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SZESC PRZEMÓWIEŃ ŻAŁOBNYCH 

KS. PIOTRA RUDOWSKIEGO PLEBANA PILICHOWSKIEGO 

Liturgii pogrzebowej, spełnianej w Kościele katolickim, przez 
wieki towarzyszyła homilia, przemówienie czy słowo pożegnania. 
Różnie te formy wyglądały w różnych czasach i miejscach. Znane są w 
literaturze przemówienia żałobne z racji śmierci monarchów, 
dostojników kościelnych czy innych wielkich tego świata. Wygłaszali 
je natchnieni kaznodzieje, uczeni kapłani, pobożni zakonnicy. 
Zwyczaj ten i praktyka przetrwały do naszych czasów. Ale oprócz 
tych znanych kaznodziejów, podczas liturgii pogrzebowej przemawiali 
zwykli plebani, którym przyszło grzebać doczesne szczątki swoich 
parafian. Te przemówienia, skierowane do ludu , były zazwyczaj 
formułowane, tak mianowicie, aby słuchacze odnieśli jakąś korzyść 
moralną z wygłoszonej nauki. W ogromnej większości były to 
przemówienia, które wypowiedziane w kościele czy na cmentarzu, 
Pozostawały przez jakiś czas w pamięci żałobników, ale nigdzie nie 
były zapisywane, dlatego mało o nich wiemy. 

Zdarzało się szczególnie w XIX w. , że kapłani proszeni o 
wygłoszenie mowy żałobnej, przygotowywali ją na piśmie i tak 
opracowany tekst odczytywali w czasie ceremonii pogrzebowych, a 
egzemplarz pisany składali w archiwach parafialnych. Bywało, że 
Przemówienia te głosili tylko na terenie swojej parafii, ale 
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zapraszani przez kapłanów - sąsiadów bądź rodzinę zmarłego głosili 
mowy pogrzebowe także na terenie innych parafii. 

W Archiwum Diecezjalnym w Płocku niewiele jest materiałów 
kaznodziejskich, dotyczących tego rodzaju przemówień. Można je 
spotkać rozproszone w różnych zespołach akt. Przykładem tego jest 
sześć kazart wygłoszonych w latach 1819-1827 przez ks. Piotra 
Rudowskiego , plebana pi 1ichowskiego w dekanacie bodzanowskim. 
Przemówienia te zostały zapisane w księgach metrykalnych parafii 
Pilichowo. Księga urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1817-1823, 
mająca wymiary foliału 315 x 208 mm, zawiera na kartach 10-16 wpis 
sześciu kazart, jakie wygłosił podczas różnych pogrzebów ks. P. 
Rudowski. Wszystkie wygłosił poza swoją parafią: dwa w parafii 
Skołatowo, 2 w parafii Daniszewo oraz po jednym w Zukowie i 
Bodzanowie. Przemawiał na pogrzebach dziedziców, księdza oraz z 
okazji śmierci cara Aleksandra I. Widocznie uchodził za lepszego 
kaznodzieję w okolicy, skoro był zapraszany na takie uroczystości. 

Czytając poszczególne przemówienia, stwierdzamy, że kaznodzie-
ja w tych mowach na pierwszym miejscu stawiał prawdę dotyczącą 
konieczności śmierci, a więc problem przemijania, wyrażając to w 
słowach, że życie jest jakby gościrtcem podróżnym "w którym jedni 
drugim wywczasu i popasu ustępują", bowiem życie jest tylko wstępem 
do wieczności. Tym, co pozostaje po życiu ziemskim człowieka, jest 
cnota utrwalona w miłej u współczesnych i potomnych pamięci oraz 
zapłata u Boga. Mądrość życiowa przejawia się u człowieka wtedy, 
kiedy potrafi ułożyć sobie życie ziemskie zgodnie z zasadami wiary. 
Zwykle kaznodzieja starał się potwierdzić to odpowiednimi cytatami 
z Pisma św. 

