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WPROWADZENIE

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej przez realizację rad ewangelicznych: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest obecne w Kościele od zarania jego dzie-
jów. Początkowo praktykowane jedynie w szeroko rozumianym życiu zakonnym, 
m.in. przez kanoników regularnych i mnichów, zakony żebrzące i kleryków re-
gularnych (składali uroczyste śluby zakonne), później było podejmowane także 
przez członków innych wspólnot chrześcijańskich, nieskładających ślubów za-
konnych. Do tej kategorii wspólnot zalicza się głównie stowarzyszenia życia apo-
stolskiego, które do opublikowania Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. nosiły 
nazwę stowarzyszeń życia wspólnego. Ich geneza sięga 2. połowy XVI wieku i jest 
związana z działalnością św. Filipa Neri w Rzymie. Założone przez niego orato-
rium gromadziło wiernych świeckich i duchownych dla wspólnego praktykowa-
nia modlitwy, pogłębiania wiary oraz dzielenia się duchowymi doświadczeniami. 
Wyodrębnieni z  niego księża utworzyli stowarzyszenie, mające na celu pracę 
wśród ludzi najbardziej potrzebujących, dzieci i  młodzieży. Na początku XVII 
wieku w Paryżu powstało z inicjatywy Pierre’a de Bérulle’a oratorium kapłańskie 
dla odnowy duchowieństwa francuskiego według zaleceń Soboru Trydenckie-
go, a także podejmowania działalności duszpasterskiej, opierającej się na osobi-
stej świętości kapłana, kształtowanej we wspólnocie. Te dwa modele stowarzyszeń 
otwierających drogę do nowej formy życia wspólnego dały początek pierwszemu 
stowarzyszeniu życia wspólnego – lazarystom. Założeni w 1629 r. w Paryżu przez 
św. Wincentego a Paulo, tworzyli wspólnoty kapłańskie, zajmujące się działalno-
ścią ewangelizacyjną i  charytatywną, a  także formacją kandydatów do kapłań-
stwa. Do znaczących stowarzyszeń tego okresu należą m.in. sulpicjanie (1641) 
i  eudyści (1643). W  XIX wieku stowarzyszenia życia wspólnego charakteryzo-
wała zewnętrzna działalność misyjna (ad gentes), a  praktykowana forma życia 
wspólnego obejmowała zarówno męskie instytuty kleryckie, jak i instytuty żeń-
skie. Ostatecznie, po Soborze Watykańskim II, przyjęła ona nazwę stowarzyszeń 
życia apostolskiego, zatwierdzanych obecnie na prawie diecezjalnym lub papie-
skim. Ich członkowie prowadzą życie wspólnotowe określone przez konstytucje, 
realizują specyfi czny cel apostolski oraz dążą do doskonałej miłości przez prak-
tykę rad ewangelicznych. Związani są z nimi specyfi cznym węzłem (niekiedy ślu-
bami, niemającymi jednak charakteru zakonnego). Stowarzyszenia te nie należą 
więc do kategorii instytutów zakonnych ze względu na sposób życia i działania 
ani do instytutów świeckich, które wraz z instytutami zakonnymi tworzą instytuty 
życia konsekrowanego. Stowarzyszeniom życia apostolskiego, jako odrębnej kate-
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gorii, Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. poświęca kanony 731-746. W 2011 r. 
istniało w Kościele 16 męskich stowarzyszeń na prawie papieskim (Annuario Pon-
tifi cio, Città del Vaticano 2011). 

