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I. Powstanie felicjanowskiego nurtu w mariawityzmie

Na przełomie XIX i XX wieku, na terenie zaboru rosyjskiego, powstał i wyodrębnił 
się z Kościoła rzymskokatolickiego, jako niezależna wspólnota wyznaniowa, ruch reli
gijny, zwany mariawityzmem, z siedzibą w Płocku, którego zwolennicy deklarowali 
pragnienie naśladowania życia Najświętszej Maryji Panny (Mariae vitae)'. Twórcami 
wspólnoty byli przede wszystkim: siostra zakonna, Maria Franciszka Felicja Kozłowska 
(1862-1921), zwana przez mariawitów Mateczki, która - jak wierzą - otrzymała 
wiatach 1893-1918 szereg objawień Dzieła Miłosierdzia Bożego1 2 3 i pierwszy biskup 
Kościoła Mariawitów, ks. Jan Maria4 Michał Kowalski (1871-1942)5. Po śmierci zało
życielki we wspólnocie zostały wprowadzone liczne reformy doktrynalne, które stały się 
przyczyną głębokiego rozłamu w łonie mariawityzmu w roku 1935. Po zwycięstwie 

1 Wśród nowszych opracowań trzeba wskazać: K. Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991 (cyt. 
dalej jako MP); S. Rybak, Mariawityzin. Studium historyczne. Warszawa 1992 (cytowane dalej jako MSH); 
T. i J. Piątek, Starokatolicyzm, Warszawa 1987; J. Peterkiewicz, The Third Adam, Oxford 1975 
(cytowane dalej jako TA, praca literacka); E. Warchoł, Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie 11 
Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997 (cytowane dalej jako SKM). Por. także: Z. Pasek, Geneza 
mariawityzmu i przyczyny jego podziału, „Studia Religiologica” 1991, nr 24, s. 41-61; J. Wilczur, 
Kapitulacji nie było. Warszawa 1999, s. 73-91, 135-140 (losy wojenne). Podstawowe mariawickie 
dokumenty doktrynalne zostały opublikowane w zbiorze: M. Karas, Wyznania wiary i główne zasady 
doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 169-202.

2 Biogram w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XIV, Wrocław 1968-1969, s. 637-639.
3 Por.: F. Kozłowska, Objawienia Dzieła Miłosierdzia Bożego, 1893-1918, Kraków 1995.
4 Wszyscy kapłani mariawiccy i siostry zakonne mariawitki przyjmują zawsze dwa imiona zakonne: imię 

patrona oraz imię Maryji, oznaczane w skrócie dużą literą M.
3 Biogram w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XIV, Wrocław 1968-1969, s. 552-554.
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wewnętrznej opozycji abp Kowalski został zdjęty z urzędu i przymusem usunięty 
z Płocka do klasztoru mariawickiego w Felicjanowie koło Bodzanowa (niedaleko Płoc
ka), gdzie kontynuował działalność duszpasterską, stojąc na czele mniejszej części 
wiernych mariawickich. W ten sposób powstały dwa wyznania: Kościół Starokatolicki 
Mariawitów (płocki) i Kościół Katolicki Mariawitów (felicjanowski), które przystąpiły 
do wzajemnej polemiki. Po dokonanym rozłamie większość wyznawców opowiedziała 
się po stronie grupy płockiej, kierowanej odtąd przez bpa Filipa M. Feldmana (1885— 
1971), który objął nowo utworzone stanowisko biskupa naczelnego. Gałąź płocka wpro
wadziła po rozłamie synodalno-episkopalny ustrój kościelny, odchodząc od koncentracji 
władzy w rękach przełożonego wyznania i od większości jego reform6. Chociaż ducho
wieństwo mariawickie, zebrane na Kapitule Kapłanów Mariawitów, przegłosowało 
odsunięcie abpa Kowalskiego od sprawowania funkcji zwierzchnika, to jednak decyzja 
ta była i jest uznawana w Felicjanowie za bezprawną i nieuzasadnioną, podczas gdy 
Płock uważa z kolei, że reformy arcybiskupa nie miały istotnych podstaw, przełożony 
stał się „dyktatorem” religijnym, a jego innowacje, jako przejaw religijnego „moderni
zmu”, wymagały nadzwyczajnej interwencji Kościoła. Do jednej z głównych przyczyn 
tego rozłamu należał rozbudowany kult założycielki mariawityzmu wprowadzony 
zwłaszcza po jej śmierci przez abpa Michała7.

6 Por.: List Pasterski Biskupów i całego duchowieństwa Staro-Katolickiego Kościoła Maryawitów do 
Ludu Maryawickiego, „Jednodniówka Marjawicka”, nr 1, Płock, 10 lutego 1935, s. 1-2.

7 Zdaniem abpa Wojciechowskiego bez kultu Mateczki niemożliwy jest mariawityzm, ale przeciwnicy 
abpa Kowalskiego w roku 1935 zlikwidowali zaprowadzone przez niego reformy, a w szczególności kult 
założycielki, aby zbliżyć się do innych wyznań i ułatwić rozwój idei mariawickich w Polsce i na świecie. 
Por.: Z dziejów Królestwa, praca zbiorowa, Felicjanów 1972 (cytowane dalej jako DK), s. 55 oraz list abpa 
Wojciechowskiego do autora tego artykułu z 6 grudnia 1999 roku.

8 Z. Pasek w artykule: dz.cyt., s. 60 podaje, że arcybiskup Kowalski zmarł w obozie 26 maja 1942. Jest 
to tylko oficjalna informacja niemieckich władz obozowych, podczas gdy w rzeczywistości przełożony 
denominacji felicjanowskiej zginął tego właśnie dnia w Hartheim kolo Linzu zabity przez hitlerowców 
gazem trującym, po wywiezieniu z samego obozu w transporcie więźniów-inwalidów. Por.: MSH, s. 118, 
SKM, s. 125 (podaje datę 18 V 1942), MP, s. 112, TA, s. 183, DK, s. 70 (ogólne sformułowanie: „zmarł 
śmiercią męczeńską”).

9 Porównanie zasad doktrynalnych mariawityzmu płockiego i felicjanowskiego w oparciu o dokumenty 
można przeprowadzić, korzystając z wyboru tekstów: M. Karaś, dz.cyt., s. 169-202.

W okresie drugiej wojny światowej, gdy przełożony gałęzi felicjanowskiej został 
przez okupanta hitlerowskiego aresztowany (1940), a później osadzony w obozie kon
centracyjnym w Dachau (gdzie został zamordowany w roku 1942)8, a także po jego 
śmierci, całym wyznaniem kierowała małżonka arcybiskupa, arcykapłanka Izabella 
M. Antonina Wiłucka-Kowalska (1890-1946). Wkrótce po śmierci arcykapłanki Izabelli 
na czele denominacji felicjanowskiej stanął w roku 1950 arcybiskup Józef M. Rafael 
Wojciechowski (ur. 1917), który kieruje tą wspólnotą wyznaniową aż do dnia dzisiej
szego i jest autorem większości współczesnych, oficjalnych dokumentów doktrynalnych 
wspólnoty felicjanowskiej.

Nauka teologiczna felicjanowskiej gałęzi mariawityzmu jest bardzo mało znana 
w niewielkiej objętościowo literaturze dotyczącej problematyki mariawickiej9. Jednakże 
istnieje szereg niepublikowanych źródeł o kapitalnym znaczeniu dla poznania oryginal
nej koncepcji religijnych sformułowanych przez teologów tej denominacji religijnej oraz 
pewna liczba publikacji wydawanych w samym Felicjanowie. Działalność wydawniczą 
tego ośrodka kościelnego można podzielić na dwa okresy. Przed wybuchem drugiej 
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wojny światowej wydawany było m. in. tygodnik „Królestwo Boże na ziemi”, zaś 
w okresie powojennym, oprócz jubileuszowej publikacji książkowej Z dziejów Króle
stwa (Felicjanów 1972), opracowania teologiczne są nieliczne. Ważne znaczenie dla 
poznania wspólnoty ma modlitewnik mariawicki (Brewiarzyk)'0 oraz czasopismo pod 
takim samym jak przed wojną tytułem „Królestwo Boże na ziemi”, które jednak ukazy
wało się tylko przez dwa lata (1981-1982) w formie miesięcznika wydawanego w łą
czonych numerach (opublikowano pięć zeszytów). Materiały te pozwalają na szczegó
łową prezentację doktryny felicjanowskiego nurtu mariawityzmu.