Elementem, który zwykle występował pod koniec przemówienia, 
było podziękowanie jakie wypowiadał w imieniu zmarłego "skrzepłemi 
usty" kaznodzieja wszystkim uczestnikom ceremonii 
pogrzebowych. Przemówienia te są stosunkowo krótkie i niezbyt 
rzewne, być może poprzedzały je, jak to można wywnioskować z 
niektórych tekstów, inne przemówienia bardziej wylewne i bardziej 
obfite w elementy osobiste, dotyczące zmarłego czy rodziny. Od tej 
formy odbiega jedno przemówienie ks. Rudowskiego, wygłoszone z 
okazji żmierci cara Aleksandra I. Śmierć tę określił kaznodzieja 
jako klęskę i cios dla Rosji i Polski, porównując monarchę do 
Aleksandra Wielkiego i Karola XII oraz wychwalając jego cnoty. Jako 
przykład tego powołał się kaznodzieja na wypadki wojny 1812 r. . 
kiedy to zwycięskie wojska rosyjskie, przechodząc przez nasz Kraj. 
okazały przykład karności i porządku, nie wyrządzając nikomu 
krzywdy, bowiem dewiza cara było: "nie łzy wyciskać, lecz je 
ocierać". Szczytem zaś wspaniałomyślności cara było utworzenie na 
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Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego, co sprawiło, że Naród żył 
bezpiecznie i dostatnio. Przemówienie zakortczył kaznodzieja słowami 
życzert, aby Bóg tę stratę- związaną ze śmiercią Aleksandra I 
wynagrodził w osobie nowego monarchy Mikołaja I, "iżbyśmy pod 
słodkim jego panowaniem tych samych swobód i praw uczestnikami 
byli". Trudno powiedzieć, jak przyjęte zostało przez słuchaczy 
takie przemówienie w kościele, wydaje się jednak, że było ono zbyt 
jaskrawym panegirykiem. Poniżej podajemy pełny tekst sześciu 
wspomnianych przemówień. 

Przypisy 

1. Ks. Piotr Rudowski urodził się 11 lutego 1779 r. w Betkowie w 
parafii Drobin. Kształcił się w szkołach żuromirtskich u ojców 
reformatów, potem w Seminarium Duchownym Płockim, do którego 
wstąpił 2 stycznia 1806 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1808 r. 
Był 3 lata wikariuszem w Drobinie, następnie 2 lata wikarym w 
Dobrzykowie, zaś w 1813 r. otrzymał w komendę parafię Pilichowo w 
dekanacie bodzanowskim, a w 1816 roku został jej proboszczem. Zmarł 
w 1835 roku. 
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1. 
[Mowa pogrzebowa wypowiedziana w Skołatowie nad grobem 
śp. Stanisława Siekluckiego dziedzica z Siekluk] 

[ 11v] Mowa pogrzebowa nad grobem miana w Skołatowie 1819 roku. 

Ecce nunc in pulvere dormiam Job. Cap. 7. 
Oto teraz w prochu spoczywać będę. 

Żałobni słuchacze! Taki jest koniec każdego Śmiertelnego człowieka, 
że żyjąc by najdłuższe lata, koniecznie musi umierać i w ziemi z 
prochami szukać spoczynku. [12] Ta prawda tak jest pewna, że jej 
ledwie niecodziennych doznawamy skutków. Oto właśnie świeży 
przykład tej prawdy widziemy spełniony na osobie śp. W. Stanisława 
Siekluckiego, który acz już stoi nad tą przepaścią, do której my 
wszyscy dążemy i stanąć nad nią musiemy. 

Nim jednak te szanowne zwłoki w loch spuściemy, nim je z 
prochami zmieszamy, pozwolicie Szanowni słuchacze, ażebym w 
krótkości przebiegłszy życie zmarłego dał wam stosowną do podobnego 
życia przestrogę i naukę. Wszakże nie tylko tem celem 
zgromadziliście się na ten żałobny obrządek, ażebyście przez wasze 
modły i westchnienia przyśpieszyli duszy zmarłego ratunek oraz 
dopełnili jednego z miłosiernych uczynków, sepelire mortuos 
pogrześć umarłych, ale też żebyście stąd i dla siebie odbierali 
naukę, która przy takiem obrządku najskuteczniejsze czynić zwykła i 
powinna wrażenie. 