Bezpośrednim nawiązaniem do zakonnej koncepcji praktykowania rad ewan-
gelicznych w życiu wspólnotowym przez publiczną profesję zakonną – czasową lub 
wieczystą – są w Kościele zgromadzenia zakonne. Ich geneza sięga XIII-wiecznych 
wspólnot tercjarskich praktykujących życie wspólne bez składania ślubów bądź też 
składających je jako zwykłe śluby – czasowe lub wieczyste. Nowym formom życia za-
konnego, wykraczającym poza ramy zakonów (zwłaszcza w odniesieniu do wspól-
not żeńskich), sprzeciwiał się papież Pius V w konstytucji apostolskiej Circa pastoralis 
(1566). Żądał w niej, aby członkinie wspólnot żeńskich (szczególnie tercjarki) złożyły 
uroczyste śluby i zachowywały ścisłą klauzurę. W odniesieniu do wspólnot męskich, 
w których składano śluby zwykłe, papież wypowiedział się w konstytucji Lubricorum 
vitae genus (1568). Nakazał ich członkom m.in. złożenie uroczystych ślubów, przed-
stawienie konstytucji w ciągu 24 godzin oraz przyjęcie reguły zakonnej, uprzednio za-
twierdzonej przez Stolicę Apostolską. Restrykcyjne wymagania stawiane instytutom 
żeńskim złagodził papież Benedykt XIV w konstytucji Quamvis iusto (1749). Pierw-
sze zgromadzenie zakonne męskie (łac. congregatio) pod nazwą Księża Świeccy Na-
uki Chrześcijańskiej (zwani Doktrynarzami z Avinionu) zostało jednak założone już 
w 1592 r. Składano w nim śluby zwykłe, co różniło je od zakonu (łac. ordo), którego 
członkowie składali śluby uroczyste. Rozwój tej formy życia zakonnego był widocz-
ny w XVIII wieku. Powstające wówczas zgromadzenia charakteryzowały się czynnym 
apostolsko stylem życia. Przedmiotem ich działalności było wychowywanie dzie-
ci i młodzieży (Bracia Szkół Chrześcijańskich) czy też prowadzenie misji ludowych 
(redemptoryści). Dopiero w 1900 r. charakter zakonny zgromadzeń o ślubach zwy-
kłych potwierdziła ofi cjalnie konstytucja apostolska Conditae a Cristo papieża Leona 
XIII, skierowana do wspólnot żeńskich, a ich wewnętrzną strukturę określiły Normae 
z 1901 r. Szczególne jednak znaczenie miał Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r., któ-
ry zaliczył zgromadzenia zakonne, na równi z zakonami, do stanu zakonnego (kan. 
488, 2o). Zmiany po Soborze Watykańskim II, przede wszystkim zaś zapis w Kodeksie 
prawa kanonicznego z 1983 r., zrównują zakony ze zgromadzeniami zakonnymi przez 
zniesienie podziału na śluby uroczyste i zwykłe (określenie ich charakteru nakładają 
na prawo własne zakonne), utrzymując tylko ich podział na czasowe i wieczyste, oraz 
nadają zakonom i zgromadzeniom wspólną nazwę – instytuty zakonne.

Niniejsze opracowanie pt. Męskie zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia ży-
cia apostolskiego na prawie papieskim jest pierwszą w Polsce publikacją prezen-
tującą wszystkie zgromadzenia i  stowarzyszenia męskie na prawie papieskim 
zamieszczone przez Stolicę Apostolską w Annuario Pontifi cio z 2011 r. Dotych-
czasowe bowiem wydawnictwa omawiają jedynie tematykę związaną z  instytu-
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MĘSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNE 
I STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 

NA PRAWIE PAPIESKIM

ALEKSJANIE 
Aachener Alexianer 
Congregatio Fratrum Cellitarum seu Alexianorum (CFA) 
Alexian Brothers 
Bracia Aleksjanie 
Cellici z Akwizgranu (Niemcy) 

