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KLASZTOR ŚW. TERESY W WILNIE 

1. ZAŁOŻENIE FUNDACJI I .BUDOWA KOŚCIOŁA 

Do grodu Giedymina, stolicy Litwy połączonej unią personalną z Pol
ską, przybyli karmelici bosi pod koniec listopada 1624 r. Już wcześniej 
mieli ochotę na to miasto, albowiem dnia 20 czerwca 1620 r. Definito
rium Generalne w Rzymie upoważniło zarząd prowincji polskiej do przy
jęcia jednej z trzech fundacji: w Wilnie, w Warszawie lub Brześciu 1. 

Karmelici wybrali Wilno. Chcąc zbadać możliwości założenia nowej 
fundacji, przybyli na inspekcję lokalną w składzie: o .. Jan Maria od 
św. Józefa ,(Centurioni) - prowincjał, o. Piotr od św. Andrz~ja (Kord oń
ski) - definitor prowincjalny, i br. Walenty od św. Jana. Udali się naj
pierw do Leona Sapiehy, wojewody wileńskiego. Ten przyjął ich łaska
wie i wręczył im listy polecające do biskupa Eustachego W ołłowicza 
i magistratu miasta 2. Wszędzie przyjmowano ich z wielką życzliwością .. 
Aktem wydanym w Wilnie dnia 2 grudnia 1624 r., bp Eustachy Wołło
wicz udzielił im pozwolenia na fundację klasztoru 3. Magistrat bez trud
ności dał swoje placet. Z całym oddaniem i troskliwością przyszedł kar
melitom z pomocą Ignacy Dubowicz, radny miasta, główny promotor 
i fundator klasztoru. Ofiarował im na początek 5.000 fI. i zaproponowat 
miejsce przy Ostrej Bramie. Karmelici powierzyli mu troskę o kupno
domu pod fundację, a sami udali się na Boże Narodzenie do klasztoru 
w Lublinie 4. W rok później Ignacy Dubowicz informował o. prowincja
ła, że zakupił kamienicę na ufundowanie kościoła i klasztoru 5. Dzięki 

1 Bib1. Osso1. Rps 1871. Acta primi capituli generalis 'Carmelitarum Discalc. Ro
mae celebrati A.D. 1605 k. 64. 

2 AKO 1. Cronica Conventus Vilnensis PP. Carmelitarum Discalceatorum su/). 
titulo S. M. N. Teresiae a Jesu k. 1-2. Por. Tadeusz S i e c z k a. Kult obrazu N. Ma
ryi Panny Ostrobramskięj w dziejowym rozwoju. Wilno 1934 s. 6. 

8 AKO 5. Opisanie kościoła, klasztoru i kaplicy Matki Boskiej Ostrobramską 

nazwanej (inwentarz klasztoru z 1844) k. 21. 
4 AKO 1. Kronika k. 2-3. 
5 Tamże s. 4. Por. AKO 5. Opisanie kościoła .. ! "List autentyczny Ignacego Dubo

wicza do Prowincjała" k. 21. 
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wpływom tego radnego, w 1626 r.uzyskano przy Ostrej Bramie kamie~ 
nicę pod fundację od Eudoksji Kołożanki i Hrehorowej Grekowiczówny. 
Dnia 26 marca 1626 roku zakonnicy zakupili część kamienicy od Zeno~ 
bii Arystowiczowej, a 3 kwietnia tegoż roku od Antoninowej Zegaliń
skiej również część kamienicy przy Ostrej Bramię. Dnia R maja 1626 r. 
Leon Sapieha, wojewoda wileński, zapisał karmelitom swoją kamienicę. 
Dnia 14 października tegoż roku kupują karmelici czwartą część kamie
nicy od Antoniego Kulasy i Szymona Czaplińskiego. Tegoż dnia uzys
kują prawo do kamienicy jailOwiczowskiej przy Ostrej Bramie od ba~ 
zylianów wileńskich,'Bogdana Zakrzewskiego i Szymona Krassowskie
go 6. 

Dnia 29 września 1626r. karmelici bosi przybyli do Wilna nastały 
pobyt. Natychmiast przystąpili do budowy kościoła, który pod koniec 
tego roku był na ukończeniu. Dnia 25 stycznia 1627 r. odbyło się w nim 
po raz pierwszy nabożeństwo z kazaniem, a 2 lutego przeniesiono do 
niego Najświętszy Sakrament. Kościół ten był nieduzy i . drewniany 7. 

Gdy okazał się za mały, poczęto myśleć o wzniesieniu murowanego koś
cioła. Za miejsce najodopowiedniejsze uznano teren w pobliżu Ostrej 
Bramy. Na miejscu tym stał dom będący po części własnością katolików, 
a po części prawosławnych, zwany "Kamienicą Paszkiewiczowską". 

Dzięki Dubowiczowi, karmelici kupili połowę domu będącą własnością 
katolików. Pomoc Dubowicza polegała na tym, że namówił swego kole
gę, który pojął za żonę jedną z właścicielek tej kamienicy, aby skłonił 
'żonę do odstąpienia swej części karmelitom. Drugiej części nie można 
było nabyć z powodu jej przynależności do dyzunitów. Dubowicz pod
sunął projekt nabycia tej części kamienicy na mocy istniejącego prawa 
wykupu - ius reemptionis. Nie mogąc skłonić dyzunitów do dobrowol
nej sprzedaży drugiej połowy kamienioy paszkiewiczowskiej,karmelici 
zaskarżyli ich przed sądem, iż nie chcą sprzedać domu, który stoi na 
przeszkodzie budowy kościoła, koniecznie potrzebnego na tym terenie. 
Dnia 7 grudnia 1632 r. przybył do Wilna wojewoda Stefan Pac. W dwa 
dni później przedstawił burmistrzowi i radzie miasta konieczność budo
wy nowej świątyni przy Ost~ej Bramie. Prosił o pomyślne załatwienie 
sprawy. Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść karmelitów. Dyzunici wnie
śli protest i apelację. Sprawa oparła się o sąd królewski. Dnia 24 czerw
ca 1633 r. przybył do Wilna król Władysław IV i polecił rozpatrzyć 
spór O kamienicę. Sprawę tę prowadzili na trzech sesjach komisarze Mi
kołaj Kiszka (wojewoda mścisławski) i Maksymilian Ossoliński. Wyrok 
zapadł na korzyść karmelitów 8. Władysław IV, król Polski; aprobował 

6 AKO 5. Opisanie kościoła z 1844 r. - Papiery' do fundacji tutejszej należące 
k.2t.· 

7 Tadeusz S i e c z k a. Kult obrazu ... s. 11. 
8 Spór i przebieg sprawy o kamienicę paszkiewiczowską jest szeroko opisany 

w kronice wileńskiej na s.25~51. 
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dokumentem na pergaminie z dnia 23 lipca 1633 r. ugodę kupna i sprze
daży kamienicy między dyzunitami i karmelitami. Zatwierdził równo
cześnie transumpty akt: Magistratu wileńskiego z dnia 28 kwietnia 
1633, komisar.zyckrólewskich z dnia 6 lipca 1633 i Urzędu radzieckiego 
z dnia 16 lipca tegoż loku 9. W ten sposób uzyskano miejsce pod budo
wę kościoła za 800 ,seksagenarówlitewskich (2.000 'fl.).W 1632 r. Defi
nitorium ,Generalne pozwoliło karmelitom wileńskim przyjąć zapis od 
bpa Woyny dla klasztoru, z tym że po sprzedaniu majątku fundusz zo
stanie obrócony na budowę klasztoru l0. Od magistratu wileńskiego za
konnicy otrzymali sążeń ulicy pod mury kościoła (aktem z dnia 28 kwiet~ 
nia 1633 r.ll Po uporaniu się z trudnościami i zyskaniu miejsca, przy
stąpiono do budowy świątyni. Dnia 24 września Jerzy Tyszkiewicz, bis
kup sufragan wileński,poświęcił krzyż drewniany, a 25 września 1633 r. 
AbrahaniWoyna, .biskup wileński, uroczyście dokonał poświęcenia ka
mienia' węgielnego pod budowę kościoła św. Teresy 12. Fundatorami no
wej świątyni byli: Stefan Pac, podkanclerz litewski, wraz. z małżonką, 
Amią Marią Ancillą Rudominówną Dusiatską. Budowa kościoła trwała 
21 lat. Łąćzyły się z nią liczne trudności, zwłaszcza lokalne i techniczne. 
Kosciół musiał-być budowany w odstępie od murów miejskich. Nie było 
dostępu dla wozów przywożących materiały budowlane.· Pojazdy te nie 
mogły przejeżdżać przez Ostrą Bramę, ponieważ była za wąska i bardzo 
ruchliwa. Karmelici zdecydowali się prosić króla o pozwolenie na zro
bienie wyłomu w murze miejskim, dla przejazdu wozów zatrudnionych 
przy budowie. Władysław IV, król Pblski( przychylił się do prośby' 
i aktem z dnia 24 sierpnia 1635 r. polecił magistratowi wileńskiemu wy~ 
znaczyć miejsce na bramę dla użytku klasztoru 13. Nadto pozwolił im 
używać ulicy miejskiej na szerokości 3· sążni w czasie budowy kościo
ła 14. W myśl rozporządzenia królewskiego magistrat wyznaczył komi
sarzy, którzy dnia 5 grudnia 1635 r. wyznaczyli plac na bramę od ulicy 
Subocz 15. Dzięki tym przywilejom budowę kościoła Sw. Teresy konty
nuowano jUż odtąd bez trudności. 

9 Opisanie kościoła ż 1844 r. k. 22 nr dok. 17. Por. T. 'Sieczka. Kult obrazu 
N. Maryi Panny Ostrobramskiej ... WHno'1934. Dodatek B. s. 85. 

