawarte w artykułach dwóch synodów diecezjal
nych. W art. 7 ustanowionym na synodzie w 1586 r. postanowiono, że we 
wszystkich kościołach parafialnych, w bezpiecznym miejscu, mają być przecho
wywane: Najświętszy Sakrament, oleje święte oraz woda chrzcielna, a klucz 
powinien posiadać tylko kapłan. Kapłanom zakazano opuszczać lub dowolnie 
zmieniać cokolwiek, co w każdym z sakramentów przynależy do jego istoty. Aby 
zaś przy udzielaniu sakramentów różnorodność obrzędów nie zrodziła zgorsze
nia wśród ludu Bożego, nakazano wszystkim posługiwać się księgą Agenda sa- 
cramentalium, wydaną przez bpa Stanisława Karnkowskiego, i wypełniać 
wszystko zgodnie z jej przepisami."

Już na pierwszym z synodów upomniano kapłanów, aby nikomu z parafian nie 
odmawiali chrztu lub innych sakramentów, czy też zakazywali wstępu do kościoła 
z powodu niezapłacenia dziesięciny albo niedotrzymania innych zobowiązań.12

Na synodzie diecezjalnym w 1589 r. prawodawca, powołując się na dekrety 
Soboru Trydenckiego, zabronił proboszczom zezwalać na udzielanie sakramen
tów i sprawowanie obrzędów liturgicznych nieznanym kapłanom, którzy nie przed
stawili listów polecających od swoich ordynariuszy.13

Szczególnie wiele uwagi poświęcono sakramentowi małżeństwa. Na syno
dach diecezjalnych w 1586 i 1589 r. biskup Rozrażewski stwierdził, że samowo
la niektórych osób świeckich, zwłaszcza szlachty, a nawet duchownych, 
doprowadziła do tego, że niektóre osoby zawierały małżeństwa w domach pry
watnych. Małżeństwa te błogosławili, wbrew dekretom Soboru Trydenckiego,14 
zarówno kapłani zakonni, jak i diecezjalni, często zachęcani obietnicami i poda
runkami, a czasem przymuszani, co prowadziło do błędów i nadużyć. Aby ten 
stan zmienić, prawodawca synodalny zabronił duszpasterzom błogosławić mał
żeństwa nie swoich parafian oraz heretyków.15 Nawet gdyby któryś z duszpaste
rzy był zmuszany do błogosławienia małżeństwa w domu prywatnym, nie 
powinien podejmować się tego zadania.16

W celu zapoznania wiernych z soborową nauką na temat małżeństwa, dusz
pasterze otrzymali polecenie, aby dekret Soboru Trydenckiego mówiący o mał
żeństwie17 ogłaszać i wyjaśniać we wszystkich kościołach parafialnych.18

Zanim duszpasterz pobłogosławił nowy związek małżeński, musiał najpierw 
przeprowadzić badanie kanoniczne stron. W trakcie tego badania miał zwrócić 
uwagę, czy pomiędzy stronami nie istnieją przeszkody kanoniczne oraz czy do
brze znają one obowiązkowe modlitwy. W przypadku badania kanonicznego tu
łaczy powinien dokładnie sprawdzić, czy nie są oni związani przeszkodą węzła 
małżeńskiego. Miał też zachęcić narzeczonych do zalecanej przez Sobór Trydencki 
przedślubnej spowiedzi i Komunii świętej.19

W oparciu o dekret soborowy20 proboszczowie zostali zobowiązani, pod 
groźbą kary synodalnej, do posiadania specjalnej księgi, w której mieli zapisy
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wać imiona i nazwiska zawierających małżeństwo, udzielającego ślubu oraz 
świadków, a ponadto dzień, miesiąc, rok i miejsce zawarcia małżeństwa.21

3. Inne formy kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Jednym z poważniejszych problemów diecezji kujawskiej i pomorskiej 

w czasie rządów biskupa Rozrażewskiego był brak mszałów, brewiarzy i innych 
ksiąg liturgicznych, które -  zgodnie z dekretem Soboru Trydenckiego22 oraz 
dekretem synodu prowincjalnego piotrkowskiego z 1577 r.23 -  powinny być uży
wane w czasie liturgii. Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom i ułatwić ubogim 
kapłanom zakup niezbędnych ksiąg liturgicznych, uczestnicy synodu diecezjal
nego z 1586 r. dobrowolnie zobowiązali s z ł o ż y ć  składkę na ten cel.24

Zbiórka pieniędzy odbywała się jednak z dużymi oporami. Ze sprawozdania 
przedstawionego przez kwestarzy na synodzie diecezjalnym w 1589 r. wynika, 
że tylko nieliczni beneficjaci zapłacili tę składkę. Większość natomiast odmówi
ła jej zapłacenia, co stało się przyczyną opóźnienia druku nowych mszałów 
i brewiarzy. Wobec zaistniałej sytuacji, prawodawca synodalny nakazał, aby 
uchwaloną na poprzednim synodzie składkę wszyscy jak najszybciej zapłacili. 
Kwestarze mieli natomiast zmuszać przy pomocy różnych kar, łącznie z eksko
muniką, do uiszczenia składek, a po zakończeniu zbiórki jak najszybciej przeka
zać zebrane pieniądze biskupowi.25

