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Powstanie listopadowe bylo aktem zrywu z rozpaczy i walkéj, zniewolonego na
rodu o swojéj, niepodleglosé. Bezposredniéj, przyczynéj, powstania bylo ustawiczne 
Iamanie konstytucji Kr61estwa Polskiego, zwanego Kongresowym, przez carskéj, 
administracjy. Powstanie upadlo, gdyz byIo improwizowane, a nie przygotowane 
i nie bylo przemyslane do konca. Upadlo nie tylko z powodu nier6wnosci si! mili
tarnych, ale r6wniez z powodu braku charyzmatycznego przyw6dcy, kt6ry by swym 
patriotyzmem porwal caly nar6d i zachyci! do poswiycenia siy za wolnosé ojczy
znyl. Typowa niezgoda i egoizm przyw6dc6w daly znaé o sobie. Decydujéj,céj, bitwy 
o Warszawy z armiéj, rosyjskéj, stoczono w dniach 6 i 7 wrzesnia 1831 roku2. Przegrali 
jéj, powstancy. Kazimierz Malachowski (1765-1845), naczelny w6dz powstania, za 
zgodéj, sejmu musial podpisaé kapitulacjy. GeneraI rosyjski Iwan Paskiewicz w dniu 
8 wrzesnia 1831 roku zajéj,l stolicy Polski. Za stlumienie powstania otrzymal on od 
cara Mikolaj a I tytul ksiycia warszawskiego. Od roku 1832 j ako namiestnik Kr61estwa 
Polskiego prowadzi! polityk~ terroru i rusyfikacji polskiego narodu. Znaczna cz~sé 
posl6w i przyw6dc6w powstania udala siy na "wielkéj, emigracjy" do r6znych kraj6w 
Europy, a zwlaszcza do Francji, organizujéj,c w Paryzu centrum polonijne kultury 
i dyplomacji przy Hotelu Lambert ksiyciaAdama J. Czartoryskiego. Do tej grupy do
léj,czyli siy pisarze i poeci, kt6rzy nie brali czynnego udziaru w powstaniu, jakAdam 
Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Joachim Lelewel, Fryderyk Chopin, Cyprian Nor-

I A. Lewicki, Zarys historii Polski, oprac. J. Friedberg, wyd. szkolne 9, Warszawa - Krak6w, s. 370-371. 
2 J. Giertych, Tysiqc lat historii polskiego narodu, t. 2, Londyn 1986, s. 296. 
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wid i innP. Powstanie w swoich skutkach okazalo sit( samob6jstwem dIa polskosci, 
zwlaszcza na dawnych k:resach wschodnich przedrozbiorowej Polski. Po roku 1831 
panstwo polskie przestalo istnieé i zniklo z mapy Europy na 90 lat4. Car rosyjski 
Mikolaj I wprowadzil w Kr61estwie Polskim stan wojenny i ustanowil "najwyzszy 
Slld kryminalny", kt6ry sl!dzil uczestnik6w powstania. Na smieré skazano zaocznie 
264 osoby oraz 2540 emigrant6w na smieré cywilnll, czy1i pod wzglt(dem prawnym 
uznano je za niezyjllce5. Wyroki te orzekaly r6wnoczesnie konfiskatt( majlltk6w, 
kt6re nadawano dygnitarzom rosyjskim. W ten spos6b ok. 10% calej prywatnej wla
snosci ziemskiej Kr61estwa przeszlo w posiadanie Rosjan, a 250000 wloscian do sta
lo sit( pod panowanie rosyjskich dziedzic6w. Na Litwie i Rusi skonfiskowano 2890 
majlltk6w, mit(dzy innymi wielkie dobra magnackie. W celu zniszczenia polskosci 
45000 rodzin szlacheckich z ziem zabranych wyslano w stepy czamomorskie, nad 
Wolgt( i Kuban. Zaborca w ten spos6b zamierzal wytt(pié i wynarodowié szlachtt( 
zasciankowlljako zasadniczy czlon zywiolu polskiego w tych k:rajach6

• Car Mikolaj 
I zni6s1 konstytucjt( Kr6lestwa z 1815 roku i wprowadzil statut organiczny, uzna
jllcy Kr6lestwo Polskie za czt(sé Rosji. Zni6s1 tez sejm i oddzielne wojsko polskie, 
odpowiedzialnosé ministr6w i niezalemosé st(dzi6w. Ca1l! adrninistracjt( Kr6lestwa 
poddano ministrom w Petersburgu. Wprowadzono jt(zyk rosyjski jako urzt(dowy. 
Systematycznie niszczono kulturt( polskll. Zniesiono uniwersytety warszawski i wi
lenski, zbiory i pomoce naukowe przekazano nowo utworzonemu uniwersytetowi 
rosyjskiemu w Kijowie. Zniesiono 1iceum k:rzemienieckie, wiele szk61 srednich -
zakonnych i swieckich oraz ludowych. Likwidowano drukamie prywatne poszcze
g6lnych zakon6w i prywatne os6b swieckich. W gimnazjach obnizono poziom na
ukowy, wprowadzono naukt( jt(zyka rosyjskiego i historii Rosji. Wprowadzono sci
slq cenzurt(, kt6ra nie zezwalala na drukowanie dziel znakomitych poet6w i pisarzy, 
jak Adama Mickiewicza, Juliusza Slowackiego, Zygmunta Krasinskiego, Joachima 
Lelewela i innych. 

Zaczt(to gwaltownie przdladowaé Kosci61 katolicki. Duchowienstwo poddano 
Kolegium Rzymsko-katolickiemu w Petersburgu, kt6re bylo zalezne od minister
stwa spraw wewnt(trznych. Ksit(zy poddano surowemu nadzorowi, nie wolno im 
bylo opuszczaé miejsca zamieszkania bez zgody naczelnika powiatu, cenzurowano 
ich kazania, zabraniano spowiadania os6b z innych parafii. Zniesiono liczne klasz
tory zakonne. Ukaz z 1832 roku zni6s1 urzlld prowincja16w zakonnych i przekazal 
ich wladzt( biskupom diecezjalnym, kt6rzy mieli jll wykonywaé przez wizytator6w 

3 Tami:e, s. 302; L. Trzeciakowski, Ziemie polskie pod panowaniem panstw zaborczych (1815-1918), [w: l Dzieje 
Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1977, s. 475. 

4 J. Giertych, Tysiqc lat ... , dz. cyt., s. 296. 
5 A. Lewicki, Zarys ... , dz. cyt., s. 37l. 
6 Tarnze, s. 372. 
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mianowanych za zgod,! rz,!du. W roku 1839 zabroniono przyjmowaé kandydat6w 
do zakonu bez zezwolenia mini stra spraw wewnytrznych, a w roku 1844 zakazano 
zakonom myskim i zenskim dzialalnosci wychowawczeY Zabrano na rzecz skar
bu panstwa wszystkie dobra koscielne, a duchownym wyznaczono pensje rz,!do
we. Zabroniono biskupom zwolywania synod6w koscielnych i zebran dekanalnych 
oraz kontakt6w ze StoliqApostolsk,!. Wprowadzono zasady, ze dzieci z malzenstw 
mieszanych katolik6w i prawoslawnych musz,! byé wychowywane w religii prawo
slawnejB. 

Najwiykszych przesladowan doznali unici - grekokatolicy. Przesladowala ich 
zaciek1e Katarzyna II i kolejni carowie. Drog,! terroru i zniewolenia zmuszano ich 
do przejscia na prawoslawie. Proces kasaty Unii rozpoczyla Katarzyna II, a zakon
czony zostal ukazem cara Mikolaja I podpisanym w Polocku 12 lutego 1839 roku. 
Trzej biskupi Unii: J6zef Siemaszko, Antoni Zubko i Bazyli Lui:ynski, wraz z du
chowienstwem swoich diecezji wilenskiej i polocko-witebskiej podpisali soborny} 
akt o przyst,!pieniu wlasnym i obu swoich diecezji do Cerkwii prawoslawnej9. Sza
cunkowo obliczano w6wezas, ze J6zef Siemaszko1o wprowadzil do Cerkwii prawo
slawnej ok. 1 500 000 unit6w z diecezji litewskiej i bialoruskiej Il. Byla to wielka 
kh;ska dIa Unii, kt6ra za wielk,! een(( ofiar przetrwala w diecezji chelmskiej. 

RODZINA I OKRES MLODOSCI JOZEFA KALINOWSKIEGO 

Przedstawiona sytuacja polityczna, spoleezna i religijna Polski, Litwy i Rusi po 
powstaniu listopadowym stanowila nie tylko kontekst historyezny, aIe i realizm zy
eia na co dzien J6zefa Kalinowskiego, p6zniejszego swiytego Rafala od sw. J6zefa, 
karmelity bosego. W tyeh warunkach Polski podzielonej i zniewolonej przez zabor
e6w przyszlo przezyé naszemu bohaterowi wszystkie lata swojego zycia. 

J6zef Kalinowski, syn Andrzeja (1805-1878) i J6zefy z Polonskich, urodzil siy 
1 wrzesnia 1835 roku w Wilnie. Dom rodzinny Kalinowskieh usytuowany byl przy 

7 W. Urban, Kosci61 katolickipodzaborami (1815-1918), [w:] Historia Kosciolaw Polsce, red. ks. B. Kumora 
i ks. Z. Obertynskiego, Poznaù - Warszawa 1979, s. 423-424. 

8 Tamze, s. 373; W. Urban bp, Kosci61 katolicki pod zaborami ... , dz. cyt., s. 378 n. 
9 M. Radwan, Carat wobec Kosciola Greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796 - 1839, Rzym - Lublin 

2001, s. 184. 
lO J6zef Siemaszko, ur. 25.12.1798 r. w miejscowosci Stare Po16wko, pow. Iipowicki na Ukrainie. Od roku 

1829unicki biskup mscislawski i sufragan bialoruski. W latach 1833-1838jako biskup litewski kierowal akcj'l 
Iikwidowania unii brzeskiej na Bialorusi. Po przejsciu na prawoslawie pelnil urz'ld prawoslawnego arcybiskupa 
litewsko-wilenskiego i do roku 1843 przewodnicz'lcego Kolegium Duchownego Bialorusko-Litewskiego w Peters
burgu. Zob. Wielka encyklopedia PWN, t. 25, Warszawa 2004, s. 51. 