10 Bib!. Osso1. Rps 1877/II. Acta primi .capituli... k. 124 v. 
11 Opisanie kościoła z 1844 r. k. 22. 
12 AKO 1. Kronika s. 54-55. 
13 AKO 5. Opisanie kościoła z 1844 r. - Papiery do tutejszej fundacji należące 

k. 22 nr 20. 
14 Tamże nr 21. 

15 Tamże nr 22. Por. Kronika s. 60. 
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2. OPIS KOSCIOŁA 

Kościół murowany, podpiwniczony, bazylikowy z trzema nawami, 
z których boczne zredukowano do rzędów kaplic, z wąskimi przejścia
mi. Zbudowany na rzucie prostokąta, w stylu barokowym, z dwuprzę
·słowym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą, zwróconym w kierun
ku południowo-wschodnim, z jedną wieżą w pobliżu prezbiterium. Świą
tynia nakryta sklepieniem kolebkowym z oknami w lunetach ·(usytuo
wana przy ul. Ostrobramskiej), posiada 51 łokci lit. długości i 21 szero
kości (ryc. 43). 

Fasada bezwieżowa, dwukondygnacyjna, trójprzęsłowa,. wzorowana 
na pokrewnej fasadzie Sorii kościoła Santa Mariadella Vittoria IW Rzy
mie. Wysoka klasa artyzmu świadczy o talencie autora. Elementyarchi
tektury fasady wykonane z kamienia. Wysoki cokół na całej szerokości 
z piaskowca szwedzkiego, kolumny flankujące portal wejściowy z gra
nitu, bazy i kapitele - z białego marmuru. Obramienia okiEm, portalu, 
balkonu, piramidy i herb Paców wykonarieczęściowo z.marmui'u, aczęś-· 
dowo z granitu szwedzkiego. 

Dolna kondygnacja podzielona 6 pilastrami, w środku zdwojonymi 
w kierunku wertykalnym, porządku doryckiego z riiszami konchowo 
·sklepionymi. 

W pośrodku artystyczny portal kościoła - z dwiema kolumnami -
wykonano z czarnego marmuru. Druga kondygnacja, z czterema pilas
trami korynckimi, posiada duże okno nad portalem wejściowym oraz 
kamienne piramidy i dwa lichtarze po bokach. Na tympanonie kartusz 
z herbem Paców, z wolutami, wykonany z piaskowca. Architektem świą
tyni - według M. Morelowskiego - był Tencalla Constantino, nadwor
ny budowniczy króla Władysława IV 16. Natomiast Vladas Drema utrzy
muje, że był nim architekt Ulryk. Za tym ostatnim przemawiają akta 
kapituły klasztoru św. Teresy 17. Nie wiadomo jednak w jakim zakresie 
pracował dla Karmelitów. 

Wewnątrz kościoła nad górnym portalem znajduje się chór muzycz
ny, wsparty na czterech marmurowych filarach. Na prawo klasycystycz
na kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego, z kopułką blaszaną na zewnątrz 
kościoła, fundowana w 1783 r. przez Michała Pocieja Rochaczewskiego. 
W krypcie z płytą marmurową mieści się grób fundatora. Kaplica po
siada piękną dekorację stiukową. Po stronie lewej portalu wejściowe
go jest rokokowa kaplica MatkiBożej Dobrej Rady z 1783 r. 

16 St. Ł o z a. Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954 s. 309; Ma
rian M o r e l o w s k i. Odkrycia wileńskie. W: Ałma Mater Vilnensis. Wilno 1932 
zesz. X s. 43-64; M. M o r e l o w s k i. Sprawozdania. W: Prace i materiały sprawo
zdawcze Sekcji Historii Sztuki. T. 3. Wilno 1938/39 s. 277. 

17 Vladas D r e m a. Twórcy kościoła Sw. Teresy w Wilnie. BHS. R. 38; 1976 r. 
nr 4 s. 297-298. 
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12. Wilno. Rzut przyziemia klasztoru kościoła Sw. Teresy wg pomiarów z 1930 l'. 
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Po.poż<rq;e, W L 1760;-:--1844. w świątyni było 9 ołtarzy, Sk~epienie 

i ściany kościoła ozdobiono .polichromią,przedstawiąjącą.sceny z życia 
św. Teresy. Ołtarz główny murowany, z 6wielkimidl;"ewnia~ymi kolu
mnami, sięga szczytem sklepienia. Na ołtarzu 4 wielkie figury śś. Elia
sza, Elizeusza,Jana od Krzyża i Anioła Illęczennika, oraz liczne baro~ 
kowe aniołki i ornamenty. W środku, ołtarza duży obraz przebicia ser
ca św .. Teresy, jlnaci nim w zwieńczeniu ołtar!Za : obraz św. Kazimierza 
(ryc. 47). W narożach filarów prezbiterium, przed balustradą znajdują się 
dwa boczne ołtarze, wznoszące się od gzymsów kościoła: po stronie 
ewangelii ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej ze srebrną złoconą szatą na 
obrazie, po drugiej stronie kościoła z obrazem św. Rodziny. Boczne<ołtą:
rzyki znajdują się również na filarach. Po stronie ewangelii głównego 
ołtarza jest ołtarzyk .św. Jana od Krzyża i św. Jana Nepomucena. Po 
stronie lekcji znajdował się również ołtarzyk św. Michała Archanioła 
i św. Piotra Apostoła. 

Zakrystia letnia z trzema dużymi ~oknami mieści się za wielkim ołta
rzem, zaś z boku od strony klasztoru - zakrystia'mała - zimowa. Pod 
zakrystiami i prezbiterium znajdują się kryptY'9rob9we; zejście do nich 
jest przy. ołtarzu Matki Bożej i świętego Józefa. Pod gankiem, przed 
bramą kościoła - wejście do drugiej krypty, w której. oprawiano po
grzeby. 

W dniu 15 pażdziernika 1654 L nowy kościół został konsekrowany 
przez Jerzego Ty szki ewicza , biskupa wileńskiego 18. Fundatorem kościo
ła był Stefan Pac, podkanclerzy litewski I(Z żoną), który póstanowił wy
budować klasztor. Śmierć j ego (w 1640 r.) przeszkodziła tym zaIlliarom. 
Mariancilla Pacowa bogato zaopatrzyła zakrystię w szaty Ln.aczynia 
liturgiczne. Podarowała złoty kielich, wysadzany drogimi kamieniami, 
oraz zapisała 16.000 zł na czynsz ,wie czysty za duszę swojego męża 19. 

Najhojniejszym dobrodziejem; który ma pierwszepr-awo do tytułufun,.. 
datora, był IgnatyDubowicz. W dniu 13 lutego 1637 r. przed swoją 
śmiercią • zapisał on' klasztorowi kamienicę zwaną Imbary, wartości 

26.000 H. Dochód z niej..przeznaczył na utrzymanie kościoła, na świece 
i olej do wiecznej lampki 20. Nadto dla kościoła ofiarował wiele ozdób, 
kilka kielichów srebrnych, monstrancję srebrną· pozłacaną, sześć kan
delabrów srebrnych na wielki ołtarz. Zbudowałbibliotekęitd.21 Dla za':' 

18AKO 5. Opisanie kościoła z 1844r.nr·34. 
19 Kronika s. 69. 
20 Tamże s. 70. Por. Opisanie kościoła z 1844 r. k. 22. 
21 "Praeterea multis ornamentis nostram dotavit eeclesiam, ealiees deauratos de

dit aliquot, monstrantiam argenteam totam deauratam, satpulchram, sex argentea ean
delabra magna ad majusaltare;;. Bibliotheeam ae claustrum saeeulare aedifieavit, 
fundo s varios ae lapideas tam eirea portam dietam Ostra quam a porte versus .sehi
smaticos· eoemit ae Conventui nostro libera:lissime: . donavit.... Summam .. peeuniarum 
20.000 n. pol. testamento relietum pro filio suo minorenni Joanne, ad manus Patrum 
nostrorum eonsignavit et in easu mortis illius ant~ annos perfeete aetatisac eompe-
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bezpietzenia tych zapisówka:rmelici uzyskali przywilej króla Włady
sława IV ż dnia 26 kwietnia 1637 L, zatwierdzający testament Ignacego 
Dubowiczcl.na rzecz klasztoru 22, Wnastę'pnym roku (dnia 31 grudnia 
1638 r.) uzyskali znów przywilej króla Władysława IV - na kamienicę 
Imbary zapisaną przez Ignacego Dubowicza - mocą którego to przywi
leju kamienica ta zwolniona została od podatków i ciężarów puBlicz
nych 23, Po śmierci Dubowicza jegbsyn Stefan odziedziczył po ojcu 
wspaniałomyślność względem klasztoru. 

3. OSTRA BRAMA 

Kilka lat po wybudowaniu kośCioła, w 1668 r., magistrat miasta od
dał karmelitom bosym pod opiekę obraz Matki Bożej na Ostrej Bramie, 
pozwalając wybudować kaplicę na bramie miejskiej. Karmelici zaczęli 
rozszerzać nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskij:)j. "Przybycie ich 
do Wilna i osiedlenie się przy Ostrej Bramie jest momentem zwrotnym 
w kulcie obrazu Najświętszej Maryi Panny, znajdującego się na bramie 
miasta .. Odtąd cześć obrazu zaczyna nabierać nowego charakteru" 24. 

