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KS. BOLESŁAW CIEŚLAK

BISKUP ANTONI PAWŁOWSKI 
JAKO PASTERZ DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

Nie jest rzeczą łatwą przedstawić pełne świadectwo o biskupie Antonim 
Pawłowskim jako pasterzu diecezji włocławskiej.1 Świadectwo to, chociaż opar
te na dokumentach i własnej pamięci,2 będzie zawsze niepełne ze względu na 
bogatą i złożoną osobowość tego biskupa oraz inne okoliczności.

Na wstępie wydaje się konieczne podanie dwóch wyjaśnień. Po pierwsze, 
wyjaśnienia dotyczącego czasu funkcjonowania A. Pawłowskiego na stolicy bi
skupiej, a po drugie, wyjaśnienia dotyczącego uwarunkowań zewnętrznych, za
równo w naszym państwie, jak i Kościele, w jakich wypadło mu włodarzyć die
cezją włocławską.

Biskup Pawłowski został ordynariuszem włocławskim 23 marca 1951 r., rzec 
by można w sposób niezwykły i w nadzwyczajnych warunkach, a zakończył paste
rzowanie niespodziewanie, tragiczną śmiercią 16 września 1968 r. Faktycznie kie
rował diecezją od swego ingresu do katedry 25 października 1953 r. do śmierci, 
czyli niespełna 15 lat. I tu należy dodać kilka szczegółowych wyjaśnień.

Antoni Pawłowski został prekonizowany bullą papieską z dnia 4 maja 1950 r.3 
na biskupa koadiutora cum iure successionis (czyli z prawem następstwa) ordyna
riusza włocławskiego Karola Radońskiego. Wiadomość ta została notyfikowana 
ks. Pawłowskiemu, wówczas rektorowi Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie i zarazem profesorowi zwyczajnemu na Wydziale Teologii Katolic
kiej Uniwersytetu Warszawskiego, pismem Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 
sub secreto pontificio z dnia 16 lipca 1950 r.4 W dwa dni potem ks. prof. Pawłow
ski, podczas audiencji u Prymasa, wyraził wymagany prawem konsens. Mógł więc 
przyjąć sakrę biskupią i wejść w posiadanie urzędu -  urzędu biskupa koadiutora 
włocławskiego. Jednak w piśmie Prymasa było zaznaczone, że publiczne ogłosze
nie o nominacji Stolica Apostolska zastrzegła kardynałowi Adamowi Sapieże, ów
czesnemu metropolicie krakowskiemu, oraz Prymasowi Polski. Ogłoszenia więc nie 
było, a tym samym ani objęcia urzędu, ani przyjęcia sakry ze strony biskupa nomi- 
nata. Bp Radoński, jak to się później okazało z dokumentów, wiedział o tym, lecz 
sub secreto pontificio był zobowiązany do tajemnicy. Stan taki trwał do śmierci or
dynariusza włocławskiego Karola Radońskiego, tj. do 16 marca 1951 r., czyli do
kładnie przez osiem miesięcy.
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Po śmierci bpa Radońskiego kapituła katedralna włocławska, nie wiedząc nic
0 następcy zmarłego biskupa, postanowiła w czasie swego posiedzenia wybrać 
tymczasowego rządcę diecezji, tj. zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym -  
wikariusza kapitulnego. Odłożyła jednak wybór do następnego dnia po pogrze
bie, czyli do 20 marca. W tym czasie, dokładnie pismem z dnia 18 marca (Nie
dziela Palmowa),5 Prymas Polski poinformował kapitułę katedralną, że biskupem 
włocławskim zostaje ks. prof. dr Antoni Pawłowski, jako wcześniej wyznaczo
ny, jeszcze za życia bpa Radońskiego, koadiutor „z prawem następstwa”. Nie było 
to promulgowane, gdyż -  jak się później okazało -  sprzeciw wobec objęcia sta
nowiska biskupa koadiutora zgłosiły władze państwowe.

Kapituła nie uznała tego pisma za urzędowe i dokonała wyboru wikariusza 
kapitulnego w osobie biskupa sufragana Franciszka Korszyńskiego. Biskup Kor- 
szyński notyfikował o tym Stolicę Apostolską i udał się w dniach 21 i 22 marca 
do Warszawy, do Prymasa Polski. Wynik wizyty, jak można się tego domyślać, 
był oczywisty. Stwierdzono, że wybór jest nieważny! W konsekwencji biskup 
nominat Pawłowski, pismem z dnia 22 marca, upoważnił bpa Korszyńskiego, by 
w jego imieniu objął kanonicznie w posiadanie diecezję włocławską, co też na
stąpiło nazajutrz, 23 marca, na posiedzeniu kapituły. Biskup Korszyński w tym 
dniu został mianowany wikariuszem generalnym bpa Pawłowskiego. Biskup Paw
łowski miał przyjąć sakrę 5 maja, a ingres do katedry miał nastąpić w niedzielę, 
13 maja. Dlaczego tak się nie stało?