Mimo zarządzenia powziętego na synodzie diecezjalnym w 1589 r., wprowa
dzanie nowych ksiąg liturgicznych przebiegało powoli. Na odbytym dziewięć lat 
później synodzie biskup Rozrażewski nakazał duchowieństwu używać nowego 
mszału, brewiarza, antyfonarza i agendy. W czasie wizytacji dziekani i wizytatorzy 
mieli sprawdzać, czy proboszczowie wywiązali się z tego polecenia.26

Poważnym problemem w archidiakonacie pomorskim było niejednakowe 
obchodzenie świąt ruchomych. Zdarzało się, że to samo święto w jednych para
fiach było obchodzone bardzo uroczyście, podczas gdy w innych nie obchodzo
no go w ogóle. Aby ten stan zmienić, prawodawca synodalny w art. 5 synodu 
z 1598 r. nakazał jednakowe obchodzenie świąt ruchomych we wszystkich para
fiach. Troska o właściwe obchodzenie świąt w całym archidiakonacie została 
powierzona archidiakonowi, natomiast w poszczególnych dekanatach -  dzieka
nom. Porządkując obchodzenie świąt, archidiakon miał zwrócić szczególną uwa
gę na święta przypadające w Adwencie i Wielkim Poście.27

4. Beneficja i obowiązki beneficjatów
Jednym z najważniejszych postanowień Soboru Trydenckiego w dziedzinie 

duszpasterstwa był dekret nakładający na beneficjatów zajmujących się duszpa
sterstwem obowiązek rezydencji,28 a także ściśle z nim związany dekret zakazu
jący kumulacji (łączenia) beneficjów.29

W pierwszym dniu obrad synodu diecezjalnego w 1586 r. uczestnicy przed
stawili stan swoich beneficjów. Wśród głównych problemów, jakie wymienili,
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były: bieda prebend, zajmowanie przez osoby świeckie ziemi, przychodów i dzie
sięcin kościelnych oraz toczące się z tego powodu spory sądowe, wreszcie róż
norodne daniny, jakie musieli składać proboszczowie. Dlatego duchowieństwo 
prosiło biskupa, aby wystąpił do Stolicy Apostolskiej o dyspensę od zakazu ku
mulacji beneficjów.30

W diecezji dochodziło jednak do dalszych nadużyć w tym zakresie. Niektó
rzy z beneficjatów, po uzyskaniu dyspensy zezwalającej na posiadanie kilku be
neficjów, przyjmowali nowe, nie spełniając nałożonych na nich w dyspensie 
warunków. W celu wyeliminowania z życia diecezji tych praktyk, biskup Rozra- 
żewski przed rozpoczęciem synodu diecezjalnego z 1589 r. wydał dekret naka
zujący wszystkim, którzy skorzystali z dyspensy, żeby w czasie synodu 
przedstawili sprawozdanie ze stanu swoich beneficjów. W dekrecie tym zazna
czył, że przeciwko tym, którzy wspomnianego sprawozdania nie przedstawią lub 
nadużyli łaski Stolicy Apostolskiej, przyjmując nowe beneficja, zostanie wyto
czony proces.31

Na polecenie biskupa Rozrażewskiego przed rozpoczęciem obrad synodu 
diecezjalnego z 1586 r. archidiakoni przeprowadzili wizytację w swoich archi
diakonatach. Ze sprawozdań z tychże wizytacji wynikało, że wielu kapłanów 
w diecezji kujawskiej i pomorskiej bez kanonicznego wprowadzenia na urząd 
sprawowało duszpasterstwo, udzielało sakramentów i nielegalnie zajmowało be
neficja, czerpiąc z nich dochody. Aby ten stan zmienić, synod w art. 13 zabronił 
kapłanom zajmować w przyszłości beneficja, zatrzymywać dotąd zajmowane, 
sprawować duszpasterstwo i udzielać sakramentów bez pozwolenia biskupa lub 
oficjała. Ci zaś, którzy w przyszłości zajęliby bezprawnie jakieś beneficjum, mieli 
zostać ukarani wykluczeniem z diecezji i innymi karami przewidzianymi przez 
prawo kanoniczne.32

