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KS. BP JAN KOPIEC

Opole

TROSKA KARDYNA A GEORGA KOPPA

O DIECEZJ  WROC AWSK

Rz dy ko cielne na l sku przypad y kard. Georgowi Koppowi w nie atwym

okresie prze omu XIX i XX w. Przysz o mu wprawdzie wzi  odpowiedzialno

za diecezj  wroc awsk  w sprzyjaj cym momencie zabli niania ran po kulturkamp-

fie, ale równocze nie w ród licznych wyzwa , jakich nie brakowa o w spo ecze -

stwie gwa townie uprzemys awiaj cym si  i prze ywaj cym skomplikowane prze-

miany spo eczne i ideowe, a l sk by  tego wyj tkowo wyra nym przyk adem.

Zwierzchnik Ko cio a na l sku w latach 1887–1914, wywodz cy si  z Dolnej Sa-

ksonii, maj cy ju  do wiadczenie jako biskup Fuldy, by  postaci  znan  w wiecie

ko cielnym i politycznym1. Do historii przeszed  jako doskona y mediator z pa -

stwowym aparatem pruskim, przy tym zatroskany o kwestie religijne na powie-

rzonych mu dotychczas obszarach. Przybywszy do Wroc awia, spotka  si  z oka-

zywan  mu zrazu rezerw , przyj ty bez entuzjazmu, ale jednak z pok adanymi

w nim nadziejami. Ko ció  na l sku bowiem w minionym czasie by  poddany licz-

nym restrykcyjnym posuni ciom rz du pruskiego w okresie trwania kulturkamp-

fu, przypadaj cego na czasy biskupa Heinricha Förstera (1853–1881), a krótkie rz -

dy Roberta Herzoga (1882–1886) nie wystarczy y na podj cie d ugofalowych

przedsi wzi  obliczonych na wej cie katolików w ramy funkcjonuj cego pa stwa

bez dyskryminuj cego ich ustawodawstwa. Dlatego od pocz tku, mimo wszystko,

móg  liczy  na poparcie dla swoich dzia a 2.

Trudno jednoznacznie stwierdzi , czy wcze niej obraz Ko cio a na l sku by

mu znany w szczegó ach. Na pewno nie by  mu obcy, albowiem powi zanie wielu

ludzi ze l ska z problemami ogólnopruskimi, jak te  w odwrotnym kierunku, by o
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1 Por. A. Ga lo s, Kardyna  Kopp – posta  fascynuj ca i kontrowersyjna, w: Ludzie l skiego

Ko cio a katolickiego, red. K. Matwijowski, Wroc aw 1992, s. 53–59.
2 Podstawowe biograficzne uj cia daj : E. Ga t z w: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder

1785/1803 bis 1945, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983, s. 400–404, oraz A. Galo s, w: S ownik biogra-

ficzny katolickiego duchowie stwa l skiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 188–192;

w obu podana bogata bibliografia. Korzysta em z tych ustale  w moim szkicu: J. Kopiec, Kardyna

Georg Kopp – biskup wroc awski 1887–1914, w: l sk w my li politycznej i dzia alno ci Polaków

i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz i L. Rubisz, Opole 2001, s. 99–106.
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faktem oczywistym, i l sk nie by  wyizolowan  krain . Diecezja wroc awska

mog a si  wykaza  wielowiekowymi dziejami, nierzadko dramatycznymi, a w cza-

sach G. Koppa dzia a a w diasporze, ze zdecydowan  wi kszo ci  protestantów

(2,4 mln katolików wobec ok. 6,8 mln protestantów ok. 1900 r.); od 1821 r. biskup

wroc awski by  jeszcze odpowiedzialny za Delegatur  Apostolsk  Brandenburgii

i Pomorza, w ramach której znajdowa a si  stolica pa stwa – Berlin, ale z kolei

cz  diecezji znajdowa a si  na terenie Cesarstwa Austriackiego. Tworzy o to do

skomplikowane uwarunkowania dla rozwini cia szerszej dzia alno ci pastoralnej.