Dotykam tutaj drugiego zagadnienia, mianowicie ówczesnych warunków 
życia i działalności Kościoła w Polsce, w okresie narastających represji okresu 
stalinowskiego. Z dokumentów i notatek znajdujących się w personalnej teczce 
bpa Pawłowskiego6 można dowiedzieć się, że władze państwowe w dalszym ciągu 
nie uznawały jego nominacji i postanowiły nie dopuścić do objęcia przez niego 
diecezji włocławskiej. Wobec tego bp Pawłowski (nadal bez sakry biskupiej) kie
rował diecezją przez wikariusza generalnego, bpa Korszyńskiego, który wraz 
z kanclerzem często się z nim kontaktował w Warszawie, w bezpośredniej 
rozmowie i przez wymianę pism. Wkrótce bp Korszyński otrzymał od bpa Paw
łowskiego szerokie uprawnienia, łącznie ze sprawami, które według prawa 
kanonicznego wymagały specjalnego zlecenia. Wyczekiwano na przybycie bpa 
Pawłowskiego do diecezji, lecz nadzieje były coraz bardziej znikome. Wobec po
wyższego, Prymas Polski, na mocy specjalnych upoważnień, w które był wypo
sażony przez Stolicę Apostolską, dekretem z dnia 1 marca 1952 r. przydzielił bi
skupowi Korszyńskiemu (wikariuszowi generalnemu biskupa Pawłowskiego) iura 
et officia Episcopi residentialis, z klauzulą, by wykonywał zadania pasterskie bez 
szkody dla ordynariusza miejsca, którym prawnie był bp Pawłowski.7

Biskup Korszyński przeprowadził się do rezydencji biskupów włocławskich
1 był faktycznym administratorem diecezji. Podkreślić należy słowo „faktycznym”, 
gdyż stolica biskupia była przecież prawnie obsadzona, nie wakowała, choć była 
„przeszkodzona” (sedes impedita), aczkolwiek takiej deklaracji nie było ze stro-
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ny Prymasa Polski. Dlatego więc bp Korszyński ściśle, w znaczeniu dawnego 
prawa kanonicznego ani obecnego, administratorem diecezji nie był.

Biskup Pawłowski, po konsultacji z Prymasem, przyjął 27 grudnia 1952 r. sa
krę biskupią, bez rozgłosu, w prywatnej kaplicy biskupa ordynariusza w Siedlcach, 
z rąk bpa Ignacego Świrskiego. Potem był rok 1953; chyba jeden z najcięższych dla 
Kościoła w Polsce. Nie ma tu potrzeby wymieniania znanych wszak wszystkim 
faktów,8 poza tym, że pod koniec września został uwięziony Prymas Stefan Wyszyń
ski, a funkcja przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski powierzona została 
przez Konferencję biskupowi łódzkiemu Michałowi Klepaczowi. Władze państwo
we, jak to było w zwyczaju, chcąc nieco załagodzić napiętą sytuację, zezwoliły 
wreszcie biskupowi Pawłowskiemu na ingres do diecezji włocławskiej. Zapewne 
była to również zasługa bliskiego jego przyjaciela, jakim był bp Klepacz.

Ingres bpa Pawłowskiego do katedry odbył się w uroczystość Chrystusa 
Króla, obchodzoną wówczas w ostatnią niedzielę października, czyli 25 paździer
nika 1953 r.

