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H. Marianie w Wiecznym Mieście 

1. Pragnienia i początki 

Otwarte przy końcu XVIII w. generalne przedstawicielstwo (procura) 
marianów w Rzymie (1779-1798) trwało zaledwie dziewiętnaście lat614. 
Po odnowieniu Zgromadzenia, gdy przełożony generalny, biskup Jerzy, 
zaszczepiał nowe gałęzie marianów na Łotwie i Białorusi, i gdy jeszcze 
nikt ze współbraci nie myślał o założeniu w Rzymie domu marianów, to 
Reformator już nad tym ciągle się zastanawiał. Najpierw w 1921 r. został 
posłany do Rzymu na studia fi lozofi czne i teologiczne młody marianin 
Litwin, ks. Bronius Kačergius, który mieszkając w kolegium niemiec-
ko-węgierskim jako student Gregorianum, odznaczał się nadzwyczajną 
dojrzałością duchową615. Widzimy, że od 1923 r. wzrastało pragnienie 

614 Por. tego opracowania: cz. I, rozdz. I, C, D, 1. 
615 Ten młodzieniec święcie umarł 21 maja 1924 r. i został pochowany na cmentarzu 

niemieckim koło bazyliki św. Piotra na Watykanie. Piękna jego pochwała znajduje się 
w: Das Korrespodenzblatt des Collegium Germanicum-Hungaricum, Rzym 1924, nr 2, 
s. 24. O jego sylwetce duchowej patrz w jego dzienniku duchowym za lata 1923/1924: 
B. Kačergius, Voluntatis exercitium, AMG. 
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bis kupa Jerzego, by założyć własne gniazdo w Rzymie: „Ja o tym my-
ślę, ażebyśmy mogli założyć dom w Rzymie, gdzie mieszka Ojciec świę-
ty, gdzie jest centrum katolicyzmu”616. Dlatego dla kapituły generalnej, 
która miała odbyć się w tym roku, do porządku omawianych spraw sam 
dołączył: „Założenie w Rzymie przedstawicielstwa, domu studiów i być 
może również kurii generalnej”617. Stąd też z dyskusji w czasie pierw-
szej sesji kapituły zanotowano: „Trzeba dążyć do założenia w Rzymie 
domu studiów i przedstawicielstwa, a również kurii generalnej. Wszys-
cy ojcowie z czcigodnym ojcem Generałem zgodzili się”618. Układając 
jednak dekrety kapituły, większa część ojców, jak widać, przynajmniej 
częściowo wyraziła przeciwną opinię, bo dekret pozostał następującej 
treści: „Rada generalna, na ile będą wymagały okoliczności czasu, usta-
nowi prokuratora generalnego w Rzymie”619. Reformator wybrany po-
nownie na przełożonego generalnego zawsze przekonywał współbraci, 
by sprawy rzymskie nie ograniczały się do samego przedstawicielstwa: 
„Coraz bardziej odczuwam potrzebę założenia domu w Rzymie, tam jest 
najodpowiedniejsze miejsce na kurię generalną; tam również nasi współ-
bracia na uczelniach rzymskich będą mogli studiować. Na ten cel trzeba 
zbierać pieniądze”620. Układając w tym samym czasie nowe Konstytucje, 
o centralnym domu marianów i o posyłaniu studentów do Rzymu tak na-
pisał: „[…] zasadniczo starać się należy o umieszczenie głównego domu, 
o ile okoliczności pozwolą, w Rzymie” (Konstytucje, nr 672). „Przełoże-
ni wyżsi winni się starać, żeby niektórzy przynajmniej wychowankowie, 
wyróżniający się pobożnością, zdolnościami i karnością, uczęszczali na 
specjalne wydziały naukowe, czyli uniwersytety, zwłaszcza rzymskie, dla 
wydoskonalenia się w naukach” (Konstytucje, nr 128). 

616 List J. Matulewicza do V. Kulikauskasa, 1 maja 1923, nr 4; do R. Bakalarczyka, 
22 października 1922, nr 1; 27 stycznia 1924, nr 19; do S. Warszawskiego, 2 kwietnia 
1925, nr 24. 

617 List J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 2 maja 1923, nr 4-I; Porządek, CGG, II, 
nr 1. 

618 Sesja I, CGG, II, nr 4. 
619 Dekrety, CGG, nr 38. 
620 List J. Matulewicza do V. Kulikauskasa, 28 listopada 1923, nr 6. 
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W sprawie założenia kolegium i domu w Rzymie niektórzy podwładni 
byli pesymistami. Przeciwnie mówił Reformator: „Mam nadzieję w Bo-
gu, że wszystko będzie według mojego pragnienia. Wtedy naprawdę na 
‘Skale Piotrowej’ będzie zbudowane Zgromadzenie”621. I gdzie indziej: 
„Ja zawsze myślę, żebyśmy mogli dla naszych kleryków założyć w Rzy-
mie kolegium, aby oni mogli dobrze realizować wyższe studia”622. „Coraz 
bardziej odczuwamy potrzebę domu rzymskiego. Im szybciej będziemy 
mogli go założyć, tym będzie lepiej”623. Długi jednak, którymi były ob-
ciążone w tym czasie prawie wszystkie domy oraz biskupie obowiązki 
Reformatora, na pewno nie sprzyjały wykonaniu tego projektu; lecz sam 
bynajmniej nie tracił nadziei: „Może przyjdzie mi opuścić Wilno, wte-
dy natychmiast założymy dom w Rzymie”624. Miał mocną nadzieję, że 
w tym koniecznym dziele Pan Bóg i Najświętsza Panna wspomogą go625. 
W listach kierowanych do współbraci bardzo często wyrażał swoje wiel-
kie pragnienie opuszczenia Wilna, żeby jak najszybciej mógł służyć ogól-
nie Zgromadzeniu, a w szczególności przyszłemu domowi rzymskiemu. 
Czekał więc z nadzieją i z radością na zwolnienie z obowiązków bisku-
pich626. Ze względów politycznych powtórnie dnia 27 czerwca 1925 r. 
prosił papieża o zwolnienie: „Ufny w tak wielką twoją dobroć w stosunku 
do mnie, Ojcze święty, o drugą wielką łaskę dla mnie także pokornie pro-
szę, a mianowicie, aby po opuszczeniu Wilna chociaż przez jakiś czas 
wolno mi było zamieszkać w Rzymie i oddać się uporządkowaniu spraw 
Zgromadzenia Marianów, którego jestem generalnym przełożonym, i to 
dzieło z Opatrzności Bożej i z woli Stolicy Apostolskiej na mnie nałożone 
w miarę sił doprowadzić do końca”627. 