11 Statystyk~ danych z poszczeg61nych diecezji i dekanat6w podaje ks. M. Radwan, zob. tenze, Caral wobec 
Kosciola Greckokatolickiego ... , dz. cyt., s. 185-204. 
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u!' Swit(toduskiej (dawniej dwor ojcow dominikanow) w pobliZu kosciola Swit(te
go Ducha12. Ojciec Jozefa, Andrzej Kalinowski, byl nauczycielem gimnazjalnym. 
Uczyl matematyki w Instytucie Szlacheckim w Wilnie. Pochodzil z drobnej szlachty 
zaangazowanej w dzialalnosé patriotyczn1! we wsi Kalinowie i Kalinowki w Ziemi 
Grodzienskiej. Po ukonczeniu studiow na Uniwersytecie Wilenskim podj1!l pract( 
nauczyciela w Wilnie13. Jozefw dniu 9 wrzesnia zostal ochrzczony w parafialnym 
kosciele Sw. J ana przez ks. Ernesta Franciszka Bitowtta. Chrzestnymi rodzicami byli 
JozefPolonski, ojciec matki, i Dorota Cymermann oraz Karol Polonski i Klementy
na Szaniawska14. Z tego malzenstwa Wiktor byl starszym o dwa lata bratem Jozefa. 
W kilka dni po urodzeniu Jozefa matka obu chlopcow zmarla. Niemowlt(ciem oraz 
dwuletnim Wiktorem zaopiekowala sit( j ej mlodsza siostra Wiktoria, z ktor1! Andrzej 
Kalinowski ozenil sit( w 1838 r. po uzyskaniu papieskiej dyspensy od przeszkody 
kanonicznej15. Z drugiego malzenstwa urodzilo sit( troje dzieci: Emilia (1840), Ka
rol Rafal (1841) i Gabriel (1845). Niedlugo potem umarla druga zona, pozosta
wiaj1!c pit(cioro malych dzieci. Przez pewien czas opiekowala sit( nimi z wielkim 
poswit(ceniem Klementyna Szaniawska, kuzynka matki Jozefa, "osoba anielskiej 
dobroci"16. Po dwoch latach od smierci drugiej zony Andrzej Kalinowski poslubil 
dziewit(tnastoletni1! Zofit( Puttkamerownt(, corkt( hr. Wawrzynca i Maryli z Weresz
czakow, o ktorej wzglt(dy zabiegal w mlodosci poeta Adam Mickiewicz. Slub od
byl sit( 29 czerwca 1847 r. w parafialnym kosciele Puttkamerow w Bieniakowie17. 
Z trzeciego malzenstwa urodzili sit(: Maria, Aleksander, Monika i Jerzy. Pocz1!tko
W1! edukacj1! najstarszych dzieci Wiktora i Jozefa oraz trojk1! swoich dzieci zajt(la sit( 
troskliwie Wiktoria Kalinowska. Najstarszych umiescila w roku 1843 w Instytucie 
Szlacheckim, w ktorym nauczycielem matematyki i "inspektorem nauk" byl ich 
ojciec. Szkola ta, zalozona w 1834 roku przez wladze rosyjskie, byla przeznaczona 
wyl1!cznie dIa mlodziezy szlacheckiej, miala na celu odci1!gnit(cie mlodziezy od pol
skich tradycji narodowych i patriotycznych orazjej powoln1! rusyfikacjt(18. Wyklady 
i éwiczenia byly prowadzone po rosyjsku, niektore przedmioty po francusku, a tylko 
religia po polsku. Zycie narodowe plynt(lo nurtem podziemnym. Nauczyciele pol
scy, wychowankowie Uniwersytetu Wilenskiego, poza oficjalnym programem zajt(é 
zaznajamiali mlodziez ze sprawami ojczystymi. Resztt( formacji patriotycznej i reli-

J2 J. Kalinowski, Wspomnienia 1835-1877, wyd. R. Bender, [w:] Materialy do dziej6w Kosciola w Polsce, t. 3, 
Lublin 1965, s. 3. 

13 R. Bender, Powstaniec - zakonnik. Blogoslawiony o. Rqfal Kalinowski, Warszawa 1984, s. 9. 
14 Zob. MetJyka chrztu J6zefa Kalinowskiego w Archiwum Krakowskiej Prowillcji Karrnelit6w Bosych w Czemej 

(=APKB), sygn. ASRK 2, Documenta originalia, k. I; por. Cz. Oil aCD, Ojciec Ralal Kalinowski, Krak6w 1984, s. 16. 
15 Tami:e, s. 17. 
16 Tamze. 
17 Tamze, s. 18. 
l' R. Bender, Pow.I'taniec ... , dz. cyt., s. 12. 
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gijnej dopelnial dom rodzinny i otoczenie. Instytut byl polqczony z intematem obo
wiqzujllcym dIa wszystkich uczni6w. Do domu mogli przybywaé tylko na niedziele, 
swiyta i wakacje l9 . Trzecia zona Andrzeja, Zofia z Puttkamerow, wniosla do domu 
atmosfery glybokiej kultury romantycznej, polqczonq ze sruzbq wielkim idealom, 
glybokim zyciem wewnytrznym i religijnq gorliwosciq20. Codziennie uczestniczyla 
we Mszy sw. Szczeg6lny kult miala do Najswiytszego Serca Jezusa. Jej religijne 
praktyki nie przeszkadzaly w prowadzeniu domu i wychowaniu wszystkich dzieci, 
ktore obdarzala macierzynskq milosciq i troskliwosciq. Zdobyla zaufanie i milosé 
wszystkich dzieci. J6zef obdarzaljqzawsze synowskim przywiqzaniem i szacunkiem, 
a ona kochala go jak matka. Ta serdeczna przyjazn trwaé bydzie cale lata. Swiadczq 
o tym zachowane listy, pisane do niej w latach 1865-1874 z zeslania na Syberiy21. 

Jozef Kalinowski w czasie swego pobytu w Instytucie Szlacheckim nalezal do 
uczniow zdolnych i pracowitych. Co roku zdawal koncowe egzaminy bardzo dobrze 
i otrzymywal nagrody za chwalebne wyniki w nauce. Instytut ukonczyl w 1850 roku 
ze zlotym medalem. Jego nazwisko znalazlo siy na marmurowej tablicy upamiytnia
jqcej najlepszych uczniow szkoly22. 

STUDIA I PRACA ZAWODOWA 

Po uzyskaniu swiadectwa dojrzalosci zaistnial problem dalszych studi6w synow 
Andrzeja Kalinowskiego. W Wilnie nie bylo wowczas wyzszych uczeIni, a na za
graniczne studia nie bylo ojca staé. Zdecydowal siy umieScié ich w InstytucieAgro
nomicznym w Hory-Horkach. Ten naukowy zaklad polozony w poblizu Orszy, kto
ry istnial od 1836 roku, posiadal pelne prawa akademickie23

• Wykladowcami byli 
przewaznie Niemcy z Uniwersytetu Dorpackiego. Studenci wywodzili siy z roznych 
grup spolecznych i narodowosciowych. Przewazala polska mlodziez szlachecka. 
Przez pierwsze dwa lata w programie nauczania byly zagadnienia teoretyczne z nauk 
przyrodniczych i im pokrewnych. Dwa nastypne lata byly przezriaczone na prak
tyczne opanowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. J6zef nie mial zamilowania do 
agronomii. Po dwoch latach za zgodq ojca postanowil przeniesé siy do Szkoly Drog 
i Most6w w Petersburgu. Z powodu braku miejsca podjql studia w Mikolajewskiej 
Szkoly InZynierii Wojennej w Petersburgu i wstqpil w szeregi wojska rosyjskiego. 

19 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. lO. 
20 Tam:i:e, s. Il. 
21 J. Kalinowski (o. Rafal od sw. J6zefa), Listy, t. I, cz. 1,1856-1872; cz. 2,1856-1877, opr. i wydal Cz.' Gil 

OCD, Lublin 1986; t. 2, cz. 1,1878-1899; cz. 2,1900-1907, opr. Cz. Gil OCD, Krak6w 1986; R. Bender, Powsla
niec ... , dz. cyt., s. Il. 

22 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. 14. 
23 J. Kalinowski, Wspomnienia ... , dz. cyt., s. 14-17. 
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Po p6lrocznym przygotowaniu na pensji kapitana Iwanowa zdal egzamin wst((pny 
do kIasy drugiej w dniu lO X 1853 roku24

• Razem z nim studiowaii trzej Polacy: 
Wincenty Gortkiewicz, Karoi Jelski i Alf Wrzesniowski, z kt6rymi si(( zaprzyjai
niF5. Szkola mieScila siy w zamku Michalowskim, naIez~cym niegdys do ksi((cia 
Michala, brata cara Mikolaja L W tym palacu zamordowano w 1801 roku cara Paw
la F6. W szkole panowala ostra dyscypIina wojskowa. Wdrazanie si(( J6zefa w sys
tem rygor6w i kar wymagalo wielkiego samozaparcia. Warunki koszarowego Zycia 
i sposoby wychowania byly tutaj calkowicie r6me odjego dotychczasowej formacji 
i doswiadczenia. Po dw6ch Iatach nauki i zlozeniu egzamin6w dnia 23 czerwca 
1855 roku Kalinowski ukonczyl pierwszy etap studi6w z tytulem polowego inZy
niera chorqzego. Jesieni~ tegoz roku rozpocz,!-l studia w kIasach oficerskich tejze 
szkoly zw. Akademi~, i r6wnoczesnie perni! obowi~zki asystenta matematyki i me
chaniki budowlanej27. Dnia 4 Iipca 1856 r. KaIinowski na podstawie zlozonego eg
zaminu awansowal na podporucznika, a rok p6iniej, 23 czerwca 1857 roku, ukon
czyl studia i zostal adiunktem matematyki w Mikolajewskiej Szkole Inzynierskiej 
(Akademii) otrzymuj~c 5 Iipca tegoz roku wojskowy stopien porucznika. Odt~d 
wszedl do grona stalych nauczycieli uczelni28• 