Za staraniem o. Karola od Ducha Sw., sławnego kaznodziei i czciciela 
N. Maryi Panny Ostrobramskiej, zbudowano drewnianą kaplicę przy 
Ostrej Bramie. Na czas budowy cudowny obraz został umieszczony 
w kościele Sw. Teresy, po prawej stronie wielkiego ołtarza 25. Pozosta
wał tutaj przez dwa lata. Uroczysta introdukcja obrazu do nowej kapli
,cyodbyła się w niedzielę 12 kwietnia 1671 r. Poświęcenia kaplicy doko~ 
nał Aleksander Sapieha, biskup wileńskLW uroczystości wZłęli udział: 
profesorowie' i studenci Akademii Wileńskiej, władze rządowe, magis
trat, Główny Trybunał WieI. Ks. Litews:,'bractwa, sodalicje i rzesze 
wiernych. Michał Pac, wojewoda i hetman Wielkiego Księstwa Litew
skiego, Krzysztof Pac, kanclerz WXL, Hilary Połubiński, marszałek WXL 
i senatorowie własnymi rękami' zanieśli obraz -z kościoła' przed Ostrą 
Bramę 26. Od tego czasu obraz cieszył się wielkim szacunkiem. Działo się 

tentis pro usu pecuniae praedictae, qui anni iuridicae a Magistratu vilnensi ratificari de
buerant,. COI,lventum haerede, instituit, ac pro ecclesiae ornamento necnon pro erectio
ne murorum conventus ... convertere mandavit ... " Cronica s. 70. Jan Dubowicz zmarł 

w 18 roku życia w Rzymie u bazylianów. -Fundusz 20.000 zł został przeznaczony na 
budowę klasztoru według testamentu fundatora. 

22 Opisanie kościoła k. 22. 
28 Tamże' nr 27. 
24 T. S i e c z k a. Kult obrazu; .. s. 8. 
25 O. Hilarion od św. Grzegorza (piotr Rościszewski). Relacja 

o cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny.:. Wilno 1823 s. 4i;P. Sledziewski. 
Cudowny obraz N. M. P. Ostrobramskiej. W: Źródła mocy, zesz. II.' Wilno 1927 
s. 15-':40. 

26 T. ·,·S i e c z k a. Kult .obrazu .... s. 19. 



VII. KLASZTOR. SWIĘTEJ ,TERESY, W WILNIE 287 

tu wielEicudów.Wierniotrzymywali liczne łaski 27:;DIiia 27 maja 1115 t .. 
w pOżarze'. miasta' spłonęła również';drewnlana kaplica, ci . uratowany 
przez zakonników obraz umieszczOli'OW kościele'Sw. Teresy. Dziękista
raniomo. Telesforaod św. Andrzeja (Jerzego Szymonowicza), prokura
torCl-klasztbru, wybudowano z jałmużn wiernych nową murowaną ka
plicę; która'przetrwała:d6nasźych czasóW. Około 1720 r. odbyło Się jej 
poświęcenie i ponowna uroczysta introdukcja łaskami słynącego' obrazu . 

. Brało w niej udział czterech biskupów. (Konstanty Kazimierz Brzostow
ski, Maciej Józef Ancuta', Karol Pancerzynski,BogusławGąsiewski); se
natorzy, magistrat;akademla~ zakony, bra.ćtwai liczni· wierni. ; 

Kaplicę Matki !BozejOstrobramskiej dobudowano do obronnej basz
ty Miednickiej źwane} Ostrą (wzniesionej wtazz fortyfikacjami miasta 
wl. 1503-1522). Wymurowana z cegły, Odnawiana w 1813 i 1829 r. 
Wtedy otrzymała wystrój-późnego klasycyzmu. Umieszczona nad przej
ściową bramą posiada dł. 8,86,: szer.3;'ł3tn.Nakryta sklepieniem koleb
kówym z lunetami, oidobionym. 'sztukaterią:z kbfilpozycjamifiguralno
symbolicznymi (gwiazda'zaranna, wieża dawidowa; arka przymierza), 
zaczerpniętymi z litanii loretanskiej. Wnętrze oświetlone trzema arka
dowymi.· oknamidd strony uk Ostrobramskiej. Przez środkowe okno 
o większych rozmiarach widoczny jest obraż z ulicy. Zewnętrzna ele
wat: ja podzielona jest dWiem:a',parami tośkanskiCh pilastrów'źbelkowa
niem, zwienczonyin trójkątem. W tYmpanonie oko Opatrzności i napis 
MATER MISERICORDIAE, poniżej zaś nad łukami bocznych okien
dalszy ciąg napisu $UBTUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS. Pierwotnie 
na tym miejscu był napis polski: ,;Matkb Miłosierdzia! Pod Twoją obro:
nę uciekamy się". W 1865 r. Z polecenia Michaiła Murawiewa zastąpio
nogo napisemłacinskim(ryc. 44). 

Wnętrze kaplicy 'zdobi klasycystyczny ołtarz usytuowany przy ścia-

27 O obrazieostrobramski:rn, cudach i, łaskach ukazały ;się publikacje: 1. Trop
haeum sexennali Jitteraria in arena certamine. Ab Addictis'simis clientibus, cultoribus 
et Filiis Fratribus Carmelitis, Discalceatisin conventu velnensi Sacrae .. Theologiae au
ditoribus. A. 1754; 2. Relacya o cudownymobrazię Najśw. Maryi Panny' w Wilnie. 
Trzy edycje z 1761, 1797 i 1823 r;;- 3. W ac ł a w,- ks. kapucyn. O cudownym obrazie 
Najśw. Maryi P. Ostrobramskiej' w Wilnie. Wiadomość historyczna'. Kraków 1897; 
4. S i e c z k a Tadeusz ·ks. DZieje święta Opieki N. M. P. Ostrobramskiej. Wilno 1930; 
5. Tenże. O wotach N. M. P. Ostrobramskiej, Wilno 1934; 6. Tenże. O łaskach N •. M. P. 
Qstrobramskiej. Wilno. 1933; 7. Tenże. Kult obrazu N. Maryi Panny Ostrobramskiej 
w dziejowym rozwoju. Wilno 1934; 8. M. S k r u d l i k. Cudowny obraz Najśw. Maryi 
Panny Ostrobramskiej. Wilno 1935. 9. Piotr S l e dz i e w ski. Cudowny obraz Naj
świętszej Marji Panny Ostrobramskiej. W: Źródła mocy, zesz. II. Wilno 1927 55. 15-40. 
10. Jerzy R e m e r. Konserwacja obrazu. Matki Boskiej Ostrobramskiej. W: Źródła 
mocy, zesz.' n .. Wilno 1927 ss.· 41-54. 11. Ludwik A b ram ow i c z; Ostra Brama w 
literaturze. W: Źródła mocy, zesz. II. Wilno 1927 55. 55-62. 12. Ks. Adam K u l e 5 ZOo 

Historia cudownego obrazu Najświętszej . Marji Panny Matki .Miłosierdzia nq. Ostrej 
Bramie w Wilnie. Wilno 1927. 
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nie baszty. Mosiężne, pozłacane antepeąium' wykonano ze, złożonych 
wotów ,za 2;000 zł w '1799 ,L -Retabulum flankują dwie pary kolumn 
:zkompozytowymi kapitelami" dźwigającymi gzyms z .wazonami po bo
kach. Między kolumnami złocone rzeźby św. Anny i św. Joachima. 
W zwieńczeniu monogram MARIA w: owalu z główek anielskich, wynu
rzających się z obłoków i promienie. Po bokach dwą putta. W rętabuluill. 

łaskami słynący obraz Matki Bożej Miłosierdzia, namalowany na płycie 
złożonej z ośmiu dębowych desek, o, wymiarach 200X163 cm i2 cm 
grubej. Obrz pierwotnie malowąny. temperą na podkładzie kredowym. 
W XVII i XVIII w. przemalowany olejnymi farbami. . Gruntowną kon
'serwację '9brazu przeprowadziłarty&Ja konse17wator Jan Rutkowski 
w 1927 L Nieznany malarz przedstawił:Matkę Bożą bez Dzieciątka z rę~ 
kami skrzyżowanymi na .piersiach, z głową pochyloną na prawo. Obli
cze tchnie świętością, łaskawością, c~erpliwością i miłosierdziem. Wi
zerunek przyozdobiony srebrną szatą, ręcznie kutą, złoconą w ogniu, 
:z bogatym ornamentem kWiatowym'17óż, tulipanć>w, goździków. Suknia 
składa się z jedenastu części, z otworami na ręce i twarz Mądonny. 
Aureola posiada 42 srebrne ,promienie i 12 gwiazd. u: dołu sierp księży
,ca, obrócony rogami do góry. Szatę wykonali złotnicy wileńscy ok. 
1671 L za staraniem o. Karola od Ducha.Sw. (Franciszka Kiełczewskie
'go), szczególnego czciciela -Matki Bożej 28. Stare kOrony pochodzą 

z XVIII w. Nowe zaś - koronacyjne- wykonał wileński złotnik Ksa
wery Gorzuchowski (ryc. 45,IV). 

Nie znamy autora ani daty PQwstaniaobrazu. Spośród licznych hi
potez duże prawdopodobieństwo posiada opinia Mieczysława Skrudlika, 
który na podstawie analizy form i techniki malarskiej" ustala czas po
wstania obrazu na lata 1630-1650. Pochodzenie jego wiąże z analogicz
nym obrazem Matki Bożej w kościele Bożego Ciała w Krakowie, nama
lowanym przez krakowskiego malarza Łukasza w 1624 L 29 

Boczne ściany kaplicy aż po gzyms koronujący wyłożone są boaze
rią, z kompozycjami licznych wo~c)wwgórnych płaszczyznach. Poniżej 

28 W 1 poło XVII W. gorącym czcicielem Matki Bożej był o. Wawrzyniec od św. 
Michała (ł10 I 1654 r.), spowiednik karmelitanek bosych w Wilnie i utalentowany 
kaznodZieja. W pośmiertnym wspomnieniu, kronikarka klasztoru SS. Karmelitanek 
Bosych zapisała o nim, że "swoją też poważnością i duchowną konwersacją z ludżmi, 
wielu dobrodziejów klasmorowi pozysikował (!);n:ie małą też pamiC!!1:ikę zostawił nabo
żeń'stwu do Najświętszej Panny, borta bbraz Jej, który cudowny jest w kościele Wie
lehnych Ojców naszych. wileńskich, sprawił z jałmużny sukienkę ,bardzo . piękną 
i kosztowną, sam przykładał wielkiego starania i pilności koło rpbienia jej, haftarza 
najmował, doglądał, koszt i potrzeb u dobrodziejów' zebrał i przyznać, że bardzo 
piękną i nie ubogą, bo cOś 'około dwóch ,tysięcy ważyła, suto była haftowana złotem 
z perłami i różnemi kamieniami drogimi, robota też i inwencja. piękna; a wszystko 
to ojciec czynił dla czci i chwały Panny Najświętszej, którą on dziwnie miłował i miał 
do Niej, wielkie nabożeństwo i drugich' do tego wiódł i pobudżał". Zob. Klasztory 
Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. T. 1. Wilno. Kraków 1900 S. 62. 