621 List J. Matulewicza do ks. Włodzimierza Jakowskiego, 29 listopada 1923, nr 15. 
622 List J. Matulewicza do V. Kulikauskasa, 9 lutego 1924, nr 9. 
623 Tamże, 11 czerwca 1924, nr 15; do J. Vaitkevičiusa, 19 kwietnia 1925, nr 9. 
624 List J. Matulewicza do V. Kulikauskasa, 11 czerwca 1924, nr 15. „Trzeba koniecz-

nie założyć dom w Rzymie”. List J. Matulewicza do S. Warszawskiego, 2 kwietnia 1925, 
nr 24; por. 2 listopada 1925, nr 25. 

625 List J. Matulewicza do S. Warszawskiego, 2 kwietnia 1925, nr 24. 
626 List J. Matulewicza do F. Kudirki, 24 kwietnia 1925, nr 16; 10 maja 1925, nr 17; 

do P. Būčysa, 15 czerwca 1925, nr 56; 19 lipca 1925, nr 58. 
627 List J. Matulewicza do Piusa XI, 27 czerwca 1925, GM, Acta Vilnensia. Abdicatio 

muneris episcopi Vilnensis, nr 8. 
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Wreszcie 14 lipca tegoż roku rezygnacja została przyjęta. Wysłuchane 
też zostało i drugie dawne pragnienie Matulewicza: wszystkie siły po-
święcić dla Zgromadzenia i kierować nim z Wiecznego Miasta. W liście 
kardynała Pietro Gasparriego, sekretarza stanu, czytamy: „[…] powiada-
miam cię, że Ojciec święty pozwolił ci, według twojej prośby, jak naj-
szybciej udać się do Rzymu i tam przebywać, żeby należycie oddać się 
sprawom Zgromadzenia Marianów, któremu chwalebnie przewodniczysz 
i pragniesz jego sprawy uporządkować i rozwijać”628. Ojciec święty obie-
cał Przełożonemu Generalnemu pomoc w nowej pracy629. 

Biskup Jerzy przybył do Rzymu 5 sierpnia i zamieszkał u zmartwych-
wstańców przy ulicy S. Sabastianello 11. Zabrał się od razu gorliwie 
za nowe dzieła tak bardzo od dawna upragnione. W następnym dniu 
o godzinie wpół do czwartej wstał, zaczął pisać różne listy, szczególnie 
w sprawach Zgromadzenia. „Na ile mi tylko Bóg pozwoli, będę teraz usi-
łował pracować dla naszego Zgromadzenia […]. Chciałbym już w tym 
roku do jesieni założyć dla naszych Collegium Marianum, czyli dom 
studiów”630. Z tego listu widać, że Założyciel miał już przewidzianych 
do kolegium pięciu studentów i dla założenia go w Rzymie doświadczo-
nego pomocnika, ks. Kazimierasa Rėklaitisa631. Dalej z radością dodał: 
„Opatrzność Boża nas cudownie wspiera”. Niespodziewanie bowiem 
z urzędów wileńskich otrzymał sumę pieniędzy, jakżeż potrzebną do za-
częcia nowych dzieł632. 

W tym samym dniu biskup Jerzy udał się do Watykanu, by prosić 
o audiencję u papieża. Chciał przywitać się z kardynałem Pietro Gaspar-
rim, lecz był on poza Rzymem. Rozmawiał z monsignorem Pizzardem 
i Burgondinim. Papież Pius XI przyjął go 13 sierpnia. O audiencji Biskup 

628 List kard. P. Gasparriego do J. Matulewicza, 14 lipca 1925, nr 44333, GM, Acta 
Vilnensia. Abdicatio muneris episcopi Vilnensis, nr 10. 

629 Tamże. 
630 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 6 sierpnia 1925, nr 60. 
631 Przewidywano studentów: 2 Polaków, 1 Białorusina, 1 Rosjanina i 1 Litwina 

z Ameryki. Pomocnik, ks. Rėklaitis, doktor fi lozofi i i teologii, studiował w latach 1908-
1914 na Gregorianum, teraz pracował wśród Litwinów w Ameryce. Zob. List J. Matule-
wicza do K. Bronikowskiego, 14 października 1925, nr 35. 

632 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 6 sierpnia 1925, nr 60. 
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w swoim dzienniku zanotował: „Był mi bardzo przychylny. Powiedział, 
że myślał dać dla mnie i Zgromadzenia jakąś siedzibę, lecz tego życze-
nia, które miał, nie mógł zrealizować. Kazał jeszcze w tej sprawie udać 
się do kardynała wikariusza Pompillego”633. Na tej audiencji Przełożony 
Generalny poprosił o dwie łaski i otrzymał je. Po pierwsze, różne dyspen-
sy, które w czasie wileńskim biskup udzielił, papież zatwierdził, uprawo-
mocnił i w zawiązku uzdrowił. Po drugie, ustnie pozwolił założyć dom 
marianów w Rzymie634. 

2. Mocny fundament 

Ponieważ kardynał wikariusz powrócił dopiero pod koniec listopada 
i letni czas okazał się niezbyt łaskawy dla załatwiania spraw związa-
nych z założeniem domu, biskup Jerzy zajął się położeniem mocnych 
fundamentów pod nowe dzieło. A więc w dniach 21-30 sierpnia od-
prawił rekolekcje u ojców benedyktynów przy bazylice św. Pawła pod 
kierownictwem opata Ildefonsa Schustera. „Bardzo ich pragnąłem. Na-
legał, żebym uporządkował sumienie i położył fundamenty pod nowe 
życie”635. Pisze: „Rekolekcje przeszły bardzo dobrze [...]. Doświadczy-
łem wielu łask Bożych [...] Ojcowie Kościoła byli dla mnie pięknym 
przykładem życia zakonnego. Jak jeszcze słabymi zakonnikami jeste-
śmy my, marianie, w porównaniu z tymi ojcami. Bardziej poznałem 
ducha św. Benedykta”636. W czasie rekolekcji zrobił pięć postanowień 
mających ważkie znaczenie. One bowiem wskazują, co miał na myśli 
autor i w jakim duchu podejmował dzieła: „1) Więcej Bogu dziękować 
za wszystkie krzyże i wszystkie łaski; kochać Boga goręcej i z większą 
gorliwością; starać się być ciągle w jak największej z Nim jedności, 
całkowicie zaufać Jego Opatrzności. Panie, jak Ty jesteś dobry. Dziwne 
są drogi, po których nas prowadzisz. Dziękuję Ci za wszystko. Pan-