W czasie studi6w w Petersburgu przezyl kryzys religijny. Na pewien okres za
niechal przystypowania do sakrament6w swiytych oraz nieregulamie uczestniczyl 
we Mszy sw. w niedziele. Sam w swoich wspomnieniach napisal "Praktyki ko
scieine zaniedbywalem, do poboznoscijednak wewn((trznej pop((d tu i 6wdzie moc
no, acz przechodnio, w duszy si(( budzil. [ ... ] UCz((szczalem starannie w przeci~gu 
Wielkiego Postu na konferencje odbywane w j((zyku francuskim przez o. domini
kanina Souaillard. A z tym wszystkim nie umialem odszukaé punktu oparcia si(( i w 
ci,!-glej chwiejnosci bieg zycia si(( toczyl,,29. Po ukonczeniu studi6w i podj((ciu pracy 
na uczeIni wchodzil coraz bardziej w zycie towarzyskie Iicznej mlodziezy polskiej 
i rosyjskiej w stolicy Rosji. Mlodziez polska wzorem rosyjskiej organizowala spo
tkania, dysputy polityczne i spoleczne, zabawy, baIe z r6znych okazji. Kalinowski 
zapoznal siy i zawarl przyjain z Baitazarem Kalinowskim, Wlodzimierzem Spa
sowskim i Zygmuntem Sierakowskim, kt6ry skupial wok61 siebie wielu polskich 
oficer6w z armii rosyjskiepo. Z czasem Zycie towarzyskie w Petersburgu zacz((lo 

24 Tamze, s. 20. 
25 Tarnze, s. 21. 
26 Tamze, s. 23. Car Aleksander II zwiedzaj,!c szkol~ i pok6j, w kt6ryrn zarnordowano Pawla l, polecil urz,!dzié 

w nirn kaplic~. 
27 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. 23. 
28 Tamze, s. 24. 
29 l. Kalinowski, Wspomnienia ... , dz. cyt., s. 34--35. 
30 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. 27 
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go nuzyé i przytlaczaé. Razil go sceptycyzm i reIigijny indyferentyzm srodowiska. 
Postanowil zmienié swoje srodowisko i pracy. Zglosil siy do pracy przy budowie 
linii koIejowej na trasie Odessa - Kijow - Kursk. Otrzymal ziecenie na wytyczenie 
trasy Kursk - Konotop. Na poczqtku kwietnia 1859 roku wyjechal do Kurska i tutaj 
rozpoczql pomiarowe prace przemierzajqc bezdroza i blotniste, slabo zaIudnione te
reny. Przy tej pracy poswiycal sporo czasu na czytanie ksiqzek, miydzy innymi prze
czytal UYznania sw. Augustyna. Lektura ozywilajego dawnq pobomosé. Zwlaszcza 
Iektura ksi,!Zki, ktor,! mial od swego pomocnika PoIaka. O korzysci tej ksiqZki sam 
dal czyteine swiadectwo: "Czytanie tej ksi,!Zki niezmiernie na duszy oddzialywalo, 
szczegoIniej budzilo siy uczucie ufnosci w posrednictwo Matki Najswiytszej. Uwa
ga o donioslosci odrnawiania w razie potrzeby «Pozdrowienia AnieIskiego» utkwila 
mi w pamiyci i razu pewnego, gdym siy znaIazl w najwiykszym niebezpieczenstwie 
utraty zycia, odrnowienie z gor,!cosci,! ducha «Zdrowas Mario» od zguby mnie wy
bawilo. Jakq potyzn,! broniq jest modIitwa! Jak wszechmocnym wstawiennictwo 
Najswiytszej Panny"31. Owocem tej lektury bylo jego wyznanie w liscie do brata 
Wiktora z dnia 25 IX 1859 roku: "Poznalem caly ogrom utrwalonych pojyé reIigij
nych i ostatecznie ku nim siy zwrocilem'032. 

Po ukonczeniu prac terenowych powrocil poinq jesieniq do Petersburga, gdzie 
na przelomie roku 1859/60 opracowal zebrane materialy i przygotowywal plany 
daIszych prac dIa koIei. !ch realizacj(( wstrzymalo Towarzystwo KoIei Zelaznych 
z powodu braku funduszy. Nowy przydzial do wojskowej sluzby inzynierskiej 
otrzymal na wlasn,! prosby 13 X 1860 roku, blizej rodzinnych stron, w twierdzy 
w Brzesciu Litewskim33 • Poza prac,! zawodow,! oddawal siy pracy spolecznej na 
po1u oswiatowym. Przy pomocy Ludwiki Mlockiej w roku 1861 zalozyl w Brzesciu 
niedzieIn,! szk61ky dIa zaniedbanej mlodziezy rzemiesIniczej. Program obejmowal 
sztuky czytania, pisania i podstawowe wiadomosci z romych dziedzin wiedzy. Za
jycia prowadzil KaIinowski z przyjaci6lmi. 

UCZESTNIK POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

I ZESLANIEC NA SYBERI~ 

W czasie pobytu KaIinowskiego w BrzeSciu, Warszawie i innych miastach znie
wolonej PoIski organizowano manifestacje patriotyczno-religijne z okazji roznych 
uroczystosci i rocznic narodowych, ktore byly przygotowaniem do odzyskania nie
podleglosci narodowej. Pomimo groinych slow cara AIeksandra II, wypowiedzia-

II J. Kalinowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 55. 
32 J. Kalinowski, Lisry, t. l, cz. l, dz. cyt., LisI Il, s. 66. 
33 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. 36. 
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nych w 1856 roku do szlachty w Warszawie: point de reveries (precz z marzeniami), 
spoleczenstwo polskie oczekiwalo niepodleglosci i to w granicach sprzed 1772 roku. 
Co do sposob6w odzyskania tej wolnosci bylo podzielone na dwa stronnictwa: Bia
lych i Czerwonych. Do Bialych nalezalo ziemianstwo i zamozniejsi mieszczanie. 
Ich programem byla praca organiczna, czyli utrzymanie ducha narodowego, praca 
nad wzbogaceniem narodu i rozwojem kultury przez szkolnictwo. Czerwoni nato
miast dqzyli radykalnie do odzyskania niepodleglosci przez zbrojne powstanie przy 
pomocy Europy zachodniej i polskiej emigracW4

• Manifestacje patriotyczne i reli
gijne organizowane przez Czerwonych budzily ducha patriotyzmu i dqzenia niepod
leglosciowe Polak6w w okresie represji rosyjskich. Namiestnikiem cara Aleksandra 
II w Kr61estwie byl jego brat, ksiqzç Konstanty, a jego zastçpcq i naczelnikiem rZq
du byl margrabia Aleksander Wielopolski, do kt6rego Polacy nie mieli zaufania. 
Pomimo podj\'(cia przez niego potrzebnych reform, jak przywr6cenie j\'(zyka pol
skiego obowiqzkowego w urzçdach oraz wznowienia Uniwersytetu Warszawskiego 
pod nazwq Szkoly Gl6wnej w 1862 roku, rozczarowal Polak6w przez sprowadzenie 
do Kr61estwa wojska rosyjskiego, a szczeg61nie przez pomysl wcielenia do armii 
rosyjskiej wszystkich Polak6w podejrzanych o spisek. Kiedy margrabia oglosil po
stanowienie o "brance" do wojska, zawiqzany jako tajny rzqd Komitet Centralny 
Narodowy, zdobywszy list\'( zagrozonych, polecil im schronié si\'( za granicq, a bied
niejszym ukrywaé si\'( w lasach. W odpowiedzi na brankç przeprowadzanq w dniach 
od 17 do 20 stycznia 1863 roku Komitet Centralny wydal w dniu 22 stycznia 1863 
roku manifest do narodu, w ktorym oglosil si\'( Tymczasowym Rzqdem Narodowym 
i wezwal wszystkich rodak6w do broni35• Powstanie si\'( rozpoczçlo, aIe znow bez 
naIeznego przygotowania pod wzgl\'(dem organizacyjnym, bez fundusz6w na uzbro
jenie powstancow i bez potrzebnego doswiadczenia militamego. 

Kalinowski wraz z wojskowymi kolegami sledzil nastroje i sytuacjç politycznq 
w Krolestwie. Wielu oficer6w sympatyzowalo z ugrupowaniem Czerwonych. J6zef 
Kalinowski zlozyl prosb\'( o dymisjç z wojska rosyjskiego ze wzgl\'(dow zdrowot
nych. Juz po wybuchu powstania uzyskal zwoInienie z wojska dzi\'(ki posrednictwu 
lekarza Jansena36

. Ukaz carski z 5 (17) maja 1863 roku zwalnial go z obowiqz
k6w w rosyjskiej armii i zezwalal na podj\'(cie zajçé cywilnych37. Z Brzescia udal 
si\'( przez Warszawç do Wilna i mieszkal u rodzic6w az do aresztowania. W czasie 
pobytu w Warszawie odbyl spotkanie z kolegq, kapitanem Alfem Wrzesniowskim, 
przeciwnikiem powstania, oraz z pulkownikiem Jozefem Galçzowskim, naczelni-