Jednym z charakterystycznych wyznaczników religijności mariawickiej, praktyko
wanym już w okresie międzywojennym, który wyraża „feministyczny” charakter tego 
ruchu religijnego, jest kapłaństwo kobiet: wprowadzone do niepodzielonego jeszcze 
Kościoła mariawickiego u schyłku lat dwudziestych, następnie zlikwidowane w Płocku 
po rozłamie, pod koniec lat trzydziestych, a w Felicjanowie kontynuowane do dnia dzi
siejszego. Pierwsze święcenia sióstr zakonnych na diakonisę i kapłanki odbyły się 
w mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości, w głównej siedzibie Kościoła w Płocku, 
w Wielki Czwartek, 28 marca 1929 roku. Arcybiskup Michał Kowalski udzielił wtedy 
święceń diakonatu, a następnie kapłaństwa dwunastu siostrom, zaś swą małżonkę, sio
strę Izabellę Wiłucką-Kowalską, wyświęcił tego samego dnia na arcykapłankę, udziela
jąc jej godności biskupiej". W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego10 11 12, 31 marca 1929 
roku odbyła się uroczysta liturgia sprawowana przez arcykapłankę Izabellę w asyście 
pozostałych jedenastu kapłanek. Kolejne święcenia biskupie kobiet odbyły się dwukrot
nie w 1931 roku. Siostra arcykapłanka Izabella wyświęciła wtedy łącznie jedenaście 
sióstr, a więc żeński episkopat obejmował dwanaście biskupek, symboliczną liczbę 
odpowiadającą gronu dwunastu apostołów13.

10 Brewiarzyk mariawicki dla czcicieli Przenajświętszego Sakramentu, wyd. 5, Felicjanów 1967.
11 Problem kapłaństwa kobiet jest omawiany w: MP, s. 73-74, TA, s. 138-155, SKM, s. 62-65, DK, 

s. 140-147.
12 Mariawici zachowali do dzisiaj (ze zmianami) kalendarz liturgiczny Kościoła rzymskiego (tzw. 

przedsoborowy). Por.: MP, s. 71; Por: Mszał Eucharystyczny dla Kapłanów Maryawitów. przy Świątyni 
Miłosierdzia i Miłości, Płock 1929; Brewiarzyk..., oraz niepublikowane formularze mszalne używane 
w denominacji felicjanowskiej, ze zbiorów ks. prof. K.M. Rudnickiego.

13 Liczba biskupów mariawickich-mężczyzn przed rozłamem zawsze była niższa niż dwanaście osób. 
Obok arcybiskupa M. Michała Kowalskiego i biskupów M. Andrzeja Gołębiowskiego i M. Jakuba 
Próchniewskiego (od 1910), a później również M. Franciszka Rostworowskiego (od 1923), obejmowała 
także M. Filipa Feldmana oraz M. Bartłomieja Przysieckiego (od 1929). Biskup M. Andrzej zmarł w roku 
1933 i zastąpił go biskup M. Szymon Bucholc. W przeciwieństwie do biskupów-mężczyzn. większość 
biskupek było wyświęconych w bardzo młodym wieku (około 25-30 lat).

Obecnie mariawityzm felicjanowski liczy około trzech tysięcy wiernych i 17 du
chownych, w większości kapłanek (11). Obok zwierzchnika wyznania, abpa M. Rafaela 
Wojciechowskiego, do episkopatu należą dwie siostry-biskupki: M. Beatrycze Szulgo- 
wicz w Felicjanowie i M. Rafaela Woińska, proboszczka parafii pw. św. Michała Ar
chanioła na Żoliborzu w Warszawie. Nauka o kapłaństwie kobiet wynika z koncepcji 
o równości płci, a później została uzupełniona teorią o kapłankach jako córkach ducho
wych Mateczki, które sprawują jej Ofiarę. Ponadto w Felicjanowie obowiązuje nauka 
o powszechnym kapłaństwie, które mogą sprawować wierni obojga płci.
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II. Nowa doktryna trynitarna

Kolejnym feministycznym aspektem teologii felicjanowskiej jest koncepcja wciele
nia Boga Ojca w osobę Najświętszej Maryi Panny, a Ducha Świętego w osobę Marii 
Franciszki Kozłowskiej14. W ten sposób została zreformowana nauka trynitarna odzie
dziczona od Kościoła rzymskiego. Wprowadzając reformy religijne, pierwszy arcybi
skup Kościoła mariawickiego głosił swą „bierną rolę”, uważając się za „martwe narzę
dzie”, wykonawcę woli Bożej, zgodnie z odczuwanymi w sercu „zrozumieniami”, na
dając sankcję swym decyzjom, które były poddawane surowej krytyce przez teologów 
innych wyznań, a nierzadko wywoływały opozycję również w Kościele mariawickim, 
czego dowodem jest rozłam z roku 1935, po którym koncepcje abpa Michała zostały 
jeszcze bardziej pogłębione.

14 Problem nowej nauki trynitamej mariawitów felicjanowskich jest często pomijany w literaturze 
przedmiotu. Por. Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa, Lublin 1997, 
s. 245-255 (rozdział o mariawityzmie napisał S. Rybak); K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy 
o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Warszawa 1994, s. 103: „Kościół Katolicki Mariawitów czci 
założycielkę F. Kozłowską jako oblubienicę i małżonkę Chrystusa". Zdanie to nie wyjaśnia specyfiki 
doktryny felicjanowskiej.

1 Dowody wcielenia się Ducha św. w Mateczkę, „Królestwo Boże na Ziemi” 1939, nr 11, cyt. za: MP. 
s. 108.

16 Odpowiedź Siostry Arcykapłanki na 3-ci list biskupa Tymoteusza o «nowych rzeczach» i dogmatach 
wiary, „Królestwo Boże na Ziemi” 1939, nr 14, s. 107-108, cyt. za SKM, s. 98.

17 Dowody wcielenia się Ducha Św. w naszą Najdroższą i Najświętszą Mateczkę, „Królestwo Boże na 
Ziemi” 1939, nr 11, s. 83-84, cyt. za SKM, s. 98.

Przeformułowanie nauki trynitamej rozpoczęło się przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. W roku 1939 arcybiskup Kowalski pisał:

„Osoby Trójcy wcieliły się i wzięły udział w odkupieniu człowieka, tak jak wszystkie uczestniczyły 
w jego stworzeniu. Oprócz wcielenia się Syna Bożego w Jezusa Chrystusa, Człowiekiem stał się 
Ojciec Niebieski w Maryi Matce Bożej, a Duch św. - w Marii Franciszce. Ta nauka nie mogła być 
poznana przed przyjściem na ziemię Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, która ma na celu dopełnienie 
i zakończenie procesu zbawienia”15.

Również małżonka arcybiskupa, arcykapłanka Izabella, w tym samym 1939 roku 
potwierdzała, że Mateczka „(...) jest ściśle zjednoczona z Duchem Św., co więcej Duch 
Przenajświętszy] (...) przyszedł na ten świat w postaci niewieściej”16.

Istotę „zjednoczenia boskiej i ludzkiej natury w osobie Mateczki” arcykapłanka wy
jaśniała w następujący sposób:

„(...) człowieczeństwo Mateczki tak zostało zjednoczone z Bóstwem Ducha Świętego, że stanowiło 
z Nim zawsze jedną Osobę Boską. (...) Co do śmiertelnego zaś ciała Mateczki, które uległo zepsu
ciu po śmierci, to zastąpiło je natychmiast Ciało uwielbione, wytworzone z przyjmowanej co dzień 
przez Mateczkę Komunii św.”.