W. Stanisław Sieklucki, którego skrzepłe zwłoki nad tym grobem 
wystawione widzicie, odebrawszy od swych rodziców nie tylko pełnych 
religii, ale i urodzenia znakomitych jako najdroższy klejnot życia, 
od samej młodości będąc wychowany w bojaźni Boga, a zostawszy 
najpierwszemi napojony maksymami co winien Bogu i bliźniemu; w 
późniejszem wieku, gdzie się rozwija poznanie i rozum, wziął te 
maksymy za regułę życia swojego i tych do ostatniego oddechu 
momentu przestrzegał. Żadne przeciwności zmieszać jego spokojności 
nie potrafiły, bo wiedział, znał i uważał, że to życie doczesne 
jest krótkie i przemijające, dlatego obojętnym okiem na wszystko i 
na samą śmierć poglądał oraz zdawał się wesoło [12v] w swym sercu z 
Jobem sprawiedliwym odzywać do Boga "Vocabis me et ego respondebo 
Tibi" - zawołasz mnie Panie a będę Ci posłuszny". Te cnoty wziął z 
sobą do grobu, które będą wynagrodzeniem dla duszy jego w przyszłej 
wieczności. Otóż żałobni słuchacze macie w krótkości wystawiony rys 
cnotliwego życia śp. W. Stanisława Siekluckiego. Starajmyż sie 
podobnież cnotliwe życie prowadzić, choćmy drogą przykazań Boskich, 
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a śmierć, która nas nigdy chybić nie może, nie będzie dla nas 
straszną, owszem czyste i spokojne mając sumienie, obojętnym okiem 
spoglądać na nią będziemy. 

Otóż macie żałobni słuchacze i dla siebie krótką naukę jak się 
macie do wiecznego nieśmiertelnego życia sposobić. A gdy już te 
śmiertelne zwłoki mają być do grobu wtrącone niech mi wolno będzie 
lubo skrzepłemi usty zmarłego złożyć wam Goście Szanowni ostatnie 
podziękowanie za tę religijną posługę. Nie chcę dotykać serca 
waszego spokrewnieni i spowinowaceni, bo znam jak są czułe krwi 
związki, dzięki wam za wszystkie dowody przyjaźni, ludzkości i 
przywiązania któreście mu świadczyli za życia, a okazujecie po 
śmierci. Wam wszystkim zgromadzonym dziękuję żeście nie żałowali 
fatygi zasełając wasze modły do Boga będzie liczył kroki wasze 
przed Bogiem. Już więc nadchodzi moment, gdzie zmarły W. Sieklucki 
zniknie z oczu naszych, niechże przynajmniej zostanie w pamięci 
naszej i owszem i teraz jeszcze ze duszę jego westchniejmy do Boga 
mówiąc "Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość 
wiekuista niech świeci na wieki". Amen. 

2. 
[Mowa pogrzebowa wypowiedziana w Zukowie nad grobem 
Wojciecha Sulirtskiego] 

[15] Mowa żałobna miana w Poświętnem Żukowskim 1820 roku. 

"Vadam et non revertar". Job. cap. 10. 
"Pójdę i nawrócę się ". 