Zgromadzenie zak.  braci na prawie pap., genezą związane ze średniowieczną 
wspólnotą z Akwizgranu (powstała w nurcie beginek i begardów), zaaprobowaną 
ofi cjalnie w 1462 r. przez bpa Liège Ludwika Burbona; po przyjęciu reguły św. Au-
gustyna uzyskała w 1472 r. jako zakon aprobatę pap. Sykstusa IV; celem a. była 
opieka nad chorymi w czasie zarazy i grzebanie zmarłych; w XVI w. prowadzili 
hospicja i domy dla umysłowo chorych, a od XVII w. opiekowali się chorymi rów-
nież w ich domach, rezygnując stopniowo z grzebania umarłych; w 1967 r. zrzekli 
się administracji ostatniego cmentarza kat. w Manchester (Anglia); poważne stra-
ty personalne ponieśli podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy zakazano 
im przyjmowania nowicjuszy; uległy też kasacie ich domy we Flandrii i Brabancji, 
a w Niemczech ocalał dom w Akwizgranie; a. nie skladali ślubu ubóstwa; za prze-
łożeństwa Dominika Brocka (objął urząd w 1844 r.) zostali w 1854 r. reaktywowa-
ni jako zgromadzenie zak. z 3 ślubami zwykłymi, a także otworzyli domy fi lialne 
w Niemczech (Akwizgran 1844, Mönchengladbach 1857); jego następca Clemen-
te Walrathod (od 1860 r.) założył placówki w Niemczech (Krefeld 1863), Stanach 
Zjedn. (Chicago 1866), Belgii (Henri-Chapelle 1875) i Anglii (Manchester 1875); 
zatwierdzenie konstytucji uzyskali w 1870 r. od pap. Piusa IX; w 1967 r. rozpoczęli 
działalność mis. w Nigerii oraz podjęli pracę w klinice w Kafi n-Koro; w 1975 r. li-
czyli 200 profesów w 18 domach, w 2010 r. – 83, w tym 3 kapłanów, w 54 domach; 
dom gen. od 1948 r. w Signal Mountain (Stany Zjedn.). 

B. Szymański, Rys historyczny zgromadzeń zakonnych, Wwa 1845, I 127-128; Hélyot III 401-
406; Heimbucher I  590-591; J.  Wiegers, Die aachener Alexianerbrüder, Aachen 1956; E.  Gatz, 
Kirche und Krankenpfl ege im 19. Jahrhundert, Mn 1971, 192-204; M. Jagusz, EK I(1973) 350; Ch. 
J. Kauff man, Tamers of Death I-II, NY 1976-78; G. Rocca, DIP IV(1977) 591-592; AnPont 2011.
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ASUMPCJONIŚCI 
Augustiani ab Assumptione (AA)
Pia Societas Presbyterorum ab Assumptione 
Agostiniani dell’Assunzione
Augustianie od Wniebowzięcia 

Kleryckie zgrom. zakonne na prawie pap., oparte na regule św. Augustyna, 
zał. w 1845 r. w Nîmes (Francja) przez ks. Emanuela d’Alzona w celu odrodzenia 
szkolnictwa wyższego wg zasad św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, naucza-
nia oraz chrześc. wychowywania młodzieży, działalności mis., duszpast. oraz eku-
menicznej (zwł. zjednoczenia Kościołów wsch. z Kościołem kat.), propagowania 
książek kat., a także zwalczania tajnych organizacji wrogich Kościołowi; jego du-
chowość charakteryzuje umiłowanie Chrystusa i Kościoła oraz kult Najświętszej 
Maryi Panny; w 1857 r. a. uzyskali dekret pochwalny, w 1864 r. ostateczne zatwier-
dzenie Stolicy Apost., a w 1929 r. agregację do augustianów-eremitów; w 1890 r. 
podjęli działalność w Santiago da Chile; po 1900 r. z powodu prześladowań licz-
ni a. wyemigrowali z Francji, otwierając placówki we Włoszech, Hiszpanii, Ho-
landii, Belgii, Anglii, Kanadzie oraz Stanach Zjedn., gdzie w 1904 r. w Worcester 
(Massachusetts) założyli Assumption College, przekształcony w 1950 r. w uniwer-
sytet z 4 wydziałami (fi lozofi czno-teologiczny, fi lologiczny, nauk przyrodniczych 
i nauk społecznych); prowadzą także gimnazja, seminaria duch. oraz wydawnic-
two Bonne Presse; na prośbę Stolicy Apost. założyli w 1895 r. w Kadiköy (dawny 
Chalcedon) instytut naukowy Ecole des Hautes Etudes Byzantines (po przeniesie-
niu w 1937 r. do Bukaresztu został zatwierdzony jako Institut Français d’Etudes 
Byzantines), który od 1947 r. ma siedzibę w Paryżu i związany jest z seminarium 
duch., zał. w 1897 r.; celem instytutu były badania nad historią, instytucjami, li-
turgią i tradycją chrześcijańskiego Wschodu oraz publikowanie ich wyników, aby 
ułatwić wzajemne zrozumienie i pojednanie między Kościołami prawosł. i Ko-
ściołem kat.; instytut wydaje czasopismo „Revue des Etudes Byzantines” (od 
1897 r. „Echos d’Orient”, w latach 1943-1945 „Etudes Byzantines”, od 1946 r. pod 
aktualną nazwą); jego członkami byli wybitni uczeni, m.in.: L. Petit, P. Salavil-
le, V. Laurent, J.E. Janin, I.M. Jugie; Vincent de Paul Bailly zaczął wydawać w Pa-
ryżu kat. miesięcznik „La Croix” (od 1880 r. dziennik) oraz tygodniki „Pèlerin” 
(w związku z organizowaniem pielgrzymek do Lourdes i Rzymu, a potem do Jero-
zolimy) i „Vies des Saints”; w latach 1922-1938 w Lyonie a. wydawali czasopismo 
„L’union des Eglises”, poświęcone ekumenizmowi; w 1939 r. założyli w Paryżu In-
stitut d’Etudes Augustiniennes (jego organem było w latach 1940-1954 czasopi-
smo „L’année théologique”, a od 1955 r. jest „Revue des études agustiniennes”); 
od 1948 r. wydają w Nijmegen (Holandia) kwartalnik „Het christelijk aosten en 
herenining”; podjęli także działalność mis. w Bułgarii (1863), Turcji (1881), Ro-