W dodatku katolicyzm w znacznej mierze powi zany by  – g ównie na Górnym

l sku – z trudnym zagadnieniem narodowo ciowym, prze ywaj cym po zjedno-

czeniu Niemiec znacz ce nat enie swoich d e  ku upodmiotowieniu, co z kolei

nie sprzyja o uspokojeniu umys ów. Wspomniane ju  restrykcje i obostrzenia cza-

su kulturkampfu pozbawi y ten Ko ció  wiele z instytucjonalnego zaplecza, a echa

ruchów antypapieskich na l sku – np. neologowie, starokatolicy po Soborze Wa-

tyka skim I, trudno ci na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wroc aw-

skiego – determinowa y ju  na wst pie ko cielnych rz dów w diecezji dziedziny

i problemy wymagaj ce zainteresowania pasterskiego.

Móg  jednak l ski katolicyzm nowemu rz dcy diecezji przynie  wiele satys-

fakcji. Tam, gdzie katolicy stanowili zwart  spo eczno , kwit o ycie religijne.

Parafii by o nawet sporo, a ksi a satysfakcjonuj co czynili zado  duszpasterskim

potrzebom w podstawowej mierze. Zainteresowanie mo liwo ciami prowadzenia

szeroko zakrojonej pracy ci le duszpasterskiej towarzyszy o biskupowi wroc aw-

skiemu, od 1893 r. kardyna owi, przez ca y czas. Jednym ze wiadectw tego zain-

teresowania mog  by  relacje ad limina Apostolorum, które by y efektem wype -

niania uchwalonego jeszcze przez sobór trydencki obowi zku, na o onego na

wszystkich biskupów diecezjalnych. Celem tego zarz dzenia by o w warunkach

rozwijaj cej si  reformacji wzmocnienie wi zów z papiestwem i Stolic  Apostolsk ,

nadto wsparcie wszelkich wysi ków w dziedzinie reformy wewn trznej Ko cio a

i przedsi branych rodków zaradczych w ramach kontrreformacji. Nale y wi c

przypomnie , e kanoniczny ten obowi zek zosta  dok adnie okre lony przez pa-

pie a Sykstusa V moc  jego bulli Romanus Pontifex z 20 XII 1585 r. Szczegó owo

bulla opisywa a to zobowi zanie do przybywania biskupów w regularnych odst -

pach czasu – dla pa stw dzisiejszej Europy rodkowej obowi zek ten nale a o wy-

pe ni  co cztery lata – zasadniczo osobi cie, chocia  biskup móg  si  pos u y  kom-

petentnym swoim zast pc , zwanym prokuratorem. Najwa niejszym elementem

wizyty by o nawiedzenie bazylik w. Piotra na Watykanie i w. Paw a przy drodze

Ostyjskiej (element pobo no ciowy) i przywiezienie ze sob  pisemnej relacji o sta-

nie swojej diecezji (wymiar kanonicznoprawny)3. Specjalna rzymska Kongrega-

cja Soboru przyjmowa a teksty relacji, dok adnie je studiowa a i wydawa a pisemn

opini . Zawarto  relacji, pocz tkowo dowolna i redagowana wed ug uznania ka -

Ks. bp Jan Kopiec

3 O obowi zku niniejszym zob. J. Kopie c, Relacje biskupów wroc awskich „ad limina” z XVII

i XVIII wieku, „Nasza Przesz o ” 68 (1987), s. 93–132.
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dego biskupa, od 1725 r. zosta a okre lona wed ug szczegó owego kwestionariu-

sza, by wszystkie istotne – z punktu widzenia Rzymu – kwestie zosta y w relacji

o stanie diecezji uwzgl dnione, a zw aszcza ukazana zosta a osobista aktywno

ka dego zwierzchnika diecezji. Dawa o to gwarancj  w miar  jednolitego obrazu

stanu Ko cio a katolickiego w szerokiej panoramie ca ego wiata. Ten sposób obo-

wi zywa  do podj cia przez papie a Piusa X w 1911 r. do  gruntownych reform

w obr bie wymogów zwi zanych z wizytami ad limina4.