Te słowa Pisma św. nie tylko do zmarłego JPana Wojciecha 
Sulińskiego, ale i do was wszystkich jeszcze żyjących, a 
szczególnie na ten żałobny obrządek zgromadzonych słusznie 
zastosowane byćc mo ą. Bo im bliżej przypatrujemy się śmierci 
wypadkom, tem bardziej przekonywamy się o krótkości i znikomości 
życia ludzkiego. Odgłos dzwonów, który codziennie słyszemy, groby 
umarłych, po których często chodziemy, zmiany famili i domów, które 
widziemy, modlitwy za umarłych, które czyniemy, to wszystko to 
przypomina nam i przekonywa nas, że w porządku ludzkiej natury 
wszyscy prędzej czy później umrzeć i w progach wieczności inne 
życie - a to nieśmiertelne - rozpocząć musiemy. 0 tem nas 
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przestrzega w swych listach święty Paweł Apostoł, że nie mamy tu 
stałego mieszkania, ale przyszłego szukamy i inne liczne tym 
podobne w Piśmie św. znajdujemy ślady. 

Tak więc żałobni słuchacze! Ze jak jest pewne, że umrzeć 
musimy, tak również i to nieomylna prawda, że życie nieśmiertelne 
rozpoczniemy po śmierci, bo o tem nas wiara i religia przekonywają. 
A jak równie pewna, że cnota wynagrodzoną bywa w przyszłości, tak i 
to nieomylna, że występek nie ujdzie kary po śmierci. Sprawiedliwy 
przeto i jasny dla nas wypada wniosek, że zgromadzając się na 
podobne żałobne [15v] obrządki, nie tylko w pomoc duszom zmarłym 
przychodzić winniśmy, ale i dla nas samych bardzo potrzebną i ważną 
stąd czerpać naukę. Ja już zwracam mowę moją do Sp. JPana Wojciecha 
Sulirtskiego, który jako prawowiernik katolicki wychowany będąc na 
łonie religii katolickiej, jej w całem swem życiu przestrzegając i 
podług niej urządzając swe życie, opatrzony sakramentami świętemi 
na jej łonie to doczesne życie zakończył, a wieczne rozpoczął, a 
nam żyjącym zostawił przestrogę i naukę, jak żyć powinniśmy. Otóż 
jest com z okoliczności dzisiejszego żałobnego obrządku w krótkości 
zamierzył powiedzieć. 

Nie wypada mi jednak powszechnego odstąpić zwyczaju, owszem, 
muszę wam lubo już skrzepłemi usty zmarłego wszystkim tu 
zgromadzonym za tę religijną, a dla niego ostatnią, podziękować 
posługę. Oto spod wieka tej trumny pierwszy głos wznosi do ciebie 
Wielmożny Mości Księże dziekanie, proboszczu tutejszej parafii i 
tkliwemi przeze mnie przemawia słowy. "Zamierzyłem sobie przepędzić 
życie przy mym bracie, a poprzedniku twoim, i przy nim głowę moja 
położyć. Niestety, śmierć go wcześnie zabrała. On mi był bratem, 
ale Ty lubo dla obcego i w niczem ci nieużytecznego okazałeś się 
ojcem. Przyjaźń, którą z mym bratem połączeni byliście tem 
postępkiem, który mi okazywałeś i okazujesz po śmierci, dowodzi, że 
była prawdziwą, kiedy szanujesz nawet przyjaciela twego popioły-
Niech Najwyższy Bóg powszechny i Miłosierny nas wszystkich Ojciec 
zlewa na Ciebie wszelkie swoje błogosławieństwa". Dziękuję i wam 
wszystkim tu zgromadzonym za tę ostatnią [16] religijną posługę i 
prosi o westchnienie za jego duszę do Boga, czego mu nie odmawiaj-
my, mówiąc: "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość 
wiekuista niech mu świeci na wieki". Amen. 
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3. 
[Mowa pogrzebowa wypowiedziana w kościele w Daniszewie 
4 kwietnia 1826 r. przez plebana pi 1ichowskiego Piotra 
Rudowskiego z racji Śmierci cara Aleksandra I, króla 

polskiego] 

[11] Mowa miana w kościele daniszewskim na wiekopomną pamięć 
Najjaśniejszego Aleksandra I-go cesarza Wszech Rosji Króla 
Polskiego dnia 4-go kwietnia 1826 roku przez księdza Piotra 
Rudowskiego plebana pi 1ichowskiego. 

