
Ksi~dz August Czartoryski I;Jrodzil si~ 2 sierpnia
1858 roku w Paryiuo Od najmfod~èh 1st wzrastaf w klima-
cie szacunku dia wiary i ojczyzny);j)potkanie z kso Bosko
(18 mais 1883 roku w Paryzu wfMrfacu Lambert) zade-
cydowafo o jego dalszym zyciuo;Z'4?clistopada1888 roku,

o o ""~

u grobu Swi~tego Wychowawcy,:'Zt<'to~yfsi~ slubami za-
konnymi ze Zgromadzeniem Salé"zja'liSkim,w kt6rym prze-
zyf zaledwie szesé lat. O V\(i~lekr6cej, bo tylko rok, cieszyf
si~ kaJ>falistwem.powazn~"choroba zakoliczyfa jego zycie
8 kwi~tnia 1893 roku. Zma"tw opinii swi~tosci
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Ksiqi:~August Czartoryski urodzit si~ W Paryzu
02.08.1858 r. jako pierwszy syn Wtadystawa Czarto-
ryskiego iMarii Amparo, c6rki kr610wejhiszpanskiej.
Choé byt potomkiem jednego z najznakomitszych
polskich rod6w magnackich, juz jako chtopiec,
uczen liceum, prowadzit Zycieascetyczne. Czytat re-
ligijne ksiqi:ki,duzo si~ modlit. Sposr6d swego arysto-
kratycznego otoczenia wyr6zniat si~ pokorq.

W 1883 r. poznat W Paryzu ksi~dza Jana Bosko,
zatozyciela Zgromadzenia Salezjanskiego. To spo-
tkanie wywarto na nim niezatarte wraZel1ie. Uwa-
zat ksi~dza Bosko za swi~tego. Stale O nim myslat,
risaI do niego listy, kilkakrotnie odwiedzat go
WTurynie; wreszcie wstqpit do utworzonego przez
niego zgromadzenia. W 1888 r. ztozyt sluby za-
konne; par~ lat p6zniej przyjqt swi~cenia kaptan-
skie. Niedtugo jednak cieszyt si~ swym kaptan-
stwem, bo 8 kwietnia 1893 r. zakonczyt zycie.
Umart na gruzlic~ W Alassio nad Morzem Liguryj-
skim, we Wtoszech. Chorobq zarazit si~ prawdo-
podobnie od matki i leczyt si~ przez cate zycie
Wnajr6zniejszych uzdrowiskach Szwajcarii iWtoch.

Dia kaZdego chyba cztowieka wstqpienie do za-
konu to nietatwa decyzja. W przypadku ksi~cia Au-
gusta takq decyzj~ mozna nazwaé bohaterstwem.

KaZdy cztowiek z natury pragnie posiadaé jak
najwi~cej d6br tego swiata. Widzimy to juz u ma-
lego dziecka. Nawet milionerzy uwaZajq, ze nie
majq za duzo pieni~dzy. Ludzie pragnq r6wniez

@by Wydawnictwo Salezjanskie, Warszawa

Za zgod~ Wladzy Duchownej
ks. dr Jan Niew~glowski sdb
Inspektof Salezjanskiej Inspektorii Warszawskiej
Warszawa, 25.03.2004 f., 1.dz. 8/WSU04
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swobodnie rozporzqdzaé swoim wolnym czasem,
mieé uznanie u innych, nie chcq byé ponizani ani
zapomniani.

Ksiq.z~Czartoryski byt cztowiekiem szanowa-
nym - przystugujqcymu tytut ksi~ciam6wi sam za
siebie. Od urodzenia mieszkat w luksusie, odzy-
wiat si~ odpowiednio do swego ksiq.z~cegostanu.
Bytwolny jak ptak, jezdzit dokqd chciat, zwiedzat
interesujqce go miejsca w Europie i Afryce, nie
liczqc si~ z kosztami. Zrezygnowat jednak z tej
wolnosci - niczego w Zgromadzeniu nie czynit
wedtug wtasnych upodoban. ZostajqCsalezjani-
nem, potrafit pozostawié pieniqdze, rozlegte po-
siadtosci ziemskie; zamienit patac na jeden maty
pokoik, bardzo ubogo umeblowany; przystat na
bardzo liche jedzenie i poddat si~ we wszystkim
woli przetozonego. Wyrzekt si~ swego tytutu, nie
pozwolitsi~nazywaéksi~ciem:nie chciatsi~czym-
kolwiekr6znié od zwyktychludzi.

Oczywiscie, ka.zdycztowiek wst~pujqcydo za-
konu musi zrezygnowaé z posiadania rzeczy
o wi~kszejwartosci i ze swojej swobody. Jednak
August Czartoryski,przywdziewajqcsukni~ klery-
ka, musiatsi~wyrzecwyjqtkowowielu d6br. Wi~-
kszosci ludzi takq decyzj~ uzna za bohaterskq.
Niech pokrzepiona wol~tych, kt6rzymajqzamiar
wstqpié do zakonu, a zdaje im si~, ze troch~ za
wiele Panu Boguofiarowujq.