Od tego momentu Antoni Pawłowski już faktycznie przez 15 lat był paste
rzem diecezji włocławskiej. Dając świadectwo o nim jako o pasterzu, trzeba stale 
mieć na uwadze istniejącą sytuację w Polsce, zwłaszcza politykę wyznaniową. 
Chociaż w ciągu omawianych 15 lat zmieniała się ona nieco, była ciągle nie
sprzyjająca -  z wyjątkiem krótkotrwałej „odwilży” słynnego Października -  dla 
normalnej misji pasterskiej biskupa w diecezji. Wystarczy tu choćby wspomnieć 
dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych wręcz paraliżujący swobodę biskupa 
w tym zakresie, a także nieudzielanie (poza nielicznymi wyjątkami) przez wła
dze państwowe zezwoleń na tworzenie parafii i budowę kościołów. Podobne re
presje miały miejsce w zakresie nauczania religii, polityki podatkowej państwa 
względem Kościoła, a także w dziedzinie prasy katolickiej i wydawnictw kościel
nych, które były zamknięte.9

Biskup Pawłowski zastał diecezję, w której wielu księży było uwięzionych 
lub ukrywało się. Z tych samych powodów niepełna była obsada Kurii Diece
zjalnej. Dlatego też popełniłoby się metodologiczny błąd w ocenie pasterskiej 
funkcji bpa Pawłowskiego, gdyby nie uwzględniło się ówczesnych uwarunkowań, 
o których tylko przykładowo wspomniano.

Forma i treść pasterskiej posługi bpa Pawłowskiego w ciągu 15 lat była także 
dyktowana wydarzeniami dokonującymi się w Kościele powszechnym i w Pol
sce. Wiadome są przecież wytyczne ogólnopolskiego programu duszpasterskiego 
tamtych lat, programu dyktowanego takimi okolicznościami, jak: Śluby Jasnogór
skie Narodu w 1956 roku, Wielka Nowenna przed Milenium i same uroczysto
ści milenijne. Czymś zupełnie nadzwyczajnym dla Kościoła był Sobór Watykań
ski II. W zakresie wszystkich ogólnopolskich akcji duszpasterskich bp Pawłow
ski wykazywał na terenie swojej diecezji wiele oryginalnych inicjatyw.

W kazaniu ingresowym, które zwykło uważać się za programowe dla zamie
rzeń w zakresie pasterskiej posługi, bp Pawłowski powiedział m.in.: „Przez 25 lat
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stałem przy warsztacie naukowym, teraz przychodzę, aby służyć Ludowi Bożemu. 
(...) Staję na czele duchowieństwa, by nieść posługę duchową ludowi polskiemu 
jako Wasz Pasterz, jak Chrystus w Wieczerniku pochylony do Waszych stóp, chciał
bym każdemu kapłanowi stać się przyjacielem i bratem i sługą najniższym. Oddać 
Wam wszystkie siły, wszelkie zdolności, wszystek czas. I wraz z Wami (kapłana
mi) wprowadzać w życie owo przykazanie nowe miłości ofiarnej i twórczej, zdol
nej do pełnego szacunku dla starych form i szczerego zrozumienia dla nowych 
rozwiązań”. Ten fragment kazania uważam za najistotniejszy. Nie była to, dyktowa
na podniosłością chwili, retoryka. Konsekwentne wypełnianie zarysowanej progra
mowej deklaracji rozpoczęło się nazajutrz po ingresie i trwało aż do śmierci.

Wydawane w maszynopisach komunikaty Kurii od numeru 21 zaczynają 
przynosić dyrektywy i polecenia dla całej diecezji. Na ich podstawie, a następ
nie na podstawie urzędowego organu, jakim była i jest „Kronika Diecezji Wło
cławskiej”, można śledzić główne myśli przewodnie pasterzowania biskupiego 
Pawłowskiego.10

I tak, najpierw należy podkreślić jego wielką troskę o poziom życia duchowe
go kapłanów oraz ich sprawność duszpasterską. W tym celu już w kwietniu 
1954 r. biskup wydał zarządzenie," by kapłani po odbyciu wspólnych rekolekcji 
wzięli udział w jednodniowych wykładach duszpasterskich. Tego rodzaju wykłady, 
raczej kursy z referatami i dyskusją, były potem prawie stałą praktyką, szczególnie 
dla pięciu najmłodszych roczników kapłańskich: dwudniowe, zaraz po Bożym Na
rodzeniu i po Wielkanocy lub w okresie wakacyjnym w seminarium duchownym. 
Zapraszani byli znakomici prelegenci, tacy jak: ks. W. Granat, ks. A. Bardecki, 
ks. F. Blachnicki oraz biskupi: W. Pluta, J. Stroba, B. Bejze i wielu innych. Stałą 
praktyką były wiosenne i jesienne konferencje rejonowe w czterech ośrodkach die
cezji. Pogłębianiu wiedzy teologicznej służyły ściśle egzekwowane egzaminy wi- 
kariuszowskie i proboszczowskie, najpierw przez cztery, a później przez osiem lat. 
Biskup sprzyjał także specjalistycznym studiom księży na polskich i zagranicznych 
uczelniach. W latach 1958-1961 studiowało ok. 40 księży.