BAYOZEFICI 

15

sji (1905-1917), Rumunii, Grecji i  Jugosławii (1924), Kongu, Tunezji i  Brazylii 
(1928), Mandżurii (1935-1951), Algierii (1945), Nowej Zelandii i na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej (1945), na Madagaskarze (1951); w 2010 r. liczyli 879 członków, 
w tym 553 kapłanów, w 120 domach; dom gen. w Rzymie (Włochy). 

E. Lacoste, Le père Vincent de Paul Bailly, fondateur de „La Croix” et de la Maison de la 
Bonne Presse, P 1913; L’Assomption et ses oeuvres, P 1914; L. Bethleem, La presse, P 1928; Les 
Augustins et l’Assomption, P 1928; P. Guissard, Portraits assomptionistes, P 1932; Le père François 
Picard, second supérieur général de la Congrégation des Augustins de l’Assomption. 1 octobre 1831 
– 16 avril 1903, P 1932; S. Salaville, Alzon Emmanuel Joseph-Marie-Maurice d’, DSAM I(1937) 
411-421; J. Monval, Les Assomptionistes, P 1939; G.H. Tavard, Th e Assumptionist and the Work 
for Christian Unity, Th e Eastern Churches Quarterly 8(1950) 482-494; P. Guissard, Histoire des 
alumnats, P 1955; J. Monval, Les religieux de l’Assomption, P 1963; A. Colette, Les origines et les 
grandes étapes du journal „La Croix”, P 1965; J. et Ph. Godfrin, Une centrale de la presse catholique. 
La Maison de la Bonne Presse et ses publications, P 1965; A. Sage, P. Touveneraud, Premières 
Constitutions des Augustins de l’Assomption 1855-1865, R 1966; R.G. Reydet, Le père Gervais 
Quénard, P 1967; Approches et recherches. Esprit de l’Assomption, R 1968; J. Ogłoska, EK I(1973) 
1014-1015; P. Touveneraud, DIP I(1974) 381-387; M. Laurent, Les Augustins de l’Assomption, 
w: Religieux et moines, P 1980, 209-221; J.A. Grenier, An Apostolate of Battle. „La Croix”, 1883-
1890, Catholic Historical Review (Waszyngton) 67(1981) 214-235; Emmanuel d’Alzon dans la 
société et l’Eglise du XIXe siècle. Colloque d’histoire tenu à Paris les 4, 5 et 6 decembre 1980, 
P 1982; P.M. Senese, „La Croix de Montréal” (1893-1895). A Link to the French Radical Right. 
Th e Eift y Fift y-Th ird Annual Meeting of the Canadian Catholic Mistorical Association, Société 
canadienne d’Histoire de l’Eglise Catholique (1986) nr 53, 81-95; G.M. Croce, Alle origini della 
Congregazione Orientale e  del Pontifi cio Istituto Orientale. Il contributo di Monsignore Louis 
Petit, Orientalia Christiana Periodica 53(1987) 257-333; B. Le Leannec, „La Coix”. Un quotidien 
catholique dans son rapport au magistère, Année Canonique 31(1988) 207-215; C.  Robles 
Muñoz, La Croix, un asalto al. „Ralliement” (1899-1900), Hispania Sacra 44(1992) 487-511; 
S. Varnalidis, L’ecclésiologie de l’uniatisme dans la création des exarchats de Constantinople et 
d’Athènes, Irenikon 65(1992) 400-422; M.  Daniluk, EK VII(1997) 293-294; L.  Guissard, Les 
Assomptionnistes d’hier à aujourd’hui, P 1999; AnPont 2011.