J4 A. Lewicki, ZaJJ'S ... , dz. cyt., s. 296. 
35 Tamze, s. 396-397. 
36 J. Kalinowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 66. 
37 Cz. Gil OCD, o. Rafal Kalinowski, dz. cyt., s. 49. 
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kiem Wydzialu Wojny Rz~du Narodowego, znanym mu wyldadowq w akademii 
wojskowej w Petersburgu. Na jego prosbl( KaIinowski wyrazil zgodl( na objl(cie 
stanowiska naczeInika Wydzialu Wojny w Wydziale Wykonawczym Litwy, aIe pod 
warunkiem, ze zajmowaé sil( bl(dzie tylko sprawami wojskowymi powstania bez 
dzialalnosci propagandowej na rzecz rewolucjP8. Sam jako wojskowy oficer armii 
rosyjskiej zorientowany byl w jej potl(dze militamej i wiedzial, ze powstanie nie 
ma szans powodzenia. Jednakjako Polak i patriota stan~l w obronie swej Ojczyzny. 
Po przyjeidzie do Wilna wnet przekonal si((, ze sytuacja organizacyjna powstania 
na Litwie odbiega od danych otrzymanych w Warszawie. Skoro jednak powstania 
nie da sil( odwolaé, to nie nalezy go rozszerzaé, gdyz poci~gnie za sob~ darernne 
ofiary. Powstancom z ugrupowania Czerwonych przewodzil energiczny Konstanty 
Kalinowski, a Bialym - Jakub Gieysztor. Sytuacja na Litwie byla bardzo trudna. 
Odczuwalo sil( brak zrozumienia i koordynacji pomil(dzy Rz~dem Narodowym 
w Warszawie a Wydzialem Wojennym na Litwie, ponadto powszechny brak broni, 
samowola dow6dc6w, kt6rzy na wlasn~ rl(kl( podejmowali dzialania. Wszystko to 
musialo skonczyé sil( niepowodzeniem. Dzialalnosé powstancza zostala utrudniona, 
a nastl(pnie szybko sparaIizowana terrorem zaprowadzonym przez generala guber
natora Michala Murawiewa, kt6ry z koncem maja 1863 roku rozpocz~l sw~ pacyfi
kacyjnéj. misjl( w Wilnie. W ci~gujednego miesi~ca podpisal18 wyrok6w smierci, 
a licznych Polak6w wysylal na Syberil(39. 

W tym trudnym czasie w zyciu J6zefa Kalinowskiego nast~pil wielki przelom. 
Dnia 15 sierpnia 1863 roku, w swi((to Wniebowzil(cia NMP, po dziesi((ciu latach 
przerwy w kosciele pomisjonarskim przystéj.pil do sakramentu pokuty. Spowiedni
kiem Kalinowskiego zostal ks. Konstanty Eymont, ostatni z misjonarzy na Litwie. 
O tej wielkiej lasce napisal w swoim pamil(tniku: "Co sil( Bogu podobalo dokonaé 
w mej duszy w czasie chwil spl(dzonych u st6p spowiednika [ ... ] moze wypowie
dzieé tylko ten, kto podobnych chwil doswiadczyl"40. Od tego dnia cZl(sto przystl(
powal do spowiedzi i Komunii sw. oraz codziennie uczestniczyl we Mszy sw. Duzy 
wplyw na tl( przemianl( duchow~ mialajego siostra Marynia i przybrana matka Zo
fia Kalinowska, kt6re wyprosily mu tl( laskl( u Boga 41. 

Wedlug opinii J6zefa Kalinowskiego zbrojne powstanie na Litwie zakonczylo 
sil( juz w grudniu 1863 roku. Prawie wszyscy wojskowi z Wydzialu Wykonawczego 
Litwy, z wyj~tkiem J6zefa, zostali aresztowani. Wil(kszosé z nich zostala zdradzo
na przez wsp61pracownika Konstantego Kalinowskiego, Witolda Parfianowicza, 

38 Tarnze, s. 50. 
39 Tarnze, s. 51. 
40 1. Kalinowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 81. 
41 R. Bender, Powstaniec ... , dz. cyt., s. 55. 
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studenta Uniwersytetu w Petersburgu, kt6ry w wiyzieniu okazal siy prowokatorem 
i zdrajcq.. Wydobywal od wsp6lwiyini6w, a szczeg6lnie od Ildefonsa Milewicza, 
wiadomosci o osobach pelniq.cych kierownicze funkcje w powstaniu i donosil do 
wIadz rosyjskich42

. Tym sposobem dowiedziai siy o roli J6zefa Kalinowskiego, kt6-
ry wiedzial, ze czeka go wiyzienie. Zaraz po doniesieniu Parfianowicza w nocy 
z 24 na 25 marca 1864 roku J6zef zostai aresztowany w mieszkaniu rodzic6w43

• 

Uwiyziono go w wiyzieniu w klasztorze podominikaiiskim. W czasie pierwszego 
przesluchania przed komisjq. sledczq. nie przyznal siy do udzialu w organizacji po
wstaiiczej. Potem obawiajq.c siy, aby przez swoje milczenie nie narazaé os6b bli
skich i rodziny na aresztowanie i sledztwo, zIoZyI w dniu 9 kwietnia 1864 roku 
przed specjalnq. komisjq. sledczq. nowe zeznania, w kt6rych przyznal siy do swego 
stanowiska i wyjawil nazwiska tylko os6b juz uwiyzionych i osq.dzonych, z kt6rymi 
wsp6lpracowal44

. Wyrokiem sq.du wojennego 2 czerwca 1864 roku zostai zaliczony 
do I kategorii przestypc6w i skazany na kary smierci przez rozstrzelanie45

. Dziyki 
staraniom podjytym przez rodziny, a szczeg6lnie przez Zo:fiy z Puttkamer6w Ka
linowskq., i posrednictwu generala Aleksandra Wiatkina decyzjq. Tymczasowego 
Audytoriatu Polowego z 2 lipca 1864 r. zmieniono klasy:fikacjy przestypczej dzia
Ialnosci J6zefa Kalinowskiego z kategorii pierwszej na drugq. i skazano go na kary 
pozbawienia rang, szlachectwa, praw stanu oraz zesianie na katorgy do twierdz Sy
berii na lO lat46

. Skazaiicy przebrani w ubrania wiyzienne i ostrzyzeni pozegnali 
siy z rodzinami i Il lipca 1864 roku opuscili Wilno. Do Irkucka przybyli 19 marca 
1865 roku, a do Usola 15 kwietnia tegoz roku47

• Kalinowski razem z innymi ze
slaiicami zamieszkal w koszarach na wyspie oblanej wodami Angary. Wraz z inny
mi pracowal w warzelniach soli. ZesIaiicy w czasie wyjscia do miasteczka musieli 
zak}adaé kajdany. W Usolu Kalinowski zaprzyjainil siy z kapucyiiskim klerykiem 
Waclawem Nowakowskim. Przyjaiii ta trwaia do koiica zycia48

• Nowakowskie
mu zawdziyczamy cennq. relacjy o zyciu J6zefa na wygnaniu. Zaswiadczyl on, ze 
Kalinowski "ze wszystkich najwiycej byl kochanym. Niezmordowanej slodyczy 
i uprzejmosci, prawdziwie anioi dobroci. Sami Moskale m6wili o nim, ze to swiyty 
Polak. Takie przekonanie o Kalinowskim ochronilo go od szubienicy. Murawiew 

42 Tarnze, s. 58, 70. 
43 J. Kalinowski, Wspomnienia, dz. eyt., s. 81-82. 
44 R. Bender, Dzialalnosé Jozefa Kalino11'skiego (o. Rafala od sw. Jozefa. karmelity bosego) w po11'staniu 

styczniowym, "Zeszyty Naukowe KUL", VIII (1965), nr 2 (30), s. 58. 
45 APKB, sygn. ASRK 3, Z akt Audytoriatu Polowego, k. 27. 
46 Tarnze, s. 31. 
47 J. Kalinowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 103-104. 
4& B. J. Wanat OeD, Przyjaifz o. Waclawa No11'akowskiego OFMCap z o. Rafalem Kalinowskim OCD, "Studia 

Laurentiana", Rok 2004, rocznik 4, nr 1, s. 43-65. 
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chciai go koniecznie powiesié, aIe jeden generaI tlumaczyl mu, ze Polacy takie 
o KaIinowskim majl} przekonanie, a nawet znajl}cy go MoskaIe, ze jesii go powie
szl}, to go bt(dl} mieli za swit(tego mt(czennika"49. 

Po wyjezdzie Waclawa do Tunki J6zef Kalinowski przejl}l po nim obowil}zki 
zwilfZane z katechizacjl} dzieci i mIodzieZy50. DIa dzieci przystt(pujl}cych do I Ko
munii sw. sprowadzil z Warszawy szkapierze i medaliki51 . Dzielil siy z ubogimi 
swoimi oszczt(dnosciami i otrzymanymi od rodziny przesylkami. Ponadto studio
wal prywatnie teologit( i historit( Kosciola52. 

Dnia 17lipca 1868 r. KaIinowski zostal zwoIniony z nakazu osiedienia sit( w Uso
Iu i pozwoIono mu zamieszkaé w dowoInej miejscowosci na Syberii. Za przykIadem 
przyjaci61 wybrai Irkuck, gdyz tam byl kosci61 katolicki z poIskl} parafìl}, w kt6rej 
pracowal ks. Krzysztof Szwemicki53. Do Irkucka przybyl lO sierpnia 1868 r. Za
mieszkal w pob1im kosciola, w kt6rym codziennie uczestniczyl we Mszy sw. i przy
stt(powal do Komunii sw. Nadal uczyl dzieci i udzielalkorepetycji, zapewniajl}c sobie 
przez tt( pract( srodki do utrzymania. Zaprzyjamil sit( w tym czasie ze znakomitym 
przyrodnikiem doktorem Benedyktem Dybowskim i bral udzial w jego badaniach 
przyrody nadjeziorem BajkaP4. W czerwcu 1873 roku przeprowadzii sit( do Permu, 
a w nastt(pnym roku (1874) do Smolenska, gdzie podejmowal zajt(cia naukowe i pe
dagogiczne. Staraniem rodziny po dziesit(ciu latach wygnania uzyskal amnestit(, aIe 
pod warunkiem, ze przez Warszawt( wyjedzie za granict(. Zabroniono mu natomiast 
stalego pobytu na Litwie i Rusi. Do Warszawy przybyl 23 kwietnia 1874 r. Chwi
lowo zamieszkal u swego brata Gabriela na Krakowskim Przedrniesciu, w pobliZu 
kosciola Karmelit6w Bosych. 