"Et erimus nos quoque sicut omnes gentes, et judicabit nos Rex 
Noster". Regnum cap. 8. 

"I my będziemy jako inne narody, i będzie nami rządził król 
nasz". Są słowa Pisma św. zapisane w pierwszych księgach 
Królewskich w rozdziale 8. 

Jak szczęśliwy ten naród, który pod rządem dobrego i mądrego 
monarchy zostaje, tak zgon i strata tak dostojnej osoby nie jest 
już dotkliwą dla serc poddanych uważaną być może, owszem między 
klęski liczyć się powinna. 

Tę klęskę i cios dotkliwy poniosła Rosja i naród nasz Polski 
przez zgon Najjaśniejszego Aleksandra cesarza wszech Rosji Króla 
Polskiego. Dostojny ten monarcha jeszcze przy schyłku roku zeszłego 
to doczesne życie w wieczne zamienił, a całe Królestwo Polskie w 
dniu dzisiejszym przy żałobnych nabożeństwach cnotom swego monarchy 
ostatnią cześć, hołd i pamięć oddaje. Przebieżmy tylko w krótkości 
historię życia i panowania tego dobrego monarchy, a bliżej o jego 
czynach i cnotach zdołamy się przekonać. 

Jeżeli nam wielkich i bitnych monarchów wskazuje historia, 
jakiemi byli Aleksander Wielki i Karol XII i inni, tak w wiekach 
dawniejszych, jako też i w niezbyt od nas oddalonych czasach, ci 
wszyscy nie mając na celu dobra i szczęścia swego ludzi, lecz z 
krzywdą i łupieżstwem inne niesłusznie napadając narody chcieli 
rozprzestrzenić swych partstw granice y wielkiemi na pozór czyny 
unieśmiertelnić swe imię, gdy tem czasem zbyt ufni szczęściu 
swojemu przy polityce źle wyrachowanej w pośród złorzeczert [10v] 
ludów smutny koniec i upadek haniebny znaleźli. 

Inne cale zamiary, inna polityka powodowały sercem wiekopomnej 
Pamięci Najjaśniejszego Aleksandra cesarza Wszech Rosji Królestwa 
Polskiego. Będąc on w Europie najpotężniejszym monarchą nie chciał 
Przecież niesłusznie inne nachodzić narody. Ile zaś razy widział 
być napadniętym, tele razy siłą siłę odpierał. Ostatnia kampania 
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1812 roku, kiedy niemal od wojsk całej Europy widział kraj swój 
napadniętym i zagrożonym, czyi iż i wielkiego polityka i mądrego 
monarchy i biegłego wojownika, i łaskawego dobroczyńcy nie okazał 
dowodów? Wojska nasze, jako sprzymierzone wówczas z wojskiem 
francuskim, walczyły w narodzie z jego wojskami. W pośród 
niepewnych z obu stron nadziei, los na stronę wojsk rosyjskich 
rozstrzygniętym został, a pozostałe wojsk najezdnych szczątki w 
ucieczce ocalenia szukały. Wówczas mówię wojska rosyjskie aż pod 
samą stolicę Francji, alboż w czasie przechodu przez nasz kraj nie 
okazały najprzykładniejszej karności i porządku? którym żadne z 
sprzymierzonych nie wyrównało. I nie jest to rzadki geniusz 
łaskawego dobroczyńcy i biegłego polityka? Umiał być wielkim i 
wspaniałym i był nim w istocie, bo znał to i wiedział, że nie ten 
jest wielkim i mężnym kto łzy z oczu wyciska, lecz kto je ociera. 
Nie ten wielki, który napada narody, lecz ten, który napadnięty 
mścić się nie umie. Nie ten wielki, który krzywd sobie wyrządzonych 
pamiętny, lecz ten, który krzywdy łaskami i dobroczynnością 
nagradza. Sama Francja nie zaprzeczyła mu wielkiego i wspaniałego 
monarchy imienia. [11] Nie dosyć na tym, Kongres Wiedeński po 
ukończonej tej pamiętnej w wiekach kampanii zajął się ustaleniem 
trwałego w Europie pokoju. Któż się mógł spodziewać albo pomyśleć, 
ażeby nasz kraj tak smutne przeszedłszy koleje mógł być 
niezapomnianym? a przecież wspaniałomyślność Najjaśniejszego 
Aleksandra postawiła go w rzędzie mocarstw europejskich, nadała mu 
ustawą konstytucyjną byt polityczny i sam cesarz Aleksander ogłosił 
się Królem naszym, iżbyśmy pod rządem i opieką tak wielkiego i 
potężnego monarchy od napadów somsiedzkich byli wolnemi i 
spokojnemi. Jeszcze nie dosyć na tem. Dążność tego monarchy ku 
uszczęśliwieniu ludów dalej sięgała. Kongres Opawski i Weroński 
położył tamę krwi rozlewowi i przez skojarzone między monarchami 
Święte Przymierze pozwolił ludom odetchnąć i zakosztować owoców 
miłego pokoju. Alboż już od lat kilku nie cieszymy się tym miłem 
spokojności wytchnieniem? alboż miasta nasze w porządku i 
wzniosłości niedochodzą równi z zagranicznemi? alboż ludność przez 
mądrą ustawę o wojskowości nie jest powiększoną? Alboż rękodzielnie 
i fabryki, w które był skąpy nasz kraj nie zakwitły? Wszystko to 
było dziełem przezornego i mądrego naszego monarchy. Niestety! 
Smierćc go spośród nas zawcześnie wyrwała, którego ojcowska [llvl 
opieka nad nami bezustannie czuwała. Czujemy mocno tę stratę. Czuje 
ją i cała Europa. 