BAYOZEFICI 
Frères Joséphites 
Fratres Filiorum Sancti Joseph (FFSJ)
Institutum Fratrum Filiorum Sancti Ioseph vulgo Bayozefi ti (FFSI) 
Bracia Synowie św. Józefa 

Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1929 r. w Kabgayi (Rwanda) 
przez bpa Léona-Paula Classe`a dla prowadzenia szkół, katechizacji oraz dzia-
łalności charytatywnej na misjach na bazie powołań rodzimych; w 1939 r. uzy-
skało od Kongr. Rozkrzewiania Wiary zatwierdzenie konstytucji ułożonych przez 
założyciela, a w 1966 r. dekret pochwalny Stolicy Apost.; podczas pierwszej pró-
by ich fundacji, podjętej w 1912 r. przez J.J. Hirtha (1854-1931), bracia prowadzi-
li życie wspólne razem z kapłanami tubylczymi; nowa wspólnota zainicjowana 
przez Classe’a została oddzielona od kapłanów i uzyskała autonomiczny zarząd; 
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formację 21 kandydatów powierzono w 1929 r. jednemu z Ojców Białych oraz ka-
płanowi autochtonowi; w 1931 r. pierwsi bracia złożyli śluby zak.; nowicjat po-
przedzała 2-letnia próba w placówkach mis.; w 1975 r. liczyli 95 członków w 14 
domach, w 2010 r. – 67 w 11 domach (w Rwandzie, Burundi i Zairze); dom gen. 
w Kabgayi (Rwanda). 

G. Pettinati, DIP IV(1977) 615-617; M. Daniluk, EK VIII(2000) 174; AnPont 2011.

BRACIA CHRZEŚCIJAŃSCY 
Christian Brothers 
Congregatio Fratrum Christianorum (CFC) 
początkowo Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia 
Fratelli Cristiani 

Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1802 r. w Waterford (Irlandia) 
przez ks. Edmunda Ignacego Rice’a pod nazwą Fratres Scholarum Christianarum 
de Hibernia dla chrześc. wychowywania młodzieży (obowiązywał wtedy zakaz pro-
wadzenia szkół przez katolików); zatwierdzenie diec. uzyskało w  1803  r., dekret 
pochwalny w 1809 r., a zatwierdzenie ostateczne Stolicy Apost. w 1820 r. (miało 
wówczas 8 domów); założyciel nadał mu przystosowaną regułę prezentek; domy, 
poddane jurysdykcji miejscowego biskupa, miały zupełną autonomię; dla zabez-
pieczenia jednolitej formacji prowadzonej przez założyciela każdy dom wysyłał 
okresowo po kilku członków do Waterford; Stolica Apost., zatwierdzając ostatecz-
nie zgromadzenie, nadała mu konstytucje Braci Szkolnych; część braci, pragnąc 
pozostać przy regule prezentek, oddzieliła się i utworzyła zgrom. Braci Ofi arowa-
nia; rozwój zgromadzenia owocował nowymi placówkami w Anglii (1825), Austra-
lii (1868), Kanadzie (1876), Stanach Zjedn. (1906); w 1975 liczyło 3265 profesów 
w 347 domach, w 2010 r. – 1309 w 312 domach; dom gen. w Rzymie (Włochy). 