633 Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, 13 sierpnia 1925. 
634 Tamże. 
635 Tamże, 21 sierpnia 1925; por. List J. Matulewicza do A. Zienkiewicza, 14 wrześ-

nia 1925, nr 5. 
636 Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, 21-30 sierpnia 1925. 
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no Najświętsza Niepokalanie Poczęta, wspomagaj mnie w miłowaniu 
Boga. 2) Usiłować każdy moment, poza odpoczynkiem, jak najdokład-
niej wykorzystać na modlitwę i pracę. Pamiętaj, że przybyłeś do Rzymu 
nauczyć się życia świętego, prawdziwie zakonnego; przede wszystkim, 
żyjąc tu wypada jeszcze bardziej pracować dla chwały Bożej i dobra 
Kościoła. 3) Dokończyć porządkowanie Konstytucji, napisać w miarę 
możności Instrukcje, założyć w Rzymie nowy dom637. 4) Wszystkie siły 
w miarę możności poświęcić dla Zgromadzenia. Doskonaląc samego 
siebie, innych wspomagać w postępowaniu na drodze do doskonałoś-
ci. 5) Więcej modlić się za tych, od których doznałem jakiegokolwiek 
zła”638. 

Po rekolekcjach z całą gorliwością zaczął nowy okres swego życia 
i nowe dzieła. Dnia 1 września Stolica Święta podniosła go do godnoś ci 
arcybiskupa tytularnego adulitańskiego639 na znak wdzięczności za do-
konane dzieła i na nową misję, której Jerzy Matulewicz jeszcze nie prze-
czuwał. 

Około tegoż właśnie 1 września 1925 r. Przełożony Generalny prze-
niósł się do ojców franciszkanów konwentualnych na ulicę Lungotevere 
Gianicolense 40640. W tym samym miesiącu długo rozmawiał z ks. prof. 
Pranciškusem Būčysem, wikariuszem generalnym, wezwanym z Litwy, 
o aktualnych sprawach zgromadzenia w ogólności oraz w szczególności 
o założeniu domu i kolegium w Rzymie641. Na nową fundację przewi-
dziano podatek roczny z każdego wikariatu, w sumie tylko 1300 dolarów 
amerykańskich, które jednak w małej części miały pokryć koszta. Refor-
mator więc na to dzieło, o którym będzie niżej, ofi arował większą część 

637 Tamże. W innym miejscu: „szczególnie dom studiów czyli kolegium”. List J. Ma-
tulewicza do P. Būčysa, 18 sierpnia 1925, nr 61; por. List J. Matulewicza do siostry Tade-
uszy, Rzym, 1925 r.; do Lucjana Chaleckiego, 3 sierpnia 1925. 

638 Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, 21-30 sierpnia 1925. 
639 AAS 17(1925), s. 581. 
640 Listy J. Matulewicza do P. Būčysa, 20 sierpnia 1925, nr 62; 3 września 1925, 

nr 63. 
641 Tamże, 18 sierpnia 1925, nr 61; 20 sierpnia 1925, nr 62; 3 września 1925, nr 63; 

do J. Vaitkevičiusa, 20 września 1925, nr 11. 
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owoców swojej pracy642. Przewidywał też różne inne trudności, bo trzeba 
było zaczynać, nic nie mając643. Jednocześnie jednak spodziewał się też 
skutecznej pomocy, mówiąc: „[…] zaufawszy ze wszystkim Opatrzności 
Bożej i opiece Najświętszej Panny, śmiało przystępuję do nowego dzieła. 
Tu również, jak zawsze, bez wątpienia trzeba będzie pójść drogą krzyżo-
wą. Wola Boża!”644.  

3. Arcybiskup uczniem i jego egzamin wobec papieża

Nieznajomość języka włoskiego w dużym stopniu przeszkadzała 
Reformatorowi w dziełach rzymskich. Przystąpił na początku przede 
wszystkim do pokonania tej przeszkody.  Do arcybiskupa Lorenzo Lau-
riego, nuncjusza apostolskiego, napisał: „Już zacząłem uczyć się języ-
ka włoskiego, tak bardzo pięknego i harmonijnego”645. A do współbraci: 
„Żyję u ludzi obcych jak najprostszy uczniak i […] uczę się od rana do 
wieczora. Widzę, że nie znając języka włoskiego, nie będę mógł jak nale-
ży służyć Zgromadzeniu”646. W wielu innych listach podobnie pisze: „Nie 
jest tak łatwo nauczyć się języka […]. Wszystek wolny swój czas jeszcze 
poświęcam dla języka włoskiego; pracuję bardzo dużo. Pracę osładza mi 
ta myśl, że pracuję dla Boga i Zgromadzenia Marianów, abym mógł jemu 
lepiej służyć”647. Pod koniec trzeciego miesiąca uczenia się języka już 
był postęp: „[…] teraz jest mi trochę łatwiej. Trzeba jeszcze się uczyć, 
ażebym mógł przynajmniej trochę lepiej wyrażać swoją myśl”648. Ucze-
nia się nie ograniczał do słownictwa, gramatyki i składni, lecz oprócz 
tego czytał katechizm, Collodiego, Przygody Pinokio, dzieła Manzoniego 

642 Reklaitis, Commemoratio sollemnis, J. Matulewicz, 27 stycznia 1938, AMG, 
Scripta. 

643 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 18 sierpnia 1925, nr 61. 
644 Tamże, 3 września 1925, nr 63; do J. Vaitkevičiusa, 20 września 1925, nr 11. 
645 21 września 1925, nr 17a. 
646 List J. Matulewicza do A. Cikoty, 12 października 1925, nr 18; do A. Zienkiewi-

cza, 14 października 1925, nr 5. 
647 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 8 października 1925, nr 64; por. 16 października 

1925, nr 65. 
648 List J. Matulewicza do A. Cikoty, 12 października 1925, nr 18. 
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itd.649 W wolnym czasie lubił ćwiczyć się w języku przez długie rozmo-
wy z usługującymi mu650. Arcybiskup był uczniem nader gorliwym. Sam 
wyz naje: „Pracuję z takim młodzieńczym zapałem jak nigdy. Mając świa-
domość, że lepiej będę służył Zgromadzeniu przez nauczenie się włoskie-
go języka i że służąc Zgromadzeniu, będę służył większej chwale Bożej, 
wszystko dla mnie staje się słodkie i daje impuls do pracy”651. 

