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KLASZTORY W WILNIE ZA WILIĄ, LEŚNIOWIE, .
PIŃSKU, W NARODYCZACH I ANTOLEPTACH
ł.

KLASZTOR W WILNIE ZA

WILIĄ

Oprócz klasztoru ostrobramskiego karmelici posiadali jeszcze w Wilnie rezydencję pod wezw. św. Teresy - za miastem nad rzeką Wilią.
Pierwszymi fundatorami tego klasztoru byli Szymon Karol i· Teresa
z Wojnów Ogińscy, miecznikowie litewscy, woj. wścisławcy. Smierć
nie pozwoliła im zrealizować zamiaru fundacji. Z ich donacji, w 1695 r.
karmelici otrzymali jedynie plac i dwór pod przyszły· dom zakonny.
Drewniany klasztor w 1739 r. wystawili potomkowie fundatorów: synMarcjan Michał Ogiński (1672-1750) wojew. witebski, oraz wnukowie:
Ignacy z Heleną Ogińscy (oboźni litewscy), Kazimierz i Rozalia Kozieł
łówna Ogińscy, Tadeusz Franciszek z Izabelą Radziwiłłówną Ogińscy
(woj. troccy), oraz Stanisław z Marianną Ogińscy ,(kasztelanowie mści
sławcy). Murowany kościół miałbyćzałożoriy przez karmelitów już
w 1702 r. Klasztor był rezydencją. Przełożonym tej fundacji w 1816 r.
był o. Ludwik Garbowski (lat 48), a w 1818 r. o. Leopold Pakolnicki (lat
34). Klasztor uległ kasacie w 1832 r. Kościół zamknięty w 1837 r., według Kirkora miał ulec ruinie, podmyty przez Wilię 1.

2. KLASZTOR W LESNIOWIE K. MYSZKOWA

Ok. 1702 r. Józef Męciński, hrabia i dziedzic Leśniowa, sprowadził
karmelitów bosych oddając im do dyspozycji murowany kościół w tej
1 Ź ród ł a: AKO 1. Cronica conventus Vilnensis ss. 23fr-231, 248. AP 4. Spis karmelitów i karmelitanek bosych oraz sług kościelnych diecezji wileńskiej 1818 roku
k. 15---16; Scutum antiquitatis carmelitanae. Wilnae 1141 s. 339; J. Kurczewski ks.
Biskupstwo wileńskie. Wilno 1912 s. 111; A. H. Kir kor. Przewodnik historyczny po

Wilnie. Wilno 1862.

xX;,~I,AS:?rORx.W WILNIE, ZA WILIĄ, LESNIOWIE, PINSKU ...

549

miejscowości. Z' powodu niewystarczającego _llposażenići, . karmelici po
paru latach opuścili fundację. Na JGhmiejsJ:e w t'l.Q6 r. ,Męciński 'sprowadził 00. paulinów, oddając im kHxa wsLna. utrzymanie 2.." , .
. .... -