Słabe jest pióro moje i usta odmalowaćc prawdziwy obraz czynów 
i cnót zmarłego tego dostojnego monarchy. Doskonalsze pióro 
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skreślić one potrafi, a historia ówczesnym i następnym pokoleniom 
rzadki jego geniusz wskaże. 

Prośmy przeto Boga zastępów, iżby stratę tak wielką naszego 
monarchy wynagrodził nam w jego następcy Najjaśniejszym Mikołaju I 
cesarzu Wszech Rosji Królu Polskim, iżbyśmy pod słodkim jego 
panowaniem tych samych swobód i praw uczestnikami byli, które nam 
poprzednik jego zapewnił wszakże sam łaskawie w swojej odezwie 
wyrzec raczył, ż żadnej odmiany w nich nie dopuści i takowe 
święcie szanować będzie. Amen. 

4. 
[Mowa pogrzebowa wypowiedziana w kościele parafialnym w 
Skołatowie przy zwłokach śp. Józefa Pepłowskiego] 

Przy wprowadzeniu w Skołatowie do kościoła miana 1826 r. 

"Non revertetur homo in domum suam, sed ibit in domum 
aeternitatis suae". 

"Nie powróci więcej człowiek do domu swego, ale pójdzie do 
domu wieczności" - są słowa Pisma św. 

Chobyśmy żadnego nie mieli przekonania z bardzo wielu miejsc 
Pisma św. w tem naszem życiu śmiertelnem zacni słuchacze, 
przeświadczeni jednak jesteśmy i być powinniśmy, że świat ten, na 
którym żyjemy krótkim dla nas i doczesnym jest tylko mieszkaniem. 
Jest on jakoby dla podróżnych gościniec, w którem jedni drugim 
wywczasu i popasu ustępują. Jest jakoby mo ze burzliwe, po którym 
żeglując rychlej czy później miotani falami rozbijami się. Majątki, 
które dzierżemy, domy, które zamieszkiwamy w krótkim bardzo czasu 
zakresie przechodzą w ręce następców, a pamięć ich przodków ledwie 
nie z półwiekiem zatartą w myśli naszej zostaje. 