Jako biskup wroc awski kard. G. Kopp precyzyjnie zado uczyni  obowi zko-

wi sk adania wizyt ad limina w Rzymie, do czasu reformy Piusa X5. Mo na to

oprze  na pozostawionej dokumentacji, przechowywanej w Archiwum Watyka -

skim6. Kardyna  wype nia  ten obowi zek zawsze osobi cie, podczas swoich d u -

szych pobytów w Wiecznym Mie cie. Przed nim wizyt  tak  z o y  bp R. Herzog

w 1883 r., a wi c w momencie powolnego wygasania ustawodawstwa kulturkamp-

fu7. Dok adne obliczenia przypadaj cych terminów wskazuj , e pierwszy ten obo-

wi zek dla kard. G. Koppa po obj ciu rz dów we Wroc awiu wyznacza  ju  rok

1889 (to 76. czterolecie, licz c od 1589 r., czyli cztery lata po wydaniu bulli Ro-

manus Pontifex). Wtedy jednak kardyna  nie by  w Rzymie, natomiast w 1893 r.

z o y  przepisan  wizyt , za czterolecia 76. i 77. (za dyspens  papiesk ); ju  zno-

wu w 1896 r. by  kolejny raz z wizyt  za czterolecie 78. (przypadaj ce w 1897 r.),

w 1898 r. (za czterolecie 79.) i w 1903 r. za czterolecie 80. Pisemne relacje przed o-

y  jednak e tylko w 1893 i 1903 r., argumentuj c ich brak w pozosta ych przy-

padkach tym, e obraz przedstawiony we wcze niejszej relacji nie zmieni  si

w takiej mierze, by trzeba by o opracowywa  nowe uj cie.

Teksty relacji G. Koppa nosz  wymiar ca kiem wiadomej odpowiedzialno ci

ordynariusza wroc awskiego za powierzon  mu diecezj . Jego w adzy pasterskiej

poddanych by o w 1893 r. cznie 875 parafii: 739 w cz ci pruskiej, 38 na terenie

Delegatury Brandenburgii oraz 98 w cz ci austriackiej. Do tego dochodzi y 474

ko cio y pomocnicze, filialne, oraz 488 ró nych innych, jak kapelanie, szpitale,

otwarte wi tynie zakonne. Liczba 1837 miejsc sakralnych na terenie ca ej diece-

zji jest imponuj ca, kryje si  za ni  bowiem znacz cy wysi ek materialny, skiero-

wany na ich utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania, w dodatku rozwin  nale-

a o wachlarz ywego nurtu religijnych pos ug. W diecezji pos ugiwa o 1197 ksi y,

a ordynariusza wspiera  tylko jeden biskup pomocniczy, zwany sufraganem8. Dzie-

Troska kardyna a Georga Koppa o diecezj  wroc awsk

4 Por. W. W ó j c i k, Wizytacje biskupów „ad limina” do roku 1911, „Prawo Kanoniczne” 18

(1975), nr 3–4, s. 131–179.
5 Krótkie omówienie relacji kard. G. Koppa zawiera W. U r b a n, Z dziejów duszpasterstwa

w archidiakonacie wroc awskim w czasach nowo ytnych, Warszawa 1971, s. 432–438.
6 Archivio Segreto Vaticano, S. Congregatio Concilii, Relationes dioecesium: sygn. 884B (Vra-

tislaviensis), bez foliacji.
7 Tekst relacji zosta  opublikowany drukiem: A. S t rna d, Relatio status Ecclesiae Vratislavien-

sis 1883. Ein Bericht von Robert Herzog über den Stand seiner Diözese an den Papst, „Archiv für

schlesische Kirchengeschichte” 28 (1970), s. 183–215.
8 Za czasów G. Koppa byli nimi: Hermann Gleich (1875–1900), Heinrich Marx (1900–1911),