3. KLASZTOR W PIŃSKU

Fundatorem klasztortiw ". Pińsku byłSżymoii:Ossowski,., tamtejszy
landwójt. Przy pomocy podsędka pińskiego Stanisława Szujskiego oraz
Daniela Owsianego L innych dobrodziejów, w maju 1734 r~':wystawił on
karmelitom drewniany kdściół pod wezwaniem św;· Kazimierza, w po'bliżu klasztoru franciszkanów. 'Po'uzyskciniu{w dniu 29 wrześi1ia 1'ł34 r;)
pozwolenia od Kurii Biskupiej karmelici :objęli nową 'fundację.
-,'
KościóL(dł. ·30,szer.18 łokci) z dwiema wieżami flankującymi fasadę.
Wnętrze .przyozdobione' byłocpięcibma złoconymi ołtarzami snycerski~j
roboty.
głównym ołtarzu.znajdował się, obraz~MatkiBożejSzkaplerz;;.
nej w srebrnej szacie.
Klasztor murowany; parte:rowy. (owym. 30X18 łokci), z jednyni~ko
rY'tar.zem;.N~ . początku 'XIX w. przebywało tu dwóch }{apłanów.Biblio:"
teka klasztorna liczyła ·189 tomów.. ,
. , : ,:
, Z donacji; fundatora ,'karmelici otrzymali 5 ,morgówiiemi' pod zabu;'
dowai1ia i. ogród. oraz 7 morgów~ gruntu. za' miastem> Prócz tego fundator
zapisał sumę' obligacyjną 5.120 zł. Sumy funduszoweklaszforu z-biegiem
czasu wzrosły do kapitału 57.100 rubli sr. przez zapisy obligacyjne -róż':'
nych dob:rodziejów,. między' innymi Onufrego ~ księcia druckiego i lubeckiego; Kapitał zabezpieczony i ulokowany na synagodze pińskiejda'
wał zakonnikom niewiele dochodu z powodu ciągłych procesów.
Karmelici w Pińsku zobowiązani .byli donastęplijących o~ligacji
. mszalnych: -,

vv

C"

L z~ fundatora Szymona Ossowskiego corocznie mszy 48,

"'2.. zaStariisław~' Szuj ski ego 192,"

.

3 .. z!i. paniel(i.owsial).ego 96,
,,4. za· Pawła' Szyzmę 24,~
5;- za Józefa Hołowkę48, .
6. za Andrzeja Kuczewskiego i2;·

1.
8.
9.
10.

Za TeodoH~ Krasicką 12, . .
za Jana Rychtarsklego 1,.,
za Ludwika Orzeszkę 12,
za Eufrozynę Kamińską 2,
-."

Ź

:

-.

ró,d ł a: c Aichiwum 00. Paulinów w Często,chowie. Akta dotyczqce klasztoru
w Leśniowie; Słownik Geograficzny. T. V. Warszawa 1884 s. 165.
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11. za Magdalenę Korzeniowską 1,
12 .. za dusze wszystkich' zmaTłych2.
Razem mszy czytanych rocznie 450..
W 1832 r. klasztor w Pińsku uległ kasacie. Drewniany
rozebrany,

kościół został

a klasztor przebudowano na młyn parowy 3.

4,;KLA.SZTOJ~.ŚW.

TEKU W NARODYCZACH .

W, :miasteczku N arodycze,w: pow .·owruckiIIl nad .rzeką· Usżą na· :WÓ~
łyniu,· <;:bOTąŹY -kiJowski.Michał Pausza:-;" dziedzic' Narodycz, wybudował
kar:rnelit.om~klasztor.w. :1748 r; .D:tewniariy kościół :pod wezw;:;Św,. Tekli
stał wraz z<.kJasztoremwpqbliżu ..dworu.fundatora 4.' Od: 1751;'L: -istniała
Plf?;y. tym kościele··parafia: prowadzoriaprzeŻkarmelitów.:Furidatof; zapisał· klasztorowi, sumę 15.00D/z1. z obligacjanii wieczystymi;;, zapezpi'e~ib
n.ąnadQhrach Snytiszice?; Na utrzymanie zaś zakonników W ty1n-:kla.sz,'"
torze przeznaczył sumę 6.0.0.0. zł 6.
c'
,Rezydencja w Narodyczach podlegała klasztoT9wi b er:dyczowski emu.
Wszystkie donacje i żapisy obligacyjne na, rzecz reżydencji .przyjmowa.la
i zatwierdzała kapituła klasztoru w Berdyczowie 1. W dniu d7 stycznia
1755 r., po złożeniu, egzaminu z -teologii; kapituła dopuściła do spowiadania· Q. Barnabęod Ducha Św., przęłożonego rezydencji~.' Do. Berdy-czowa ,udawalLsię ojcowie co trzy lata na wybór delegata,na. Kapitułę
Prowincjalną 9;:

._ W.stycznhi 1155.r. spalił się drewniany kościółśw.,Tekliw~Naródy
czach .wraz. z,przełożonym domu.:o.Redemptemod.św.Mateusza 10. Ura;..
towaną część-.wyposażenia kościoła i. zakrystii O. Teodor od: Wnieb.
NMP przewi<,>zLdo ,klasztoru berdyczowskiego. W krótkimczasieodbudowano kościół. Dnia 9 lipca 1756 r. Definitorium Prowincjalneobradujące w Berdyc:z;owie, na prośbę przełożonego w Narodyczach o. Henryka od Jezuśa Maiyi(St.Świafowlcza);·
poleciło przeorowi'
h.erdyczow'.
:,",
.
'-',

,
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Ź ród ł a: Bib!. UJ w Krakowie rkps 6039
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Wiadomościhisloryczno-statystycz

ne o kościołach rzymsko-katolickich w diecezji mińskiej uloźone,ispisane- -w- 1845 r.
przez Jana Borejkę Chodźkę. Część II. Kościoły i klasztory.iako.ąpe:.s .. 39&-197.
Słownik geograficzny. T. VIII. Warszawa 1887 s. 17L:
._..,
"_" '
4 Jan Marek G i ż y c k i. Karmelici w byłej Rzeczypospolitej, W:. Podręczna encyklopedia kościelna. T. XVII-XVIII. Warszawa 1ę09 S. 347. -.
. .". . , -'
.
5 APKB w Czernej. AKB 1. Liber in quo annotanttlI acta coIiventlis' bei-dlcioviensis k. 3L
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Tamże
9 Tamże

k. 30.
k. 33, 36

.,10 JakubSzęwczyński

1735 r. w Krakowie.

ur. w Kleparzu k.-Krakowa dri1a18.VII.t718 'f.; 'pFof.- 2·1.IX.
.
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NARODYCZACH . I' ANTOLEPT ACH

skiemrt iwtócić' cały" dep'ozyt ze ". spaloriego kościoła H.Równacze·śnie
zwolniło rezydencję z obowiązku zw{otuwypożycionychkśiqżek,zbi:
bliotekrklasztóinerw:i3:erdyczówie,któr~uległys'pcd~iiiu i2.o ..... .
". ····W·, i163 r. "'za:iząd~ pro{.Jhi:cjf z;~ezygri6war z feJ piacówki'.· KarmeliCi
opuscm'doin w Na'rodyczad{ ':Fu:ndató'r 'MiC:6.dł . Pausza :w •nsci~' skie'id':
wany:riFdó KapihiłY'Prówlnc]alńej, obiadujątej w Pt=źemyśluw! 1763i";;
ządal~pbwi6tli 'zakonników dÓjegd" fundacji: Xapihiła:·· :iledła ·za'rządowi
potd~bę' ujawrii'~riiJ(' fUrl:datorb#i c'pr:zyczyh'rezygnacJi'i \'przyjędajib~
wych' waitińków ~nwra.zie {pÓriowneęro' 'przyjęCia' IWidać: ji: i3~WzaJeilift~
negdc: jacJe' "'spełzłyn:a: . ilh:zyrit '; Po'" ka'ihielitach dom"~i kÓ~ci()f objęll
aug~śtianie. ' . ' .0',''':':' ,:-.'. "",l" . ', ,,' ;:...... ';',:·.')i:-- ' < :;tC7":>'::
't

W klasztorze tym pracowali i zmarli

następujący

zakonnicy:

1. 6. Wojciech od opield.św. Józefa (igl).a:cYPiotr 'GibchbIski,: syn
Bartłomieja LMarcjapnyur. 2.VIII.11.16 L ,wDęb~wie, ,prof.i.V.f'l40 r.),
kaznQd~ieja', ~marł w 1'l53r.. "
,... " .
' . .. '. ." ;
2. O. Alojzy od Oczyszczenia NMP (Walenty Julian Fujawskivel
Fujarski, prof. przemyski 2.II.1722), kaznodzieja rezy'd~mtji.
' ..
3. O. Henryk od Jezusa Maryi (Stanisław Adam Swiatowicz, syn
Stanisława i Maryi, UL 3.xI.1704 L w Kamieńcu Podolskim), aktualny
przeor lwowski. Zmarł w podróży k. Berdyczowa w 1757 L
4. O. Tymoteusz od św. Wincentego '(Stanisław Zebrowski). Zmarł
w 1758 L'

5. KLASZTOR W

Ą.NTO(EP:r~~;~ -.
.. ~:-.-~."

.

-.

~,,-.

W AntoleptachtPów!'je.iióiski};,<iziękl,()fiarri.osc:I\Jana Strutyńskiego,
kasztelana inflancklego,'()raz JÓzefa i Razy z Piatterów Strutyńskich, .
starostów szakinowskich, przy udziale Izabeli Katarzyny ze Strutyń
skich Sołtanowej, chorążyny inflanckiej, powstała w latach 1734-1738
fundacja klasztoru karmelitów bosych.
Posiadali oni tutaj murowany, przestronny i dobrze wyposażony
kościół. Na początku XIX w. prowadzili szkółkę parafialną. W latach
1804 i 1805 kształciło się tu po pięciu uczniów. W 1816 L konwent liczył
5 ojców: Józef Okunowicz przeor (lat 41), Henryk Krągiewicz (lat
52) - podprzeor, Łukasz Torczyński - kaznodzieja (lat 41), Robert Ła
wrynowicz - spowiednik (lat 39), Fabian Turowski ~ kaznodzieja (lat
36), oraz 2 braci: Maciej Meier - prokurator (lat 77) i Józef Torossewicz - stolarz (lat 38). W 1818 L przeorem był o. Wincenty Dymsza,

11

AKB 1. Liber in quo annotantur acta conventus berdiczoviensis k. 30a.

12 Tamże.

18

AP 10. Acta provinciae S. Spiritus s. 21.

552

II. KLASZTORY KARMELITOW. BOSYCH

a podprzeorem o. Maciej Łekasewicz .. Kościół i klasztor uległ kasacie
w 1832 r.iprzejęty został na, Skarb Państwa.
Do 1837 r. kościół pozostawał pod opieką ks. Hryszkiewicza,prpboszcza dusiackiego.,W tym czasie 'bP Benedykt Kłągiewicz, ordynariusz
wileński, polecił, ks. Mateuszo:w~Myszkiewiczowi, ze zgromadzenia
xx. misjonarzy zp.łożyć wjakobsztacieoratorium dla wiernych, Upoważ~
nił on ,ks. Myszkiewicza w styczp,iu 1837 r. do przejęcia potrzebnego
wyposażenia z kościoła pokarmeUtal}skiego w Antoleptach.,Poz~olił za""
brać jeden ołtarz, obrazy, naczynia i szaty liturgiczne z zakrystii oraz
jeden lub dwa dzwony. Wskutek tego uppważniep,ia w.połowie 1837r.
świątynia w Antoleptach została ogołocona ze sprzętów sakralnych 14.
14 Źródła APKB w Czernej. AP 4. Spis karmelitów i karmelitanek. bosych oraz
sług kościelnych diecezji wi1eński~j 1818 roku k. 17-18.
.
J. M~ G i ż y c k i (Smbra). Dżiałalność XX Misjonarzy 'w Jakobsztacie. "Roczniki

obydwóch zgromadzeń św. Wincentego a Paulo". Kraków 1914. Rok. XX k.' 1'5;' Jan
K'li r c z e w k i ks. Biskupstwo wIleńskie. Wilno 1912 s. 296. 474; Scutum antiquitatis
carmelitanae. Vilnae 1741,s, 339.
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