Pomimo synodalnego zakazu zajmowania beneficjów bez kanonicznego nada
nia znalazło się wielu kapłanów, którzy bezprawnie sprawowali duszpasterstwo, 
udzielali sakramentów, przyjmowali beneficja z rąk osób świeckich i czerpali 
z nich dochody. Przed drugim synodem diecezjalnym, odbytym w 1589 r., bi
skup Rozrażewski postanowił ponownie zająć się tą sprawą. Przed rozpoczęciem 
synodu nakazał, aby wszyscy kapłani posiadający parafialne bądź też inne bene
ficja w czasie synodu poinformowali o posiadanych tytułach nadania. Obiecał, 
że potwierdzenie tego rodzaju tytułu mogą otrzymać bezpłatnie w jego kancela
rii. Jednocześnie dodał, że jeśli ktokolwiek nie podporządkuje się temu dekreto
wi, zostanie ukarany pozbawieniem beneficjum.33

Do problemu tego powrócono w czasie obrad synodalnych. Powołując się 
na Dekret Gracjana, prawodawca synodalny ustanowił karę ekskomuniki dla 
kapłanów przyjmujących beneficja z rąk osób świeckich. Dziekani natomiast 
zostali zobowiązani do zwrócenia uwagi w swoich dekanatach, czy wszyscy ka
płani polecenie to zachowują, a nazwiska łamiących prawo synodalne mieli jak 
najszybciej zgłosić biskupowi.34
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Szczególnie poważne nadużycia w tym zakresie miały miejsce w archidia
konacie pomorskim. Synod tego archidiakonatu z 1589 r. wśród upomnień skie
rowanych do kapłanów na pierwszym miejscu umieścił zakaz przyjmowania 
beneficjów z rąk osób świeckich oraz sprawowania duszpasterstwa bez pozwo
lenia biskupa. Należy sądzić, że jednak nie wszyscy kapłani przestrzegali tego 
zakazu, skoro na odbytym dziewięć lat później synodzie prawodawca ponownie 
tego zabronił, pod karą ekskomuniki.35

5. Urzędy diecezjalne
Statuty synodów biskupa Rozrażewskiego przypomniały także o obowiązkach, 

jakie mieli do spełnienia w diecezji archidiakoni, dziekani i proboszczowie.
Ponieważ na pierwszym synodzie diecezjalnym w 1586 r. nie przypomniano 

a r c h i d i a k o n o m  ich obowiązków, to w ciągu trzech następnych lat nie wi
zytowali oni swoich archidiakonatów i nie przedstawili na kolejnym synodzie die
cezjalnym sprawozdań z wizytacji. Z tego też, między innymi, powodu dochodziło 
wśród duchowieństwa do wykroczeń i nadużyć. W celu dokonania zmiany tego 
niekorzystnego stanu biskup Rozrażewski nakazał archidiakonom, pod karą grzyw
ny, aby postępując zgodnie z dekretem Soboru Trydenckiego,36 jak najszybciej 
osobiście wywiązali się ze swoich obowiązków wizytacyjnych i do świąt Bożego 
Narodzenia dostarczyli biskupowi sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji. 
Ponadto prawodawca synodalny zobowiązał archidiakonów, aby i w następnych 
latach przeprowadzali wizytację w swoich archidiakonatach. W sprawozdaniach 
powizytacyjnych przesyłanych na ręce biskupa mieli archidiakoni obowiązek odno
tować wszystkie zaniedbania istniejące w ich archidiakonatach.37

W artykułach dwóch synodów: diecezjalnego z 1586 r. oraz archidiakonatu 
pomorskiego z 1598 r. przypomniano podstawowe obowiązki d z i e k a n ó w .  
W art. 1 uchwalonym w 1586 r. biskup Rozrażewski wskazał na godny pochwa
ły zwyczaj, zgodnie z którym wszyscy proboszczowie dwukrotnie w ciągu roku 
zbierali się w miejscach wyznaczonych przez dziekana na konferencję dekanal- 
ną, gdzie dyskutowali o zagrożeniach, które trzeba było usunąć z życia dekana
tu, o trudnościach w pracy duszpasterskiej i o sprawach bieżących. Polecif dzie- 
kanom, aby w czasie tych konferencji upominali po bratersku tych kapłanów, 
którzy dają zgorszenie, a odmawiających udziału w konferencji karali grzywną. 
Nazwiska tych kapłanów, którzy pomimo upomnienia nie okazywali poprawy, 
miały zostać dostarczone przez dziekana biskupowi lub jego wikariuszowi. Dzie
kani, którzy zaniedbywaliby nałożone na nich obowiązki, mieli zostać przez bi
skupa surowo ukarani.38

W artykule 2 biskup Rozrażewski przedstawił ujęty w trzy punkty zakres obo
wiązków dziekanów: 1) powinni znać granice swoich dekanatów oraz parafie, ko
ścioły i miasta podlegające ich jurysdykcji; 2) dwa razy w roku zwoływać 
proboszczów lub ich komendatariuszy na konferencje dekanalne i -  po odprawie
niu Mszy oraz wygłoszeniu do zebranych stosownej nauki -  przewodniczyć obra

310



dom; czuwać, aby wszystkie zarządzenia ordynariusza były oznajmiane probosz
czom i wypełniane; towarzyszyć wizytacji archidiakońskiej w swoim dekanacie 
i troszczyć się o wypełnienie wszystkich wizytacyjnych wskazań; 3) czuwać nad 
właściwym sprawowaniem sakramentów na terenie ich dekanatów.