Wyjaśniając różne sprawy w Watykanie, Reformator zaczął posługi-
wać się macierzystym językiem papieża. Wiadomości o jego osiągnię-
ciach językoznawczych doszły do uszu Piusa XI. Kiedy zaś arcybiskup 
Jerzy naznaczony na wizytatora apostolskiego na Litwę przyszedł na 
prywatną pożegnalną audiencję do papieża i zaczął mówić po francusku, 
to papież przerywając mu, powiedział po włosku: „Monsignore, słysza-
łem, że ksiądz mówi po włosku”. I odtąd aż do końca długiej audiencji 
rozmawiali po włosku. Po czterech tedy miesiącach wytężonej nauki 
Arcybiskup przed papieżem zdał egzamin na czwórkę652. 

Wracając jako wizytator na Litwę, polecił swemu sekretarzowi, przysz-
łemu przełożonemu kolegium mariańskiego w Rzymie, ks. Rėklaitisowi, 
aby bardziej pogłębił język włoski. Język ten był przewidziany jako 
główny w kolegium653. 

4. Początki Międzynarodowego Kolegium 

Różnego rodzaju trudności, które miały miejsce i nowe, których trze-
ba będzie doświadczyć przy zakładaniu domu rzymskiego, nie wprawiły 
w zamieszanie ducha Przełożonego Generalnego. W Wiecznym Mieście, 
jako centrum katolicyzmu, czuł, że jest spokojny i szczęśliwy654. Jednak 

649 Świadectwo ustne K. Rėklaitisa z dnia 27 stycznia 1925. 
650 Ilio Cento, świadek naoczny, w kopii publicznej procesu zwykłego J. Matulewi-

cza, GM, I, s. 76. 
651 List J. Matulewicza do ks. S. Warszawskiego, 12 października 1925, nr 26. 
652 Świadek naoczny K. Rėklaitis, Atsiminimai, s. 114. 
653 List J. Matulewicza do F. Kudirki, 12 października 1925, nr 1. Zobowiązał go 

do bezzwłocznego zdania egzaminu wymaganego od spowiedników na terenie wikariatu 
Wiecznego Miasta, aby być pożyteczniejszym robotnikiem. Co Reformator sam robił, 
zachęcał, by inni też o to się starali. 

654 List J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 20 września 1925, nr 7. 
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rzymskie jesienne powietrze osłabiało chore ręce i nogi arcybiskupa Je-
rzego655. 

Znalezienie domu do wynajęcia dla mających wkrótce przyjechać 
studentów okazało się dość trudną sprawą w czasie trwania Roku Ju-
bileuszowego, który akurat wtedy obchodzono. Z drugiej strony sami 
marianie z wikariatu nie byli jednomyślni co do konieczności założenia 
kolegium w Rzymie. Wikariat polski, którego współbraciom sam Refor-
mator, to jest jedyny jak dotąd promotor kolegium rzymskiego, ustnie 
wyjaśniał konieczność, był za tym założeniem. Tego samego zdania byli 
współbracia Litwini przebywający w Ameryce, których listownie Przeło-
żony Generalny łatwiej mógł poinformować. Lecz ci ostatni mówili, że 
nie należy się z tym założeniem spieszyć, że należy je odłożyć do przy-
szłego roku. Jednocześnie ci dobrzy współbracia zmęczonego, wyczer-
panego obowiązkami biskupimi Przełożonego Generalnego zapraszali, 
żeby odpoczął w Ameryce, gdzie też mógłby spokojnie wszystkie sprawy 
dotyczące założenia przemyśleć i postarać się o odpowiednie środki656. 

Sytuacja polityczna w tym okresie aż do przybycia do Rzymu bardzo 
utrudniała kontakt Reformatora ze współbraćmi na Litwie. Konieczność 
więc kolegium rzymskiego nie była tam oczywista przede wszystkim 
dlatego, że marianie kowieńscy już mieli dom dla studiujących klery-
ków. Ponadto stopni naukowych zdobytych w Rzymie władze miejsco-
we jeszcze nie uznawały. Jednakże dość duża część współbraci Litwinów 
była za fundacją. Druga zaś ich część wyraziła zgodę z posłuszeństwa 
i z szacunku dla Reformatora: jeśli on chce, to niech tak będzie! W na-
kłonieniu ich do takiego stanowiska bardzo się przyczyniły rozmowy 
rzymskie między Reformatorem i jego wikariuszem generalnym Pran-
ciškusem Būčysem657 oraz mocne przekonanie Przełożonego Generalne-
go wyrażone w listach do współbraci, szczególnie do ich przełożonych. 
Oto co pisze do wikariusza generalnego: „Gdy Zgromadzenie wciąż się 

655 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 27 października 1925, nr 66. 
656 List V. Kulikauskasa do J. Matulaitisa, 26 sierpnia 1925, nr 2; por. K. Matulewicz, 

30 czerwca 1925, nr 1; Z. Trószyński, 23 października 1925, nr 2. 
657 List P. Būčysa do J. Matulewicza, 23 sierpnia 1925, nr 2; 22 listopada 1925, nr 11; 

28 listopada 1925, nr 12; do J. Kriščiukaitisa, Wilno, 13 września 1925, nr 4; Marijampolė, 
16 listopada 1925, nr 11; List J. Totoraitisa do K. Rėklaitisa, 4 stycznia 1926, nr 1. 

matulis.indd   284matulis.indd   284 2008-09-09   09:42:592008-09-09   09:42:59



rozrasta, konieczne jest założenie mocnego centrum. Zobaczycie, jak to 
będzie pożyteczne dla wszystkich domów i wszystkich gałęzi Zgroma-
dzenia. Pieniądze wydane na założenie i wyposażenie centrum przyniosą 
owoc stokrotny”. Podkreślił następnie konieczność całkowitego odda-
nia się dla Zgromadzenia, bo tylko w ten sposób ono będzie pomyślnie 
wzrastać: „Żadne stowarzyszenie, tym bardziej Zgromadzenie, nie może 
pomyślnie wzrastać, jeśli ludzie dla niego się nie poświęcą”658. I gdzie 
indziej: „Ja mówię jeszcze raz: nie szczędźcie ludzi i pieniędzy na zało-
żenie centrum Zgromadzenia w Rzymie. Zobaczycie: to dla wszystkich 
będzie korzystne. Być może teraz tego nie odczuwacie, lecz przyjdzie 
czas, zobaczycie. Tylko wtedy nasze Zgromadzenie mocno stanie, gdy 
dobrze zapuścimy korzenie w Rzymie. Ja uważam, że właśnie teraz 
przyszedł czas założyć własne centrum w Rzymie; jestem przekonany, 
że i Bóg tego chce”659. Załatwienie spraw rzymskich ciągle polecał mod-
litwie współbraci660, miał w sercu bardzo żywą nadzieję na wsparcie ze 
strony Boga i Najświętszej Maryi Panny661. 