29 Mieczysław S k r u d l i k. Królowa Korony Polskiej. Lwów 1930 ss. 232-233. 
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obiega< dekoracyjny pas ,z figura mymi i sym:boUcznymi' scenami:'na 
srebrnych .plakietkach'w . stylizowanych :.1i1i<ich, ilust.rującymi ,paszcze; 
g.ólne wezwariialitanii ,do Matki BożeWZlewej stro:o.ykCjlplicy stói.kla~ 
wiatura organ,ów;k,tórych obudowę,z.plszczałkami 'umieszczono 'w' ,bocz
nejgalerii. Z;tej też stronY',dokapUcy J/baszt.yprzylegam~ła zakrystia; 
Dojście do ńiej,prQwadzialbó':z .kościołaptzei iWielkązakrysUę, albo 
wprost,z ulicy przez galerię. " , , . 
,; ,Sanktuarium Matki ĘożejOstrobramskiejmiało ogromny wpływ na 
rozwój ż:ycia'religijrio~moralnęgo nie tylko dlaWHna;ale i, dla;: całeJ 
Litwy .. Zwłaszcżaw: trudnym okresie zaborów było> ostoją ,wiary i 'pols~ 
kości. Tutaj modlił się Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Józef Ignacy 
Kraszewski. po Matki ,Miłosierdzia ,przybyli' na 'poŻ:egnanie . filareci 
z Mickiewiczem, w dniu odjazdu na wygnanie.W. okresieod:powstania 
listopadowego: do styczniowego kult Ostrobramskiej Pant: stał się: tak 
powszechny, że przeniknął do literatury pięknej i stał się źró4'łem inspi-
racji dla wielu poetów. :,' ,<,> 

, Kiedy Polska zriuciła:z 'siebie jarzro.oniewoli zaborczej, Ostra Bra; 
ma doczekała się triumfu; W 'dowód wdżięczności za 300,;}etnią opiekę 
i straż. w ,Ostrej" Bramie"metropolita ,wileński Romi;rald Jałbrzykowski, 
w:dniu 21 stycznia1927 r.zwródłsię z:prośbą dó papieża Piusa XI 
o ukoronowanie cudownego obrazu ,Matki Bożej. Papież 'przychylił s.ię 
do próśby arcybiskupa i 'przez dekret, Kongregacji Qbrzędówz' dnia 
9 lutego 1927 r. zezwolił na uroczyste ukoronowanie 'cudownegbobra
zu 30. Po gruntownym odnowieniu obrazu i kaplicy oraz pr~gotowaniu 
całego miasta, na dzieńkoTonacji - 2'·lipca 1-927 r. - przybyły do Mat':' 
ki Miłosierdzia reprezentacje wszystkich ,stanów, ugrupowań ·politycz~ 
nych, organizacji, stowarzyszeńj akademii, wojska, bractw itd. W uro
czystości braliudzial przedstawiciele najwyższych władz:'pąństwowych. 
Przed bazyliką katedralną, kard. Aleksander Kakowski dokonał aktu ko
ronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej; przy biciu dzwonów; huku 
dział i gromów·' burzy. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Ka'liIriierż 
Michalkiewicz, sufragan Wileński. Po mszy św. ukoronowany obraz pro~ 
cesjonalnie przyniesiono do Ostrej.Bramy; Uroczystoścbyła publicznym 
hołdem chrześcijan dla Tej, która "w Ostrej świeci Bramie". 

, . 

4. KLASZTOR I JEGO ;DZIEJE. 

, , .. ~ .' . -
Budynek usytuowany po wschodniej stroniekości()ła,.. murowany 

z cegły, trzykondygnacyjny, ,podpiwniczony,' zbudowany w3,kwartalę 
XVII w. Środkowe podwórze o rozmiarach 25><17' m dzieli klasztorne 

30 S l e d z i e w sk i, op. cit. ss. 32-33. 

19 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 
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zabudowania na częsćpołudniową i północną, połączone ze sobą kruż
gankami od strony wschodniej i zachodniej dziedzińca. W południowej 
części mieściły się (na parterze)kuchi1ia, refektarz, kuchenne. składy, 
cele zakonne,. (na I· piętrze) biblioteka, sala rekreacyjna, pokoje zakon,. 
ników oraz (na II piętrze) pokoje dla kleryków,po obu stronach kon
dygnacji, '.przedzielonych .. korytaTzern.Wpółnocnej częśCi wokół ma~ 

lego dziedzińca (c1austrum exterius) furta, rozmownice,· cele gościnne, 
kancelaria parafialna, duża sala (kaplica bracka) i pracownie klasztorne. 
Nad zakrystią znajdował się chór zakonny. Wszystkie pomieszczenia na~ 
kryte sklepieniami. klasztornymi, kolebkowymi lub krzyżowymi. Na po
łudniowej elewacji słoneczny zegar. W pobliżu fasady kościoła stoi bu
dynekprzylegający do muru ogrodzenia ze' składami na parterze i po
kojami dla gościna piętrze. W, narożu ogrodu od strony południowo
-wschOdniej zabudowania dla pielgrzymów. Całość posesji otoczona mu
rem z cegły .. 

Klasztor w dużej mierze został zbudowany w 1650 r. za przełożeń
stwa o. Jozafata od Matki Bożej z Góry Karmelu (Kazimierza Tyszkie
wicza) 31. W latach 1630-1635 mieścił się tutaj nowicjat. W 1635 r. De
finitorium Prowincjalne przeznaczyło dom wileński na dom studiów; 
Dnia 8 sierpnia 1655 r. miasto zajęły wojska moskiewskie. Zakonnicy 
opuścili klasztor. Skarbiec kośCielny i cenniejsze obrazy ukryli w Kró
lewcu. Na straży klasztoru pozostał o. Epifaniusz od św. Michała i br. 
Konrad od św. Jerzego. Po rocznej tułaczce powrócili zakonnicy do 
domu, zastając pustki i. zniszczenia w kos ciele. W 1667 r., na Kapitule 
Prowincjalnej w Krakowie li św. Michała, znów utworzono tu nowi
cjat 32. W 1. 1667~16'12 trwała dalsza budowa częśd południowej klasz
toru od refektarza do zakrystii. Za przełożeństwa o. Benignusa od 
św. Józefa (1672) rozbudowano klasztor, powiększając liczbę cel. Stara_ 
niemi nakładem Włocha z Łucka, Bartłomieja Cynali, adwokatawileń
skiego,.·zbudowano wielki ołtarz św. Teresy. Umieszczono też w nim 
kopię obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego z Łucka. Przy Ostrej Bramie 
zaprowadzono kapelę. W 1673 r. na utrzymanie konwentu zakupiono 
dobra Jazów koło Głębokiego za 4.000 fI. Na Kapitule Prowincjalnej 
w Wiśniczu 1673 r. podjęto decyzję. przeniesienia n9wicjatu z klasztoru 
wileńskiego i umieszczenia w nim studium filozofii, ponieważ klasztor 
lubelski nie mógł pomieścjć studentów. W związku z tym przybyło do 
Wilna 19 kleryków, a w Lublinie pozostało 15 33• Lektorami filozofii (wy
kładowcy) zostali o. Samuel od Oczyszczenia' NMP (Przystałow~ki) 
i o. Zygmunt od Ducha Sw. (Kazimierz Wicherski). 

Dnia 21 styc~n:ia 1683r.konwent uzyskał od króla Jana III przywilej 
ha wolny spław drzewa rzeką' Wilią. Przywilej ten był zatwierdzany 

al Kronika s. 144. 
8! Kronika s. 165. 
la Kronika s. 176-171. 

. . 
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i tra:nsUInowanyprzezkrólów polskich: Augusta.Il.(2Q maja 1698), Sta
nisława' Leszczyńskiego (16 stycznia 1'ło'8), .. Augusta, IIL.(14 listopada. 
1744 r.)~4<Wtym tez czasie Gabriel Rudomin DuszackLofiatował 'za;
konnikom kaIllienicę Rudominowską; . 

. W1695L przez ogłoszenie' z ambony klątwy biskupa Konstantego 
Brzostowskiego na hetmanaWXLKazimierza Sapiehę, klasztor naraził. 
się.:tła zemstę z jego strony, przez najazd wojska na majątki karmeli-. 
tów .. W następnym roku hetman pojednał się z biskupem i publicznie 
przyst.ąpił do sakramentów Św. w :kościele'Sw. Teresy. Zakonnicy .od~ 
zyskali jego przychylność. 

W ciągu wieków klasztor narażony był naUczne niebezpieczeństwa. 
W 110,2 r.Szwedzi zajęli Wilno. Nałożyli Oni wielkie kontrybucje na: 
klasztory; Niszczyli świątynie. Karmelici musieli najpier.w-zapłacić,250. 
a potem w 110,6 r. 2.488 imperiałów. W tym samym ,roku zażądali jeszcze 
od o. przeora Bazylego od św. Wawrzyńca kwoty 1.0,0,0, zł. Kieq.y prze
łożony nie miał z czego zapłacić, zabrali go do. więzienia. Wnet ,jednak 
obywatele .miasta udzielili pożyczki klasztorowi, który. mógł wykupić 
przeora z więzienia. Dnia 18 maja 110,6 r. wybuch,łpożar 'miasta, skut
kiem którego spłonęły domy prowizyjnei gospodarcze klasztoru. Za' 
ich odbudowę o. Bazyli od św. Wawrzyńca zapałciłzł 8.292 gr .21 35• 

W 1. 110,3-1128 w klasztorze mieścił się nowicjat. Stąd przeniesio
no go do klasztoru w Głębokiem, ana jego miejscuutworzonostudic;t 
filozoficzne; W wyniku erygowania prowincji litewskiej pw.· św. Kazi..: 
mierza,klasztor ostrobramski stał się centralnym domem nowej prowin,. 
cji i siedzibą prowincjała. 