WYCHOWAWCA AUGUSTA CZARTORYSKIEGO 

Ksi<tZt( Wladyslaw Czartoryski z zaufaniem zaproponowal i powierzyl Kalinow
skiemu rekomendowanemu przez towarzysza wygnania, Aleksandra Oskierkt(, etat 
wychowawcy i nauczyciela swego najstarszego syna Augusta Czartoryskieg055

, 

49 [Wac1aw Nowakowski], Wilìa w Usolu na Syberyi 1865 roku, "Nowa Reforma" 1894, nr 293, s. 1; odb: 
Krak6w [1894], s. 5. 

50 J. Kalinowski, Wspomnienia, dz. eyt., s. 113. 
51 Cz. Gil OCD, Ojciec Rafal Kalinowski, dz. cyt., s. 101. 
52 W Arehiwum Krakowskiej Prowineji Karmelit6w Bosyeh w Czemej znajduje siy fykopis nr 130 pt. Historia 

koscielna ks. Darras, zapisany rykf! J6zefa Kalinowskiego w Usolu. 
53 R. Bender, Powstaniec ... , dz. eyt., s. 89. 
54 Tamze, s. 94-95. 
55 Urodzil siI( w Parym w 1858 roku, syn Wladyslawa i Marii Munoz, siostry kr610wej hiszpailskiej. Naukl( 

rozpoezql w 1868 f. W paryskim liceum imo Karola Wielkiego. Ze wzglydu na slabe zdrowie od 1870 roku wyksztal
eenie zdobywal w domu. Jego wychowawq w lataeh 1874--1877 byl J6zefKalinowski. Za poparciem Leona XIII 
zostal przyjyty przez ks. Jana Bosko do Zgromadzenia XX. Salezjan6w w Turynie. Po odbyeiu nowiejatu zloZy! 
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poiniejszego salezjanina, a obecnie w chwale blogoslawionych. Kalinowski z mlo
dym ksi\(ciem wyjechal w 1874 roku z Sieniawy przez Krakow, Wieden, Strasburg 
do Paryza. Mlody ksiqz\( uczyl si\( pod kierunkiem fachowych profesorow w palacu 
Czartoryskich, aIe byl pozbawiony koniecznego w tym okresie kontaktu z rowie
snikami, rowniez normalnego zycia rodzinnego, poniewaz ojciec najcz\(sciej prze
bywal w sprawach publicznych poza domem, a macocha byla chora. Po pewnym 
czasie Kalinowski, w trosce o normalny rozw6j duchowy, psychiczny i naukowy, 
zaproponowal Wladyslawowi Czartoryskiemu umieszczenie Augusta w kolegium 
j ezuit6w56

. Zamiary te przekreslila choroba gruilicy ksi\(cia, odkryta w lutym 1875 r. 
Odtqd rozpoczql si\( dwuletni okres w\(dr6wek wychowawcy z wychowankiem po 
r6Znych sanatoriach Europy. W tym czasie Kalinowski staraI si\( zast\(powaé mlo
demu ksi\(ciu ojca, matk\(, towarzysza i przyjaciela. Pobyt w uzdrowisku w Davos 
byl przelomowy dIa Gucia. Kalinowski czytal mu codziennie przez 15 minut zycio
rys sw. Alojzego Gonzagi (przyslany mu przez Waclawa Nowakowskiego z Italii, 
opracowany przez o. Wirgiliusza Cepariego SJ), kt6ry przyczynil si\( do pogl\(bienia 
zycia duchowego i ulatwil mlodemu ksi\(ciu nawiqzanie dialogu z Bogiem57

• Ka
linowski w lisci e do Nowakowskiego, pisanym w Davos 14 lutego 1877 r., infor
mowal swego przyjaciela w Pizie, ze w polowie marca lub na poczqtku kwietnia 
rozstanie si\( z wychowankiem - Guciem Czartoryskim - i b\(dzie kolatal do furty 
klasztomel8

. W nast\(pnym liscie bez daty odpowiadajqc na pytania Waclawa za
wiadamia go, ze chce prowadzié "zycie pOkutnicze w Karmelu" i udaje si\( do Gratz 
w Austrii. Otrzymal juz przychylnq odpowiedi od prowincjala karmelit6w bosych 
oraz wymagany przez prawo kwestionariusz do wypelnienia59. 

W ZAKONIE KARMELIT6w BOSYCH 

Pragnienie stanu zakonnego nurtowalo Kalinowskiegojuz w czasie powstania 
styczniowego. Najpierw interesowal si\( kapucynami, w Parym proponowano mu 
zgromadzenie zmartwychwstanc6w, ostatecznie zdecydowal si\( wstqpié do klasz-

sluby zakonne w 1888 r. Swi((cenia kaplariskie przyj~12 IV 1892 r. w San Remo. Zmarl8 IV 1893 r. w Turynie na 
gruzlic((. Doczesne szcziltki sprowadzono do kosciola sw. J6zefa na Zasaniu w Przemyslu. Proces beatyfikacyjny 
rozpOCZ((to w 1921 r. Papiez Jan Pawel II 1 XII 1978 roku podpisal dekret o heroicznosci cn6t, a beatyfikowal 
25 IV 2004 r. Por. Litania narodu polskiego. Iluslrowany lehykon polskich SWÙjtych, blogoslm1'ionych i slug Bo
iych, oprac. G. Turowski, Krakow 2004, s. 200-201; E. Bianco, Ksiqzç, ktory 'wybral Ksiçdza Bosko. Blogoslawio
ny Allgllst Czarforyski, Krak6w 2004. 

56 J. Kalinowski, W:,pomnienia, s. 147; Cz. Gil OCD, Swiçty Rafal Kalinowski, [w:] Przewodnicy na Gorç Kar-
mel, ukazani przez Jana Pawla II, red. Cz. Gil OCD i Sz. T. Praskiewicz OCD, Krak6w 2000, s. 120-12l. 

57 Tamze, s. 148. 
58 J. KaIinowski (O. Rafal od sw. J6zefa OCD), Listy, t. I, cz. 2, dz. cyt., list 407. 
,. Tamze, Iist 408. 
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toru karmelitow bosych w Austrii. Ty lasky powolania do Karmelu wyprosily mu 
ss. karmelitanki bose w Krakowie przy ul. Lobzowskiej, a szczegolnie m. Maria 
Ksawera od Jezusa (ksiyzna Czartoryska z hr. Grocholskich), ciotka Augusta Czar

toryskiego60
• W dniu 14 lipca 1877 roku pozegnal siy ze swoim wychowankiem 

Augustem Czartoryskim i przybyl z Paryza do Lintzu nastypnego dnia. Nowicjat 
rozpocz,!l 26 listopada 1877 r. w Grazu. W czasie obloczyn otrzymal habit i nowe 
imiy zakonne: br. Rafal od sw. Jozefa61 . W tym czasie mial 42 lata zycia i boga
te doswiadczenie za sob,!. Po rocznym nowicjacie zlozyl pierwsze sluby zakonne 
26 XI 1876 r. Studia filozoficzne i teologiczne odbyl w Raab na Wygrzech. Tam tez 
27 XI 1881 roku zloZyl uroczyst'! profesjy zakonn,!62. Na drugi dzien po profesji 
wyjechal do klasztoru w Czemej w towarzystwie samego wikariusza semiprowincji 
i rownoczesnie przeora tegoz klasztoru w Czemej o. Bertolda Schormanna63. Po 
drodze o. przeor przedstawil br. Rafala ss. karmelitankom bosym przy ul. Lobzow
skiej w Krakowie ku wielkiej radosci calej wspolnoty. Po odprawieniu rekolekcji juz 
1 stycznia 1882 roku w kaplicy arcybiskupow krakowskich otrzymal dwa mniejsze 
swiycenia, 6 stycznia subdiakonat, 8 stycznia diakonat oraz 15 stycznia prezbite
rat w Czemej z r,!k ks. biskupa Albina Dunajewskiego64. Na swiycenia kaplanskie 
przybyli do Czemej dawni przyjaciele z wygnania: o. Waclaw Nowakowski, o. Jo
zefWasilewski SJ, hr. Roman Bninski z wychowankiem Kalinowskiego Marianem 
Kwiatkowskim oraz z rodziny brat Gabriel Kalinowski z Warszawy65. Karmelitanki 
bose z Lobzowa wraz z rodzinami Matki Ksawery Czartoryskiej i braémi hr. Gro
cholskimi zorganizowaly pelne przyjycie na swiycenia kaplanskie o. Rafala z wypo
zyczonym kompletem szat liturgicznych i zastaw,! porcelanow,! do refektarza66. 

O. Rafal po swiyceniach z wielk,! gorliwosci,! wl,!czyl siy w karmelitanskie apo
stolstwo w Czemej. Juz 6 maja zostal socjuszem magistra nowicjatu, kanonicznie 
erygowanego w 1880 roku. Dnia 21 listopada 1892 r. semiprowincja austro-wygier
ska podniesiona zostala do godnosci prowincji. Spowodowalo to zmiany personalne 
w klasztorach. Definitorium Generalne w Rzymie 29 listopada wybralo o. Rafala 
Kalinowskiego przeorem klasztoru w Czemej. Urz,!d ten spelnial z przerwami przez 
trzy kadencje (1882-1885, 1888-1891, 1894-1897). R6wniez trzykrotnie byl prze
lozonym i budowniczym nowej fundacji z alumnatem w Wadowicach (1892-1894, 

60 Por. S. Maria Ksawera od Jezusa z Grocholskich Czartoryska, Najwiçksze Milosierdzie Baie! Reforma Czernej, 
wyd. i oprac. B. J. Wanat aCD. Krak6w 2000, s. 29-36. 