[14v] Tak jest żałobni słuchacze, nie mamy tu stałego 
Mieszkania, ale do innej ojczyzny dążemy. Człowiek, gdy umrze nie 
powróci więcej do domu swego, ale pójdzie do domu wieczności. Dom 
naszej wieczności jest przyszły żywot, który nam wiara i religia 
zapewnia, a o którem najciemniejsze nawet narody żadnej nie mając i 
nie znając wiary i religii z samego tylko wewnętrznego przekonania 
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czynią sobie nadzieję. Przysionek czyli wstęp do wieczności jest 
Kościół - Matka nasza, do której łona jako dzieci tulemy się po 
śmierci. Ona nas jako za życia czyni uczestnikami wszelkich 
posiłków duchownych, tak równie i po śmierci ciałom naszym nie 
odmawia spoczynku, a przez błagalne ofiary mszy św. i modły ludów 
duszom naszym przyśpiesza ratunku. 

Z tego więc com dotąd w krótkości powiedział wypada dla nas 
nauka, iż zgromadzając się na żałobne obowiązki powinniśmy 
pamiętać, że koniecznie umrzeć musiemy i nie powrócimy więcej do 
domów naszych doczesnych, lecz pójdziemy do domu wieczności, boć 
świeży przed oczyma naszemi przedstawia się widok, że śp. W. Józe 
Pepłowski jasny tej prawdy i oczywisty okazał nam dowód. Opuścił 
dom, familię, krewnych, przyjaciół i domowych, a wszedł w progi 
wieczności. Tu, jako owieczka tej parafii przyszedł do swojej 
owczarni, ażeby gdzie za życia uczęszczał, tam miał i po śmierci 
dla swojej duszy posiłki, a dla ciała spoczynek. 

Wdzięczność wam Szanowni Goście na ten smutny zgromadzonym 
obrządek od familii zmarłego. Wiara i religia oraz upowszechniony 
zwyczaj chrześcijański powodowały was do tego. Stosunki somsiedzkie 
i przyjacielskie jasnom są dowodem ileście umieli cenić zmarłego za 
życia, kiedy po śmierci jego nawet szanujecie popioły. Ponieważ 
jeszcze westchnienia i modły wasze za dusze jego mówiąc "Wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci 
na wieki. Amen". 

5. 
[Mowa pogrzebowa wypowiedziana w Daniszewie przy zwłokach śp. 
Tomasza Szawłowskiego, dziedzica w Nadułkach i Głażewie.] 

W daniszewie miana 1827 roku. 

"Sam mi tylko pozostaje grób".Job. cap. 17. 
Oto jest widok żałobni słuchacze, który kortczy całą wielkość 

śmiertelności naszej. Tu jest cel krótkiej życia naszego 
pielhrzymki; tu jest meta, u której wszyscy stanąć musiemy. W tein 
grobie młodość i czerstwość zdrowia, dostatki i uroda, talenta i 
rozum, wysokość urodzenia równie jak prostota i nędza z prochami 
ziemi zmieszane zostaną.Jak rzeki do morza, tak i my wszyscy 
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niecofnionem pędem zbliżamy się do grobu. Wszystko czas psuje, 
obala i niszczy, wszystkich nas prędzej czy później dowolna czasu 
ręka popchnie do grobu i garstką ziemi przysypani będziemy. Cnota 
tylko sama wieki przeżyje, ta w miłej u współżyjących pozostanie 
pamięci, tej czas śmierci zniszczyć nie potrafi. 

Szanowne szczątki śp. W. Tomasza Szawłowskiego, które duch 
przed kilka dniami ożywiał; ty to szanowny mężu stanąłeś już u 
swego celu, ty nam tu dajesz naukę i przestrogę jak żyć trzeba, aby 
zasłużyć na [14] prawdziwą nieśmiertelność w życiu i w zgonie. Już 
wkrótce ręka zgromadzonych gości i przyjaciół twoje zwłoki ziemią 
przysypie. 