19 sierpnia 1148 r. uzyskali karmelici dekret Trybunału przeciw Ży
dom, którzy odbierali religijny charakt.er ulicy OstJ;obramskiej pr,zez, 
prowadzenie handlu i brak uszanowania dla obrazu. Wyrok nakazywał 
Żydom uszanowanie względem Ostrej Bramy. Zabronił im sprzedaży 
i hałasowania. Przechodząc musieli zdejmować przed obrazem Matki Bo
żej czapki. Wyrok ten' karmelici egzekwowali w: razie potrzeby.'" 

Pod koniec maja '1160, r. przy ul. Ostrobramskiej wybuchł pożar, któ
ry szybkO' objął całe miasto. Spośród licznych kościołów i klasztorów 
spłonął również kościół Sw. Teresy~ Spłonęły w nim wszystkie ołtarze 
z wyjątkiem wielkiego. Zdołano uratować z płomieni łaskawy obraz 
Matki BQżej Szkap,lerznej, śW;. Józefa, św. Teresy od Jezusa i śvi. Jana 
od Krzyża. Spaliła się otacza:i:laczeią rzeźba.Ukrzy~owanego Chrystusa 
oraz obraz Chrystusa przy słupie. Uległy pożarowi dachy,. wieżazdzwo-' 
nami oraz kamienice Brozowska, Kalowska i Rudominowska .. Ocalała 
natomiast ostrobramska kaplica z cudownym obraiemMa.tkiBożej~ Po 
pożarze natychmiast zakonnicy przystąpili do odbudowY" kościoła. J~sz-

34 Opisanie' kościolaz 1844 r. k. 23. 
. 85. Kronika s~ 29.3-295. 



eze 'w. tym samyIii>rokmprzykryl:i ;świątynię'u6w!ylIi:dąc1;}.ern/.sptawibrio'. 
dzwQny'i sprowadzono .zklasztoru.lube~skiego łaskami\słynący ~krucy .. 
fiks w\miejścespalonego.krzYfżch Po .. odnowieniu f':przYQżdobieni:t1 rzeź~ 
by, uroczyście wprowadzono krzyż '·do·.odrestaurow-anej •. ·kaplicy. przy' 
chóize,kościelnymw l164.r.36 'Okolicznościowe· kazan-iewygłosił:o. Ma
ksymilian;.()d··MatkiBQżej .(Karpow.fcz} 37. \WL-1160~1 164 kośCiół. został 
odnowiony.' Staraniem .o ... Włady$ława'od: św. Dionizego :(Jewasewicza), 
prowincjaJa; w.nętrze· świąt'yni.'· ozdobiono ·poUchromią·Z€isCenami z· ży
cia ŚW. Teresy'od,: Jezusa. Autote:tri jej 'jest .malarz ;wileń·ski MiłCiejSł'usz-~ 
czański 38. Prace malarskie na sklepieniach i:ścianach .nąwykoscio~a 
ukończył we wrześniu:Vł63· t. 3PW"ip,astępn ych -latach ·mial wykonać tres
ki wboc:z;nych kaplicach.41!1 W październiku 1'ł63':r;~ukończono prace 
artystyczne: przy . odnowie wielklegQołtatza, św. Ter.esy oraz. ołtarzy 
Matki :Bożej Szkaplerzn~j i śW.; JÓzefa.::Kos.zty"rekonstrukcji' ideko~~ 
racji' WYI10siły 15.000\,zł, '.ofiarowan.ych,·na ten cel··przez klasztor "głę~ 
bocki .41. W sierpniu: tegoż' roku; ukończono: prace w,kaplicy Chrystusa 
Ukrzy?;owaneg.o 'praz: pizY"oltiiLrzu:iDzieciHtką Jezus: Praskiego. Wl'ł61: T. 

o; Hilarionod śW"Gizegorza wydałwWilniEiksiąźkę:pt. :"Relacya. o ·cu.; 
downymóbrazie Najśw'fętszeyMaryi Pann\y.:."42/\wktórej ogłosił cuda 
i łaski otrzyinane' zapośredntctwemMatki Bożej '.Ostrobramskiej. Kar-:. 
melici intensyw:rlie 'rozwijali . kult Ostrobramskiej PanL W---l'l64, r. wspo
mrHanyo. Hiłatión PQszerzyłkaplicę w Ostrej Bramie -i dobudował ma
łą zakrystięza.że'brane:na:tencel fundusze. W 1113 ą. zaprowadzono; 
prżykaplicy-'BractwoOpieki Najświętśzej MaryiPariny,. które zatwier
dził i obdarzył łaskami Klemens XI przez bre:ve wydane. 5'kwietnia 
1 '113 L4~ Ok. 1786' I'.bogató wyposażono kaplicę. Zbudowano ; klasycy
styczny ołtarz Za: 1.700 zł.: W 1189 wzniesiono 'galetięza. 3,000 zł. W 1199 
roku: .spraWionQ--,mosiężne pożłacańe.antepedluni. : Wykonał je. złotnik 
Ignacy Skinderski ' za cenę ok: 2,000 zł.SpraWionoteżsrebrny/pozła:" 
cany,paCyJikał Z drogimi kamieniami zaL338 zł. Wydawano książeczki 
do. nabożeństwa,. miedzioryty- obrazki Matki uBożej i,:zaproszenia na 
uroczystości 44~ 

W 1812 r./ w czasie wyprawy Napoleona na Moskwę, .;kościół· Św. Te-
';, •• _~. .,;.. • t' 

86 Kronika s. 481,. 492. 
37 Kronika s. 492 •. 
38' Vladas D r e ~a w~rtyk~re 'Twórcy' kośCiołc; Sw. '1'e;esy w' Wilnie BHS' R '38:' 

1976 ria s. 298 podaje niewłaściw~ imię malatzawileńsldego Słuszczańskiego. Imię 
Maciej (MatthiaS) zmienił na Mateusz. Por. Kronika s. 482 •. 

3g.·Kronika s, 482 . 

. . 40 Vladas' D.r e m a, . jw. s; 298. 
41' Kronika s. ,470 .. 

. . 42 Estr XYUCs. 191. 
48 APKB w Czernej. Dok. 137; Opisanie kościoła z 1844 r. k. 23. 
44 Szczegółowe wydatki na utrzymanie i w.ystrół~kaPlicy' o'strobramskiej z lat 

1781-1821 można śledzić w rękopisie "Regestr expensowy.ostrtYbrcimski" ·(AKO 8). 



'resy obrącono:', ha,magazyriy;": :ołtarze: pokruszono;:; :obrazyzaś ;posiatpa~ 
,no 4~ .óW czasie ;powstanUr listopa.dowego'WlKaplicy 'Ostrbb.ramskiejzbie~ 
:rano' składkę i na cele : pows,tailcze, oraz;spievrano, :Liew.oluc'Yjriehymny4~. 
D:iiałalIlość, ta .nie·. podobała: się tząd6w':i'carskiem).l., ,Gm polecił . za.mknąć 
kóściół::S-w:. Teiesy;.Poniewaz'karmelici mie~i drugi klasztor.Św; Teresy 
·za<Wilią,dlategb:'zaniknęli. ten:dnigi.' Wd83.6 i., "zc,uprzełożenstwa 
·eL Mąi1rycego. od DuCha, ŚW;:', karmelicLpó J1az_ostathiiZlofiar. składanych 
·przed o'cudownytn<obtazem;,' przeph6wadżili.yeneralny remont:. kościolia. 
i ,Pod ,kierunkiem : samego. : o. Maurycego, '. jako.; znawcy, sztuk ·piękriych", 
;pr.iy,pomocy . artystyP:Rusieckiego,dawnąpóliohr6mię L szare. :malo~ 
-widła~Iia,ścianach i'sklepieniaoh. oczyszczono', .. śame. ,ściaiiy,zaśniedżiałe 
wiekien;t;;. 'świetlejszym. i, .bladoróżowym kolor,em werwłaściwych'~miej:
,sćach ipóciąghięto' L41.'Odnowionóobrazy . olejne; . a doboczilych 'ołtą.I'zy 
sprawiono iiowe, pędzla 'Kailutego Rusieckiego-. ;, 

. ,'. ';.' ;.\ ' .. - ~' . 

. ... ,. 