6' Cz. Gil aCD, Ojciec Rafal Kalinawski, s. 190. 
62 Tam:i:e, s. 206. 
63 Tamze, s. 207. 
64 Tamze, s. 208. 
65 R. Bender, Pawstaniec ... , dz. cyt., s. 125. 
66 S. Maria Ksawera od Jezusa z Grocholskich Czartoryska, Najwiçksze Milasierdzie Baie ... , dz. cyt., s. 84-86. 
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1897-1906-1907). W mittdzyczasie pelnil rowniez urzqd definitora prowincjalne
go prowincji austro-wttgierskiej w latach 1885-1888, 1897-1900 oraz wikariusza 
prowincjalnego dIa k1asztorow siostr karmelitanek bosych w Galicji od 1899 az 
do smierci67• Byl poszukiwanym i cenionym kierownikiem duchowym, spowied
nikiem -"mttczennikiem" konfesjonalu, spowiednikiem siostr zakonnych, zwlasz
cza karmelitanek bosych w Krakowie, Przemyslu i we Lwowie. Byl autentycznym 
odnowicielem zycia karmelitanskiego w Poisce i calej prowincji po okresie kasat 
k1asztorow. 

Jako przelozony byl dIa wszystkich przykladem wiemosci obowiqzkom Zy
cia konsekrowanego, zwlaszcza modlitwy. Nazywano go "chodzqcq modlitwq". 
Od podwladnych wymagal kamosci i gorliwosci o chwaltt Bozq i dobro bliznich. 
W posludze przelozonego kierowal sitt zawsze sprawiedliwosciq i milosciq. Jako 
rektor kosciola byl odpowiedzialny za karmelitanskie apostolstwo i duszpaster
stwo. Kierowal calq dzialalnosciq apostolskq. Utrzymywal kontakty z okolicznymi 
duszpasterzami, a szczegolnie przyjaznil sitt z ks. drem Wincentym Smoczynskim, 
proboszczem z Tenczynka, o. Waclawem Nowakowskim, kapucynem z Krakowa, 
i br. Albertem Chmielowskim, zalozycie1em Zgromadzen Braci Albertynow i Siostr 
Albertynek. Poniewaz sam nie posiadal talentu krasomowczego, CZttsto zapraszal 
z kazaniami na wittksze uroczystosci o. Nowakowskiego68 lub innych kaplanow. 

Najwazniejszymjego zadaniem apostolskim byl konfesjonal i kierownictwo du
chowe. W konfesjonale spttdza1 wiele godzin codzielmie zarowno w Czemej, jak 
i w Wadowicach, zwlaszcza w Adwencie i Wielkim Poscie. Do klasztoru w Czer
nej przybywaly grupowe pie1grzymki ze Slqska, aby pomodlié sitt przed laskami 
slynqcym obrazem Matki Bozej Szkalerznej, odbyé dobrq spowiedZ, najczttsciej 
generalnq, i zaopatrzyé sitt w ksiqZki religijne. O. Rafal nie zalowal czasu dIa swo
ich penitentow. Wszystkich traktowaljednakowo. Pragnql u wszystkich zaszczepié 
zycie Boze, smak rzeczy nadprzyrodzonych, swiadomy rozw6j zycia duchowego 
przez praktyktt cnot teologalnych, kardynalnych i moralnych na drodze powolania 
wedlug laski obranego stanu. Szczegoln,! troskq otaczal chorych. Mial dar przywra
cania spokoju sumienia ludziom chorym na skrupuly. 

O. Rafal przez 20 lat w Czemej byl gorliwym promotorem kultu Matki Bozej. 
Reforma klasztoru przeprowadzona w 1880 roku przywrocila mu rangtt oazy zycia 
duchowego. Ten przedziwny bastion nieustannej modlitwy, umartwienia i ofiary 
oddanych Bogu ludzi zdobywal coraz wittksze uznanie i zaufanie wiemych. Auten
tyczny przyklad zycia zjednoczonego z Bogiem, jakie prowadzil dawny minister 

67 APKB, sygn. ASRK l, Akta persona/ne .\1'1'. Rafala Kalinowskiego; Romuald od sW. Eliasza OCD, Wspo
mnienie posmiertne o sp. O. Rafale Kalinowskim, karmelicie bosym, Krak6w 1908, S. 33. 

68 Por. B. J. Wanat OCD, Przyjain O. Waclawa Nowakowskiego OFM Cap. z O. Rafalem Kalinowskim OCD, 
dz. cyt., S. 55-58. 
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wojny i bohater powstania styczniowego w kannelitanskim habicie byl dIa ludzi 
wiycej niz dobre kazanie - bo zywym swiadectwem Boga. Wiele czasu spydzal 
na rozmowie z Matkq Boskq przedjej laskami slynqcym wizerunkiem w Czemej. 
Przyjmowal wiemych do szkaplerza i Bractwa Szkaplerznego. Zgodnie z zalece
niem wizytatora generalnego o. Serapiona od sw. Andrzeja 27 maja 1888 r. wprowa
dzil comiesiyczne nabozenstwo szkaplerzne przed Jej laskami slynqcym wizerun
kiem, z wystawieniem Najsw. Sakramentu, spiewanq Litani,! Loretanskq, kazaniem 
i procesjq ze statuq Madonny Szkaplerznej. Wydal r6wniez ksiqzeczky wpisow,! do 
Bractwa Szkaplerznego w nakladzie 10 000 egzemplarzy, z wyjasnieniem przywi
lej6w i lask szkaplerza, warunk6w przyjycia, obowi,!zk6w i wykazem odpust6w69• 

Rozszerzal tez nabozenstwo szkaplerzne w Rumunii przez posrednictwo przyja
ciela ks. J6zefa Wasilewskiego SJ. Popieral III Zakon Najsw. Maryi Panny z G6ry 
Kannel, zakladany przy r6znych parafiach na Slqsku, kt6rego centrum i oparciem 
fonnacyjnym byl klasztor w Czemej. 

Z okazjijubileuszu 50-lecia ogloszenia dogmatu o Niepokalanym Poczyciu NMP 
(1854-1904), w ramach og61nego programu obchod6w jubileuszowych i I Krajo
wego Kongresu Mariologicznego we Lwowie, konwent postanowil dokonaé kapi
talnej renowacji kosciola, zas o. Rafal Kalinowski opracowal na ten kongres referat 
nt. Czesé Matki Baie} w Karmelu Palskim70

, oraz przelo.zyl i opracowal na podstawie 
o. Auriemm ksi,!zeczky Mary}a zawsze i we wszystkim (Krak6w 1901). Przetluma
czyl tez podrycznik do medytacji maryjnych Annus marianus71

, i tekst sw. Anzelma, 
arcybiskupa kantuaryjskiego Walanie da Przena}swù;tsze} Panny z razmyslaniem 
i wychwalaniem Je} zaslug, opracowal r6wniez broszurky O karonce szkaplerzne} 
Matki Baie} z Gory Karmelu72

• Chociaz te trzy ostatnie pozycje nie ukazaly siy dru
kiem, stanowiqjednak swiadectwo umilowania Maryi przez o. Rafala. 

Zamilowanie do historii i przeszlosci w dui:ym stopniu przejql od swego ser
decznego przyjaciela o. Waclawa Nowakowskiego, znakomitego historiografa, 
erudyty i bibliotekarza. O. Rafal jako odnowiciel Kannelu w Polsce docenial wy
chowawcz,! roly historÌÌ, dlatego gromadzil i zabezpieczal rozproszone archiwalia 
i ksiqZki z dawnych klasztor6w zniesionej przez zaborc6w prowincji. Archiwum 
i biblioteka jedynego klasztolU w Czernej posiadaly wiele pamiqtek historycznych 
i bogat'! ikonografìy. Odkrywal tez przy pomocy o. Waclawa wspaniale pomniki du
chowosci i pismiennictwa oraz swiqtobliwe postaci z przeszlosci przedrozbiorowej 
Polski i Kmmelu w r6znych bibliotekach prywatnych, koscielnych i panstwowych. 

69 APKB, sygn. AKC 25, Liber actllum capitllli conventualis, k. 53. 
70 APKB, sygn. Rkps 472; Ksit}gapamiqtkowa marianska, t. 1, Lw6w- Warszawa 1905, s. 403-427. 
71 Annus marianus sell pietas quotidiana erga Beatam Virginem Mariam, Tornaci 1841. 
72 APKB W Czernej, sygn. ASRK 5, Pisma o. Rafala Kalinowskiego (autografY); ASRK 6, Pisma o. Rafala 

Kalinowskiego (autografY); ASRK 70, Annus marianus (autograf). 
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Poniewaz pemil przez cale Z)'cie zakonne odpowiedzialne urzt(dy przelozonego, nie 
mial zbyt duzo czasu na przeprowadzanie kwerend archiwalnych i bibliotecznych. 
Osobiscie przeprowadzal kwerendy w Linzu w Austrii, we Lwowie w Ossolineum 
i w Archiwum Prokuratorii Skarbu oraz w klasztorze SS. Karmelitanek Bosych przy 
ul. Kopemika w Krakowie. W swoich badaniach czt(sto korzystal z doswiadczenia 
o. Waclawa, ktory znal sit( na procesie wydawniczym. Swiadectwem tego Sé). liczne 
listy pisane do o. Waclawa w latach 1893 az do jego smierci73 . Z racji wszechstronnej 
pomocy udzielanej przez o. Waclawa, o. Rafal nazwal go swoim "ministrem spraw 
zagranicznych"74. Razem konsultowali redakcjt( i teksty swoich publikacji, dzielili sit( 
swoimi uwagami i przeprowadzali korekty. O. Rafal dostarczal o. Nowakowskiemu 
znalezione materialy zrodlowe i ikonograficzne dotyczé).ce kultu Matki Bozej w Kar
melu polskim do przygotowywanej przez niego encyk10pedii maryjnej15, a Waclaw 
byl czt(stym posrednikiem mit(dzy drukamié). a o. Rafalem. Nawet sam o. Kalinowski 
mial poczucie zbytniego wykorzystywania przyjaciela przy wydawaniu swoich prac. 
W liscie z dnia 8 czerwca 1897 r. napisal: "Najdrozszy, Najmilszy, [ ... ] Pros Boga, 
abym jak najprt(dzej umar!, wowczas bt(dziesz mial serce wolniejsze i latwiejsze Z)'
cie z Bogiem"76. Z inicjatywy o. Waclawa podjé).l pomysl wydania kronik siostr kar
melitanek bosych najpierw z Wilna77, a nastt(pnie z Lwowa, Warszawy i Krakowa. 
Przy wsp6lpracy o. Waclawa i si6str karmelitanek bosych na Lobzowie w Krakowie 
wydal cztery woluminy pt. Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. 
lch poczqtek, rozwDj i tulactwo w czasie rozruchDw wojennych w XVII wieku. Rzecz 
osnuta na kronikach klasztornych78• W tym tez czasie rozpoczé).l starania o proces 
beatyfikacyjny swié).tobliwej karmelitanki bosej matki Teresy Marchockiej oraz wy
dal Zywot Wielebnej Matki Teresy od Jezusa Marchockiej, klasztorDw kanl'1elitanek 
bosych we Lwowie i Warszawiefundatorki (Krakow 1901). 