J.D. Fitzpatrick, Edmund Rice, Founder of the Christian Brothers, Db 1945; S. Mattei, Fratelli 
delle Scuole Cristiane d’Irlanda, ECat V(1950) 1711-1712; J.E. Carrol, DIP IV(1977) 604-605; 
F. Grannell, DHGE XVIII(1977) 1311-1313; P. MacDonald, Th e Christian Brothers, District of 
Toronto, 1851-1951, w: Th e Canadian Catholic Historical Association. Study Sessions 1983: Th e 
Canadian Catholic History. A Survey, Québec 1983, II 591-603; AnPont 2011.

BRACIA FRANCISZKANIE NIEPOKALANEJ 
Frati Francescani dell’Immacolata (FFI) 
Congregatio Fratrum Immaculatae (FI) 

Kleryckie zgrom. zakonne na prawie pap., zał. w 1970 r. we Frigento (Włochy) 
przez ojców – Stefana Manellego OFMConv i Gabriele Pellettieriego OFM-
Conv dla prowadzenia pierwotnego franciszkańskiego życia modlitwy, ubóstwa 
i pokuty zgodnie z regułą św. Franciszka z Asyżu, zatwierdzoną w 1223 r. przez 
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pap. Honoriusza III bullą (tzw. regula bullata), ze szczególnym uwzględnieniem 
kultu maryjnego związanego z czwartym ślubem poświęcenia się bez zastrzeżeń 
Niepokalanej, zgodnie z duchem św. Maksymiliana Marii Kolbego; kanonicznie 
zostało erygowane w  1990  r. przez Carla Minchiattiego, abpa Benewentu; od 
1993 r. obsługuje sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Castelpetroso, powierzo-
ne Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej (zał. przez tych samych 
fundatorów); w 1998 r. uzyskało zatwierdzenie na prawie pap.; ma we Włoszech 
24 domy; ponadto prowadzi działalność mis. na terenie Europy (5 domów), na 
Filipinach, w Indiach, Kazachstanie, Stanach Zjedn., Brazylii, Argentynie, Au-
stralii, Beninie, Nigerii i Kamerunie, korzystając ze środków masowego prze-
kazu; w 2010 r. liczyło 350 członków, w tym 119 kapłanów, w 53 domach; dom 
gen. w Rocca di Papa (Włochy).

M. Konieczny, EK XIII(2009) 1172; AnPont 2011. 

BRACIA FRANCISZKANIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA 
Franziskanerbrüder von Heiligen Kreuz 
Institutum Fratrum Franciscalium a Sancta Cruce loci Waldbreitbach (FFSC) 
Fratelli Francescani della Santa Croce 

Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1862 r. w eremie Świętego 
Krzyża k. Waldbreitbach (diec. Trewir, Niemcy) przez tercjarza franciszkań-
skiego Petera Wirtha za zgodą bpa Trewiru Wilhelma Arnoldiego dla opie-
ki nad sierotami i  chorymi oraz prowadzenia szkół zawodowych; w  1869  r. 
uzyskało zatwierdzenie konstytucji zak. od bpa Trewiru Matthiasa Eberhar-
da, w 1910 r. dekret pochwalny Stolicy Apost., zaś w 1923 r. dekret aproba-
cyjny Stolicy Apost.; założyło dom w Hausen oraz poza granicami Niemiec; 
znaczące straty poniosło w  czasie Kulturkampfu, I  wojny świat. i  nazizmu; 
w 1869  r. miało 29 profesów, podczas I wojny świat. – ok. 300, w 1930  r. – 
ok. 500, w 1970 r. – 120 w 11 domach (5 w Niemczech, 3 w Stanach Zjedn., 
po 1 w Brazylii, Holandii i Rzymie), a w 2010 r. – 36 w 5 domach; dom gen. 
w Hausen (Niemcy). 

Heimbucher II 19-20; Die Kongregation der Franziskaner-Brüder des hl. Kreuz, Hausen 
1962; H. Roeger, LThK X(1965) 929; E. Gatz, Kirche und Krankenpflege im 19. Jahrhundert, 
Mn 1971, 429-430; R. Aubert, DHGE XVIII(1977) 1314-1315; G. Pettinati, DIP IV(1977) 
619; M. Buchowska, K. Kozak, EK10(2004) 25; AnPont 2011. 