Tymczasem Przełożony Generalny poszukiwał odpowiedniego domu 
na kolegium w Rzymie. Dnia 22 października 1925 r., po dokładnym 
zastanowieniu się662, skierował ofi cjalne pismo do kard. B. Pompillego, 
wikariusza papieskiego na Rzym, z prośbą, ażeby marianom wolno było 
założyć dom, kolegium międzynarodowe, a w późniejszym czasie mieć 
możliwość otrzymania kościoła z pomieszczeniami mieszkalnymi663. 

658 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 27 października 1925, nr 66. 
659 Tamże, 9 listopada 1925, nr 68; por. List J. Matulewicza do Vaitkevičiusa, 20 

września 1925, nr 11; do V. Kulikauskasa, 20 września 1925, nr 27 i inne. Wydaje się, że 
jedną z przyczyn szybszego osiedlenia się marianów w Rzymie była potrzeba, żeby na-
wiązać na nowo kontakty współbraci Litwinów z Polakami, czemu stały na przeszkodzie 
zerwane z przyczyn politycznych kontakty między Polską i Litwą. 

660 J. Matulewicz w liście P. Būčysa do K. Bronikowskiego, 21 września 1925; 3 li-
stopada 1925, nr 63; do P. Būčysa, 27 października 1925, nr 66; do niezidentyfi kowanego 
marianina, 14 września 1925, 12 października 1925, 2 listopada 1925. 

661 To widać w wielu jego listach, np. w liście do P. Būčysa, 27 października 1925, 
nr 66 i inne.

662 Uczynił to jednocześnie z Būčysem. Świadectwo ustne P. Būčysa z 13 grudnia 
1946. 

663 „Wasza Eminencjo, ze względów politycznych musiałem zrzec się wileńskiej sto-
licy biskupiej i dzięki łaskawości Ojca świętego przybyłem do Rzymu, by założyć dom 
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Pozwolenie na założenie domu z kolegium od razu zostało udzielone 
ustnie664. 

W tym samym czasie do Przełożonego Generalnego przyszła propo-
zycja objęcia niedawno ustanowionego arcybiskupstwa metropolitalne-
go w Kownie665. Przełożony jako kandydat zapalczywie i stanowczo się 
przeciwstawił temu projektowi: „Owszem, celem naszego Zgromadzenia 
jest ze wszystkich sił służyć Kościołowi, ale jako zakonnicy. Zostaliśmy 
wezwani nie do kierowania Kościołem, lecz by służyć jego kierownikom; 
zadaniem naszym nie jest polityka kościelna, lecz wskrzeszanie w lu-
dziach ducha Chrystusowego. Pragnij być nieznanym i za nic uważanym 
[…]. Ja zawsze myślałem, byłem przekonany i jestem całkowicie prze-
konany, że moje powołanie jest skierowane do służenia Zgromadzeniu 
Marianów, do poświęcenia jemu wszystkich sił i odpowiedniego zorgani-
zowania go. Miałem i mam takie zdanie, że to jest głos Boży […]. Plany 
Boga nie zawsze są planami ludzi, tym mniej na odwrót. Nie stójcie na 
przeszkodzie w realizacji planów Boga i Jego Świętego Ducha”666. 

Mniej więcej w tym czasie Reformator otrzymał propozycję z Wa-
tykanu, żeby udać się na Litwę i podjąć obowiązki wizytatora apostol-
skiego. Arcybiskup zgodził się. Uważał bowiem, że to będzie zadanie 
krótkotrwałe, lecz bardzo pożyteczne dla Kościoła na Litwie. Ponadto 
będzie można je wykonywać bez szkody dla Zgromadzenia i bezzwłocz-
nie powrócić do rozpoczętych prac rzymskich. Jednocześnie Matulewicz 
wielokrotnie prosił, żeby go nie odrywano od prac w Zgromadzeniu dla 
podjęcia zadań arcybiskupich w metropolii kowieńskiej667. 

i kolegium Zgromadzenia Księży Marianów, którego jestem przełożonym generalnym. 
Pokornie proszę Waszą Eminencję o łaskawe wydanie mi ofi cjalnego dokumentu na za-
łożenie w Rzymie wspomnianego domu i kolegium. Jednocześnie też wsparty dobrocią 
Ojca świętego śmiem prosić o drugą łaskę, aby z biegiem czasu, jeśli to możliwe, przy-
dzielony został łaskawie naszemu Zgromadzeniu jakiś kościół z zabudowaniami”. AMG, 
Domus Romana, Erectio domus, nr 1. 

664 Na piśmie, 2 marca 1927, nr 229/25, AMG, Domus Romana, Erectio domus, 
nr 4. 

665 Z nuncjatury apostolskiej za pośrednictwem P. Būčysa. 
666 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 3 listopada 1925, nr 67. 
667 Tamże. 
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Sam arcybiskup Jerzy Matulewicz i jego wikariusz generalny, Pran-
ciškus Būčys, oraz sekretarz generalny, Jonas Kriščiukaitis, całkowicie 
byli przekonani668, że Przełożony Generalny sam nie zdoła zadośćuczynić 
wszystkim potrzebom związanym z założeniem w kolegium. Załatwianie 
ponadto niektórych spraw nie bardzo pasowało w owych czasach oso-
bie posiadającej godność arcybiskupa. Wspomniani więc współbracia, 
a także i inni, zgadzali się, że najlepszym współpracownikiem w zakła-
daniu kolegium i domu rzymskiego jest o. Kazimieras Rėklaitis, który 
wówczas pracował w Ameryce. On bowiem, jako wychowanek kolegium 
niemiecko-węgierskiego przez sześć lat (1908-1914) studiował fi lozofi ę 
i teologię na Gregorianum, dobrze znał język włoski, praktycznie znał 
życie wkolegium i zwyczaje miejscowe. Ks. Kazimieras Rėklaitis wez-
wany więc przez Przełożonego Generalnego 17 listopada 1925 r. przy-
był do Rzymu669 i stał się głównym oraz bardzo aktywnym wykonawcą 
woli Reformatora w zakładaniu kolegium i domu rzymskiego. Stał się też 
organizatorem, a następnie przez trzydzieści lat moderatorem kolegium 
i najlepszym pomocnikiem w zarządzaniu. 