Prawodawca synodalny zobowiązał też dziekanów, aby zachęcali proboszczów 
do okazywania większego posłuszeństwa władzy biskupa, w sprawach swoich do
chodów postępowali zgodnie z prawem, nie przyjmowali parafii z rąk ludzi świec
kich, ponieważ wtedy ipso facto wpadali w ekskomunikę i tracili władzę udzie
lania sakramentów. Jeśli jakiś proboszcz zachorował, dziekan miał obowiązek 
go odwiedzić. W przypadku zaś śmierci proboszcza dziekan miał jak najszyb
ciej poinformować o tym ordynariusza.

Wśród obowiązków dziekańskich wymieniono również: informowanie bisku
pa o przebiegu konferencji dekanalnych i o poważniejszych nadużyciach istnieją
cych w dekanacie, kontrolowanie ksiąg rachunkowych parafii i beneficjów.39

Na ostatnim z synodów biskupa Rozrażewskiego, odbytym w 1598 r., przy
pomniano jeszcze raz dziekanom ich obowiązki ustanowione na synodzie diece
zjalnym.

Obok archidiakonów i dziekanów, trzecią grupę duchowieństwa, której obo
wiązkom poświęcono uwagę na synodach, stanowili p r o b o s z c z o w i e .  
Dwa artykuły, mianowicie: art. 1 synodu archidiakonatu pomorskiego z 1585 r. 
i art. 3 synodu diecezjalnego z 1586 r. mówiły o licznych proboszczowskich 
obowiązkach.

Wszyscy proboszczowie w diecezji kujawskiej i pomorskiej zostali zobowią
zani przez prawodawcę synodalnego do spowiadania się swojemu dziekanowi lub 
któremuś z kapłanów przez niego wyznaczonemu dwa razy w ciągu roku, tj. 
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Jako szafarze sakramentów mieli obowią
zek dokładnie poznać materię i formę poszczególnych sakramentów oraz posia
dać intencję do właściwego ich udzielania, z największą zaś pilnością mieli 
zatroszczyć się, aby dzieci z powodu ich zaniedbania nie umierały bez chrztu, 
a starsi bez Komunii świętej i ostatniego namaszczenia.

W celu ograniczenia wpływu nauki protestanckiej na duchowieństwo pra
wodawca zabronił proboszczom czytać i przetrzymywać w swoich domach książ
ki heretyckie, oraz polecił, by usuwali tego typu publikacje z domów swoich 
parafian. Aby dobrze wypełnić swój duszpasterski urząd, każdy proboszcz po
winien posiadać katechizm soborowy i księgi potrzebne do sprawowania sakra
mentów. Wpajając swoim parafianom podstawy pobożności chrześcijańskiej, 
mieli proboszczowie postępować gorliwie i stosownie do wskazań biskupa. Każdy 
z nich został zobowiązany do nauczenia swoich wiernych: znaku krzyża, Ojcze 
nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dekalogu, spowiadania się i przyjmo
wania Komunii świętej. Zostali zobowiązani również do odwiedzin domów swo
ich parafian oraz wyjaśniania wiernym katechizmu. Idąc za wskazaniem kate
chizmu soborowego, prawodawca synodalny polecił proboszczom, aby wyjaśniali
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swoim parafianom w poszczególnych okresach roku dogmaty i nakazy religii 
chrześcijańskiej, dostosowane do tychże okresów, a mianowicie od dnia Obja
wienia Pańskiego aż do Wielkiego Postu -  tajemnice pokuty i Eucharystii, 
w czasie wielkanocnym -  chrztu, bierzmowania i ostatniego namaszczenia, w po
bliżu uroczystości Zesłania Ducha Świętego -  Modlitwy Pańskiej, a po uroczy
stości Trójcy Świętej -  Składu Apostolskiego. Mieli także w niedziele po Mszy 
lub przed nieszporami pouczać zebranych o podstawowych prawdach wiary. 
Przynajmniej dwa razy w roku, a mianowicie w pierwsze niedziele Adwentu 
i Wielkiego Postu, każdy proboszcz był zobowiązany do odczytania parafianom 
ważniejszych rozdziałów bulli Coenae Domini oraz wezwać do poprawy wszyst
kich lichwiarzy, rozpustników, czarodziejów, złoczyńców, wróżbiarzy, zabójców 
i tych, którzy nie przystępowali do sakramentów.