Karl Augustyn (1910–1919), wszyscy z pochodzenia Górno l zacy.
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si  lat pó niej ordynariusz wroc awski móg  poinformowa  o erygowaniu nowych

27 parafii i czterech tzw. kuracji, a liczba katolików wzros a do ok. 3 mln, przy

liczbie niekatolików przekraczaj cej 8,2 mln. Liczba za  kap anów w tych 10 la-

tach wzros a do 1492. Te ramy statystyczne mówi  same za siebie, jak pr nie roz-

wija  si  l sk jako kraina w ramach Prus, ale te  pr no ci nabiera  Ko ció  kato-

licki.

Relacje przytaczaj  statystyczny obraz diecezji wroc awskiej9. Pod tym wzgl -

dem dostarczaj  one po latach tak e historykom autentyczny pogl d najwy szych

w adz diecezjalnych na zakres wykonywanych przez Ko ció  katolicki zada .

Pytania uszeregowane zosta y w o miu paragrafach: 1. Statystyczny obraz die-

cezji – terytorium, liczba parafii, ko cio ów, placówek zakonnych; 2. Osoba biskupa

i jego pos uga; 3. Duchowie stwo diecezjalne; 4. Duchowie stwo zakonne; 5. Za-

kony e skie; 6.Inne (pozaparafialne) miejsca kultu; 7. Wierni i ich ocena; 8. Ewen-

tualne postulaty, zg aszane przez biskupa.

W 1903 r. osobno – jako paragraf 6 – pojawi  si  temat seminarium duchowne-

go. Poza tym drobnym uzupe nieniem uk ad tre ci i jej przedstawienie pokrywa o

si  w obu wypadkach, zawieraj c jedynie aktualizacj  danych.

D ugie dzieje diecezji, zw aszcza XIX-wieczne perypetie doprowadzi y do

okrzepni cia struktury diecezji i mimo pa stwowych ataków w adz pruskich (se-

kularyzacja zakonów w 1810 r., kulturkampf) Ko ció  ci gle znajdowa  wiele ywot-

nych si  do odnowienia swej natury. Jest rzecz  zrozumia , e wiele z danych, za-

wartych w tekstach relacji, stanowi podstawowy zasób informacji, jakie o diecezji

wroc awskiej mo na znale  w innych miejscach. Niepodwa alne pozostaje jed-

nak ci gle autoryzowanie ich przez samych zwierzchników diecezji, którzy musz

by  wiadomi, e Rzym dok adnie analizuje – tak e i na podstawie innych róde

– wiarygodno  danych w relacjach. To z pewno ci  stawia t  w a nie kategori

ród ow  w rz dzie autentycznych informacji o poszczególnych diecezjach.

Co uderza w relacjach z Wroc awia na prze omie XIX i XX w., to rozmach

wszechstronnego rozwoju. Kardyna  mia  wiadomo , e pog bia si  przepa

mi dzy populacj  katolików i wyznawców innych nurtów chrze cija stwa, w cza-

j c tak e ludno  ydowsk  w samej stolicy diecezji i na ca ym l sku. Wpraw-

dzie bp G. Kopp móg  si  poszczyci  wielu nowymi konsekrowanymi ko cio ami,

tworzonymi parafiami, ale to nie zmienia o podstawowego wymiaru katolickiego

oblicza ziemi l skiej. Sam biskup wykorzystywa  te okazje do odwiedzania tych

placówek, nawi zywania kontaktów z mieszka cami, ale te  w adzami terytorial-

nymi i rz dowymi, nie wy czaj c szczególnie przez niego docenianych kontak-

Ks. bp Jan Kopiec

9 Pami ta  nale y, e badaczom przesz o ci diecezji wroc awskiej pomoc  s u y statystyczne uj -

cie w formie regularnie wydawanych ka dego roku schematyzmów (Schematismus des Bisthums Bre-