Z polecenia papieża, arcybiskup Jerzy Matulewicz, jako wizytator apos-
tolski, 10 grudnia 1925 r. udał się na Litwę. Położył jednak już pierwsze 
podwaliny pod kolegium międzynarodowe. Na początku listopada 1925 r. 
z polskiego wikariatu przyjechali do Rzymu dwaj wychowankowie Pola-
cy: br. Władysław Lewandowicz i Jerzy Pawski. Następnie z tego samego 
wikariatu przybył trzeci brat, Piotr Peresypkin, Rosjanin. Wszyscy trzej 
tymczasowo zamieszkali w kolegium polskim670. Ich przełożonym był 
Litwin, ks. Kazimieras Rėklaitis, który jednocześnie był sekretarzem ge-
neralnym Zgromadzania, a następnie od 7 marca 1926 r. pełnił obowiązek 
prokuratora generalnego, mieszkając przy ulicy Lungotevere Farnesina 

668 List J. Kriščiukaitisa do J. Matulewicza, 13 września 1925, nr 4. 
669 List J. Matulewicza do niezidentyfi kowanego polskiego marianina, 2 listopada 

1925, AMG; do P. Būčysa, 18 listopada 1925, nr 69. 
670 List J. Matulewicza do niezidentyfi kowanego polskiego marianina; K. Rėklaitis 

do J. Matulewicza, 22 stycznia 1926, nr 12; por. K. Rėklaitis do F. Kudirki, 29 stycznia 
1926, nr 1. 
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40. Studenci uczęszczali na uniwersytet Angelicum, jeden na wydział te-
ologiczny, pozostali zaś na fi lozofi czny671. 

Arcybiskup Jerzy, chociaż z wielkim oddaniem pełnił na Litwie misję 
powierzoną przez Stolicę Świętą, utrzymywał ciągły kontakt z maria-
nami rzymskimi. Myślą, sercem, modlitwą i czynem był z nimi złączo-
ny. Od 6 marca do 19 kwietnia 1926 r. tę misję apostolską wykonywał 
w Rzymie, osobiście troszcząc się o przyszły los kolegium mariańskiego. 
Postanowiono na następny rok akademicki wynająć własne, oddzielne 
mieszkanie, przy ulicy Mantellate 22, w domu braci franciszkanów nie-
mieckich672. Przewidywano bowiem liczniejszą grupę studentów ma-
jących przyjechać z różnych wikariatów. Również wkrótce w samym 
Wiecznym Mieście Reformator znalazł kandydatów do Zgromadzenia. 
Pisze do Būčysa: „Jeśli ten dom uda się założyć, będziemy mieli rów-
nież i kandydatów. Już dwóch Włochów […] zdecydowało się wstąpić 
do naszego Zgromadzenia. Rozmawiałem z jednym młodym kapłanem 
niemieckim; on również chce wstąpić ze swoim przyjacielem. Oni obaj 
przygotowują się na misje do Rosji. Ten ksiądz bardzo mi się podobał, 
lecz potrzebny jest dom i inne pomoce. Czuję, że Bóg nam tu również 
błogosławi”673. 

Lecz właściwie w tym czasie na nowo pojawiła się pokusa: zapro-
ponowano bowiem, aby wizytator apostolski, Jerzy Matulewicz, albo 
wikariusz generalny, Pranciškus Būčys, przyjęli urząd arcybiskupa met-
ropolity w Kownie. Wizytator apostolski wszelkimi siłami przeciwstawił 
się, i bronił siebie, i swego wikariusza przed zaszczytnym urzędem: 
„Mógłbym, mówi, trochę dla Zgromadzenia popracować […]. Bóg nas 
do innych celów przeznacza”674. 
5. Ostatnie starania Reformatora o kolegium rzymskie 

671 K. Rėklaitis, Relatio annua Superioris domus Romanae de statu domus anno 
1929, s. 1, AMG, Domus Romana, vol. III. 

672 List J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 30 stycznia 1926, nr 6; 24 maja 1926, nr 9; 
por. K. Rėklaitis do J. Matulewicza, 14 maja 1926, nr 21. 

673 29 marca 1926, nr 71. Ciesząc się rzymskimi kandydatami, ofi arowywał za nich 
krzyże swych trudów. List J. Matulewicza do o. Bołtucia, 25 marca 1926, nr 9. 

674 List J. Matulewicza do P. Būčysa, 29 marca 1926, nr 71; do W. Jakowskiego, 
19 kwietnia 1926, nr 22. 
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Wyjazd Przełożonego Generalnego latem 1926 r. do Ameryki prawie 
na trzy miesiące, był dla kolegium rzymskiego dość korzystny. Na wy-
najęcie i utrzymanie domu na kolegium rzymskie potrzeba było rocznie 
przynajmniej 5 tysięcy dolarów amerykańskich. Suma bowiem roczna 
1300 dolarów nałożona675 na dwa wikariaty (polski i litewsko-łotewsko-
amerykański) nie była wystarczająca. Ani dołączona pensja (569 złotych), 
którą Przełożony Generalny co miesiąc otrzymywał od rządu polskie-
go676, ani inne dochody razem wzięte, nie osiągały sumy wystarczającej 
na konieczne wydatki. Na kupienie skromnego nowego domu potrzeba 
było około 100 tysięcy dolarów lub 2500 tysięcy lirów. Z powodu więc 
dużych wydatków marianie początkowo z niemałym trudem mogli tyl-
ko w Rzymie wynająć dom na kolegium. Dla pomyślnego załatwienia 
tej sprawy pomoc nawet materialna okazywana przez Reformatora była 
decydująca. Zebrane w czasie wyjazdu do Ameryki od emigrantów litew-
skich 3500 dolarów oddał Matulewicz na wynajęcie domu na Kolegium 
Rzymskie677. 