5. KASATA KLASZTORU 

W 1842 r. klasztor wileński wraz.:i 'ihnYPii·dorriamr:Ma:rmelft6w;bo~ 
sych znalazł się na liście klasztorów ponadliczbowych, przeznaczonych 
ria: 'skasowani"e 4S.:iW:~pierwsiyth dtliach 'cZerwca 1844 :i!,';Z:rozporządze
'l1ia' :biskupa ··Jana'CYWiliskfegÓ, LtyfucżasciwymadID.inlsfrafóremparafil 
OstI'dbraIhskief ibsta:ł' mianowany 'kś:Di6nizy' Pacewicz;'kanoilfkkate~ 
.dtywileI'iskieji' zaś 'dIiia;26' cżerwća:tegóz'ibku' ilasfąp'H'<aRtprżejęda 
Ośtrey' Bramy 'z,,·kośtiołem:Sw.->Teresy :....L według; spisanegoiiiweiita,.. 
·fza--"": dd0o. karmelitów "bOsych' 49;" Nieo.ługepótemMiilis'tel'stwó>Spraw 
'WeWhętrihyth, ,: przez Departament: SpraW: Duchowieństwa, ibipótządze~ 
riiemz'clriia 1 O'sierprii~Ft844: nt'2293polećiłó;gEmerał~guberhatóh)wi Wf:' 
'lensk:iemu· przekazaĆ 'żarżądbwi . :riiiej'skierńU,gma'chy męskiCh'klaszto~ 
irówiiadlibbowych'w; :inieŚcie'Wilnie 50.'·Car rósYjskirozpotządzeńie-m. 
z 'dnia: 28, kwietnia ·1845 cr;"zezwolil na prżekazanie gh:tachów skas6wa'
rtego' klasżtór·u ,'karmelitanskiEig«':znajdującycho sIę podzarżądem: 'miasta 
'Wilna'"dtiChÓWienśtwu prawosławhem'l1 51 :C ',Jeszcze ,Vi 1845' . t.' w>klasz: 
tórzenadal:~leszkało'!6 Oj~Ó-Wi opr'óCi klery~óW! :Psfużby.·Wynika to 
_-'--'--,-::--,'-,-"~' ;". f :', • • ··:C-,,:>: .. ·~\'·· ,o. ':"~~ r:-~- ~,i'·' ",,0 

,,4.5-:1'. ,Sleczka .. Kult·.obrazu ... 5.,50 • .. ',,' 
,j~):(l~* 5.!;!!,:' ,.' o" '.:' ,~.:,:': • o',:", . \:'. ,; 
47 'yvizetunki,iz;oztrr:ąsaiiia ,naukqwę~ T,J: 'Wiln~ ~Ś~8s, '11,',*",' .',., .," " 
~8 'AK O: 3.' Akta'] '''dbkumeńF{ TewindykoWaiuiyo"' kiasztoiu~' f Óstie 1 Bramy Kdi.me~ 

'litów Bosych.' Vi Wl1ilie :1924:--1947.J(Qdpis, 'z:;.k'art'.'34';· '35:. aktu,' kilriceL wU; gen:: gub .. nr 
2732, r; .1!33Z"cz.,,I.,.A.r:Ch.j ,Pań5~W.;·Wi W.ilri.ię):'k;;.f~:i!~. ,.;;: j'" , ,:' .. '.,' ' 

, ,. 49,AK0. 5. Opisanie. kośc-jola,z,,1844r~.~· . ~ ,,' . ,.," . ,'" 
, , ; SO AKO i2 'U:;Vier~yteini;;r"it . odpi5i~' Arch.' Pań~t~. W Wilnie. Aktak~iicei. ,.wii: 
gen. gub. nr 2723 r. 1832 cz. I k. 138. ', .. 
, ., ,'; li,LTaniże' 5.) MO; ,Odpis rz:.ck:arty 63"', 'aktll' kancet',:wił. gen. ""gub.;'. nr':. 20 ,i: . ."t8"42.: Arch. 
Państw. w Wilnie. 
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z listu Platona,kowieńskiego:biskupako.ścioła prawosławnego (z dnia 
20 czerwca 1845 r; nr·.244) do.. Teodo.ra .Mirkowitza, wojennego. guberna,.. 
tora, ,w. którym prosi o :wydzi~enie osobnego mieszkania dla ·.karmeli
tów. Dowodzi,~e koegzystencja ichw:klasztorzerazem z szkołą :diJ.cho
wnąprawosławną i bursą jest nie .do przyjęcia z powodu ciasnoty, i'óż
pic ideologicznych i aspektów pedagogiczny~.Projektuje umi,eśdć kar
melitów.w dawnym ich domu klasztornym (przy ul. Zamkowej 45), któ'
ry przeszedł pod ~arząd miejski 52 •. Faktyczne przekazanię klasztoru·kar,.. 
melitańskiego pod zarząd miasta nastąpiło dnia 19 czerwca 1845r. Z ra~ 
mienia. biskupa' wileńskiego .do tego aktu został' wydelegowany dziekan 
Wróblewski. Równocześnie przystąpiono do przekazania klasztoru. za'
rządowi prawosławnemu, w.os<?bie Arseniusza, opata .Sw .. Trójcy. Tak 
więc'w 1845 r.'karmelici. bosi, 'po 2181atach straży przy Ostrej'Bramie, 
przemocą zostali wyrzuceni :żWilna. Niektórzy z nich udali się do po
zostałych jeszcze klasztorów w Głębokiem i Grodnie. Inni zaś rozpoczęli 
pracę na parafiach i jako kapelani zakonnic. 

6. REWINDYKACJA KLASZTORU . . 

Karm.elicibo.si nie zapomnieli o Ostrej Bramie. Skoro tylkoodrpdziła 
się polska prowincja Karmelu, upomnieli się o. swo.ją własno.ść,. gwa~

tem i przeID.ocązabraną przez wro.ga. W 1924 r., w trzechsetną rocznicę 
przybycia karmelitów bo.sych do. Wilna, 0.. Andrzej o.d Jeżusa (Gdowski), 
pro.wincjał, złożył podanie na ręce ks.. Jerzego. Matulewicza, biskupa 
wileńskięgo,o. rewindykację klaszto.ru z Ostrą Bramą. Sprawa była 
sko.mpliko.wana. Klas~to.r wraz z o.gro.ąem o.ddany zo.stał przez rząd car
skina in~tytut wycho.wawczy dla córek duchowieństwa prawo.sławne
go. Wczasie I wo.jny światowej klaszto.r zajmo.wały wo.jska niemieckie 
i bardzo go. zniszczyły. Po. wojnie zajęli klasztor Litwini i urządzili 

w nim internat dla dziewcząt, Nie remontQwanyprzez długi czasklasz
to.rzostał doprowadzony do ruiny. Kiedy generał Lucjan Zeligowski 
zdo.był Wilrro.,wyda~ zarządzenie, mącą którego wszystkie dobra. o.de
brane -Kościołowi należą do Państwa, a kościo.ły zabrane przez prawo
sławnych mogą być zwrócone Kościołowi kato.lickiemu, Na tej podsta
wie Rząd Po.lski wyznaczył Litwinom czynsz' dzierżawny Ód zajętych bu
dynków klasztornych. Biskup. Jer:zy Matulęwicz o.dmówił karmelito.m 
zgo.dynarew:ind'ykacjęklasztoru Ii3: 2ak<?nnicy odwołali się więc do. 
nuncjusza apo.stolskiego. i do władz świeckich. Wskutek rezygnacji bis
kupa Matulewicza, metro.politą ·wilei'tskim zo.stałzamiano.wany Romuald 
Jałbrzyko.wski, biskup ło.mżyński. Ten \zachętił karmelitów do starań 

, ,. . ..... - -. . . ... -. . --'-'---
52 Tamże . 

. ' 58 AKO 2,' Krótkie wspomnienie o odzyskanIu naszego klasztoru ostrobramskiego 
w Wilnie s. 2. 
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o . zwrot . kośdoła j.)cla~ztoru Ostrobramskiego .. VV. ,dniu 29 liątopada 

~930 r. ka1,"~elici bo~izą\farli z RząclEllU.-:p()lskiIll umowę 54,' mocą ,której 
(?bjęU kląsztor wposia<ia~ię./ Za czynsz dzierżawp.y zobowiązali się 

w przeciągu sześciu lat przeprowadzić remont kapitalny ,budYnków, 
obliczony przez,UrządWOjewądzki'nasumę 168.000 ,zł. W chwili. zawar
.cia . kontraktu :. klasztor ,~ajęty był, p'r~~z litewską, ochr:oIlkę.Zgodnie 

z· ustawąo:·ochwnie lo~atorów, ~Ctkonnicy zmuszenL byli zapłacić 
~9.000 . zł Litewskiemu ,Ę:()mąetowiDobroczynnościn,a wyszukanie dla 
ochronki nowego lokalu. Dnia 25 marca 1931 r. k~rmęlici otrzymali 
część, a wkrótcę potem całośćbudYIlków klasztornych.: ,Przeprowadzono 
robotykanalizacyino~wodociągoweorazodnowiono k~a!>ztor,. i koś ciął. 
Dnia 3 październik~ 1933 r. :otwartotutaj wikariat. 17 grudnia 1935 r. 
zawarto UID.0wę· pomiędzy ,:R.omualdemJałbrzykowskimj arcybiskuJ)ern. 
wileńskim, a Zakonem Karmelitów .:So~ychw sprawie restytucji,kośdo,;, 
ła Sw. Teresy i Ostrej Bramy. Umowę tę zątwierdziłpapieżPi1:l.s' XI 
przez dekret św. Kongregacji Kon:;;ys,torialnej z dnia 4 stycznia 1936 r. 
nr 129, pod warunkiem możliwie szybkiego przeniesienia parafii do in
nego kościoła 55, Na mocy tego dekretu Romuald Jałbrzykowski, arcy
biskup wileński, pismem wydanym w Wilnie dnia 31 stycznia 1936 r. 
N.T. 192, oddał kościoł Sw. Teresy,wraz z kapHcą.MatktBoskiej Ostro~ 
bramskiej i z rzeczami do niej przynależącymi Zakonowi Karmelitów 
Bosych 56. Od tego czasu karmelici znów objęli straż nad kaplicą Ostro
bramską. Proboszczem zamianowaIiy'został :0:; Andrzej od Jezusa; (Gdo
wski). W latach 1933-1939 były tutaj studia filozoficzne. 