BRACIA MIŁOSIERDZIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 
Barmherzige Brüder von Maria Hilf 
Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis (FMMA) 
Fratelli della Misericordia di Maria Ausiliatrice 
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Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1850 r. w Weitersburgu (Niem-
cy) przez ks. Piotra Friedhofena, za zgodą bpa Trewiru Wilhelma Arnoldiego, 
pod patronatem św. Jana Bożego dla opieki nad chorymi w szpitalach oraz w do-
mach prywatnych; zatwierdzenie diec. uzyskało w  1852  r., a  dekret pochwalny 
Stolicy Apost. w 1905 r.; konstytucje oparte na regule św. Augustyna zaaprobo-
wane zostały w 1910 r. i ponownie w 1926 r.; początki zgromadzenia wiążą się 
z aleksjanami, od których założyciel i kilku braci uzyskali formację zak. oraz przy-
jęli ich statuty; w 1853 r. otworzyło dom fi lialny w Trewirze na prośbę bpa Ar-
noldiego, który pragnął reaktywować ich dom, zamknięty w 1802 r. (zatwierdził 
w 1856 r. ich odrębne statuty), a w 1858 r. dom w Luksemburgu; najpierw zajmo-
wało się umysłowo chorymi (pod wpływem aleksjanów), a później rozszerzyło 
zakres działalności; dom macierzysty w  latach 1851-1876 znajdował się w  Ko-
blencji, nast. w Marienhof k. Luksemburga, a od 1888 r. jest w Trewirze, gdzie 
otworzyli szpital z 900 łóżkami; w 1929 r. liczyli 420 profesów i 81 nowicjuszy; 
w okresie międzywojennym prowadzili działalność mis. w Malezji i Brazylii oraz 
przejęli opiekę nad katakumbami Domicylli w Rzymie; w 2010 r. liczyli 85 człon-
ków, w tym 5 kapłanów, w 13 domach; dom gen. w Trewirze (Niemcy). 

Heimbucher I 610-611; M. Colpo, ECat V(1950) 1776; H. Hümmeler, Eines Menschen Weg 
im 19. Jahrhundert, Trier 1951; tenże, Peter Friedhofen. Der Mann und das Werk, Trier 1953; 
Neues Feuer. P. Friedhofen, Shcrift en und Briefwechsel, Trier 1953; Frère Placide, Catholicisme 
IV(1956) 1593; H. von Meurers, Peter Friedhofen, Trier 1959; Neue Triebe. Zeittafel der Chronik 
der Kongregation der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf, bmw 1959; E. Gatz, Peter Friedhofen 
(1819-1860). Sein Leben und Werk, Trierer theologische Zeitschrift  78(1969) 228-239; E. Gatz, 
Kirche und Krankenofl ege im 19. Jahrhundert, Mn 1971, 413-421; R. Aubert, DHGE XVIII(1977) 
1349-1351; G. Rocca, DIP IV(1977) 667-669, 978-979; AnPont 2011.

BRACIA MIŁOSIERDZIA Z GANDAWY 
Frères de la Charité de Gand 
Fratres a Caritate (FC) 
Fratelli della Carità di Gand 

Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1807 r. (lub w 1810 r. w chwi-
li rozpoczęcia nowicjatu) w Gandawie przez ks. Pierre’a-Josepha Triesta dla ob-
sługi domów starców; w 1811 r. kilku braci złożyło śluby zak.; w 1888 r. uzyskali 
dekret pochwalny Stolicy Apost., a w 1899 r. zatwierdzenie defi nitywne zgroma-
dzenia i konstytucji; już za życia założyciela zaczęli opiekować się niewidomymi, 
głuchoniemymi, nieuleczalnie chorymi, ubogimi dziećmi i  sierotami, umysło-
wo chorymi, młodzieżą i robotnikami, którym pomagali zdobywać wykształce-
nie średnie i  zawodowe; zakładali swoje placówki w  Kanadzie (1865), Stanach 
Zjedn. (1874), Anglii (1881), Irlandii (1883), Holandii (1894), Afryce Środkowej 
(1911), a po I wojnie świat. także w Ameryce Pd., Azji i Australii; w 1970 r. liczy-
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li 1287 profesów w 90 domach, w 2010 r. – 615 w 103 domach; dom gen. w Rzy-
mie (Włochy). 