Pierwsze wakacje letnie w roku 1926 studenci spędzali w Polsce, a ich 
przełożony, o. Rėklaitis, na Litwie. Rėklaitis już 31 maja 1926 r. przeniósł 
się do nowego mieszkania przy ulicy Mantellate u braci franciszkanów678 
i dnia 15 października powrócił do Rzymu z nowymi dyrektywami Re-
formatora i z obiecaną pomocą pieniężną679. Część wspomnianego po-
mieszczenia wynajął na kolegium z nadzieją wynajęcia w przyszłym roku 
całego domu. Trochę później cały dom zajęło ośmiu alumnów: neoprez-
biter Juozas Mačiulionis, bracia Bronius Vitkus i Kazimieras Vaškevičius 
– Litwini z Ameryki, Władysław Lewandowicz, Tadeusz Kordiasz i Piotr 
Peresypkin, Rosjanin – przybyli z Polski, ksiądz łotewski Bronislavs 

675 List P. Būčysa do K. Bronikowskiego, 21 września 1925; zob. tego opracowania: 
cz. II, rozdz. III, H. 

676 Por. G. Barluzzi do K. Rėklaitisa, 8 stycznia 1927; J. Matulewicz do V. Kulikau-
skasa, 6 sierpnia 1925, nr 26; 21 listopada 1925, nr 28. 

677 Rėklaitis, Commemoratio…; por. J. Matulewicz do K. Bronikowskiego, 11 wrześ-
nia 1926; do Jakowskiego, 30 sierpnia 1926, nr 23. 

678 List P. Būčysa do J. Matulewicza, 3 czerwca 1926, nr 25. 
679 K. Rėklaitis do J. Matulewicza, 17 października 1926, nr 28. 
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Valpitrs i ksiądz Jazep Dašuta, Białorusin. Następnie przyjechał kandy-
dat, Białorusin, ksiądz Francišak Černiauski i przysłany z Litwy przez 
Przełożonego Generalnego do prac domowych, młody kandydat Bronius 
Minelga. Od pierwszych już więc lat kolegium stało się naprawdę mię-
dzynarodowe. Większość studiowała w Angelicum, dwóch w Apollinare 
i jeden w Instytucie Orientalnym680. 

Nadzieja zajęcia na początku 1927 r. całego domu przy ulicy Man-
tellate 22 zawiodła. Okazało się ponadto, że ten dom jest nieodpowied-
ni dla pielęgnowania ducha zakonnego i zachowania zakonnej karności. 
Przełożony Generalny otrzymawszy więc wiadomość o sytuacji nowego 
kolegium, niezwłocznie rozkazał poszukiwać nowego miejsca na życie 
zakonne. Po długim i uciążliwym poszukiwaniu681, za zgodą Przełożone-
go Generalnego, wynajęto wreszcie w pałacu księcia Sforzy Cesariniego 
przy ulicy Corso Vittorio Emanuele 284, na trzecim piętrze sześć miesz-
kań682. Do nowego domu pierwsi, 27 listopada 1926 r., weszli ks. Rėklaitis 
i br. Lewandowicz683, wszyscy zaś inni 1 grudnia684. Przeniesienie i urzą-
dzenie kolegium stwarzało wielkie trudności i spore wydatki. Wynajęte 
bowiem piętro było bez ruchomości i wyposażenia. Wśród tych trudności 
często do Wizytatora apostolskiego, przełożonego generalnego, docho-
dziły narzekania współbraci. Oczekiwano go w Rzymie na uroczystość 
święta tytularnego Zgromadzenia w dniu 8 grudnia. Ale nie przybył. Za-
trzymały go bowiem sprawy wizytatora na Litwie685. 

Dnia 8 grudnia 1926 r. marianie rzymscy po raz pierwszy w nowej 
kaplicy odprawili uroczyście Najświętszą Ofi arę. Odtąd Gość Boski, dla 
pociechy, radości i wzmocnienia na zawsze z nimi pozostał686.  

680 List K. Rėklaitisa do Kudirki, 8 września 1926, nr 4; Rėklaitis, Relatio… domus 
a. 1929, s. 2. 

681 List Rėklaitisa do J. Matulewicza, 18 października 1926, nr 30; 22 października 
1926, nr 31; 28 października 1926, nr 33; 3listopada 1926, nr 35. 

682 Rèklaitis, Atsiminimai…, s. 128-130; Telegram K. Rėklaitisa do J. Matulewi-
cza, 14 listopada 1926, AMG, Dom. Rom., Erectio domus, nr 2; Telegram P. Būčysa do 
K. Rėklaitisa, 14 listopada 1926, tamże, nr 2a; Umowa wynajmu, 15 listopada 1926, 
AMG, Wynajem domów, nr 1-2. 

683 List Rėklaitisa do J. Matulewicza, 27 listopada 1926, nr 41. 
684 Tamże, 5 grudnia 1926, nr 44. 
685 Zob. tego opracowania: cz. I, rozdz. II, F. 
686 List K. Rėklaitisa do J. Matulewicza, 8 grudnia 1926, nr 46. 
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Ubogiemu kolegium i współbraciom rzymskim sam Reformator 
nieustannie posyłał pieniądze687. „Zadłużyłem się po same uszy”, pisze 
do arcybiskupa Jerzego moderator kolegium688. Podobne słowa często 
brzmiały w pismach do Przełożonego Generalnego. Bez pomocy Refor-
matora „nasze kolegium rzymskie, mówi tenże moderator, pozostałoby 
na mieliźnie”689. 

W niesieniu wielkiego ciężaru związanego z założeniem kolegium 
bardzo pomagali o. Kazimierasowi Rėklaitisowi pan Juozas Macevičius 
z żoną i o. Mosser, generalny prokurator zmartwychwstańców690. 

Sam Reformator bardzo pragnął jak najszybciej powrócić do Rzy-
mu i całkowicie poświęcić się Zgromadzeniu691. Rzymscy współbracia, 
szczególnie ich przełożony, niecierpliwie czekali na przybycie Matu-
lewicza. O jego pomoc wołało nie tylko należyte załatwienie różnych 
spraw zewnętrznych, ale w szczególny sposób troska o duchowe ży-
cie młodych, umocnienie ich w cierpliwości, która w bardzo trudnych 
warunkach zaczęła się chwiać. Przełożony rzymskiej wspólnoty pisząc 
do Generała, podkreślił: „W obecnej sytuacji trudno jest młodym”692. 
Reformator zaś obiecując jak najszybciej w miarę możności powrócić 
do Rzymu, pocieszał współbraci ojcowskimi słowami i dodając ducha, 
pisał: „Trzymajcie się na duchu. Gdy przyjadę, pomogę. Nie upadajcie 
na duchu, trzymajcie się, wszystko zamieni się w dobro”693. I znowu: 
„Uspokójcie młodych. Jakimi byliby oni zakonnikami, jeśli nie umieli-
by znosić różnych trudności. Troszczcie się, aby mieli coś do zjedzenia 

687 Tamże, 5 grudnia 1926, nr 44; 14 grudnia 1926, nr 51; 8 stycznia 1927, nr 61; 
List J. Matulewicza do Rėklaitisa, 22 listopada 1926, nr 12, 10 grudnia 1926, nr 15; 31 
grudnia 1926, nr 16. 

