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Do dziś uchodzi za jednego z najwybitniejszych rządców diecezji wrocławskiej, który 
w krótkim czasie uczynił dla niej wiele dobrego. Żył skromnie i nie lubił godności 
kościelnych, wielokrotnie odmawiając ich przyjęcia. Gdy wybrano go biskupem 
wrocławskim, to sam papież i król pruski musieli go prosić, by przyjął sakrę biskupią 
i objął biskupstwo wrocławskie. Melchior von Diepenbrock. Dokładnie 175 lat 
temu – 27 lipca 1845 r. – odbył się jego ingres do katedry św. Jana Chrzciciela na 
Ostrowie Tumskim. Kim był i jakie ślady jego działalności są widoczne do dziś? Jak 

doprowadzono do tego, że mimo niechęci objął diecezję?

27 lipCa 
Człowiek nowych czasów  

– kard. Melchior von Diepenbrock

WROCŁaWSKiE HiSTORiE 

Melchior miał 20 lat, gdy pewna mistyczka  

i stygmatyczka, której podczas ich spotkania 

zaczęły krwawić stygmaty, powiedziała mu  

w następstwie doznanej wizji, że jest „człowie-
kiem wybranym i narzędziem w ręku Boga”. Nic 

wtedy nie zapowiadało, że Kinga, późniejsza 

błogosławiona, miała rację, Melchior był bo- 

wiem krnąbrnym młodzieńcem, który trudności 

wychowawcze sprawiał już za młodu. Urodził 

się 9 stycznia 1798 r. w Bocholt w Westfalii 

w zamożnej rodzinie, która szlachecki tytuł 

otrzymała za odwagę i waleczność w czasie 

wypraw krzyżowych, lecz po wojnie 30-letniej 

zaprzestała używania tytułu szlacheckiego. Był  

trudnym dzieckiem i nie umiał dostosować się  

do szkolnych rygorów. Był wybuchowy i nie-

zdyscyplinowany, cechowała go również nad-

mierna brawura. Miał problemy z ukończeniem 

szkoły, a z wojska wydalono go z nieznanych 

przyczyn, przez co najpierw w nerwach podarł 

mundur i połamał szpadę, a potem myślał o sa- 

mobójstwie.

Przełom w jego życiu nastąpił, gdy miał 20 lat 

i poznał wybitnego teologa ks. Jana Michała 

Sailera, który wkrótce został jego kierowni- 

kiem duchowym, nauczycielem i przyjacielem.  

To razem z nim odwiedził stygmatyczkę i po  

usłyszanych od niej słowach zaczął myśleć  

o kapłaństwie. 27 grudnia 1823 r. przyjął świę- 

cenia kapłańskie. Z krnąbrnego młodzieńca stał  

się spokojnym i zrównoważonym duchownym,  

zgłębiającym dzieła mistyki chrześcijańskiej.  

Ponieważ w młodości poznał kilka języków, to  

zajął się tłumaczeniem dzieł i biografii misty- 

ków, ujawniając przy tym duży talent literacki.  
Kardynał Melchior von Diepenbrock – biskup diecezji wrocławskiej  

w latach 1845–1853, fot. domena publiczna 
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Dzieła te stały się podstawą do przyznania mu  

po latach dwóch doktoratów honoris causa, 

które otrzymał niemal w tym samym czasie 

– w kwietniu 1845 r. Jeden przyznał mu Uni-

wersytet Monachijski, a drugi – Wydział Teolo-

gii Katolickiej Uniwersytetu we Wrocławiu.

Ksiądz Diepenbrock szybko dał się poznać nie  

tylko jako tłumacz, ale i dobry kaznodzieja oraz  

sprawny organizator. Miał opinię utalentowa-

nego, pełnego „głębokiej wiedzy, dobroci, pra-
wowierności, niewzruszonej stałości w obronie 
praw Kościoła i przestrzegania dyscypliny” – jak  

pisze jego biograf, ks. Józef Mandziuk. W 1829 r.  

został sekretarzem biskupa Seilera w diecezji  

ratyzbońskiej. To on „myślał i pisał” za biskupa,  

dlatego nie dziwi fakt, że szybko pojawiły się  

propozycje awansów, on jednak był powścią-

gliwy w przyjmowaniu wszelkich godności koś- 

cielnych. Dwukrotnie wysuwano jego kandy-

daturę na urząd biskupa, najpierw w Kolonii, 

potem we Wrocławiu, on jednak każdorazowo 

odmawiał. Odmówił też bycia biskupem Spiry  

i proboszczem katedry kolońskiej. 