Proboszczowie zostali zobowiązani w statutach synodalnych do posiadania 
spisu heretyków mieszkających na terenie ich parafii. Mieli też znać wykaz grze
chów, z jakich nie wolno im było rozgrzeszać.

Jednym z poważniejszych problemów było istnienie sporej grupy wędrow
nych księży, którzy nie posiadając jurysdykcji głosili kazania i udzielali sakra
mentów. Aby ten mankament wyeliminować z życia diecezji, zakazano probosz
czom dopuszczać w swoich kościołach do głoszenia słowa Bożego i udzielania 
sakramentów przez nie znanych im kapłanów zakonnych, a zwłaszcza podejrza
nych o herezje lub niegodziwe życie, jeśli wpierw nie przedstawią odpowied
niego pisma wystawionego przez ordynariusza.40

6. Karność kapłańska
W kilku statutach synodalnych biskup Rozrażewski podjął próbę poprawy 

życia i obyczajów duchowieństwa. Zagadnieniu temu poświęcił: art. 9 synodu 
archidiakonatu pomorskiego z 1585 r., art. 4 synodu diecezjalnego z 1586 r. oraz 
art. 8 i 13 synodu archidiakonatu pomorskiego z 1598 r.

Statuty synodalne zakazywały duchownym podejmowania jakichkolwiek 
praktyk zabobonnych, co więcej, kapłani zostali zobowiązani do usuwania tego 
typu zjawisk z życia prostego ludu. W czasie kazań duszpasterze powinni tłu
maczyć ludziom, że sposobem otrzymania Bożej pomocy nie są czary, lecz szcze
ra modlitwa. Mieli również dawać dobry przykład swoim wiernym poprzez 
unikanie kontaktów z zabobonnymi kobietami.

Prawodawca zwrócił uwagę kapłanom, aby trzymali się z dala od karczm, 
unikali pijaństwa, nie zmuszali nikogo do picia, unikali zabaw i zachowywali 
zdrowy stan ducha. Na zewnątrz miały odznaczać duchownego tonsura, sutanna 
oraz unikanie zbytku.

Celem ograniczenia zbytniej chciwości niektórych kapłanów, prawodawca 
przypomniał uczestnikom synodów wcześniejsze postanowienie, zabraniające -  
pod karą utraty beneficjum -  żądania wygórowanych ofiar za udzielanie sakra
mentów.
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Błąkającym się po diecezji kapłanom, wywodzący się zarówno z duchowień
stwa diecezjalnego, jak i zakonnego, nakazano, aby powrócili do swoich klasz
torów i parafii lub opuścili teren diecezji. Ponadto zabroniono nadawać urzędy 
apostatom oraz profesom, którzy samowolnie zmienili zakon.

Zabroniono kapłanom podpisywać wyroki śmierci lub nakazywać innym 
ich wykonanie. Kapłan mógł być obecny przy wykonywaniu kary śmierci tyl
ko wtedy, gdy wiązało się to z posługą duszpasterską dla skazanego. Żaden ka
płan osobistą władzą nie mógł zakazać komukolwiek wstępu do kościoła ani 
nikogo ekskomunikować, nie mógł też odmówić udzielenia sakramentów, chy
ba że w wypadkach przewidzianych przez prawo.

Nakazano natomiast kapłanom odmawiać brewiarz, do czego zostali zobo
wiązani przez śluby zakonne lub z racji posiadanego beneficjum.41

7. Życie zakonne
Szerzej problematyką życia zakonnego w diecezji kujawskiej i pomorskiej 

zajęto się w pierwszym dniu obrad synodu diecezjalnego z 1586 r. Debata nad 
reformą życia zakonnego była utrudniona, ponieważ postępując wbrew dekretom 
Soboru Trydenckiego i statutom prowincjalnym, przełożeni zakonni nie przybyli 
na obrady synodalne. Na początku obrad archidiakoni, dziekani i wiarygodni 
świadkowie przedstawili stan życia zakonnego w diecezji. Okazało się, że opa- 
ci lekceważyli biskupią jurysdykcję i ustanowione przez niego zarządzenia, do
prowadzali do ruiny budynki kościelne, sprzedawali lasy i użytki rolne, uciskali 
poddanych, rozdawali pieniądze zakonne swoim krewnym, urządzali uczty, nie 
pielęgnowali pobożności, oddawali się pijaństwu, dawali zgorszenie swym po
stępowaniem, w swoich klasztorach i dobrach zakonnych popierali heretyków 
i spotykali się z nimi, źle traktowali współbraci zakonnych, pod pretekstem eg- 
zempcji zakonnej nie dopuszczali wysłanników biskupa do wizytowania swoich 
klasztorów, na zgromadzeniach publicznych podburzali szlachtę przeciwko bisku
powi, swoim proboszczom zakazywali uczestniczyć w konferencjach dekanal- 
nych i synodach oraz przyjmować od biskupa oleje święte i listy pasterskie. Taka 
postawa opatów przyczyniła się do osłabienia dyscypliny zakonnej. Częstym 
zjawiskiem w tym czasie byli wędrujący zakonnicy, którzy samowolnie opusz
czali domy zakonne.