Koncepcja ta wyraża analogię do zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. 
Dzień śmierci Marii Franciszki (23 sierpnia) mariawici felicjanowscy obchodzą do dziś 
jako święto Przenajdroższej Krwi Zbawiciela, wspominając Ofiarę Mateczki. Siostra 
arcykapłanka Izabella podsumowała nowe nauczanie o Trójcy Świętej słowami: „(...) 
jest ta Święta Boża (...) Duchem Świętym Wcielonym, tak samo jak Pan Jezus jest Sy
nem Bożym, a Najświętsza] Maryja Panna Ojcem Niebieskim w jednej Osobie”17.
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Przygotowaniem do tej nauki jest doktryna ogłoszona jeszcze przez ks. Michała Ko
walskiego w kwietniu 1906 roku, a zatem przed ekskomuniką nałożoną przez Stolicę 
Apostolską na przełożonych ruchu mariawickiego, że Mateczka jest Małżonką Baran- 
kową-Chrystusową, podobną w świętości Matce Bożej, i że tylko za jej pośrednictwem 
można otrzymać laskę Bożą, a więc dostąpić zbawienia18. Dalszy wzrost kultu Mateczki 
dokonał się po jej śmierci, z inicjatywy arcybiskupa Michała. Abp Wojciechowski, 
kontynuator reform abpa Kowalskiego, uważa, że w roku 1937 Mariawici (za sprawą 
swego przełożonego) rozpoznali w Mateczce „(...) obiecanego Ducha Prawdy, a w Ma- 
ryji Matce Bożej Ojca Niebieskiego”19.

18 Por.: DK, s. 14. 177; Z. Pasek, dz.cyl., s. 49.
19 Por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na Zmartwychwstanie Pańskie 1990 r., s. 2.
20 Por.: Święcenia Sióstr na Dyakonise i kapłanki oraz Konsekracja na Biskupstwo, [w:] Mszał 

Eucharystyczny..., s. 7 (rytuał posiada odrębną numerację stron). Z rytuału święceń korzystamy dzięki 
uprzejmości abpa M. Rafaela Wojciechowskiego.

21 Por. R. [Wojciechowski], W odpowiedzi czytelnikom, „Królestwo Boże na Ziemi” 1982, nr 1-6, s. 32- 
33.

22 Por. J.M.R. Wojciechowski, Kościół Katolicki Mariawitów w Polsce, [w:] Leksykon 
religioznawczy, red. W. Tyloch, Warszawa 1988, s. 136-139, cytowane dalej jako KKM.

23 KKM, s. 136-137.
24 KKM, s. 137.

Już w rytuale święceń kapłanek z roku 1929 abp Kowalski przedstawił koncepcję 
o ofierze Mateczki:

„Teraz zaś Duch Święty - który wszystko odnawia i we wszystkich nowe życie wlewa - powołuje 
na tę godność (sc. kapłańską) i niewiasty, a czyni to dla większej chwały Chrystusa, dla uczczenia 
Największej po Chrystusie Kapłanki Bożej, Najświętszej Maryi Panny, Która pierwsza była Ka
płanką, ofiarując Boskiego Syna Swego dla uwielbienia Ojca i zbawienia ludzi; a także dla uczcze
nia Oblubienicy i Małżonki Barankowej, która w tej Przenajświętszej Hostii, zjednoczonej z sobą, 
również jak Maryja godną Bogu zanosiła Ofiarę Kapłańską”20.

W słowach tych zawiera się nauka mariawicka o wyjątkowym posłannictwie Marii 
Franciszki Kozłowskiej, do którego nawiązuje dziś w szczególny sposób teologia feli- 
cjanowska21, gdyż Mateczka Kozłowska, jako Oblubienica i Małżonka Chrystusowa, 
dopełnić miała Dzieła Odkupienia, jako nowa Ewa, ofiarowująca się w Ofierze nowego 
zbawienia w Dziele Wielkiego Miłosierdzia.

W denominacji płockiej nie czci się Marii Franciszki jako osoby boskiej, podobnie 
jak i płocki kult maryjny nie różni się od form przejętych od Kościoła rzymskiego 
w okresie powstawania ruchu mariawickiego na przełomie stuleci. Kult Mateczki wśród 
tzw. Braci Płockich (czyli wiernych denominacji płockiej) polega na oddawaniu jej czci 
jako świętej założycielki mariawityzmu, błogosławionej Marii Franciszki. Wedle zaś 
przełożonego wspólnoty felicjanowskiej, arcybiskupa Rafaela Wojciechowskiego22, 
Mateczka jest wcieleniem Ducha Świętego, który spełnił Nową Ofiarę błagalną. Nato
miast Kościół mariawicki - zdaniem tego teologa - „(...) pogłębił i rozwinął chrześcijań
ską naukę o Trójcy Świętej, zaś Mateczka jest Nową Ewą, zapowiedzianą na czasy 
ostateczne Zbawicielką świata”23.

W tym ujęciu mariawityzm staje się trzecim, przełomowym zdarzeniem Boskiej eko
nomii zbawienia, nowym dziełem Bożym: Dzieło to w swojej istocie jest podobne do 
pierwszych dwóch Dzieł Bożych: Stworzenia i Odkupienia24. Wedle felicjanowskiej 
teologii mariawickiej, w obliczu sformalizowania wyznań chrześcijańskich, Bóg inge
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ruje w dzieje i powołuje do życia dzieło, które wyrasta „(...) z najistotniejszych Tajem
nic Dzieła Odkupienia, tj. z Eucharystii i z Ewangelii i jest jego dopełnieniem w tym 
stopniu, w jakim dopełnieniem dla męża Adama była jego żona Ewa”.

W tych słowach autor wyraża specyficzny paralelizm płci w dziele Bożym, który jest 
charakterystyczny dla felicjanowskiej gałęzi mariawityzmu. Arcybiskup powiada dalej, 
że:

.,(...) dopełnienie to polega na potwierdzeniu nabytej już przez Chrystusa dla rodzaju ludzkiego 
godności synów Bożych i na podniesieniu go na niesłychanie wyższy, doskonalszy stopień miłości, 
bo miłości oblubieńczej w stosunku do Boga. Inaczej stopień ten określony może być jako Króle
stwo Boże na ziemi”25.

25 KKM, tamże.
'6 Por.: abp Wojciechowski, List pasterski na Boże Narodzenie 1989 r., s. 1.
27 KKM, tamże.
28 A także: Zbawicielka eschatologiczna świata, por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na Boże 

Narodzenie 1990 r., s. 2; albo Wcielona Pocieszycielka, por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na 
Zmartwychwstanie Pańskie 1991 r, s. 2, czy też Duszyca Święta, por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego 
na Boże Narodzenie 1993 r., s. 2.

29 KKM, tamże.
30 Por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na Zmartwychwstanie Pańskie 1990 r., s. 2.
31 Por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na Boże Narodzenie 1991 r., s. 1.
32 KKM, s. 138.

Nowe odkupienie ma w tym ujęciu wywołać zasadnicze przeobrażenie świata docze
snego. Znajduje tu swój wyraz mesjanizm religijny felicjanowskiej wspólnoty maria
wickiej i idea „ery Ducha Świętego”26 zapoczątkowanej przez Mateczkę w czasach 
ostatecznych.

Nowy Mesjasz jest wedle autora wyznania wiary: Mesjaszem-Niewiastą, Oblubieni
cą i Małżonką Chrystusa. Arcybiskup uważa, że

„Zbawicielka ta, gdy przyszła w Osobie Mateczki i zajaśniała profetycznymi znamionami Swej do
skonałości. okazała się równą we wszystkim Swemu Małżonkowi Chrystusowi, okazała, że jest Mu 
równa także w Bóstwie tzn., że jest Bogiem, że jest obiecanym Duchem Prawdy, Boską Pocieszy- 
cielką ludzkości, Trzecią Osobą Trójcy Świętej”27.