S. Mattei, ECat V(1950) 1706; R. Desrosiers, Les Frères de la Charité au Canada, Mo 1956; 
Les Frères de la Charité, album jubilaire, 1807-1957, Menin 1957; G.J. Reichgelt, Les Frères de la 
Charité (1807-1922) I-II, Gand 1957-1975; L. Cnockaert, Pierre-Joseph Triest, le Vincent de Paul 
belge, Lv 1974; L. Cnockaert, DHGE XVIII(1977) 1275-1278; G.J. Reichgelt, DIP IV(1977) 599-
600; L.  Cnockaert, Pierre-Joseph Triest, 1760-1836, „the Belgian Vincent de Paul”, Bru 1993; 
AnPont 2011.

BRACIA MIŁOSIERDZIA Z MONTABAUR 
Barmherzige Brüder von Montabaur 
Fratres de Misericordia (FMM) 
Fratelli Della Misericordia 

Zgromadzenie zak. braci na prawie pap., zał. w 1856 r. przez ks. Petera Löt-
scherta w celu opieki nad chorymi; dekret pochwalny uzyskało w 1888 r., czasowe 
zatwierdzenie konstytucji w 1909 r., a ostateczne w 1921 r.; założyciel rozpoczął 
życie wspólne z  G. Kruppem za zgodą Petera Josepha Bluma, bpa Limburga; 
po przygotowaniu się do służby chorym u  aleksjanów z  Neuss Lötschert prze-
niósł się z 5-osobową wspólnotą do Dernbach, gdzie za zgodą bpa Bluma bracia 
przywdziali habit; w 1856 r. opuścili Dernbach i osiedlili się w Hadamarze; tam 
w 1858 r. złożyli profesję zak. i rozpoczęli zakładanie domów fi lialnych w Meudt 
(1859), Wiesbaden (1860), Limburgu i Montabaur (1861, stał się ich domem ma-
cierzystym); w 1861 r. przyłączyło się do nich 6 braci z Arzbach; w 1863 r. uzyska-
li własne konstytucje, w 1866 r. odbyli pierwszą kapitułę, która w miejsce biskupa 
jako przełożonego wybrała członka zgromadzenia; powstały też następne domy 
zak. w Höchst (1865) i Frankfurcie nad Menem (1868); podczas wojny francusko-
-pruskiej zgromadzenie roztoczyło opiekę nad chorymi żołnierzami w lazaretach; 
nie mogąc przyjmować nowych kandydatów podczas Kulturkampfu, założy-
ło domy w Holandii – Katsheuvel (1875, przeniesiony w 1876 r. do s-Hertogen-
bosch), Haarlem i Amsterdamie (1887), Utrechcie (1889), Aia (1894), Nimegen 
(1902), a także w Niemczech – Dorsten i Düsseldorfi e (1887), Kolonii (1888), Ful-
dzie (1891), Essen i Moguncji (1898), Karlsruhe i Baden-Baden (1900); w 1906 r. 
zgromadzenie liczyło 272 członków w 25 domach; kolejne domy powstały w Sta-
nach Zjedn.: 2 w Buff alo (1924, 1930), Oklahomie (1926), Clarence (1953), Kan-
sas City (1959), ponadto w Tanzanii (1959); w 1933 r. zgromadzenie liczyło 388 
profesów w 32 domach, a w 2010 r. – 37 w 7 domach; dom gen. w Niederelbert 
(Niemcy). 

Heimbucher I  609-610; G.  Hilpisch, Zum 50 jährigen Jubiläum der Genossenschaft  
der barmherzigen Brüder von Montabaur am 29. Junii 1906, Limburg 1906; tenże, Die 
Genossenschaft  der Barmherzigen Brüder von Montabaur, Wiesbaden 1926; L. Nüdding, Bruder 