W zakresie formacji duchowej księży należy odnotować oryginalne formy, 
jakimi na mocy zarządzania bpa Pawłowskiego12 były już w 1954 roku konfe
rencje ascetyczne w każdy drugi czwartek miesiąca w seminarium duchownym 
dla księży, przedstawicieli większych ośrodków miejskich całej diecezji. W póź
niejszych latach, dokładnie na mocy zarządzenia ogłoszonego w 1959 roku,13 
wprowadzono tzw. Godzinę adoracyjną -  w czwartek po I piątku miesiąca, na 
której gromadzili się księża w oznaczonych ośrodkach diecezji. Zazwyczaj w tych 
spotkaniach brał udział także biskup. Do podniesienia poziomu życia wewnętrz
nego zmierzało również zarządzenie co do obowiązku odprawiania trzydniowych 
rekolekcji przez wszystkich kapłanów diecezji.14

Podobną troską duszpasterską bp Pawłowski otaczał wszystkie zgromadze
nia sióstr zakonnych, dla których odbywały się miesięczne dni skupienia dla 
przełożonych oraz osobne dla katechetek i pielęgniarek.
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Drugą dziedziną szczególnej czujności pasterskiej bpa Pawłowskiego była 
sprawa katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymienić tu trzeba Instruk
cję o nauczaniu religii15 z roku 1954, a także polecenie dla duszpasterzy, aby 
zbierali spostrzeżenia co do ulepszania metody nauczania prawd wiary. W na
stępnym roku bp Pawłowski znów podał ogólne i szczegółowe wskazania w spra
wie katechizacji. Na kilka lat przed instrukcjami Episkopatu Polski w zakresie 
katechizacji przedmałżeńskiej, bp Pawłowski wydał takową w 1959 roku.16 Na 
jego polecenie Referat Katechetyczny Kurii urządzał kilkakrotnie, dwu- a nawet 
trzytygodniowe kursy wakacyjne dla katechetów świeckich; brało w nich udział 
niekiedy do 140 osób. W ostatnich latach swego życia nieustannie, z najwięk
szym naciskiem, przypominał o obowiązku nauczania religii; czynił to na konfe
rencjach księży dziekanów, konferencjach rejonowych, w przemówieniach i ka
zaniach wizytacyjnych.

W celu usprawnienia pracy duszpasterskiej wydał szereg zarządzeń i wska
zań. Z najważniejszych należy wymienić: Wskazania na wizytację kanoniczną 
z 1957 r.17 uzupełnioną rozporządzeniami w 1962 r.18, Instrukcję w sprawie pierw
szej Komunii iw.,19 instrukcję o bierzmowaniu,20 o odpustach parafialnych; 
w 1960 roku wydał zarządzenie wraz z instrukcją o wprowadzeniu we wszyst
kich parafiach 40-godzinnego nabożeństwa.21

Ważkie znaczenie dla dobra diecezji miały także inne akty ustawodawcze, 
takie jak: wytyczne w sprawie budownictwa kościelnego,22 zatwierdzenie Regu
laminu Komisji Egzaminacyjnej,23 Statutu i regulaminu Archiwum Diecezjalne
go we Włocławku24 i wiele innych.

Doniosłą dziedziną pracy biskupa jest wizytowanie parafii. Biskup Pawłow
ski co roku dokonywał wizytacji w kilkudziesięciu parafiach w okresie wiosen
no-letnim, a także -  poza czasem trwania Soboru Watykańskiego II i rokiem 
milenijnym -  jesiennym. Nauczał niestrudzenie wiernych przez przemówienia 
i kazania, których zwykle na wizytacjach wygłaszał od pięciu do dziesięciu. 
W ogóle można w tym miejscu podkreślić, że pasterska funkcja nauczania była 
u niego na pierwszym miejscu. Głosił często kazania w katedrze i kolegiacie ka
liskiej. Na przykład podczas misji w Kaliszu w 1960 roku i we Włocławku 
w 1961 roku wygłosił kazania w każdym kościele. Na wizytacjach i poza nimi 
udzielał bierzmowania grupom liczącym niekiedy ok. 1000 osób. Lubił udzielać 
Komunii świętej, również na mszach nie przez niego odprawianych, a także, choć 
było to rzadko, zasiadał do konfesjonału.