slau), czyli katalogów zawieraj cych wykazy centralnych urz dów wraz z ich personaln  obsad ,

wszystkich parafii, placówek zakonnych oraz innych instytucji, jak szko y, szpitale, sieroci ce, kon-

wikty i in. Ukazywa y si  te  urz dowe rozporz dzenia (Verordnungen des Fürstbischöflichen Gene-

ral-Vikariat-Amtes zu Breslau), nierugularnie, najcz ciej dwa razy w miesi cu, zawieraj ce akty praw-

ne biskupa oraz wykaz wa niejszych jego czynno ci na terenie diecezji.
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tów z przemys owcami, którzy mogli si  okaza  szczodrymi mecenasami wielu

katolickich inicjatyw. Badania nad rozwojem stanu posiadania Ko cio a w a nie

za pontyfikatu G. Koppa nie pozostawiaj  w tpliwo ci co do trafno ci takiego spo-

sobu zachowania si  wroc awskiego hierarchy10. Diasporyczny charakter katoli-

cyzmu z pewno ci  musia  poci ga  za sob  poczucie je eli nie zagro enia, to na

pewno bardzo powa nego wyzwania, by nie ulec przewadze liczebniejszych i sil-

niejszych wspólnot. W zwi zku z tym bp Kopp zawar  w relacji z 1893 r. ciekaw

uwag  o nowatorskiej decyzji powo ania we Wroc awiu specjalnego domu,

w którym katolickie dzieci w wieku 11–12 lat, yj ce w rodowisku protestanc-

kim, zbieraj  si  dla wspólnego przyswajania sobie zasad katolickiej wiary, co ma

zaradzi  niebezpiecze stwu ich wch oni cia przez protestantów. Podobne punkty

powsta y w najbli szej okolicy Wroc awia. Ten katechetyczny wymiar o ywienia

duszpasterstwa znalaz  te  swoje potwierdzenie w uwadze, e w 1888 r. w diecezji

zosta  wprowadzony nowy katechizm z diecezji nadre skich, zachodnioniemiec-

kich, a proboszczowie otrzymali nowe wskazania, by zaj cia ci le katechizuj ce

prowadzi  we wszystkich parafiach w ka d  niedziel  po nieszporach i uroczystym

b ogos awie stwie sakramentalnym. W tym trudnym dziele musz  tak e uwzgl -

dnia  wytyczne wydane przez ministerstwo kultu, zasadniczo po niemiecku, cho-

cia  w rejonach polskoj zycznych przygotowanie do pierwszej komunii jest gwa-

rantowane w tym e j zyku.

Ta uwaga prowadzi wroc awskiego zwierzchnika ko cielnego do notowania

o trudnych – jego zdaniem – napi ciach na tle nacjonalistycznym, wywo ywanych

przez ludno  o orientacji polskiej. Zagadnienie to jest znacz co ju  opracowane

w dotychczasowej historiografii, mo na wi c tylko w tym miejscu dopowiedzie ,

e kard. G. Kopp musia  odczuwa  znaczny dyskomfort w rozwi zywaniu sprawy

polskiej, czy przynajmniej u ywania j zyka polskiego. W relacjach ad limina

z natury rzeczy nie zosta y zawarte obszerne dywagacje w tym wzgl dzie, nato-

miast dzisiejszego badacza mo e zastanowi  fakt, e mówi  o tym akurat w kon-

tek cie trudno ci, na które natrafia jego pasterska pos uga w diecezji wroc awskiej.

Nie wchodz c w bardziej szczegó owe analizy, mo na jednak uzna  to ród o za

materia  wysokiej próby, dostarczaj cy niepodwa alnych przes anek dla dok adniej-

szego oceniania sylwetki tego sk din d wybitnego hierarchy na l sku11.