Jak się okazało, do Wrocławia i tak wkrótce 

trafił, choć robił, co mógł, by tego uniknąć.  

W 1844 r., po śmierci biskupa wrocławskiego 

Josepha Knauera, Diepenbrock pojawił się jako 

kandydat do objęcia biskupstwa we Wrocławiu. 

Jako jedyny miał największe poparcie króla.  

W dniu elekcji, która odbyła się 15 stycznia 

1845 r. w katedrze, spośród kilkunastu kan-

dydatów to Diepenbrock otrzymał najwięcej 

głosów. Gdy do Ratyzbony udała się delegacja, 

by poinformować go o wyborze i prosić o przy-

jęcie wyboru, ten już o wszystkim wiedział 

m.in. z listu od wrocławskich urszulanek. Nie 

wiedział, co robić, wahał się i radził przyjaciół. 

Wiele osób pracowało nad przekonaniem elek- 

ta do przyjęcia wyboru. Ten jednak ostatecznie 

kategorycznie odmówił, ponieważ jak twierdził 

„wewnętrznie nie jest przekonany do powołania 
na stolicę biskupią”. Zasłaniał się przy tym sła- 

bym zdrowiem. Wolał prowadzić życie w ukry-

ciu, bez jakichkolwiek godności. W sprawę 

objęcia przez niego biskupstwa wrocławskiego 

zaangażował się osobiście król pruski Fryderyk 

Wilhelm IV, wysyłając do Diepenbrocka swoje- 

go posłańca. Ten zadał mu pytanie: czy odmówi 

przyjęcia wyboru, jeśli go o to poprosi sam pa- 

pież? Przyparty do muru Diepnebrock powie-

dział, że tylko papieżowi się nie sprzeciwi. Nie 

przypuszczał  chyba przy tym, że sam papież  

Grzegorz XVI zobliguje go do przyjęcia urzędu, 

pisząc za pośrednictwem nuncjusza, że „Stolica 
Apostolska życzy sobie objęcia przezeń biskup-
stwa wrocławskiego”. Diepenbrock wobec takie- 

go obrotu sprawy nadal pozostawał nieugięty 

i odpisał nuncjuszowi, że obejmie biskupstwo 

wrocławskie, ale jedynie na wyraźne polecenie 

papieża. Wkrótce otrzymał list Rzymu z papie-

ską prośbą o przyjęcie urzędu. Tym razem już  

nie odmówił. „Starania nie były daremne i przy-
niosły obfite owoce dla dobra Kościoła śląskiego” 

– pisze ks. Mandziuk.

Diecezja wrocławska – jedna z największych 

w ówczesnym świecie katolickim i borykająca 

się z wieloma problemami – czekała z nie-

cierpliwością na nowego biskupa. Święcenia 

biskupie Diepenbrock przyjął w katedrze sal- 

zburskiej 8 kwietnia 1845 r. Zgodnie z jego 

życzeniem uroczystość była prosta i bardzo 

skromna. Po pożegnaniu z Ratyzboną wyruszył 

w drogę do Wrocławia i na granicy swojej 

diecezji stanął 14 sierpnia 1845 r. Choć wierni 

nie znali swojego nowego biskupa, to wszędzie 

ciepło i entuzjastycznie go witali, dlatego jak 

twierdzą znawcy tematu, im bliżej Wrocławia, 

tym jego podróż bardziej przypominała trium-

falny pochód. We Wrocławiu oczekiwały na 

niego tłumy wiernych pragnących poznać swo-

jego nowego biskupa. 

W niedzielę 27 lipca 1845 r. Ostrów Tumski za- 

pełnił się zarówno wiernymi, jak duchowień-

stwem przybyłym na uroczysty ingres nowego 

biskupa wrocławskiego. Katolicy wrocławscy 

pokochali Diepenbrocka już od pierwszej chwi- 

li po tym, gdy wygłosił do nich swoje słowa, 

które na wielu zrobiły ogromne wrażenie. 
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Swój urząd pełnił siedem i pół roku i w tym 

czasie, dał się poznać jako bardzo dobry rządca  

wrocławskiej diecezji. Jego biograf, ks. Man- 

dziuk, określił go mianem „człowieka nowych 
czasów” i „ozdoby diecezji wrocławskiej w XIX w”.  

Dzięki jego postawie nastąpiło odrodzenia ży- 

cia religijnego na Śląsku. 