Dominującym rysem duszpasterzowania bpa Pawłowskiego było prowadze
nie wiernych i kapłanów do Chrystusa przez wstawiennictwo Matki Najświęt
szej.25 Zdobyte wykształcenie teologiczno-mariologiczne predysponowało go do 
tego, by w artykułach pisanych do czasopism,26 a zwłaszcza w kazaniach gło
szonych w całej diecezji, w Częstochowie i wielu innych miejscowościach 
w Polsce (był często zapraszany przez biskupów) nauczać o Matce Bożej w pełnej 
głębi teologicznego przeniknięcia i osobistego przeżycia wielkich prawd. Już
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pierwszy rok jego pracy w diecezji włocławskiej, rok 1954, jako Rok Maryjny, 
dostarczał wielu okazji do głoszenia chwały Bogurodzicy. Podobnie następny, 
1955 rok, będący 300. rocznicą obrony Jasnej Góry, a także rok 1956, rok skła
dania Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Szczególnie jednak rok 1962 bp Pawłowski zapisał w historii diecezji 
włocławskiej jako rok Dni Maryjnych,27 trwających od 12 maja do 30 września, 
obchodzonych w dwunastu znaczniejszych sanktuariach maryjnych. Były to nie
zwykle uroczyste obchody; nabożeństwa przy udziale kilku lub kilkunastu bisku
pów z całej Polski stanowiły godną oprawę najdonioślejszego aktu oddania się 
poszczególnych parafii na własność Matce Bożej wraz z postanowieniami oży
wienia praktyki różańca rodzinnego i obc, odzenia sobót Królowej Polski. Ka
płanów i kleryków powierzył bp Pawłowski Matce Bożej jeszcze przed Dniami 
Maryjnymi, w 1961 roku na Jasnej Górze.

Po Dniach Maryjnych, które odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce, 
ale i poza granicami, zwłaszcza w Rzymie, bp Pawłowski przeprowadził w na
stępnym roku Dni Eucharystyczne (trwające kilka tygodni), które bezsprzecznie 
były kongresem eucharystycznym. Kongres ten objął znów wszystkie rejony die
cezji.28 Rok następny, 1964, był w diecezji włocławskiej Rokiem Serca Jezuso
wego.29 W większości parafii ojcowie jezuici przeprowadzili rekolekcje bądź 
misje z intronizacją w rodzinach obrazu Serca Jezusowego. Od niedzieli prze
wodniej do uroczystości Serca Jezusowego w głównych ośrodkach diecezji, 
w kościołach pod wezwaniem Serca Bożego, odbyły się uroczystości z udziałem 
biskupów. Diecezja została ponownie poświęcona Sercu Jezusowemu.

Na tym nie koniec. Po ogłoszeniu Matki Bożej przez Ojca Świętego Matką 
Kościoła (swój udział miał w tym bp Pawłowski) ponownie w roku 1965 skie
rował diecezję ku Matce Bożej. Liczne akcenty maryjności w pasterskim posłu
giwaniu biskup uwieńczył oddaniem diecezji włocławskiej Matce Kościoła pod
czas uroczystości w katedrze 12 września 1965 roku, z udziałem delegacji wszyst
kich parafii.30

Ekumeniczny wymiar nie tylko teologicznej twórczości,31 ale i pasterskiej 
działalności, zaznaczył się u bpa Pawłowskiego w przeprowadzeniu w diecezji, 
głównie w samej katedrze, każdego roku Tygodnia Ekumenicznego. Dla biskupa 
i to okazało się za mało. Trudno zapomnieć Dni Ekumeniczne w diecezji w 1967 
roku, w oktawie Zesłania Ducha Świętego.32

Charakterystyczną cechą pasterskiej działalności bpa Pawłowskiego była także 
troska o kult świętych w diecezji, na czele ze czcią oddawaną św. Józefowi,33 
opartą na solidnych podstawach teologicznych.34Okazją były wielokrotne uroczy
stości pielgrzymkowe księży dachauowców do św. Józefa Kaliskiego oraz uro
czystości związane z przekazaniem daru Ojca Świętego Jana XXIII, a potem 
Pawła VI w postaci pierścienia i ornatu dla tegoż sanktuarium.

Kapłanom i wiernym wskazywał także innych świętych, związanych bezpośred
nio czy pośrednio z diecezją włocławską, takich jak: Bogumiła, Pięciu Braci (pierw
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szych męczenników polskich), Andrzeja Świerada, Benedykta z Budzisławia, Jolan
tę, Jadwigę Królową oraz Antoniego, swego patrona.35 Biskup troszczył się, aby 
kult ten był historycznie uzasadniony i pogłębiony teologicznie.