W obu przytaczanych relacjach kard. G. Koppa zawarta jest do  dok adnie tro-

ska o powo ania kap a skie, czyli o kszta cenie kandydatów do stanu duchowne-

Troska kardyna a Georga Koppa o diecezj  wroc awsk

10 O poszukiwaniach dróg doj cia przyk adowo por. R. B ido n, Religijno  mieszka ców Byto-

mia w dobie industrializacji, Opole 2004.
11 Warto przytoczy  wa ny passus z relacji z 1903 r. (s. 13): „Obstet praeterea pugna linguarum:

Germani contra Polonos et Poloni contra Germanos, et ut tertio pugnare se immiscent Bohemi. Ma-

lum nationalismi etiam gregem meum invasit et multa jam destruxit et omnia pervertere conatur. Pro-

fecto tristis experientia jama docuit, nullum dari locum pacifico exercitio religionis et incremento vir-

tutum, ubi saevit pugna nationalitatum” – wykorzysta em ju  ten tekst w: J. Kopiec, Duszpasterstwo

katolickie w górno l skiej dolinie Odry w czasach nowo ytnych, w: Rozwój spo eczno-gospodarczy

Nadodrza w kontek cie wspó pracy transregionalnej. Wybrane zagadnienia, red. W. Drobek, (Zeszy-

ty Odrza skie, SN, 16), Opole 1997, s. 15.
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go. Wiadomo, e kandydaci owi studiowali teologi  przez osiem semestrów na

Wydziale Teologicznym, mieszkaj c zasadniczo w konwikcie, w którym obowi -

zywa a okre lona dyscyplina, i w którym te , jak nie omieszka  zaznaczy , musie-

li równie  wprawia  si  w przyswojenie j zyka polskiego („lingua polonica im-

buuntur”). G. Kopp z dum  pisa  o wybudowaniu w 1895 r. nowego konwiktu dla

studentów teologii przy pl. Katedralnym, niedaleko katedry i rezydencji, oraz utwo-

rzeniu w 1899 r. seminarium duchownego w austriackiej cz ci diecezji w Widna-

wie, co rozwi zywa o w niema ym stopniu do  liczne k opoty z przyj ciem wszy-

stkich kandydatów we Wroc awiu (przedtem studiowali w O omu cu). Ta troska

przek ada a si  równie  na powo anie staraniem ordynariusza ni szych seminariów,

tzw. konwiktów albo seminariów przygotowawczych w Bytomiu (1887), G ogo-

wie (1892) i Nysie, akurat przystosowywanych do otwarcia. Znowu nie omieszka

zaznaczy  w przypadku Bytomia: „Seminarium, praesertim pro pueris linguae Po-

lonicae, qui in statum clericalem aspirant Bythomii in Silesia Superiore fundavi

Anno 1887, iam 60 pueros continens” (relacja 1893, s. 11). Znajdziemy te  liczne

odniesienia do troski o zapewnienie mo liwo ci doskonalenia swej wiedzy teolo-

gicznej przez ksi y, nawet organizowania pielgrzymek, nie zabrak o te  informa-

cji o zabezpieczeniu materialnym ksi y emerytów, chorych czy niemog cych spe -

nia  swych kap a skich obowi zków. Zasadniczo wszystkich wy wi ca  osobi cie

i dla kardyna a by o to powodem do optymistycznego spogl dania w przysz o

Ko cio a na l sku. Spotyka  si  z nimi kilka razy w roku, zw aszcza z kapitu

i dziekanami, by omawia  najistotniejsze sprawy ko cielne w diecezji. Uczciwie

przyznawa , e ze zwo aniem synodu by yby trudno ci ze wzgl du na rozleg o

diecezji, ale i nieprzychylno  w adz pa stwowych, lecz wspomniane spotkania

z duchowie stwem w jaki  sposób zast powa y instytucj  synodu diecezjalnego.

Nie pomija  te  informacji, e w przypadku ksi y ami cych przepisy kanoniczne

co do stylu ycia czy zaniedba  pos ugi, stosuje zdecydowane rodki karne.