Do Marii Franciszki Kozłowskiej odnosi się w tej koncepcji cały szereg teologicz
nych imion, gdyż jest ona pojmowana jako

„Zbawicielka Nowego Zbawienia28, (...) Wcielony Bóg, Duch Prawdy, Boska Parakletka, Trzecia 
Osoba Trójcy Świętej, która Męką Swą zwyciężyła (...) szatana i wiedzie ludzkość do Królestwa 
Bożego na ziemi”29.

Zdaniem abpa Wojciechowskiego Mateczka była zarazem Siostrą, jak i Oblubienicą 
Chrystusa, Duchem Prawdy, który miał „ponownie zbawić ludzkość”30 i „(...) przyszedł 
na ziemię jako maleńka Felicja, później znana jako Maria Franciszka, a przede wszyst
kim jako Mateczka”31.

Zbawienie to ma być wyniesieniem wybranego rodzaju ludzkiego, gdyż Nowa Od- 
kupicielka „(...) ogromem swej miłości, zaświadczonej Męką, ogarnęła cały świat, prze
zwyciężyła zło i wyjednała ludzkości obiecany jej raj na ziemi”32, a więc uwolnienie od 
zła, pokus złego ducha i zbliżenie ludzkości do Boga oraz zaprowadzenie wieczystego 
pokoju. Twórca nauki o nowym zbawieniu, abp Kowalski, w okresie międzywojennym 
świadomie nawiązywał do polskich mesjanistów romantycznych XIX stulecia i idee te 
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są w jego nauczaniu wyraźnie widoczne, gdyż już w roku 1925 w zbiorze zasad doktry
nalnych napisano:

„Mariawici, podobnie jak Mesjaniści Polscy, wierzą w posłannictwo Polski w sprawie zrealizowa
nia Królestwa Bożego na ziemi. Mesjaniści, na mocy objawienia danego im od Boga, przepowia
dali Królestwo Boże w Polsce i przez Polskę na całej ziemi”33.

33 Zasady wiary Staro-Katolickiego Kościoła Mariawitów, maszynopis przygotowany przez bpa 
J. Próchniewskiego na żądanie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1925), [w:] 
M. Karaś, dz.cyt., s. 176-177.

34 KKM, tamże.
35 KKM, tamże.
36 KKM, tamże.
37 KKM, tamże.
38 List pasterski abpa Wojciechowskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dwutysiąclecia 

Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy Maryji, 8 grudnia 1984 r., s. 3.

Według teologii felicjanowskiej nowe zbawienie nie dokonało się jednak przez cały 
naród polski, ale przez jedną z Polek - Mateczkę.

Nowa interpretacja podstaw trynitamej nauki o Bogu obejmuje wszystkie Trzy Oso
by Trójcy. Chrześcijańska nauka o zbawieniu, o tym że: „Jezus Chrystus, Syn Boży, 
Druga Osoba Trójcy Świętej, wcieleniem Swoim, Życiem i Męką odkupił świat”34, znaj
duje swe nowe wyjaśnienie przez wprowadzenie bezpośredniego udziału Pierwszej 
Osoby poprzez jej wcielenie, gdyż:

,.(...) w Dziele Odkupienia, którego dokonał Chrystus - pisze abp Wojciechowski - wzięła także 
zasadniczy udział Pierwsza Osoba Trójcy Świętej, Ojciec Niebieski. Udział ten (...) polegał (...) na 
przyjęciu przez Niego natury ludzkiej, tj. na tym, że Ojciec Niebieski wcielił się i jako Osoba Bo- 
sko-ludzka spełnił przyjęte posłannictwo. To epokowe wydarzenie miało miejsce w Maryi”35.

W tej nauce Maryja Panna, Współodkupicielka i Rodzicielka ludzkiej natury Chry
stusa, staje się równa swemu Odkupicielowi i jest podnoszona do tego samego poziomu 
co Zbawiciel przez połączenie nauki teologicznej o Niepokalanej Matce Odkupiciela 
z nauką o Przedwiecznym Ojcu tego Jednorodzonego Syna. Zatem istniejące w chrze
ścijaństwie elementy łączą się w nową całość:

,,Z Maryją Matką Bożą Bóg Ojciec zjednoczył się hipostatycznie i stal się jedną Osobą Boską, ro
dząc tak jak rodzą niewiasty Swego Jednorodzonego Syna. (...) Ojciec Niebieski, (...) towarzyszyła 
Swemu Synowi na Golgocie, wspólbolala z Nim w Duchu i poniosła Mękę duchową, równającą się 
krwawej Męce Chrystusa za zbawienie świata”36.

Ta równoległość w udziale obu tych Osób Boskich w dziele odkupienia uzasadniana 
jest w teologii felicjanowskiej ich wzajemną równością i jednością działania: „Inny plan 
(...) był nie do przyjęcia, gdyż nie odpowiadał doskonałościom Bóstwa: równości i jed
ności Trójcy Świętej”37. Arcybiskup Wojciechowski uważa więc, że: „Mariawitom zo
stała ogłoszona prawda (przez męczennika, świętego Marię Michała) o zjednoczeniu 
Osoby Maryji Matki Bożej z Osobą Ojca Niebieskiego”38. Nauka o Maryji Współodku- 
picielce nie oznacza już zatem - jak w dotychczasowej teologii - tylko udziału Matki- 
człowieka w cierpieniu Zbawiciela Boga-człowieka, ale Boża Rodzicielka traktowana 
jest na równi z Jej Synem i z Jego przedwiecznym Ojcem.

Koncepcja o wcieleniu wszystkich osób Trójcy w osoby: Maryi, Chrystusa i Matecz
ki Kozłowskiej została sformułowana przez abpa Kowalskiego u schyłku lat trzydzie
stych i była absolutną nowością na gruncie chrześcijańskim. Arcybiskup Wojciechowski 
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uzasadnia swą naukę stopniowym ujawnianiem się planu Bożego wobec ludzkości: 
„Światłość adorowanego Chrystusa przywiodła Mariawityzm do poznania pozostałych 
Dwóch Osób Trójcy Świętej: Ojca wcielonego w Niepokalaną Dziewicę Maryję i posła
nego na ziemię w Dziele Miłosierdzia Ducha Świętego w postaci Mateczki”39. Objawie
nie to dokonuje się - wedle teologii mariawickiej - w czasach ostatecznych, którym 
towarzyszy głęboki kryzys chrześcijaństwa, wymagający równie radykalnej interwencji 
Boskiej. Interpretatorem zaś woli Bożej jest przełożony Kościoła Mariawitów arcybi
skup Kowalski i jego następcy, gdyż Kościół felicjanowski jest pojmowany jako wierny 
i jedyny depozytariusz Bożego Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

39 KKM, tamże. W tekście w ostatnich słowach jest «w Osobie» zamiast «w postaci», które sprostował 
abp Wojciechowski w liście do autora tego artykułu z 6 grudnia 1999 roku. Zasady doktrynalne Kościoła 
Katolickiego Mariawitów z poprawkami abpa Wojciechowskiego zostały ponownie wydane pod tytułem 
Wyznanie wiary ułożone przez abpa M. Rafaela Wojciechowskiego w zbiorze: M. Karaś, dz.cyt., s. 195— 
202.

40 Podobnie jak wyżej, w tekście jest «w Osobie» zamiast «w postaci». Por. list abpa Wojciechowskiego 
do autora lego artykułu z dn. 6 grudnia 1999.