O. Waclaw Nowakowski swym umilowaniem przeszlosci i patriotyczné). postawé). 
oraz naukowé). i publicystyczné). dzialalnoscié). wywieral wielki wplyw na otoczenie. 
Nawet o. Rafal to zauwazyl, piszé).c do niego: "Zaraziles chorobé). ksié).Zkowé). o. Ro
mualda [Stefana Kuékt(], a wszyscy choruj é).cy na tt( epidemit( [Sé).] trudno uleczalni"79. 

73 J. Kalinowski (O. Rafal od sw. J6zefa), Lis/y, t. 2, cz. I, dz. cyt., listy nr 807 n. 
74 Tamze, list 623 (lO II 1891). 
7S o cudownych obrazach w Polsce Przenajiwù!tszej Matki Boiej. Wiadomosci historyczne, bibliogrqficzne 

i ikonogrqficzne, Krak6w 1902. 
76 Tamze, list 966 (8 VI 1897). 
77 Oryginal aktualnie znajduje siy w APKB w Czernej pod sygn. AKBW 22 jako dar dia archiv.'lIm m. J6zefY 

od Jezusa (EleonOly Muller), przelozonej klasztoru w Krakowie przy ul. Lobzowskiej w 1961 r. 
7& [VoI. I]: Wilno, Krak6w 1900; [voI. II]: Lw6w- Warszawa, Krak6w 1901; [voI. III]: Warszawa, Krak6w 1902; 

[voI. IV]: Krak6w, Krak6w 1904. Por. Bibliographia sancti Rafaelis Kalinowski, ed. Cz. Gil OCD, Sz. T. Praskie
wicz OCD, [w:] Archiwum Bibliographicum Carmeli Teresiani, Roma, Teresianum, nr 29 (1994), s. 63-64. 

79 List 1157 (191X 1899). Por. B. J. Wanat OCD, Przyjain o. Waclawa Nowakowskiego ... , dz. cyt., s. 62. 
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R6wniez na ty choroby "zapadl" o. Jan Chrzciciel Bouchaud, gorliwy i zasluzony 
magister nowicjatu w Czemej, kt6ry jako Francuz bardzo pokochal Poisky. Obaj 
zarazeni t'! "choroby ksi'!Zkow'!" stali siy pierwszymi biografami o. Rafala Kali
nowskieg080

. 

Ostatnie lata swego zycia poswiycal pracy na rzecz kannelitanek bosych jako 
ich wikariusz prowincjalny od 1899 roku. Przeprowadzal wizytacje klasztor6w, 
przewodniczyl uroczystosciom slub6w zakonnych, jubileuszy, bral udzial w pogrze
bach, prowadzil ozywion,! korespondencjy. Na jego prosby o. Waclaw Nowakowski 
przyj,!l obowi,!zki kierownika duchowego i spowiednika zwyczajnego w klasztorze 
kannelitanek bosych na Wesolej w Krakowie. Obowi,!zek ten spelnial przez 9 lat 
ku wielkiemu zadowoleniu zgromadzenia. W tym czasie wyglosil siostrom 300 ka
zan i konferencji81

. Na Boze Narodzenie 1902 roku zdolal odprawié siostrom trzy 
Msze sw. i wyglosié konferencjy. Byla to jego ostatnia posluga siostrom kannelitan
kom. Z trudem powr6cil do klasztoru i zaraz umieszczono go w 16zku w zakonnej 
celi. Powiadomiony O. Rafal przyjechal z Wadowic 29 grudnia do smiertelnie chorego 
przyjaciela. Na prosby Waclawa przygotowal go do smierci, wyspowiadal z calego 
Zycia i udzielil mu Wiatyku. Sakramentu chorych udzielal mu O. prowincjal Florian 
J anocha. O. Rafal czuwal przy chorym do 3 stycznia 1903 r. Przez ten czas odprawial 
codziennie Mszy sW. w kaplicy i udzielal Komunii sW. choremu. Po poludniu wr6cil 
do Wadowic. O. Waclaw zmarl9 stycznia po Mszy sW. za konaj,!cych, odprawionej 
przez o. prowincjala Floriana w obecnosci modl,!cej siy wsp6lnoty zakonnel2• 

O. Rafal Kalinowski ghtboko przezyl smieré swego przyjaciela. W liscie z dnia 
30 stycznia 1903 roku do O. Floriana Janochy napisal: "odczulem pustky na widok 
okna celi jego i smutno mi siy w duszy stalo,,83. Sam tez szybko podupadal na 
zdrowiu i przygotowywal siy do odejscia z te go swiata. Juz 1 listopada 1898 roku 
wyjawil O. Waclawowi proroczy sen: "chlopczykiem malym byd,!c, mialem we snie 
na ksztalt widzenia, ze w Dzien Zaduszny umry. Mogy urnrzeé, mogy i nie urnrzeé 
w tym dniu, aIe wyspowiadaé siy w nim nie zawadzi,,84. Sen ten siy spelnil. O. Rafal 
zmarl w Wadowicach 15listopada 1907 roku, w Dzien Zaduszny Zakonu Kmmeli
tanskiego, o godz. 8 rano, w obecnosci modl~cych sift zakonnik6w klasztoru. W ca
lym miescie nastala zaloba. Na budynku magistratu ukazala siy czama chor,!giew. 
Mieszkancy miasta i okolic podawali sobie z ust do ust: zmarl na G6rce przeor 

80 O. Romuald od SW. Eliasza (S. Kuéka), Wspomnienie po.§miertne o sp. O. Rafale Kalinowskim. karmelicie 
bosym, Krak6w 1908; (Bouchaud) Jean-Baptiste, Joseph Kalinowski, officier du génie dans ,'armée russe, exilé en 
Sibérie. carme déchaussé. D'après ses mémoires et sa correspondance, Liège 1923, S. 597. 

81 O. Florian (Janocha), Krotki tyciorys o. Waclawa Nowakowskiego, kapucyna, Krak6w 1903, s. 36. 
82 Tenze, Osfatnie chwile o. Waclawa Nowakowskiego, kapucyna, Krak6w 1903, s. 14--47. 
83 List 13 78 (30 I 1903). 
'4 List 11 03 (lXI 1898). 
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klasztoru, wielki czlowiek, wybitny patriota i Polak, bohater powstania styczniowe
go, sybirak - swiçty karmelita! 

Dnia 18 listopada okoliczne duchowienstwo i mieszkancy Wadowic oddali 
hold zmarlemu sybirakowi i przeorowi klasztoru. Na zalobne nabozenstwo przy
byla mlodziez gimnazjalna i szkolna z nauczycielami. W czasie Mszy sw. spiewal 
ch6r wadowickiego "Sokola". Mowç pozegnaln'l wyglosil miejscowy proboszcz 
ks. kanonik Andrzej Zaj'lc. "Po kr6tkim zyciorysie pozegnal zmarlego w imieniu 
calej Polski, rodzinnego Wilna i wszystkich obecnych. Na zakonczenie zwrocil 
siç do o. Rafala z gor'lc'l prosbq, by pamiçtal o biednej ojczyinie swojej, kiedy 
stani e przed tronem Boga najwyzszego. Obecnych ogamçlo rzewne wzruszenie, 
glosny i powszechny szloch wymownie swiadczyl, co wszystkim na sercu lezalo. 
W tych goqczkowych czasach ze swiçtym slowem ojczyzna kojarzylo siç jedno 
nierozerwalne marzenie - jej wolnosé i niepodleglosé"85. Zwloki bohatera w po
dwojnej trumnie przewieziono paq koni do klasztoru w Czemej, gdzie przez 20 lat 
intensywnie pracowal nad odnow'l Karmelu w Polsce. Tutaj 20 listopada odbyl siç 
uroczysty pogrzeb o. Rafala. Mowç pogrzebowq wyglosil ks. Marcin Czerminski 
SJ86. Wiemi z wielk'l czci'l zegnali zmarlego i pocierali o jego trumnç rozance, ksiq-
zeczki do nabozenstwa, obrazki, medaliki. Trumnç przeora pogrzebano w ziemi na 
przyklasztomym cmentarzu. Na mogile powstanca postawiono dçbowy, a pozniej 
brzozowy krzyz - symbol wiary w zmartwychwstanie i zycie wieczne. 