Dnia 24 czerwca 1941' r. Wilno zajęli Niemcy. Przeorem klasztoru 
był wówczas o. Sylwester od św. Elizeusza (GlE!czman).Wdniu26 ~ar" 
ca 1942 r. władze niemieckie zgromadziły w więzieniQ.na: Łu,kiszkach 
w Wilnie wszystkich zakonników, a więc ikarIilelitów. W pierwszej 
grupie znaleźli się: o. Elizeusz od Matki Bożej.'(Trzeeiak);,;(j. Rajmund od 
św. Jacka (Sapała), o. Paulin od Matki'Bożej' Mfłoś{erne} (Qgorzelec), 
o. Be~iaID.in od św. Rodziny (Kozera), br. Seraf!ii t:hllqli~rk~,;b~. lton,gin 
Stojek i br. Kryspin Wi.osna. Grupa ta . .w, dniu 16 pążdziernikazostała 
wysłana do obozu pracy w Szałtupiu, ,w 'powiecie .mariampolskim. Zakon~ 
nicy pracowali fizycznie na majątku liCzącYrn 62; ha ziezriL 'Druga grupa 
w składzie: o. Andrzej Gdowski, o. Sylwester GieczniaIl, o.Fauśtyn K~a
czak, o. Chryzostom Żurek, o. NikodemP().ręba, ·0. 'SEl~~ryn Walczak 
i br. Edmund Dąbrowski, została wywieziona z Wilna 2Jistopada 1942 r. 
do Poniewieżyka .koło Kowna, również do obozu. pracy, nagospodą.rstwo 
rolne liczące 85 ha ziemi. . . , ... 

Więzięnie w Szałtupiu· zbsta~6,wyzWQlone' priez'Ąimię:Czerwo;ną 
,dnia 16 lipca 1944 r., a W Poniewieżyku4sierpnia tegoż 'roku', 'W okI-e-

54 Tamże s. 50. 
,-'. fi5 APKB w Czernej .. Dok .. 97. 

fiG AKO 3. Akta i dokumenty ... k. 280. 
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siedeterminacji ob6zowe(OsHą ;Biairiti F kościołem zarządzał' ks: Bie
lawski, "LilwiIi~ NiezaIriiesilkany klasztbi:' św. Teresy prży uLOstrobral.n
skieJ przekazano ,do użytku rÓŻnym instytucjom dobroczynnym': miasta. 
w cza:sie -wojny rozgrabionO z:iclasztori.Iurządz~nia kuchni, refektarza, 
110 łó'Żek;,tyleż 'niatera'cy i koców; 50 kołder ,,"l'ób ;sienhikÓw,2'l.naszyny 
do szycia; 2 dopisania,tadio, 'cEmtraikę~ telefó:rHczrią~"5szhmcy dowybł
jimia'rn:eelaJikÓW, warsżtatstolarski i'szew:ski; ~1 00 sztuk krżeseł, bielii~ 
nę zakonników; 6000, tomów książek z'bibliotek·i.Dachyzo~t~łY ponisz'
dzeneod pioCfsków;, , ';, ' " '> 

" Pbwyzwoleniu:'zakonń.icY' niieszkaliw' prywatnych domach~ W 1946 
roku przeważająca częśćkarrilelitówopuściła Wilno i wró6iłado l>ólski. 
ProbószcZemod 1944 do 1948 r.biył ().Andriej- Gdowski. Po jegośmiet .. 
cizamiciń:owany został o.Sylwester ;GleczmanTW1948 r; księza litewscy 
objęli wadmihistfację k()śCiół'wraz 'z'OstrąBramą; Pozostali :6jcowie 
wrócili do Polski: o.Jakobiń:FiIekw 1956 L, a,o.' Sylwester Gleczinan 
wraz z 0: Grzegorzemi Beniamfnem:W: ,19591'. 

'." }. ',;1 

7." WYKAZPRŹEOROW KLAsZTORU 51; 

.- <. ~ 

·:LP,.;]' .... lmię j nazwisko. 
. . '. . . 

. 1 .. 0, Michał,od i~,astow~~a .(Michael a Vicia~te) , 
20: Waier;i~n ,'od bucha Św.' . '. .'. . 

.. : 3 : O;'Wlncenty ddKtzy±a :'.' 
:: '4;· . O. MiehaJ odZwiastowariia: (Michael' aVidarte) . 
, .5. O; Cyryl, od św. FranCisżka' >,' 
'. 6 O; Stanisław orl św.' ,M. :Magcla~eny .' 

OJ. 'O; Mam-y~yodśW~ Se)J~~tiana:. . . 
"8 - . • b. 'Władysław cidśw. Stanisła~a . 

,. 9'" o~ 'Baftiomiilf od św; Jacka~ . . 
.•. 10':'O.,:Józa.fa't'oirMatki Bożej (KazimietżTyszkiewicz)'.' 
icH'.. Q;' Stil.ńisław .ódśw.M.Magdaleny ; . 
. . ' 12 O~ J~za~c;tt,o,dMatkiBożej (Ka.zintier~ Tyszkiewicz) i' 
.. 13 O. Stanisław; od .św. M. Magdall'WY' 
" 14 ,0, 'Eugeilius~ od Krzyża . ." q 

~':' 15" o. Gerarcf'od"' AniołÓw' (Gł1.1chowSki) , 
: 16: . o; Eugenitisz' od'Ktzyża ..• o, , 

••. 11 ~:, :Q; EJlgeniusz, '~d Krzyża.;" ,,'. 
18 O. Piotr od Matki Bożej 
.1.9 O. B~~gn~s od .ś;N. Józefa (A.leksaJ;ld~r Krasnopolski) . 
'2~" O. Serafin od św. ~ichała (Kasper Lic,zner) . 

.... ... . . .".,-' " ' I; '-.'._.,.'\-." ,", 

I, ' Lata. urzędu· ' 

1626.,.-1628 
1628':"":'163\ 
1631 

. , 1631~1632 

163Ż~1634 

.1634:-1637 
.1637-1640. 
"1640~164j 
. i643~1646? 
,164()i...-:1649' • 
1649,,-:,-1650 o', .' . 

,1650.,.-1652 
H~52-.-16S5 

1655-165,fi 
. 1658-':"166,1' . 

16'61~i664 
1664~1667 

16ą7:-'-'1670 

: ~.670-;-1673 
1673-;:-~ 674 •. 

51 Podstawa żródłowa: AKO l. Cronica conventus,'viInensisfPP.,Carmelitari:miiDis-
calceatorum. 
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Imię i nazwisko 

21' O.:Brunp od św. Franciszka: ' - . 
22 O. Dawid od Najśw. Sakramentu 
23 O. Mar~in od Ducha Św. (Szymon Ryśkiewicz) 
24 G, Mar~in od Duchci-Sw. (Szymon'R'y'śl{iewlcz): 
25 '0'. FranCiszek od Oczyszcz'enial\TMP ,(Mik.' Tyszkiewicz) 
26 O. S'y'ks'tus od św. WawrzYńca' \i ~' " 

27' O. Cyryl od Matki B6Z~r(,Jcin;Harcewicz) , 
28' O.Syk~tus od św. Wawrzyńca' 
290. Iżyd~r od Krzyża '(MaciejWieczótkowski) 
30 O. Daw~d od Wszystkiclt"Św.(VVawizYniec:Szymonowic)', 
31 O. >Lud-«rik od św. Teresy (Jan, Rogówski) , 
32: O. Dawid od Wszystkich Św. (Wawrzyniec Szymonowie) 
33 O. Sebastian od MB Gromnicznej (Wł. NaramowSki), 
34· O. Bazy~iod św. Wawrzyńca (Kazimierż:Bódajkiewicz) 
3'5' O. Bazy~i od św. Wawrzytlta (KaZimierz B,odajkiewiiiż) 
36; O. Prosper od św. Jańa'Ew;:" . . 
37 O. Maksymilian od św. 'tomasza (Józef Frasinelli)' 
38 .. ' O.Bazyliod św. WawrzyAca,(Każimierz B6dajkieWiez) 
39 O. Mautycy od Oczyszczenia NMP ;(Matcin Łukaszewici) . 
40 O. Tyblircjusz od Wniebbwstąplenia (Mat. 'Jakubowicz) 
41 . O.·:Atanazy od Opieki św. Józefa, (Andrzej Szymb6rsld) 
42 , O. Pankracy od św. Elizeusza (SŁanilewicZ) ... ,' . 
4'3: ' "O. Tad~usz od Ducha Św"{Franciszek JemieIity) 
44 O~Wawrzyniec od Krzyza(Jaklib Gaszt6wt) 
45 O. ?' (brak danych) 
46,: . O. Gabriel od Jezusa tJan 'Ongitski) . 

1

'470. Tyburcjusz od Wniebowstąpienia (GabrIel Siedliski)' 
48 O. Dominik od Krzyża (Kazimierz Kosarzecki) 
49 O. Stanisław od św, Zofii (Adam Miniewski) 
50 O. Marcjan od św. Józefa (Łukasz Korytki) 
51 O. Wawrzyniec od Krzyża (Jakub Gasztowt) 
52 O. Wiktor od śś. Szymona i Judy (Jerzy Gross) 
53 O. Augustyn od Jezusa 

, ,54' '0.- Romuąld od, św. Stefana ,(Józef Mielcża~kowicz) ", .... 
55 O. Ambroży od św. Gabriela (Stanisław Wyrzyński) 

'56 r : •. O,' Wł.;ldysław od św. Dionizego (Ignacy Jewasewicz) 
51 O. Nikodem od Jezusa (Józef Kneblowicz) 

,', 58" 'o. Florian odWiiieb., p;'{PaweFRędiiej~wŚki L6ysten) '. 
59' ,a: Jan Kanty od św;'fEires'{(Battłon;,iej Zb~ra'wski) '., 
60 ' o: Jerży': od OniirowliIiiaNMP (Ja,~ 'Boboryk)' ; "", 

61 O. Rafał Eust. od św. ,Michała (Maciej Kieszkowski) 
62 O. Teodor od Jezusa (Antoni Koronczewicz) 
63 O. Faustyn od św. Aleksandra (Jan Horain) , ' , "','." '. " 
64 O. Anastazy od św. Anny (Chomiński) 
65 ,''o.Raf~rElist; ,; odsw:-'Midiała' (Maci'E:if Kieszk6wski)" 

, 66 ,O. Onufry od i])uchaŚW.(MikołaY Sfankiewici) 
61 O. Adam od św. Zofii (Fabrycy) ,', 

'68 ' O. Bogusław od ''Duch'~Św. (Tomasz Wysocki) 
"69; -b. -i {brak~:diinycłir; ,i"~ ',:""" - ;,~ ,; 

10 O. Władysław od św. Józefa 

... lo' 
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'1€rł4-'-[618; 
, 1616--c-~ 611' 

", 161-1~1619' 
1619-1632 
1682-1685 
1685-'-1686' 

;·168s.:-~68B: 
~i688; " 

' .. Hi88~~691 
i691~1694 
i694-'-1691 
1691~1100 
170ó-'-1103 
1703-1166 
1706~1101 

"1707,-1109 
110~:l'ili2 
111,i~i11f5 

111'.s::J1118 
'lh8~112i 
f121~lnf 

, I124~:112T 
" 1121-1130 

113{)-1133-

• 1733-1134 
, rn4::..Jj,136 

1136-1139? 
1139-1142 
1142-1145 
1145-1148 
1148 
1148~1150 

1150-1151 
.'. 1151-,4154:, 

1154-1151 
1151-1158 
1158-1160 

, '116~1761 
116t-'-t163 " 
1763~i766 
116~1161"'" 
1161-1769 

"1769-1112 
1112 
i112~1775 

.' i775-'f178 ' 
.. 1778~1181 

" ' t781-'-':1784 
," .. '" 1184';';;"1787::' 1. 