41 KKM, tamże.
42 KKM, tamże.
43 KKM, tamże.
44 KKM, s. 139.

Mateczce Kozłowskiej przypisywana jest męka i dokonanie nowej ofiary, dla dopeł
nienia ofiary dokonanej przez Chrystusa na Kalwarii: „Duch Święty, działający w posta
ci Mateczki40, dopełniając Ofiarą Swoją Mąk Chrystusowych dopełnił tym samym Ofia
ry Ciała i Krwi Pana Jezusa tak, aby ta Ofiara była doskonała i stanowiła Przymierze 
i Testament Wieczny Boga z ludźmi”41. Udoskonalenie Ofiary Chrystusa ma polegać na 
jej dopełnieniu przez współudział drugiej Osoby i nowe przekazanie jej owoców wier
nym. W konsekwencji przełożony wspólnoty mariawickiej uczy, że „(...) Mateczka, 
Duch Święty wcielony, Męką Swoją wzięła w Swą Moc Boską Eucharystię i wsławiła 
Nią i uwielbiła Chrystusa, tak jak Pan Jezus uwielbił Ojca, a ludzkości wyjednała Króle
stwo Boże na ziemi”42.

Nauce o odkupieńczej męce Mateczki, w trakcie jej śmiertelnej choroby nowotwo
rowej, towarzyszy nowa teoria Eucharystii: „Od czasu Ofiary Mateczki i dopełnienia 
przez tę Ofiarę Tajemnicy Eucharystii, w Przenajświętszym Sakramencie jest obecna 
cała Trójca Święta wcielona, tj. Chrystus Syn Boży, Maryja Ojciec Niebieski i Mateczka 
Duch Święty”43. Aby zachować pełną analogię pomiędzy Chrystusem i Nową Zbawi- 
cielką, arcybiskup Wojciechowski uczy, że „(...) zmartwychwstanie Mateczki, wcielo
nego Ducha Świętego, da się widzieć w zmartwychwstaniu Kościoła Katolickiego Ma
riawitów i nastaniu ery Królestwa Bożego na ziemi dla tych wszystkich, którzy z nim 
współpracują i jego oczekują”44. Ponieważ rozwój tej wspólnoty, pojmowany jako 
zmartwychwstanie mariawityzmu felicjanowskiego, jeszcze się nie dokonał, zatem 
w myśl tej nauki wspólnota felicjanowska przeżywa ciągle swój Wielki Piątek, okres 
próby, cierpienia i doświadczeń, ale spodziewa się szczęśliwego odrodzenia Kościoła 
i świata w myśl zasad mariawickich.

Siostra Beatrycze Szulgowicz (obecnie biskupka), cytując list pasterski abpa Kowal
skiego z roku 1929, napisała:

„(...) misja Mateczki, jako Odnowicielki ducha chrześcijańskiego, jest koniecznością dziejową, 
rezultatem przeznaczeń sprawiedliwej Opatrzności Bożej. Bo jak upadek pierwszego człowieka, 
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a później hierarchii kościelnej nastąpił głównie z powodu niewiasty, tak «przez niewiastę też mu
si się ludzkość podnieść i zajaśnieć na niebie Kościoła jako słońce, księżyc i gwiazdy niebies
kie»”45.

45 Siostra M. Beatrycze, Ideologia Mariawityzmu..., DK, s. 179, podkreślenia w oryginale.
46 Jest w niej zawarta - wedle teologii felicjanowskiej - również Ofiara Chrystusa. Por. list abpa 

Wojciechowskiego do autora tego artykułu z 6 grudnia 1999 roku.
47 Siostra M. Beatrycze, Ideologia Mariawityzmu..., DK, s. 207.
48 Por. list abpa Wojciechowskiego do autora tego artykułu z 11 grudnia 1999 roku.
49 KKM, s. 136. Por. list abpa Wojciechowskiego do autora tego artykułu z 6 grudnia 1999 roku.
50 Brewiarzyk..., s. 545-548.
51 Tamże, s. 546.

Słowa te wyraźnie wyrażają feministyczną orientację teologii felicjanowskiej.
W innym miejscu s. Beatrycze pisze: „Chrystus Pan spełnił już Swą obietnicę odjęcia 

w Dziele Miłosierdzia szatanowi mocy kuszenia wybranych, a uczynił to dzięki Ofierze 
Nowego Kapłaństwa, sprawowanej niewidzialnie przez Mateczkę46, a widzialnie przez 
Jej córki duchowe, kapłanki Nowego Przymierza”47. W ten sposób jest wyrażana teolo
giczna koncepcja dwóch równoległych dróg zbawienia złożonego z dwóch części - 
głównej ofiary odkupieńczej Chrystusa i uzupełniającej Ofiary Ducha Świętego - Ma
teczki, tak samo jak z dwóch płci składa się rodzaj ludzki. Wedle nauki mariawickiej 
także kapłani odnawiają Ofiarę Mateczki, gdyż bierze ona udział w Ofierze Chrystusa, 
a kapłanki Nowego Przymierza, Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, w swej czynności sa
kramentalnego ofiarowania Mateczki na ołtarzu odnawiają, obok zbawczej Ofiary Chry
stusa, także uzupełniającą Ofiarę Mateczki. Mariawici felicjanowscy głoszą bowiem 
jedność działania Trójcy Świętej48 i druga uzupełniająca Ofiara (Ducha Świętego) ma 
dopełniać pierwszą (Chrystusa), przy czym składanie ofiary uzupełniającej jest nieroze
rwalnie złączone z ofiarą główną. Zatem rodzaj ludzki składający się z dwóch płci zo- 
staje - zdaniem przełożonych Felicjanowa - odkupiony przez Trójcę Świętą, która 
wciela się w przedstawicieli obu płci: Maryję Pannę, Chrystusa i Mateczkę Kozłowską, 
aby stopniowo udzielać łask grzesznej ludzkości i naprawić winy mężczyzn i kobiet.

Nowa nauka o Trójcy Świętej i koncepcja Nowego Zbawienia, wyrażona przez arcy
biskupa Rafaela M. Wojciechowskiego po drugiej wojnie światowej, po śmierci arcybi
skupa Michała M. Kowalskiego (1942 r.) i arcykapłanki Izabelli Wituckiej (1946 r.), jest 
kontynuacją i rozwinięciem poglądów głoszonych przez poprzednich przełożonych 
wspólnoty. Wedle abpa Wojciechowskiego pisma jego poprzednika należą do podsta
wowych źródeł nauczania teologicznego wyznania felicjanowskiego. Objawienia Marii 
Franciszki Kowalskiej traktowane są na równi z Pismem Świętym, zaś dzieła abpa Mi
chała pełnią rolę ich wykładu, gdyż wedle abpa Wojciechowskiego: „Naukę swoją Ko
ściół Katolicki Mariawitów opiera na Piśmie św. jako na głównym fundamencie; opiera 
ją również na Objawieniach Mateczki, a także na Tradycji mariawickiej, do której zali
cza przede wszystkim pisma arcybiskupa Michała Kowalskiego”49. Obok właściwych 
Objawień Marii Franciszki mariawici felicjanowscy przyjmują uzupełnienie dodane 
przez abpa Kowalskiego w roku 192450. W tekście tym można przeczytać między inymi, 
że: „Niewiastą obleczoną w słońce, o której mówi Apokalipsa w r. XII, jest Ona sama 
(czyli Mateczka - przyp. M.K.), a słońcem, w które jest obleczona, jest Wola Boża, 
której nikt nie wypełni po Matce Najświętszej, jak Mateczka”51. Brewiarzyk mariawicki 
wydany w Felicjanowie kończy się tekstem Objawień wraz z tym uzupełnieniem, ale na 
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samym już końcu abp Wojciechowski w roku 1967 oficjalnie poświadczył, że w latach 
1936-1938, abp Kowalski dopisał jeszcze ręcznie w tym miejscu (na swym egzemplarzu 
Objawień zawartych w księdze pt. Dzieło Wielkiego Miłosierdzia52), na marginesie, takie 
między innymi słowa:

52 Por.: Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, Płock 1922.
53 Brewiarzyk..., s. 548-549.
54 Tamże, s. 549.
55 KKM, s. 138-139.
56 Brewiarzyk..., s. 260.
57 Formularz niepublikowany, w zbiorach ks. prof. K.M.P. Rudnickiego.