Znane nam dzi ki dotychczasowym badaniom ycie zakonne na l sku nie po-

zostawa o poza zasi giem uwagi ordynariusza. Podawa  w relacjach statystyk  –

uderza nade wszystko rozwój placówek zgromadze  e skich – boromeuszki, el -

bietanki, siostry mi osierdzia, jadwi anki, Siostry Maryi Niepokalanej, S u ebniczki

NMP Niepokalanie Pocz tej – wszystko to s  nowe fundacje, niektóre czysto l -

skie, wskazuj ce na wysoki potencja  si  katolickich, by zaznaczy  swoj  obecno

szczególnie poprzez podejmowanie opieki nad chorymi w domach, szpitalach

i sieroci cach, nadto zajmuj c si  zagro onymi dziewcz tami i innymi jeszcze pro-

filami pos ugi, ubogaca y obraz wyznaniowy na l sku. Kardyna  zaznacza , e sio-

stry znajduj  si  pod opiek  zwierzchnika diecezji, który wyznacza dla poszczegól-

nych zakonów i domów kuratorów, nakazuje sta  trosk  i czujno  o zachowywanie

przepisów regu  zakonnych. Natomiast prosi  ju  kiedy  o odznaczenie za o yciela

Sióstr w. Jadwigi – kanonika Roberta Spiskego (zm. 1888), honorowym tytu em pa-

pieskiego kapelana.

Niema o uwag zawartych zosta o w relacjach w odniesieniu do ludu katolic-

kiego. To katoliccy mieszka cy na terenie diecezji stanowili fundament pracy Ko-

Ks. bp Jan Kopiec
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cio a. To ich wiadoma przynale no  akurat do wspólnoty katolickiej gwaranto-

wa a perspektywiczne spogl danie w przysz o . Kardyna  by  wiadom ogólnie

wysokiego poziomu religijno ci swego ludu. Zapewnia  papie a, e on, jego su-

fragan, jak w ogóle duchowie stwo ciesz  si  szacunkiem, okazywanym im przez

wiernych. To do nich kierowa  listy pasterskie, udawa  si  do parafii w celu udzie-

lania sakramentu bierzmowania czy konsekrowania nowych wi ty  i przy tych

okazjach wype nia  obowi zek nauczania i g oszenia s owa Bo ego. Pami taj c

o warunkach podró owania w tych czasach, imponuj ca si  mo e wydawa  liczba

wybierzmowanych, za tymi cyframi bowiem kryj  si  liczne podró e po ca ej die-

cezji. Sam kardyna  wybierzmowa  w latach: 1888 – 147 845 osób, 1889 – 81 977,

1890 – 15 980, 1891 – 24 200, 1892 – 12 132, 1898 – 11 596, 1899 – 11 498, 1900

– 36 051, 1901 – 19 206, a w 1902 – 58 89112. Ten rejestr jest na pewno sympto-

matyczny. Mo na go w czy  w szersze badania nad stylem pos ugi ordynariusza

wroc awskiego. Wierni ch tnie gromadzili si  w bractwach i bardzo ró norodnych

stowarzyszeniach religijnych, w których odnajdywali swoj  to samo  i mo liwo

piel gnowania okre lonych postaw w ramach Ko cio a. Kardyna  informowa

Rzym, e wiele z tych zwi zków wywodzi o si  z dawnych czasów, inne zyskiwa-

y prawo obywatelstwa w nowych warunkach. Szczególnie wydobywa  bractwo w.

Bonifacego powo ane w celach misyjnych w Niemczech, bractwo w. Wincentego

á Paulo powo ane w celu pomagania w wychowaniu dzieci, bractwo eucharystyczne,

ró a cowe Dzieci tka Jezus. W dniu 10 IX 1893 r. zatwierdzi  nowe bractwo w.