W zakresie pasterskiej posługi bpa Pawłowskiego dominowała troska o li
turgiczną służbę Bożą. Biskup znał się na liturgii, cieszył się z jej reformy 
i energicznie wprowadzał ją w życie, dokonując niekiedy dość śmiałych ekspe
rymentów. Liturgię sprawował nie tylko w katedrze, ale również w kolegiacie 
kaliskiej (np. liturgię wielkotygodniową) i nierzadko w zwykłych kościołach pa
rafialnych. Podobnie praktykował udzielanie „w terenie” święceń diakonatu czy 
nawet kapłańskich.

Na konto wielkich osiągnięć bpa Pawłowskiego jako pasterza diecezji wło
cławskiej należy także wpisać przeprowadzony w latach 1960-1964 diecezjalny 
proces informacyjny bpa Michała Kozala.36 Bez rzetelnie, pod jego nadzorem, 
przeprowadzonego procesu obecnie nie cieszylibyśmy się chwałą błogosławio
nego bpa Michała.

Wreszcie, niejako uwieńczeniem działalności bpa Pawłowskiego był Synod 
Diecezjalny, który odbył się w listopadzie 1967 roku.37 Podziwiano wówczas 
wielką odwagę pasterza diecezji. Był to przecież pierwszy synod diecezjalny po 
przeszło 300 latach od ostatniego włocławskiego i pierwszy po zakończeniu 
Soboru Watykańskiego II, przygotowany w krótkim czasie, z ogromnym nakła
dem energii także samego biskupa. Przebieg synodu był wielkim wydarzeniem, 
którym interesowało się wielu przybyłych dziennikarzy; jego uchwałami zainte
resowane były wszystkie diecezje Polski, a także Stolica Apostolska, której bi
skup mógł w tłumaczeniu włoskim przedłożyć podczas wizyty ad limina w roku 
swojej śmierci. Statuty tego synodu są dotąd wykorzystywane w pracy duszpa
sterskiej w diecezji.

Przedstawiając świadectwo o biskupie Pawłowskim jako pasterzu diecezji, 
nie można pominąć innych osiągnięć duszpasterskich, takich jak: erygowanie 
sześciu parafii i konsekrowanie ośmiu nowo wybudowanych świątyń czy też tych 
przeróżnych prac urzędu biskupiego w Wyższym Seminarium Duchownym i przez 
jakiś czas w Niższym, którym tak serdeczną troskę zawsze okazywał; rozważa
nie i rozstrzyganie spraw duszpasterskich w Kurii Diecezjalnej, gdzie koncen
trowały się wszelkie zagadnienia diecezjalnej administracji. Właśnie, spośród 
innych wydziałów Kurii, chyba najlepiej był nie tylko zorganizowany, ale i naj
bardziej dynamiczny Wydział Duszpasterski i Katechetyczny. Przy Wydziale Dusz
pasterskim działała pionierska instytucja: zespół złożony z wykładowców 
teologii i duszpasterzy. Grono to omawiało aktualne zagadnienia moralno-dusz- 
pasterskie. Innym zespołem, przy tymże wydziale, była Rada Wydziału, która 
przede wszystkim miała za zadanie adaptację krajowych programów duszpaster
skich do warunków diecezjalnych.38

Na te duszpasterskie przedsięwzięcia bpa Pawłowskiego, i tak nie wszystkie 
rzecz jasna wymienione, nałożyć należy ponadto ogromne zaangażowanie w czte
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rech sesjach soborowych, w których brał czynny udział. Nie sposób także poli
czyć i ocenić rozległej korespondencji prowadzonej z księżmi, z klerykami 
w wojsku i świeckimi, licznych listów i kart z życzeniami i pozdrowieniami 
z Wiecznego Miasta.

Mając to wszystko na uwadze, trzeba dać świadectwo prawdzie, tej praw
dzie, której dał wyraz w mowie pogrzebowej bp Majdański, mówiąc w ten oto 
sposób: „Biskup Pawłowski nie pracował, lecz harował, harował mimo, co było 
wiadomym, słabego zdrowia”.39

Tak więc, biskup Antoni Pawłowski, humanista i teolog, wpisał się w histo
rię naszej diecezji jako jeden z największych jej pasterzy.
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