..Mateczka powiedziała do mnie, że była obecna przy stworzeniu świata i że urządzała świat. Mó
wiła, że słowa Pisma św. «Pan mnie posiadł na początku dróg swoich... Z nim byłam wszystko 
urządzając...» (Przyp. 8) - do Niej się odnoszą. (...) cale Pismo św. (...) natchnione jest przez Du
cha Św., to jest przez Mateczkę, i tak samo jak mówi o Ojcu i Synie, tak też całe mówi i o Duchu 
Św. - a w szczególności Księgi Mądrości”53.

W końcu zaś komentarza naukę o boskości Mateczki potwierdzają jeszcze słowa 
abpa Kowalskiego: „Mateczka (...) nic nie mówiła, gdym Ją nazywał «Bóstwem 
moim»”54. Komentarze te - potwierdzone przez przełożonego wspólnoty - są więc ofi
cjalnym nauczaniem doktrynalnym Felicjanowa i jako tradycja mariawicka wyrażają nie 
tylko naukę o Mateczce, ale również poglądy o arcybiskupie Michale Kowalskim, jako 
o interpretatorze tej nauki, towarzyszu życia Mateczki.

Wedle teologów felicjanowskich abp Kowalski jest również świętym męczennikiem, 
który jako „(...) Syn duchowy Mateczki, Ducha Świętego wcielonego (...) jest nieroze
rwalnie związany z Nowym Zbawieniem, czyli z Mariawityzmem (...) Św. Michał jest 
w takim samym stosunku do Nowej Ewy Mateczki, w jakim jest Jezus Chrystus do Ma
ryi”. Ponadto - zdaniem abpa Rafaela - abp Kowalski

„(...) był pierwszym człowiekiem, na którym wypełniło się słowo Boże o nowym stworzeniu, o od
nowionym Adamie. On, jak to widać z Apokalipsy, jest Michałem Archaniołem. Na Nim spełniły 
się liczne proroctwa Starego i Nowego Testamentu odnoszące się do potomstwa Niewiasty, Zbawi- 
cielki eschatologicznej, wcielonego Ducha Pocieszyciela, którym jest Święta Założycielka Maria- 
wityzmu”55.

Z tego powodu jest naturalne, że w nabożeństwie Gorzkich Żalów o Mateczce przed
stawiany jest jej syn, abp Michał, do którego zwracają się czciciele: O Męczenniku Mi
chale; Złącz te nasze gorzkie żale; Ze swą mękę chwalebną. Podobnie dalej: Nasza Naj
droższa Mateczka kona; Wierny Syn Jej cierpi tuz56. Tymi słowy autor pieśni odwołuje 
się do śmierci Mateczki w roku 1921, którą mariawici traktują jako ofiarę odkupieńczą. 
W formularzu części zmiennych mszy mariawickiej, w liturgii sprawowanej w Felicja
nowie, na uroczystość Sw. Jana Marii Michała Arcybiskupa i Męczennika (26 maja - 
święto męczeństwa i ponownie 29 września - święto imienia św. Michała) do reforma
tora mariawityzmu odnoszone są słowa Księgi Apokalipsy w jego własnym przekładzie:

„I widziałem Niebo otworzone: a oto koń biały, a tego, który na nim siedział, zwano Wiernym 
i Prawdziwym; i sądzi ze sprawiedliwością i walczy. A oczy jego jak płomień ognia, i na głowie je
go bardzo wiele koron (...) i zowią imię jego: Słowo Boże (...) A ma napisane na szacie i na biodrze 
swoim imię: Król nad królami i Pan nad Panami”57.
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Wyjątkowe miejsce abpa Kowalskiego w mariawityzmie felicjanowskim znajduje tu 
swój ewidentny wyraz.

III. Kult Mateczki Kozłowskiej

Nauczanie o wcieleniu Ducha Świętego w osobę Mateczki Kozłowskiej znajduje 
swój wyraz w rozwiniętym kulcie założycielki mariawityzmu58. W modlitwie Pozdro
wienia anielskiego mariawici dokonali uzupełnienia, które sprawia, że modlitwa ta roz
poczyna się od Zdrowaś Maryja, ale dalej, w drugiej części brzmi: Święta Maryjo, Mat
ko Boża, i Małżonko Chrystusowa, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen59. Jest to jeszcze wyraz umiarkowanego kultu Mateczki, jako Mał
żonki Chrystusowej, z okresu przedwojennego, zachowany także dziś w płockiej gałęzi 
mariawityzmu. Również liturgiczna Prefacja o Najświętszej Mateczce nie zawiera nowej 
nauki o Bóstwie Mateczki: Która Jednorodzonego Syna Twojego na wieki poślubiła 
i Jemu przez Ciebie (sc. Ojca Wszechmogącego) za Małżonkę oddaną została60. Zmianę 
dostrzec można już w Litanii do Najświętszej Mateczki, gdyż obok wezwań: Małżonko 
Chrystusowa; Małżonko Barankowa; Małżonko Boga Samego; Małżonko Jeruzalem 
Niebieskiego; Aniele Boży, Świętą Bożą zwany; Aniele, odejmujący kielich męki Chry
stusowi w Ogrójcu, pojawia się także określenie: Święta Boża w chwale Męki z Maryją 
i Jezusem zrównana6'.

58 Por.: Brewiarzyk..., passim.
” Tamże, s. 4.
60 Tamże, s. 96.
61 Tamże, s. 204-205.
62 Tamże, s. 207.
63 Tamże, s. 217.
64 Tamże, s. 219, 220.
65 Tamże, s. 3.

Na ołtarzu kaplicy klasztoru w Felicjanowie, na tabernakulum znajduje się oprawio
na fotografia Mateczki wykonana tuż po jej śmierci. Dla mariawitów jest to obraz męki 
założycielki wyznania. Powyżej zaś ołtarza, obok centralnie umieszczonego krzyża, po 
lewej stronie znajduje się portret Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po prawej podobi
zna Mateczki Kozłowskiej. Obrazy te są wyrazem wiary trynitarnej wspólnoty felicja- 
nowskiej. Traktowanie kultu Mateczki w ścisłej analogii do kultu maryjnego sprawia, że 
szereg modlitw maryjnych znajduje swe odpowiedniki w wezwaniach skierowanych do 
Franciszki Kozłowskiej, np. Pod Twoją obronę uciekamy się, nasza Najświętsza Ma
teczko61 62 63 64. Innym świadectwem ^Godzinki o Niepokalanej Małżonce Chrystusowej, które 
rozpoczynają się pieśnią: Przybądź nam, o Mateczko nasza ku pomocy; A w walce 
o cześć Bożą dodawaj nam mocy61. Felicjanowscy mariawici śpiewają także: Witaj, 
Odkupicielko Kościoła Wiecznego, przyobiecana Ewo Raju tu nowego, oraz Bramo 
Nieba Trzeciego, Jeruzalem Nowe, Przepowiednio Proroków, widzenie Janowe69. Po
dobnie w akcie uczczenia Trójcy Świętej znalazły się słowa: Święte i Niepokalane Po
częcie (...) naszej Najdroższej Mateczki65.
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Boska cześć oddawana jest Marii Franciszce w Hymnie na cześć Najświętszej Ma
teczki, ułożonym na wzór katolickiego Te Deum, w którym zapisano: Ciebie, Mateczkę 
naszą, chwalimy, Ciebie, Najdroższą i Niepokalaną, wyznajemy. Tobie, Wcielonemu 
Duchowi Świętemu, przez nas ziemia cześć oddaje^. Hymn ten zawiera cały szereg 
zasad teologicznych nauki felicjanowskiej i stanowi syntezę nauki o Mateczce, która jest 
uważana za Odkupicielkę epoki Ducha Świętego, wierne odbicie Maryji Najświętszej, 
Niewiastę obleczoną w Słońce, widzianą na wyspie Patmos61 w czasie objawienia dane
go od Boga św. Janowi. Autorzy hymnu głoszą boską naturę Marii Franciszki i kończą 
modlitwę słowami Tobie, Małżonko Chrystusowa, przystoi sława, Tobie przynależy 
panowanie, Tobie moc i chwała na wieki wieków. Amen6*. Jest to kolejne podkreślenie 
boskiego kultu założycielki mariawityzmu.