1181-1190 
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Lp. l Imię i nazwisko l Lata u~zędu 

11 O. Mikołaj od św. Alberta (Stanisław Budny) 1790-1793 
72 O .. '? (brak danych) !:,; 1793-':1796 
73 O. ? (brak danych) 1796-1799 
74 O. Augustyn Kazimierz od MB . Gromn. (Fr. Pros'tyńskI) 179,9-1800 
75 O. Bogusław od Ducha Sw,(TomaszWysocki) 1800-'1802 
76 O. Bogusław od Ducha Sw. (Tomasz Wysocki) 1802-1805· 
71 O. LUdwik od Wniebowzięcia· (Antoni Garbowski) . 180.5-1808 
18 O. Kasjan od Jezusa (Mateusz Dubrawski) 1808-1811? 
19 O. Ludwik od Wniebowzięcia (Antoni Garbowski) 1811-
80 O. Maurycy od Ducha Św. (StaIlisław Pczycki) 181.3 
81 O. Zachariasz od Nawiedz. NMP (Gerick) 1814.,--1817 
82 O. Zachariasz od Nawiedz; NMP (Gerick) , 1817'-:""1820 
83 O. Zachariasz od Nawiedz. NMP .(Gerick) 1820-1823 
84 O. Władysław od św. Eliasza (Kozakiewicz) 182.3~1826 

85 O. Maurycy od Ducha Sw. (Stanisław· Pczyckij 1826-.1829. 
86 O. Henryk od św. Teresy (Martynian Krągiewicz) 182,9~1832 

87 O. Maurycy od Ducha ŚW; (Stanisław Pczycki) ,. ' 1832-1835 
88 O. Maurycy od Ducha Św. (StanisławPczycki) 1835-1838 
89 O. Mauiycy od Ducha Św. (Stanisław Pczycki) 1838~1841 

90 O. Maurycy od Ducha Św. (stani~ław Pczycki) 184.1-1844 
91 O . .Antoni od Dz. Jezus (foszczyński),: prezes, 1931-1933 
92 O. Ignacy od św. Teresy (Bylica), prezes 1933 
93 O. Bolesław od Matki Bożej (Sadowski), wik;ary ·1933-,-1936 
94 O. Bertold od Najśw. Serca Jezusa (Kozłowski) 1936-1937 
9S O. Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman) 1937-1939 
96 O. Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman) 1939-1948 

ANEKSY 

1. 

Oddanie Zakonowi Karmelitów Bosych kośclolaSw. Teresy i Ostrej Bramy w Wilnie 

Wilno 11 grudnia 1935 
. " , 

Umowa pomiędzy ks. arcybpem Romualdem ,.Jalbrzykowskim, metropolitą wileń-

skim i o. Bolesławem od Matki Bożej (Sadowskim), .dzialającym W imieniu polskiej 
prowincji Karmelitów Bosych, w sprawie oddania kościoła Sw. Teresy i Ostrej Bramy 
Zakonowi. 

Or.APKB w Czernej. Dypl. 91. 

Conventio inter Illustrissimum, Excellentissimum ac Reverendissimum DD. Ro
mualdum Jałbrzykowski, archiepiscopum-metropolitam vilnensem et ordinem .PP. ,Car
melitarum Discalceatorum Provinciae polonae. 

Die 17 decembris a. D. 1935 intel. Exc .. Ordinarium Loci et ex plenipotentia R., P. 
Provincialis provinciae polonae PP. Carmelitarum Disc[alceatorum]" R., P. Boleslaum 
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a Matre Dei (Sadowski) in causa restitutionis EcdesiaEi. S.· Teresiae.et SanctuaTii 
B.M.V. de "Ostra Brama" sequens conveIitio inita est: 

1. Celsissimus ac Rev-mus Ordinarius Loci benigne restitutionem facit Ordini PP. 
Ca.rmelitarum DiscalCeatorutri:l) ·Sanctuarii BMV de "Ostra Brama", .c.c.. 2f Ecclesiae 
S. Teresiae, - 3) conimittit cuni:iri parochialem; ut a Patribus parochla, Actio catho~ 
liCa et Caritatis administretur iuxta SS. Canones et Statuta Archidi'oecesis Vilnensis 
dbnec aUa -apta ecclesia:· pro cura animarum prcivideatuT. 

. . 

2. Parocho actuali, b. St(inislao Zawadzki, summa 325 zł aurel. quovis mense ,sol
vetuT, se. aequivalens 36 dolars aurei .. 

3. Ex famulitio, quod inservit ecclesiae et sanctuario BMV, retinendi sunt, qui 
Patribus necessarii et apti videbuntur, quoad ceteros vero mutua conventione pro
videbitur. 

4. Victoria Turska remanere potest et plena sustentatio illi perpetuo praestabitur. 

5. Domus plebanalis, sita ad plateam Ostrobramska 23 et Bazyliańska 1/3 remanet 
in possessione Curiae Metropolitanae Vilnensis, attamen cum iure primario emptionis 
anobis, minore pretio, ante omnes emptores, ne transeat in manus alienorum, nisi 
tantum in possessionem Ordinis nostri. 

6. Quoad debitum remanens, summa 50.48fł,94 żł . per partes .solvenda esh attamen ') 
in casu solutionis debiti infra}-:-7 pniximos. annos, tunc debitum a Patribus solven
dum, ex benigna voluntate Exc; Ordinarii Loci diminuetur in quantitate 15.000 zł, 

sc. solvetur solummodo 35.000 'zlaurei .. 

7. Res cum supellectili sacra et votis, quae nunc in Sanctuario inveniuntur, di1i
genter custodiendae sunt, et facienda sunt duo exemplaria inventarii, quorum alterum 
in archivo Conventus asservet~r, et alterum ad Curiam Metropolitanam Vilnensem 
transmittatur. 

8. Res cultui ecclesiastico destinatae, quae amplius ad usum ecclesiae ineptae 
videbuntur, et possint inservire pauperioribus ecclesiis, ad Curiam Metropolitanam 
tradantur. 

9. Ex stipendiis Missarum, quae in Sanctuario accipiuntur, Patribus Conventuum 
Vilnensis et in Miadziol, Archid. Vilnensis, superfluis dimidia pars ad Curiam Metro
politanem Vilnensean miUatU'r. DdltUm Vilnae, in Aula Palatii Axchiepis,c-opi Vilnensis die 
17 decembris a. D. 1935. (-) R. Jalbrzykowski archiepiscQPus vilnensis. (-) Fr. Bole
slaus a. M. D. Sadowski. 

Varsaviae, die 18 decembris an. 1935 
Nihil obstat ex parte Apostolicae Nuntiaturae Varsaviensis (-) Fr. Card. Mar

maggi Pronuntius Apostolicus in Polonia. 

2. 

Zatwierdzenie umowy przez papieża 

Rzym, dnia 4 stycznia 1936 

Papież Pius XI, przez dekret Kongregacji Konsystorialnej, zatwierdza umowę po
między arcybiskupem R. Jałbrzykowskim a karmelitami bosymi, dotyczącą zwrotu 
kościoła Sw. Teresy i Sanktuarium Matki Bożej w Ostrej Bramie. 
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.. 'Or.:APKBw Czelnej., Dypl..9r. ,< 

S. Congregatio Consrstorialis 
Ex audientia SS-mi diei 4 Januarii 1936. 

."; -

.,' ,i.··.,:,: 

SS-mus DomiIfus Noster Pius divina;providentia PP. ,XI(~lldita:. :reląti~;nę. ,ip..fra-
~e~iptiĆarclinalis 'Secretąrii Si 9ongregatiąp.is. ConsistoriaH~,adnexąm eonve:gąonem 
inter E~c-IIiu~p.·, D.Archie;Piseopum . Vilnensem~t 'Patr:es Gćlrmelitą.s. Di!;calceątos 
P;ovineiaePoloni~e die' ił deee.~b~is 1935 initaUlinci:lu~a restitutio.ll~sęcclesi!łę 
S. Teresiae et Sanctuarii B. Mariae Virginis de .~,Ostrą Bramą", auetoritate apostolica 
r~tam"habere dignatusest, additó'quód'paroci~' cUm priIńufn Heri ;potEirit'~ii6 'trap.s
feratur et tune parocialis eura a Patribus Carmelitis Di~ealceatlsdiinittatur;' Contr~tirs 
quibl!'sv.is IlOn opstantibus. (.,-) Fr, R .. C. Cal'd: Rossi: a.l seeretis.· ... 
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