Biskup Diepenbrock angażował się w wiele  

spraw, ale szczególnie bliska była mu kwestia 

języka polskiego na Górnym Śląsku. Starał się 

zapewnić należyte miejsce w duszpasterstwie 

językowi polskiemu, choć styl pobożności Pola- 

ków – w tym pieśni, pielgrzymki i nabożeństwa  

w języku ojczystym – uważał za dość specy-

ficzny, ale go szanował. Gdy w 1849 r. święcił 

kościół w Piekarach Śląskich, wypowiedział pa- 

miętne słowa, które górnośląscy Polacy długo 

mu pamiętali: „Ten mały palec ochoczo dałbym 
sobie odciąć, gdybym przynajmniej w kilku wyra- 

zach waszej ślicznej polskiej mowy mógł do was 
przemówić”. Walczył o to, by literacki język 

polski był wprowadzony do szkół średnich.  

Ze środków kościelnych płacił za to, by nauka  

w języku polskim mogła odbywać się w szko-

łach w Opolu, Gliwicach i Raciborzu. W 1847 r. 

wydał rytuał wrocławski, który uwzględniał nie 

tylko łacinę, język niemiecki i czeski, ale także 

język polski. 

Diepnebrock jako ordynariusz wrocławski pra- 

cował bardzo dużo i intensywnie. Uporząd-

kował wiele spraw administracyjnych, wpro-

wadzając nowy podział parafii i dekanatów. 

Szczególnie troszczył się o te tereny swojej 

diecezji, gdzie katolicy byli w mniejszości. Lubił 

spotykać się z wiernymi i z nimi rozmawiać. 

Zakładał biblioteki parafialne, wspierał akcje 

trzeźwości, objął opieką wojsko i żołnierzy. 

Rozwijał rozmaite akcje charytatywne, a także 

Płyta epitafijna kard. Diepenbrocka znajdująca się we wrocławskiej katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, fot. Michał Karczmarek



4

włączał świeckich w prace i życie parafii oraz 

do rozmaitych organizacji kościelnych. Wiele 

organizacji powstało pod jego patronatem,  

jak np. Stowarzyszenie Studentów Katolickich. 

Zreorganizował Wydział Teologii Katolickiej, 

który na Uniwersytecie we Wrocławiu istniał  

równolegle do Wydziału Teologii Protestanc-

kiej. To on zainicjował wydawanie prasy kato-

lickiej, której początki można datować na okres 

Wiosny Ludów. Dbał o odpowiednio wysoki po- 

ziom kształcenia przyszłych kapłanów, a także  

o dokształcanie księży kaznodziejów. Rozbu-

dował działalność zakonów. Za jego biskupstwa 

do Wrocławia przybyły m.in. siostry szkolne 

Notre Dame, tu także nowe zgromadzenia za- 

konne przy popraciu Diepenbrocka założył 

ks. Robert Spiske. To on „dokonał odrodzenia 
życia monastycznego na Śląsku i doceniał jego 
duchowy wymiar”, jak pisze ks. Mandziuk. Co  

ciekawe, doceniając lokalne tradycje, to wła-

śnie on do kalendarza świąt wprowadził dwa 

nowe – bł. Czesława i bł. Bronisławy z rodu 

Odrowążów. 

Decyzją papieża Piusa IX w 1850 r. został kar-

dynałem. Jego postawę i działalność doceniały 

także władze świeckie, które uhonorowały go 

Orderem Czerwonego Orła.

Kardynał Diepenbrock zmarł 20 stycznia 1853 r.  

w letniej rezydencji biskupów wrocławskich 

w Javorniku na Janowej Górze. Miał zaledwie 

55 lat i wiele planów. Zgodnie z własnym 

życzeniem spoczął w podziemiach pod pre-

zbiterium wrocławskiej katedry, a cały jego 

majątek na mocy testamentu przeszedł na 

własność diecezji. 10 marca 1998 r. odnowio- 

ną tablicę umieszczoną w katedralnej kaplicy 

Zmartwychwstania Pańskiego poświęcił kard. 

Henryk Gulbinowicz.

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Polecamy publikację ks. Józefa Mandziuka, Rządcy (archi)diecezji wrocławskiej na przestrzeni wieków (wyd. 2018). 4

Informacja o kard. Diepenbrocku opublikowana 5 marca 1853 r.  
w piśmie „Gwiazdka Cieszyńska, pismo dla zabawy, nauki i przemysłu”, 

fot. za: www.histmag.org