DROGA DO CHWALY OLTARZA 

Podstawq do rozpoczçcia procesu beatyfikacyjnego jest slawa swiçtosci. O. Rafal 
cieszyl siç ni'l za zycia i po smierci. Swiadcz'l o niej przytoczone juz wypowie
dzi o. Waclawa Nowakowskiego i prof. Benedykta Dybowskiego. Zas Michal Ja
nik o nim napisal: "Pelen milosiemych uczynkow, znosil bez szemrania wszystkie 
uciqzliwosci, a dobroé jego, poboznosé i zycie ascetyczne tak wzruszaly towarzyszy 
wygnanc6w, ze do litanii wygnanczej wstawili podobno wezwania: «Przez modly 
Kalinowskiego - wybaw nas Panie»,,87. Oceny te zweryfìkowane zostaly p6iniej 
przez zeznania bezposrednich swiadk6w jego Zycia. St'ld gr6b o. Rafala przyci'lgal 
ludzi. Modlili siç przy nim klçczqc. Zapalali swiece i znicze. Przynosili na mogilç 
swieze kwiaty, a zabierali suche wraz z ziemi'ljako lekarstwo na rozne dolegliwosci. 
Wnet do klasztoru zaczçly naplywaé podziçkowania za laski uzyskane od Boga przez 

85 S. Adarnczyk OCD, Niespokojne serce, Krak6w 1983, s. 260; T. Lubiilska, Zyciorys W. o. Rajàla od Sw. Jo
zefa (Kalinowskiego), karmelity bosego, Krak6w 1932, s. 194. 

86 M. Czermiilski SJ, Mowa ialobna miana w kosciele 00. Karmelitow Bosych w Czerny d. 20 listopada 1907 I: 
przed zloieniem do grobu zwlok sp. o. Rafala Kalinowskiego, przeora 00. karmelitow bosych, Krak6w 1908. 

87 M. Janik, Dzieje Polak6w Ha Syberii, Krak6w 1928, s. 352. 
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wstawiennictwo o. Rafala KaIinowskiego. W odpowiedzi na Iiczne prosby Kapitula 
ProwincjaIna kannelit6w bosych w 1927 roku podjyla decyzjy o rozpoczycie procesu 
beatyfìkacyjnego. Wicepostulatorem wybrano o. J6zefa Prusa, naczeInego redaktora 
"Glosu KanneIu". W roku 1930 zastqpil go o. Benedykt Walter Szczysny OCD. 

Kuria MetropoIitaIna w Krakowie rozpoczyla procesy diecezja1ne 5 maja 1934 
i zakonczylaje 4 marca 1938 roku. Zgodnie z przepisami prawakoscielnego w dniu 
18 X 1937 r. dokonano ekshumacji i rekognicji zwlok o. Rafala oraz przeniesiono 
je do kapIicy Sw. Jana od Krzyza. Ponadto przeprowadzono jeszcze 8 proces6w ro
gatoryjnych: w WiInie, Grazu (Austria), Lwowie, Strzegomiu, Gyor (Wygry), Prze
mysIu, Warszawie i Lodzi88

. Przesruchano 89 swiadk6w. Akta zostaly przekazane 
do Rzymu razem z pismami Srugi Bozego, kt6rych bylo ok. 5000 stron. Papiez 
Pius XII w dniu 4 IV 1943 r. podpisal dekret Non obstat w sprawie pism O. Rafa
la. W latach 1955-1956 przeprowadzono proces apostoIski w Krakowie, o cnotach 
w szczeg6Inosci. Dnia 30 kwietnia1976 r. generalny postulator przedlozyl wydru
kowane Positio do dyskusji nad heroicznosci,! cnot. Po dyskusji teoIog6w i konsul
tor6w Kongregacji stwierdzaj,!cych heroicznosé cn6t teologicznych i moraInych, 
tkr6a odbyla siy lO VI 1980 roku, Ojciec Swiyty Jan Pawel II 19 VI 1980 roku 
zatwierdzil decyzjç Kongregacji, a w dniu Il X 1980 roku ogloszono uroczyscie 
dekret o heroicznosci cn6t89

. Dekret zatwierdzaj,!cy cud uzdrowienia ks. Wladyslaw 
Misia, proboszcza parafii Wszystkich Swiytych w Krakowie, zostal ogloszony 13 I 
1983 roku90. Uroczystej beatyfikacji O. Rafala KaIinowskiego i Br. Alberta Chmie
Iowskiego dokonal Jan Pawel II 22 VI 1983 roku na Bloniach w Krakowie. W homi
Iii miydzy innymi powiedzial: "Kazdy z nich na swojej wlasnej drodze w daIszym 
ci,!gu urzeczywistnial te slowa Odkupiciela i Mistrza: <mie ma wiykszej milosci od 
tej, gdy ktos zycie oddaje» C ... ). Ojciec Rafal oddal to zycie w surowym kIasztorze 
kannelitanskim, sruz,!c w szczeg6Inosci do konca w konfesjonaIe, wsp6Iczesni na
zywaIi go «myczennikiem konfesjonaru». Brat Albert oddal swe zycie w posrudze 
najubozszym i spolecznie uposIedzonym. Jeden i drugi oddal do konca swoje zycie 
Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazl w Nim pelniy poznania, milosci i sruzby"91. 

W nastypnym dniu, 23 czerwca, odbylo siy w Czemej uroczyste poswiycenie 
i otwarcie nowej kaplicy ku czci bI. Rafala Kalinowskiego, zbudowanej nakladem 

88 M. Machejek aCD, Historia procesu beatyfikacyjnego, [w:] Swifty Rafal Kalinowski. Ksifga pamiqtkowa, 
Krak6w 1993, S. 24. 

89 Tamze, S. 24. 
90 Tamze; APKB w Czernej, sygn. ASRK 99, Jan Pawelll- Papiez, Bulla beatyfikacyjna O. Rafala Ka!inow

skiego OCD i BI: Alberta Chmielowskiego, k. 1 -6. 
91 Jan Pawel II, By!i mocni wiarq, nadziejq i milosciq. Homilia wygtoszona 22 czerwca 1983 r. w czasie Mszy sW. 

beatyfìkacyjnej na Bloniach Krakowskich, [w:] Przewodnicy na G6rf Karmel, ukazani przez lana Pawla II, Krak6w 
2000, s. 125. 
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prowincji Ducha Swilitego w latach 1981-1983, wedlug planow arch. inz. Joze
fa Dutkiewicza z Krakowa92 . Aktu tego dokonal kard. Anastasio Ballestrero OCD, 
arcybiskup Turynu, przewodnicz~cy Episkopatu Wloch. Mszli sw. koncelebrowali 
o. Filip Sainz de Baranda, generaI Zakonu Kannelitow Bosych, definitorzy gene
ralni z Rzymu, postulator generalny spraw beatyfìkacyjnych o. Symeon od Swilitej 
Rodziny OCD oraz prowincjalowie i delegaci zakonu. 

Kanonizacja zas bI. Rafala Kalinowskiego odbyla sili w bazylice Sw. Piotra 
na Watykanie 17 XI 1991 roku93. Bazy1ika wypelniona byla wiemymi z kanne1i
tanskich krligow z calego swiata, w tym bylo ok. 3000 Polakow. Na uroczystosé 
przybyla delegacja rz~dowa z prezydentem RP Lechem Wallis~ i jego malzonk~ 
Danut~ oraz grupa oficerow Wojska Polskiego z ks. bpem polowym Slawojem 
Leszkiem Glodziem. Przybyly rowniez de1egacje i pielgrzymki z Bialorusi, Ukrainy 
i Litwy z przewodnicz~cym parlamentu litewskiego Vytautasem Landsbergisem. 
O godz. 9.30 Ojciec Swility Jan Pawel II w czasie liturgii Eucharystycznej oglosil 
swilitym bI. Rafala Kalinowskiego. W konce1ebrze uczestniczyli przedstawiciele 
Episkopatu Polski, Litwy, Bialorusi, Ukrainy i zakonu kannelitanskiego. Uroczy
stosé byla transmitowana przez polsk~ telewizjli. 

Ojciec Swility Jana Pawel II, podkreslaj~c jego swilitosé i dzialalnosé najpierw 
jako apostola swieckich i apostola jednosci Kosciola, a poiniej odnowiciela Zycia 
kannelitanskiego w Polsce i znakomitego spowiednika i kierownika zycia ducho
wego na drodze do zjednoczenia z Bogiem, zakonczyl swoj~ homilili wzniosl~ in
wokacj~: 

"Raduj sili, miasto rodzinne swilitego, z sanktuarium w Ostrej Bramie. 

Raduj sili, Wilno. Raduj sili, ziemska Ojczyzno Ojca Rafala Kalinowskiego. 

Oto wstliPuje do chwaly oltarzy tw6j syn: juz drugi po Bracie Albercie Chmie-
lowskim uczestnik powstallia llarodowego z 1863 roku zostaje dzis ogloszony swili
tym Chrystusowego Kosciola. 

Raduj sili, swility Kannelu, duchowa Ojczyzll0 Ojca Rafala - raduj sili w roku 
twego jubileuszu!94. 

Swilici s~ dojrzalym owocem kr61estwa Bozego na ziemi. W nich w spos6b 

92 B. J. Wanat OCD, Kaplica i muzeum bi. Ralala Kalinowskiego w Czernej, "Karmel" -Krak6w 1983, s. 43-55; 
Ten:ie, Sanktuarium.sw. Ralala w Czernej, [w:] Swi?ty Ralal KaTinowski - Ksi?ga pamiqtkowa, dz. cyt., s. 138-142. 

93 Cz. Gil OCD, Uroczysfosé kanonizacji, [w:] SWi?ty Rolal Kalinowski, dz. cyt., s. 72-75. 
94 Zakon Karmelit6w Bosych obchodzil jubileusz 400-lecia smierci sw. Jana od Krzyza (1542-1591), doktora 

Kosciola, pierwszego kanonizowanego karmelity bosego. 
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szczeg6Iny wypelnia siI( Chrystusowe wybranie: «Nie wyscie Mnie wybraIi, aIe Ja 
was wybralem i przeznaczylem was na to, abyscie szIi i owoc przynosiIi, i by owoc 
wasz trwal» (J 15,16) - azeby owoc tw6j trwal, Ojcze RafaIe! 

Raduj si((, Matko Polsko! Raduj si(( Litwo! 

Raduj si((, Bogarodzico, Matko Karmelu! 

Raduj siI( Bogarodzico Dziewico, PoIski Kr610wo! 

Matko Kosciola, Matko wszystkich lud6w!"95. 

9S "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 12 (1991), s. 22. 