Po wysłuchaniu sprawozdań o stanie zakonów, postanowiono w art. 15 
wszystkie te nadużycia przedstawić Stolicy Apostolskiej i zastosować się do jej 
rozstrzygnięć, z zachowaniem jednak jurysdykcji biskupa w tym, co dotyczy jego 
władzy nad zakonnikami.42

W drugim dniu obrad powrócono do tematyki zakonnej, poświęcając obo
wiązkom zakonników art. 5. W artykule tym nakazano wszystkim zakonnikom, 
zarówno przełożonym jak i podwładnym, należącym do zakonów męskich jak 
i żeńskich, aby zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i swojej reguły ure
gulowali życie zakonne. Zostali oni również zobowiązani do noszenia stroju za
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konnego, wystrzegania się wszystkiego, co nie przystoi ich ślubom i godności, 
przesady w ubiorach, jedzeniu, piciu, ucztowaniu, noszeniu pierścieni itp. Je
śliby jacyś zakonnicy dopuścili się wykroczeń w tych sprawach, mieli zostać 
ukarani przez swoich przełożonych.

Dla poprawy dyscypliny zakonnej rządca diecezji nakazał opatom, aby 
sumiennie realizowali wszystkie zalecenia przełożonych wizytujących klaszto
ry. Prepozyci i gwardiani wszelkich zakonów, którzy zajmowali się przepowia
daniem słowa Bożego i słuchaniem spowiedzi, zostali zobowiązani do 
corocznego stawienia się przed biskupem, jego wikariuszem lub oficjałem ce
lem przeegzaminowania. Przełożeni zakonni mieli czuwać nad właściwą forma
cją nowicjuszy.43

8. Seminarium duchowne
Jednym z ważniejszych problemów diecezji za czasów biskupa Rozrażew- 

skiego było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie seminarium 
duchownego, które funkcjonowało od 1569 r.

W zagadnieniach przygotowanych przez biskupa do rozważenia na pierw
szym synodzie diecezjalnym, w punkcie dmgim znalazł się postulat dotyczący 
składek na utrzymanie seminarium. Pasterz diecezji wspomniał w nim, że cho
ciaż seminarium zostało założone przez bpa Stanisława Kamkowskiego, to jed
nak z powodu przeszkód nie może pełnić wyznaczonego celu. Dlatego w art. 2 
uznał za stosowne ponownie powołać do istnienia diecezjalne seminarium du
chowne.

Poważnym problemem, z którym należało się uporać, było zapewnienie od
powiednich środków materialnych na utrzymanie seminarium. Przedstawiciele 
kapituły katedralnej poinformowali biskupa o szczupłości swoich dochodów. Po 
rozważeniu jednak, jakie znaczenie dla życia diecezji ma seminarium duchow
ne, zobowiązali się do przekazania części swoich przychodów na jego utrzyma
nie. Również pozostali kapłani zgodzili się do przekazania części swoich do
chodów z beneficjów na potrzeby seminarium. Jedynie wysłannicy opatów nie 
chcieli podjąć tego zobowiązania. Widząc upór opatów, biskup Rozrażewski, 
postępując w myśl dekretu Soboru Trydenckiego44 oraz za zgodą zebranego na 
synodzie duchowieństwa, zobowiązał ich do przeznaczenia dziesiątej części do
chodów z opactw na potrzeby seminarium.45

Sprawę utrzymania seminarium duchownego ponownie poruszono na dmgim 
synodzie diecezjalnym odbytym w 1589 r. Przybyli na ten synod opaci zakonów 
przedstawili stan swoich beneficjów. Z ich relacji wynikało, że na skutek gra
bieży dóbr kościelnych ich dochody znacznie się zmniejszyły. Jednocześnie 
poprosili oni biskupa, aby zwolnił ich z ustanowionych na poprzednim synodzie 
opłat. Biskup Rozrażewski, za zgodą synodu, zwolnił opatów z płacenia dziesię
ciny na rzecz seminarium, zobowiązując ich jednocześnie do płacenia corocznej 
składki zgodnie z deklaracjami, które sami złożyli.46
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9. Dobra doczesne Kościoła
Sprawie dóbr doczesnych diecezji kujawskiej i pomorskiej poświęcił pra

wodawca synodalny uwagę na czterech synodach.
W drugim dniu synodu archidiakonatu pomorskiego z 1585 r. zebrani na ob

radach kapłani przedstawili swoje problemy. Wiele miejsca wśród nich zajęły 
sprawy materialne. Kapłani postulowali, aby bardziej skutecznie niż do tej pory 
zatroszczyć się o zwrot zagarniętych dóbr kościelnych.