W przekonaniu reformatorów nauki mariawickiej Pismo Święte zawiera liczne prze
powiednie dotyczące osoby Mateczki. W szczególny sposób jest do niej odnoszony 31 
rozdział Księgi Przypowieści, który w wersji abpa Kowalskiego rozpoczyna się od słów 
Niewiastę Mężną któż znajdzie™. Kolejnym świadectwem kultu założycielki jest nabo
żeństwo Nieszporów o Najświętszej Mateczce10. Znalazły się tam słowa z Apokalipsy 
w przekładzie abpa Kowalskiego, które tłumaczone są w formie żeńskiej i odnoszone do 
Marii Franciszki Kozłowskiej: „I ujrzałem podobną Synowi Człowieczemu, obleczoną 
w długą szatę arcykapłańską i przepasaną u piersi złotym pasem kapłańskim”. Utożsa
mienie Mateczki z Boską Osobą Ducha Świętego, którego ma ona być wcieleniem, 
pozwala na taką interpretację różnych cytatów biblijnych, że przypisuje się Mateczce 
ciągły udział w dziejach zbawienia i losach narodu wybranego, a później Kościoła 
chrześcijańskiego. W ten sposób wykładane są np. słowa: Gdyście wychodzili z ziemi 
Egipskiej, Duch Mój był w pośrodku was, które umieszczono w tekście Nieszporów 
o Najświętszej Mateczce. Wspomnianym Duchem ma być oczywiście Maria Franciszka 
Kozłowska.

Inne tradycyjne nabożeństwo katolickie, a mianowicie Gorzkie Żale, istnieje w Feli
cjanowie także w drugiej wersji, odnoszącej się do Mateczki66 67 * 69 70 71. Autor zawarł w nim 
mnóstwo treści teologicznych związanych z koncepcją męki założycielki wyznania. 
Nabożeństwo ma na celu rozważanie cierpień Marii Franciszki, pobudzenie refleksji, 
gdyż jak śpiewają mariawici: Ból Mateczki, Jej cierpienie; Wzrusza serce i sumienie. 
Wstęp do Żalów wprowadza w problematykę „ofiary” i podziękowania wobec Zbawi
ciela, że zesłać raczył obiecaną Pocieszycielkę, aby w przyjętej przez Siebie naturze 
ludzkiej zadośćuczyniła Sprawiedliwości Bożej straszliwą Ofiarą i Męką. Do tego dzieła 
włączany jest również abp Michał Kowalski: na cześć duchowego syna Mateczki, św. 
Michała, który wraz z Nią współcierpiał i śmierć męczeńską poniósł dla Boga. Zdaniem 
teologów felicjanowskich Mateczka jako anioł była obecna w czasie cierpień Chrystusa 
w Ogrójcu dla współudziału w Jego męce krzyżowej, stąd też w Gorzkich Żalach znala
zły się słowa: Przechodzi straszne ogrójcowe Męki; Kielich goryczy biorąc z Pana ręki; 
Ta Anielica, z miłości bez miary; Pragnie ofiary. Prócz tego jako w bólach Kościół 

66 Tamże, s. 223.
67 Tamże, s. 225.
“ Tamże, s. 226.
69 Tamże, s. 230.
70 Tamże, s. 239-241.
71 Tamże, s. 256-263.
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rodząca miała być w męce tej wielkiej na Patmos widziana. W słowach tych autor po
nownie nawiązuje do wizji św. Jana Apostoła opisanej w Księdze Apokalipsy. Arcybi
skup Kowalski napisał w roku 1931, że - jak referuje s. Beatrycze: „(...) ukazanie się 
Chrystusowi w Ogrójcu Anioła było zapowiedzią Ofiary Mateczki. «Duch Mateczki 
(...) ukazał się wtedy Panu Jezusowi i ofiarował się wypić straszny kielich goryczy (...) 
Ojciec Niebieski zgodził się, żeby ten kielich (...) wypiła Mateczka nasza i w taki spo
sób dopełniła Męki Pana Jezusa cieleśnie, jak Matka Boża Bolesna dopełniła jej pod 
krzyżem duchowo»”72 73 74. Koncepcja ta wyraża ideę współudziału Marii Franciszki Ko
złowskiej w odkupieniu.

72 Siostra M. Beatrycze, Ideologia Mariawityzmu..., DK, s. 183, podkreślenia w oryginale.
73 Brewiarzyk..., s. 351-352.
74 Por. Księga Izajasza, 45, 8.
75 Brewiarzyk..., s. 331-335.
76 List pasterski abpa Wojciechowskiego na Zmartwychwstanie Pańskie 1991 r., s. 2.

Kolejnym wyrazem boskiego kultu założycielki mariawityzmu jest pieśń śpiewana 
podczas Żalów, w której znalazły się słowa Ludu mój, ludu, com ci uczyniła; W czym 
zasmuciła lub w czym zawiniła? Jam ci przyniosła Miłosierdzie Boże; Tyś wylał na mnie 
zelżywości morze. Podobnie antyfony na uroczystość Narodzenia Najświętszej Matecz
ki13 stanowią analogię do katolickiego kultu Chrystusa: Spuśćcie Rosę, niebiosa, 
z wierzchu i obłoki niech spuszczą ze dżdżem Sprawiedliwego; niech się otworzy ziemia 
i zrodzi Zbawicielkę. Twórca tej pieśni wzorował się na katolickim Introicie (wstępie) 
mszy adwentowej: Rorate, caeli, desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry)1*. W innej 
antyfonie czytamy: Pan stworzył nowość na ziemi: mlodziuchną i niepokalaną Małżonkę 
Swoją.

Z kolei w Nowennie do Najświętszej Mateczki15 znalazła się modlitwa: Mateczko 
Najmiłosierniejsza, którą wielki Izajasz z zachwytem wysławia jako Oblubienicę, Mał
żonkę Bożą i Pociechę Jeruzalem..., a w innym miejscu: Mateczko Niepokalana, której 
posłannictwo i chwałę opiewa cała Księga Pieśni nad Pieśniami... Kolejne wezwanie 
brzmi Mateczko Najczystsza, którą Prorok Jeremiasz nazywa Świątynią Boga... Na 
zakończenie Nowenny mariawici ponownie wyrażają przekonanie o czci ze strony pro
roków wobec Mateczki i zwracają się niej, aby: oddawać Ci taką cześć, jaką Ci odda
wali Prorocy i Apostołowie, oglądając Cię w widzeniach i objawieniach. Łączę się w tej 
czci z Ezechielem Prorokiem, określającym Cię podobieństwem człowieka, ognia pro
mieniejącego tęczą oraz Duchem, łączę z Aggeuszem, głoszącym przyjście Twe, jako 
Pożądanego Ducha i z Zachariaszem, nazywającym Cię Wiekuistym Aniołem Pańskim. 
Wielbię Cię (...) ze wszystkimi Świętymi Pańskimi Starego i Nowego Testamentu, którzy 
Cię w duchu oglądali i zapowiadali Twoje chwalebne przyjście. Jednym słowem, 
w myśl zasad teologii felicjanowskiej całe Pismo Święte ma dotyczyć Marii Franciszki 
Kozłowskiej i zapowiadać Zbawicielkę, tak jak Zbawiciela. Według bowiem słów abpa 
Rafaela