Nie chcę nic przeto wspominać i powtarzać, bo już w 
poprzednich mowach twego życia religijnego i towarzyskiego słuszne 
odebrałeś zalety. Postępuj więc w progi wieczności oczekując 
powszechnego ciał ludzkich wskrzeszenia, my zaś wszyscy tu 
zgromadzeni dla oddania zmarłemu osobnej religijnej i 
przyjacielskiej posługi, nim te szanowne szczątki przysypiemy 
prochami ziemi przyspieszając duszy jego ratunek, westchniejmy 
jeszcze do Boga i mówmy "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a 
Światłość wiekuista niech mu świeci na wieki". 

6. 

[Mowa wypowiedziana w kościele parafialnym w Bodzanowie na 
pogrzebie ks. Karola Mireckiego plebana bodzanowskiego] 

[13] Mowa nad grobem śp. Karola Mireckiego miana w Bodzanowie 
w roku 1827. 

Ece nunc in pulvere dormiam. Job. Cap. 7. 
Oto teraz w prochu spoczywać będę. 
Oto jest meta, u której wszyscy stanąć muszą koniecznie, oto 

jest miejsce, które każdy z śmiertelnych zalegnie, oto jest 
Przeznaczenie, które nikogo chybić nie może. Bogactwa i honory, 
Talenta i rozum, młodość i czerstwość zdrowia w tem tu grobowcu 
łożone zostaną, krótką ledwie po sobie zostawiwszy pamiątkę. 
Czystko zgoła czas niszczy i obala, wszystko dowolna czasu ręka 
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wtrąca do grobu, wszystko się o tą skałę rozbija; cnota tylko sama 
unieśmiertelnia człowieka w tern życiu i przyszłem. Tą wieki wiekom 
podając w niezatartej pamięci pozostają w pośród żyjących. Tej czas 
śmierci zniszczyć nie zdoła. 

Tak jest żałobni słuchacze! Zabiegi, które czyniemy, projekta, 
które układamy na przyszłość, majątek, który zgromadzony troskliwie 
- wszystko w tem grobowcu zalegnie. Wszystko śmiać się i natrząsać 
będzie z mylnej dni naszych rachuby. Wszystko z prochami ziemi 
zmieszane zostanie, ecce nunc in pulvere dormiam, bo Pismo św. mówi, 
że nie powróci nigdy człowiek do domu swego, ani go więcej pozna 
miejsce jego non revertetur ultra homo in domum suam neque cognocet 
cum amplius locus eius. 0 gdybyśmy gruntownie zastanowić się 
chcieli nad krótkością dni życia naszego, o gdyby każdy odgłos 
śmierci przypominał nam znikomość i zmienność losu naszego; o gdyby 
mówię potomność podobnym smutnym obrządkiem wpajała w pamięć naszą, 
że wszystko z prochami ziemi zmieszane zostanie, staralibyśmy się 
zapewne tak życie urządzić, ażeby unieśmiertelnić swe imię doczesne 
i wiecznie. I dotąd krótka nauka i przestroga dla nas jeszcze 
żyjących [13v] okoliczność zaś miejsca tego. Ten to kończący się 
smutny obrządek za duszę śp. WJ księdza Karola Mireckiego 
proboszcza tutejszej parafii wkłada na mnie obowiązek, iż gdy już w 
poprzedniej mowie rys życia tego szanownego kapłana został 
skreślonem, ażebym lubo już skrzepłemi usty jego przy tem 
spuszczeniu ciała do grobu złożył wam wszystkim tu przytomnym 
pożegnanie ostatnie. Szanowni Bracia Kapłani - żegna was wspólny 
niegdyś nas wszystkich w tem dekanacie konfrater. Zegna cię 
tutejsza parafio wasz pasterz jako swoje owieczki i zdaje się słowy 
Pawła świętego odzywać, iż już więcej oblicza mego oglądać nie 
będziecie: "non videbitis amplius faciem meam". I gdy już na tem 
kortczę mowę moją wy, Szanowni Kapłani kończcie również rozpoczęta 
pienia żałobne. 