Jeden z postulatów dotyczył płacenia dziesięciny na Kościół przez szlach
tę. W tym celu miały zostać ustalone przepisy, ile szlachta powinna zapłacić ze 
swoich majątków, aby nikt, pod pretekstem przywilejów, nie uchylał się od pła
cenia dziesięciny.

Ponieważ wielu zarządców kas kościelnych utrudniało proboszczom wgląd 
w stan tychże kas, uczestnicy synodu postulowali, aby biskup swoją powagą przy
pomniał zarządcom kas kościelnych o ich obowiązkach.47

Przygotowując w 1586 r. tematy do obrad na pierwszy synod diecezjalny, za 
rzecz bardzo potrzebną dla diecezji uznał biskup Rozrażewski spisanie i umiesz
czenie w archiwum katedralnym praw, przywilejów i środków obronnych doty
czących budowy kościołów i korzystania z beneficjów.48

W pierwszym dniu obrad synodalnych stwierdzono na podstawie przedsta
wionych sprawozdań, iż dochody z licznych dóbr kościelnych zmniejszyły się 
do tego stopnia, że nie wystarczały na utrzymanie beneficjatów. Częstokroć taki 
stan dóbr kościelnych spowodowany był niedbałością samych proboszczów. 
W wielu bowiem parafiach zaginęły dokumenty dotyczące praw i przywilejów. 
W celu dokonania zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy, prawodawca syno
dalny nakazał w art. 9, aby we wszystkich parafiach zostały spisane prawa, przy
wileje, akty erekcyjne i fundacje, które w jakikolwiek sposób mają związek 
z beneficjami i dobrami kościelnymi. Kopie tychże dokumentów, podpisane przez 
dziekana, miały być umieszczone w specjalnie do tego celu przeznaczonej księ
dze i strzeżone przez proboszcza. Natomiast oryginały dziekani mieli przekazać 
biskupowi lub jego wikariuszowi. W tym samym artykule dziekani zostali zobo
wiązani do sporządzenia wykazu dochodów kościelnych oraz dziesięcin wszyst
kich parafii należących do ich dekanatów.49

W ustanowionym w drugim dniu obrad art. 13 wszystkich sprawujących 
w diecezji urzędy zobowiązano do odzyskania, o ile to możliwe, utraconych dóbr 
kościelnych.

Podczas zamiany dóbr kościelnych z osobami świeckimi częstym zjawiskiem, 
ze szkodą dla Kościoła, były oszustwa i fałszerstwa. Z tego też powodu, w powyż
szym artykule, prawodawca synodalny zabronił dokonywać zamiany dóbr kapitul
nych, chyba że tego typu zamiana byłaby korzystna dla Kościoła.

Ponieważ niektórzy z wiernych nie chcieli wypłacać swoim duszpasterzom 
dziesięcin ze zboża oraz innych należności, do których -  zdaniem synodu -  zo
bowiązani byli na mocy prawa Bożego, dlatego synod nakazał im, pod karą eks
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komuniki, aby wypłacili swoim duszpasterzom wszystkie należności. Należnych 
dziesięcin nie mogli jednak duchowni zamieniać na pensję pieniężną. Mogli 
natomiast otrzymane od wiernych dziesięciny sprzedać, pod warunkiem, że nie 
ograbią w ten sposób swoich poddanych.

Na synodzie archidiakonatu pomorskiego z 1590 r. sprawie dóbr Kościoła 
poświęcono dwa artykuły. W art. 8 wezwano proboszczów do odzyskania 
sprzedanych dóbr parafialnych, biskup natomiast miał postarać się o odpowied
nich adwokatów i pokryć koszta procesów. Chociaż na synodzie diecezjalnym 
z 1586 r. zakazano proboszczom zamieniać dziesięciny na pensję pieniężną, to 
jednak w archidiakonacie pomorskim zakaz ten był łamany. Dlatego też w art. 9 
prawodawca synodalny ponownie zabronił dokonywać, bez zgody biskupa lub 
dziekana, zamiany dziesięciny na pensję pieniężną.50

*  *  *

Rozpatrując działalność ustawodawczą bpa Hieronima Rozrażewskiego 
w diecezji kujawskiej i pomorskiej w świetle dostępnych źródeł, można stwier
dzić, że jego działalność była charakterystyczna dla rządców diecezji ówcze
snego okresu, przed którymi stało zadanie wprowadzenia w życie Kościoła po
stanowień trydenckich.

Pomimo reformistycznego wymiaru tych synodów, większość uchwalonych 
artykułów miała charakter zarządzeń administracyjnych. Spośród ustanowionych 
na synodzie diecezjalnym z 1586 r. -  najważniejszym z synodów Rozrażewskie
go -  32 artykułów tylko 11 miało charakter uchwał ustawodawczych.