688 List K. Rėklaitisa do J. Matulewicza, 14 grudnia 1926, nr 51; 18 stycznia 1927, 
nr 63. 

689 Tamże, 18 stycznia 1927, nr 63. 
690 Tamże, 28 października 1926, nr 33; 8 grudnia 1926, nr 46; 23 grudnia 1926, nr 

55; J. Macevičius, napisane na poprzednim liście Rėklaitisa, 23 grudnia 1926, nr 55; J. 
Matulewicz do K. Rėklaitisa, 31 grudnia 1926, nr 17; Rėklaitis, Atsiminimai…, s. 130. 

691 J. Matulewicz do K. Rėklaitisa, 10 grudnia 1926, nr 13; por. do K. Bronikowskie-
go, 2 grudnia 1926 i 13 grudnia 1926. 

692 List K. Rėklaitisa do J. Matulewicza, 5 grudnia 1926, nr 44. 
693 List J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 26 grudnia 1926, nr 17. 
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i byli zaopatrzeni w inne konieczne rzeczy. Oni wytrzymają, ja przybę-
dę, wszystko załatwię […] Powiedzcie młodym, że ja za nich się modlę. 
Niech będą cierpliwi. Przybędę i wszystko załatwimy”694. Wizytator apos-
tolski, arcybiskup Jerzy, liczne krzyże związane ze swoimi obowiązka-
mi poświęcał za Zgromadzenie w ogólności i za rzymskich współbraci 
w szczególności695. 

Pod koniec 1926 r. wielkie pragnienie Reformatora jak najszybszego 
udania się do Rzymu ciągle wzrastało. Dając w listach różne dyrektywy, 
wyrażał nadzieję szybkiego powrotu696. Rzymscy współbracia bardzo 
oczekiwali wieści o jego przybyciu. I wreszcie 27 stycznia 1927 r. wieść 
przyszła, lecz… o śmierci Reformatora. Przedwczesna i niespodziewana 
śmierć ukochanego Ojca i brata napełniła całą wspólnotę wielkim bó-
lem697. W pewnym stopniu ból łagodziły przysyłane bardzo liczne kon-
dolencje, a wśród nich od kardynała Pietro Gasparriego, sekretarza stanu 
Jego Świątobliwości: „Składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu bolesnej straty biskupa Matulewicza, tak bardzo zasłużonego 
dla Kościoła poprzez nadzwyczajną cnotę pracowitości oraz bezwarun-
kową wierność wobec Ojca świętego”698. 

Uroczyste nabożeństwo pogrzebowe za duszę wyśmienitego 
Zwierzchnika odprawiono w Rzymie 3 lutego w kościele świętych Apos-
tołów i w greckokatolickiej świątyni św. Antoniego Pustelnika przy Rus-
sicum699. 

W czasie krótkiej, lecz śmiertelnej choroby arcybiskup Jerzy Matule-
wicz był zajęty jeszcze wielu niedokończonymi sprawami, szczególnie 
tymi, które odnosiły się do marianów w Rzymie. Reformator bowiem 
intensywnie myślał nie tylko o domu głównym i międzynarodowym ko-
legium, z którego współbracia chodziliby do papieskich uczelni, ale też 

694 Tamże, 10 grudnia 1926, nr 13. 
695 Listy J. Matulewicza do W. Jakowskiego, 19 kwietnia 1926, nr 22; do K. Broni-

kowskiego, 2 grudnia 1926, nr 40. 
696 Listy J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 21 grudnia 1926, nr 16; 26 grudnia 1926, 

nr 17; 31 grudnia 1926, nr 18. 
697 Rėklaitis, Atsiminimai…, s. 132.
698 AMG, GM, Condolentiae, nr 9. 
699 Rėklaitis, Atsiminimai…, s. 132. 
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o własnym domu studiów, w którym uczyliby profesorowie mariańscy700. 
Lecz inna była wola Boża, której całkowicie poddał się Przełożony Gene-
ralny, jak zawsze i wszędzie, tak również i w ostatniej godzinie, mówiąc: 
„Niech już wystarczy […] niech odejdę do wieczności”701. 

Jednak kamień węgielny pod życie marianów w Rzymie już został 
położony. Fundament ten był nie tyle dziełem jednomyślności wszystkich 
współbraci, co przede wszystkim owocem wytrwałej woli przełożonego 
generalnego, arcybiskupa Jerzego Matulewicza702. Byli współbracia, któ-
rzy uważali, że rzymski dom należy kupić jako własność któregoś wika-
riatu, prowincji703. Reformator uważał inaczej: „Dom ten powinien być 
własnością całego Zgromadzenia; wszyscy w miarę możności powinni 
się złożyć na jego zakup”704. Z tego, co powiedziano wyżej, można wy-
ciągnąć następujący wniosek: marianów w Wiecznym Mieście zintegro-
wał niesamowity duch apostolstwa i poświęcenia, niezachwiana ufność 
w Bożą Opatrzność i opiekę Maryi Niepokalanej Wspomożycielki. 

Rzymskie kolegium międzynarodowe i dom główny powinny według 
myśli Jerzego Matulewicza stać się spójnią braterskiej miłościmarianów, 
szkołą prawdziwego ducha zakonnego, apostolskiego, a także oznaką 
i sprawdzianem katolickości705. 

Tego rodzaju egzamin w pierwszym kolegium i domu międzynarodo-
wym we Fryburgu Szwajcarskim zdany był bardzo dobrze. A w Rzymie 
ten egzamin dobrze zaczęty miał być zdany dopiero w przyszłości. 

700 List P. Būčysa do V. Kulikauskasa, 11 listopada 1932, AMG, Collegium Roma-
num, Domus Generalis Studiorum. 

701 Tego opracowania: cz. I, rozdz. II, G. 
702 Rėklaitis, Commemoratio solennis J. Matulewicza…, f. 10. 
703 Būčys, Memoriale visitationis domus Chicagiensis die 18 VII 1924, AMG, Liber 

visitationum, f. 6. 
704 Uwaga J. Matulewicza z lipca 1926, AMG, Liber visitationum, fol. 6, na margi-

nesie. 
705 Zobacz list. P. Būčysa do K. Bronikowskiego, 21 września 1926, który napisał po 

rozmowach w Rzymie z J. Matulewiczem; por. tego opracowania: cz. II, rozdz. III, H, 2. 
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