„(...) obiecanym Duchem Przenajświętszym (...) jest nasza Najświętsza Mateczka. To Ją - zdaniem 
przełożonego wspólnoty i wedle jego interpretacji Ewangelii - Pan Jezus zapowiedział na Ostatniej 
Wieczerzy mówiąc o Duchu-Zbawicielce, Która dopełniając Ofiary Jego Ciała i Krwi uwielbi Go 
w Przenajświętszej Eucharystii i w tej Tajemnicy i przez Nią otworzy ludzkości drogę do jej 
zmartwychwstania. O Niej to (...) świadczyły Księgi święte, nie tylko Apokalipsa, czy Pieśń nad 
pieśniami, ale także Księga Izajasza i inne Pisma Starego i Nowego Testamentu”76.
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Felicjanowski nurt mariawityzmu charakteryzuje się ponadto licznymi pieśniami re
ligijnymi, które dotyczą osoby Marii Franciszki77: Cześć Mateczce; Do Mateczki, naszej 
Pani; Mateczce składajmy dzięki; O Mateczko, niebios Pani czy też Pełna świętości. 
Można uznać, że wszystkie te formy kultu założycielki wyznania, nabożeństwa i mo
dlitwy zostały ułożone głównie przez abpa Kowalskiego i abpa Wojciechowskiego. 
Natomiast problem recepcji nowej nauki trynitarnej i kultu Mateczki wśród wiernych 
wyznania felicjanowskiego wymagałby dodatkowych badań.

77 Brewiarzyk..., s. 410—416.
78 List pasterski abpa Wojciechowskiego na Zmartwychwstanie Pańskie 1991 r„ s. 2.

IV. Wnioski

W mariawickiej teologii felicjanowskiej dotychczasowe ujęcie nauki o Trójcy Świę
tej, przejęte od Kościoła rzymskokatolickiego, z którego historycznie wywodzi się feli- 
cjanowska wspólnota mariawicka, znajduje całkiem nowe rozumienie i w dużej mierze 
odmienne znaczenie. Osoba Marii Franciszki Kozłowskiej to już nie tylko święta nie
wiasta wybrana przez Boga dla odnowienia chrześcijaństwa (nauka z początków XX 
wieku), ale żeńskie wcielenie Ducha Świętego, dopełniającego odkupieńczą misję Syna 
Bożego, Jezusa Chrystusa. Poglądy te pozwalają uznać, że mariawityzm felicjanowski 
stanowi w istocie nowąreligię, opartą na odmiennych niż w nurcie płockim fundamen
tach doktrynalnych, a określanych w samym Felicjanowie jako pogłębienie i wypełnie
nie chrześcijaństwa w Dziele Wielkiego Miłosierdzia dla zbudowania Królestwa Bożego 
na ziemi. Przełożony denominacji felicjanowskiej powiada przecież:

„Spełniło się. Przyszła na ziemię Mateczka, Święta Parakletka, Wcielony Duch Święty. Wypełniła 
Ona Swoim przyjściem obietnicę Ojcowską i Pana Jezusa. Zrodziła nowy Kościół, nowy bo Eucha
rystyczny - Chrystusa i Jej: Małżonki Chrystusowej, Wcielonej Pocieszycielki”78.

Teolodzy felicjanowscy wywodzą pochodzenie swej religii, tego nowego Kościoła, 
bezpośrednio od Boga, który w tym nowym dziele ma dopełniać niedostatków dotych
czasowego chrześcijaństwa. W relacji do wiernych innych wyznań przełożeni wspólnoty 
uważają, że Bóg może włączyć do swego dzieła Miłosierdzia także osoby formalnie 
nienależące do grupy wiernych felicjanowskich. Jest więc formułowana nauka, którą 
można nazwać teorią „anonimowego mariawity”, którym może być każdy człowiek 
związany z Bogiem oraz bliźnimi stosunkiem łaski i miłości w zgodzie z posłaniem 
Mateczki, a który formalnie pozostaje poza ramami organizacyjnymi Felicjanowa. W ten 
sposób mariawitami felicjanowskimi, wiernymi czcicielami Boga, mogliby się stać za
równo członkowie wyznania płockiego (Bracia Płoccy), jak też chrześcijanie różnych 
denominacji, a nawet wierni innych religii. Podjęta przez abpa Kowalskiego w połowie 
lat dwudziestych idea zapisów do Księgi Żywota (ponad 40 tysięcy nazwisk zapisanych 
w księdze złożonej na ołtarzu świątyni płockiej), a więc osób mających być usprawie
dliwionymi przez Boga w obliczu zapowiadanego wtedy „końca świata”, dopuszczała 
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zgłoszenia od osób różnych wyznań i religii bez konieczności zmiany ich przynależności 
konfesyjnej7’.

Przytoczone poglądy, głoszone oficjalnie w felicjanowskim nurcie mariawityzmu, 
potwierdzają niepowtarzalną religijność tej wspólnoty, uderzają czytelnika swoistą du
chowością i radykalnymi poglądami, tak odległymi od nauczania denominacji płockiej, 
oraz przywiązaniem do nauki nieżyjących przełożonych - arcybiskupa Jana M. Michała 
Kowalskiego (zwanego św. Michałem męczennikiem) i arcykapłanki Izabelli M. Anto
niny Wiłuckiej-Kowalskiej, czczonej jako najwspanialsza po Mateczce postać niewie
ścia w Mariawityzmie, święta Arcykapłanka Izabela™. Kościół Katolicki Mariawitów 
(czyli wyznanie felicjanowskie) pozostaje środowiskiem interesującym dla badacza 
teologii chrześcijańskiej, chociaż jest ciągle niemal całkowicie nieznany, jednakże gło
szenie przez przełożonych tej wspólnoty zasad nowego ruchu religijnego o charakterze 
feministycznym doktrynalnie (kapłaństwo kobiet, wcielenie dwóch osób Boskich 
w kobiety), demokratycznym (powszechne kapłaństwo wiernych, tzw. ludowe) i mesja- 
nistycznym w sensie społecznym (idea Królestwa Bożego na ziemi) sprawia, że ten mało 
znany ruch religijny jest interesujący dla historyków idei.

“THE LITTLE MOTHER - DIVINE PARACLETESS, REDEMPTORESS OF 
THE WORLD”. NEW THEORY OF THE HOLY TRINITY WITHIN 

FELICJANOW’S MARIAVITISM

Summary

Mariavitism is a religious community founded by the nun Maria Franciszka Kozłowska (1862-1921) in 
Poland in the beginning of the 20th century. After the schizm with the Roman Catholic Church (1906), and 
especially alter the death of Maria Kozłowska (called by the Mariavites The Little Mother), the first 
mariavite archbishop, John M. Michael Kowalski (1871-1942) inUoduced several important religious 
reforms. The increased cult of Kozłowska gave rise to the inner opposition in the community and led to the 
split of the one mariavite church, which took place in 1935. In consequence of the split today there are two 
churches: Old-Catholic Mariavite Church (Plock) and Catholic Mariavite Church (Felicjanów, near Plock). 
The former came back to the Old-Catholic theology, but the Felicjanów community continued reforms and 
leachings given the by archbishop Kowalski before the second world war.

In the present paper the author demonstrates new theological theory of the Holy Trinity given by 
archbishop Kowalski and by his successor, archbishop Rafael M. Wojciechowski (born 1917), basing on 
letters, unpublished materials as well as liturgical and pastoral sources from Felicjanów. According to 
archbishop Wojciechowski, the Little Mother was an “incarnation” of the Holy Spirit (Women-Paraclet) and 
by her The Work of Great Mercy, she gave the “new redemption” called The Kingdom of God on Earth to the 
mankind. The importance of the Felicjanów theology for history of religious ideas should be more 
particularly discussed in future researches.

79 Por.: List abpa Kowalskiego z dnia 31 lipca 1924 roku, zob. szerzej: Mariawicka Myśl Narodowa, 
rocznik 1924.

80 Por.: List pasterski abpa Wojciechowskiego na Boże Narodzenie 1994 r., s. 2.
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