Poza intencjami reformistycznymi prawodawcy diecezjalnego, zmierzający
mi do podniesienia poziomu życia religijno-moralnego oraz dyscypliny kościel
nej kleru i wiernych, statuty synodalne miały służyć jeszcze innemu celowi: 
miały one stanowić aktualnie obowiązujący, praktyczny zbiór norm prawa diece
zjalnego dla duchowieństwa, tym bardziej, że uwzględniały warunki i potrzeby 
lokalne oraz opierały się na postanowieniach trydenckich i obowiązujących prze
pisach prawa kanonicznego. W tym celu dwukrotnie: 1588 i 1589 r. dokonano 
urzędowej redakcji statutów synodalnych z 1586 r. Biskup Rozrażewski przygo
towywał ponadto edycję statutów wszystkich zwołanych przez siebie synodów, 
jednak jego śmierć w 1600 r. przekreśliła te zamierzenia.

Synody bpa Hieronima Rozrażewskiego stanowiły ważny etap w procesie 
urzeczywistniania reformy trydenckiej w diecezji kujawskiej i pomorskiej, zapo
czątkowanej przez bpa Stanisława Kamkowskiego. Ustanowione na nich prawa 
wywarły znaczny wpływ na życie diecezji w drugiej połowie XVI w.

SUMMARY
Activities of Bishop Hieronim Rozrazewski has occurred in the time of initiation 

and realisation of the Tridentine Council resolutions. In the time of his administration in
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the diocese of Włocławek (named at that time kujawska and pomeranian) he had carried 
on seven synods. Three of them (in 1586, 1589 and 1590) were diocesan synods. The 
rest (in 1585, 1589, 1590 and 1598) included pomeranian archdeacon’s district only. Con
vening separate synods for pomeranian archdeacon’s district were caused by two fac
tors: its magnitude and the threat on the side of protestant reformation.

The content of the synodal statutes of Bishop Rozrażewski was constituted of nu
merous legal regulations and pastoral instructions. Its problems contained wide range of 
matters pertaining various fields of ecclesiastical life. More rigorous analysis of the content 
of the statutes entitles to differentiation of several thematic groups: defence of the catholic 
faith, administration and reception of the sacraments, other forms of God’s worship, times 
and holy places, benefices and the duties of the incumbents, the diocesan offices, the 
discipline of the clergy, monastic life, ecclesiastical seminary, church’s property.

Bishop Hieronim Rozrażewski’s synods constituted very important stage in the proc
ess of realisation of the tridentine reforms in the kujawskiej and pomeranian diocese ini
tiated by Bishop Stanisław Kamkowski. The synodal statutes decided about the accept
ance of the tridentine decrees for the diocesan legislature and influenced greatly dioc
esan life in the second half of 16th century.

PRZYPISY
1 Zob. S. Librowski, Biskup Hieronim Rozrażewski jako humanista i mecenas, „Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne” 11(1965) s. 255.
2 Zob. Statuta synodalia dioecesis WIadislaviensis et Pomeraniae, ed. Z. Chodyński, Varsa- 

viae 1890, s. 99.
3 Tamże, s. 129.
4 Tamże, s. 89.
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6 Tamże, s. 146.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 89.
9 Tamże, s. 142.
10 Tamże, s. 142, 146.
11 Tamże, s. 111.
12 Tamże, s. 89.
13 Tamże, s. 137.
14 Conc. Trid., sess. 24, c. 1 de ref. matrim.
15 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 101.
16 Tamże, s. 142.
17 Chodzi tutaj o dekret Tametsi z sesji 24, odbytej 11 listopada 1563 r.
18 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 100, 130.
19 Tamże, s. 112-113.
20 Conc. Trid., sess. 24, c. 1 de ref. matrim.
21 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 90, 101.
22 Conc. Trid., sess. 25 de ind. libr.
23 Zob. I. Subera, Synody prowincjalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 249.
24 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 100.
25 Tamże, s. 130.
26 Tamże, s. 145.
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27 Tamże.
28 Conc. Trid., sess. 6, c. 2 de ref.; sess. 23, c. 1 de ref.; sess. 24, c. 12 de ref.
29 Conc. Trid., sess. 24, c. 17 de ref.
30 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 102.
31 Tamże, s. 132-133.
32 Tamże, s. 103-104.
33 Tamże, s. 131.
34 Tamże, s. 132, 136.
35 Tamże, s. 125, 145.
36 Conc. Trid., sess. 24 c. 3 de ref.
37 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 132.
38 Tamże, s. 105.
39 Tamże, s. 105-106.
40 Tamże, s. 89, 107-108.
41 Tamże, s. 91-92, 108-109, 145-146.
42 Tamże, s. 104.
43 Tamże, s. 109-110.
44 Conc. Trid., sess. 23, c. 18 de ref
45 Statuta synodalia..., dz. cyt., s. 100.
46 Tamże, s. 129-130.
47 Tamże, s. 92.
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49 Tamże, s. 102.
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