Izydora dla ludno ci wiejskiej, poddanej nierzadko przymusowej emigracji w po-

szukiwaniu pracy (relacja 1893, s. 14). By y jednak, zdaniem kardyna a, tak e po-

wody do szczególnego zmartwienia, na przyk ad ma e stwa mieszane, tzn. mi -

dzy stron  katolick  i protestanck . To oczywi cie nie by a tylko kwestia

nomenklatury, ale czyha y realne niebezpiecze stwa, a stron  s absz  by a katolic-

ka, albowiem na terenie diecezji katolickie kobiety wychodzi y za m  za przyby-

szów, protestantów z zachodnich cz ci Niemiec. Liczba kilkuset dyspens, udzie-

lanych ka dego roku wiadczy o wadze problemu (np. w latach 1887–1892 by o

ich 1216 – relacja 1893, s. 29). Kardyna  zapewnia  jednak e, e po wi ca tej spra-

wie niema o uwagi i nak ania podleg ych sobie ksi y do okazywania szczególnej

troski w tym wzgl dzie, a w tym momencie z pewno ci  przypomina y si  smutne

wydarzenia na tym tle sprzed kilkudziesi ciu lat13.

Du e zak opotanie wywo ywa o te  pija stwo w ród ludno ci. S owa kardyna-

a z 1893 r. nie pozostawiaj  w tpliwo ci co do zasi gu tego smutnego faktu: „In

nonnullis regionibus populo fideli usus vini cremati maxime nocet. Spero fore, ut

Troska kardyna a Georga Koppa o diecezj  wroc awsk

12 Wizytacje przytaczaj  równie  dane dla biskupa pomocniczego, które tak e s  bardzo zna-

cz ce.
13 Tytu em przypomnienia mo na wskaza  na konflikt wokó  ma e stw mieszanych, który ju

w latach 30. i 40. XIX w. da  o sobie zna  nie tylko na l sku, a bp L. v. Sedlnitzki musia  nawet

ust pi  z biskupstwa za postaw  niezgodn  z lini  wytyczon  przez Rzym w tej kwestii, por.

W. Urba n, Leopold hr. Sedlnicki, ksi  biskup wroc awski 1836–1840 na tle dziejów Ko cio a na

l sku w pierwszej po owie XIX wieku, Warszawa 1955, s. 222–264.
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sacerdotes porro quoque hanc pestem extirpare summopere mitantur” (s. 30). Doda

te , e akurat w tej sprawie wyda  ju  w 1889 r. specjalny list pasterski na Wielki

Post. W 1903 r. zaostrzy  jeszcze widzenie sprawy: „Contra usum nimirum vini

cremati in partibus praesertim Slavicis Episcopatus, quam in superioribus relatio-

nibus conquestus sum, Divina opitulante gratia cum optimo successu pugnat So-

cietas in quamplurimis parochiis canonice erecta pro abstinentia a potu quovis cre-

mato”. Trzeba wi c by o a  w 1901 r. odnowi  bractwo trze wo ciowe, którego

pocz tki si gaj  1851 r. i akcji ks. Jana Fiecka z Piekar l skich, by w jaki  spo-

sób chwyci  w karby ludno , przewa nie w górno l skiej cz ci diecezji.

Mimo tych trudnych spraw, ordynariusz wroc awski wyra a  si  bardzo pochleb-

nie o powierzonej mu diecezji. Pracy nie brakowa o, ale jej pozytywne efekty by y

widoczne w wielu miejscach. Prosi  wi c tylko papie a o b ogos awie stwo dla sie-

bie oraz ca ej diecezji.

Czytaj c teksty ród owe, historyk nabiera coraz wi kszego szacunku, widz c,

jak powa nie traktowa  ordynariusz swe obowi zki pasterskie. W a ciwie ka da

ze wspomnianych dziedzin ycia Ko cio a zas uguje teraz na drobiazgow  anali-

z , by korzystaj c z jej wyników, móc zdoby  si  na w a ciwe podsumowanie.
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