Ksiq.z~August Czartoryski osiqgnqt doskonate
zjednoczenie z Bogiem,co moina byto nawet wy-
czytaé z jego twarzy. Wszyscy,kt6rzy mieli z nim
jakikolwiekkontakt, uwa.zaligo za swi~tego.

Na wiadomosé, ze jeden z ksiq.zqtCzartoryskich
wstqpit we Wtoszech do Zgromadzenia Salezjan-
skiego, wielu chtopc6w z potudniowej Polskipo-
dq.zytodo Turynu, aby za jego przyktademzostaé
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salezjanami, a w przysztosci przyjqé swi~cenia ka-
ptanskie. Tym moina wyttumaczyé tak szybki roz-
w6j tego Zgromadzenia w Poisce.

Ksiq.z~August byt swiadom, ze z powodu stabe-
go zdrowia nie pojedzie wraz z innymi salezjanami
do Polski ani nie zadziwi swiata wielkimi czynami.
Wiedziat natomiast, ze moze i powinien ka.zdq,
nawet najmniej wa.znq czynnosé wykonaé jak naj-
lepiej i w ten spos6b petnié wol~ Bozq. Takim po-
st~powaniem dal nam August Czartoryski wspa-
niaty przyktad, jak najlepiej wykorzystaé zycie
dane przez Boga.

Ojciec swi~ty Jan Pawet Il dnia 1.12.1978 r.
ogtosit, ze August Czartoryski praktykowat cnoty
chrzescijanskie w stopniu heroicznym. W dniu
25.04.2004 r. uznat go za btogostawionego.

Niech to opracowanie przyczyni si~ do zapo-
znania spoteczenstwa z zyciem i cnotami ksi~cia
Augusta i wzbudzi do Niego petne zaufanie.

Autor
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jest oczywiscie wypetniony pObrzegi. KaZdymoze
podejsé i zobaczyé z bliska ptynnq krew. W kate-
drze rozlega si~ radosne wotanie: Evivasan Cenna-
m! - "Niech zyje swi~ty January!" Ta krew nie za-
sycha przez catq oktaw~. Wielu niedowiarkow,
widzqc ten cud, odzyskuje wiar~; wszyscy wracajq
do domu podniesieni na duchu. Ksiqz~ August
wraz z ksi~dzem Kubowiczem i stuzqcym Antonim
jeszcze przez nast~pne trzy dni przychodzili, aby
przyglqdaé si~ krwi, ktorej dia Chrystusa nie zawa-
hat si~ przelaé sw. January.

Przejezdzajqcprzez Rzym,na prywatnejaudien-
cji ksiqZ~Czartoryski ztozyt nowemu papiezowi .zy-
czenia owocnej pracy dia dobra Kosciota, przekazat
tez jako swi~topietrze niewielkq ofiar~ ze swoich
oszcz~dnosci. Papiez okazat mtodemu emigranto-
wi duzo serdecznosci i udzielit mu swego
btogostawienstwa. Potem August zostat jeszcze ra-
zem z ksi~dzem Kubowiczem na audiencji ogolnej.

Dwunastego maja August znalazt si~ w Asyzu.
Tu urodzit si~ sw. Franciszek, tu na garze Alwernii
doznat on wyjqtkowej taski stygmatow; tutaj tez
dokonat swego zywota, majqc 44 lata. Stat si~
dia catego chrzescijanstwa przyktadem w umito-
waniu ubostwa.

Loreto to nast~pne sanktuarium na trasie tury-
stycznej Augusta. W wielkim kosciele Matki Bozej
znajduje si~ domek Maryi, przewieziony z Nazare-
tu w 1291 r. do Trsatu w dzisiejszej Chorwacji,
a nast~pnie w 1294 r. do Loreto, prawdopodobnie
z tego powodu, aby nie zostat zbezczeszczony
przez zajmujqce wowczas Ziemi~ Swi~tq wojska
tureckie. W kosciele August ujrzat ttum otaczajqcy
maty domek. Wsrod wiernych znajdowata si~ spa-
ralizowana kobieta. Dwaj m~zczyzni chcieli jq
przeniesé na krzesle blizej ottarza, aby mogta
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dzien przed jego smierciq. Wielka to dia mnie po-
ciecha, ze jego ciato spoczywa w naszym domu na
Valsalice"24.

PROFESJA ZAKONNA

August Czartoryski - juz jako chtopiec, zwtasz-
cza po pierwszej spowiedzi i po pierwszej Komunii
swi~tej - poznane prawdy wiary traktowat powaz-
nie i miat zamitowanie do modlitwy. P6Zniej,

w mtodzienczym wieku, bardzo wyrainie zazna-
czyto si~ jego dq.zenie do doskonatosci chrzescija-
nskiej. Te zalety i gorliwosé jeszcze si~ wzmogty,
gdy wstqpit do nowicjatu, i wzrastaty w miar~ zbli-
zania si~ dnia profesji. Z przej~ciem i radosciq Au-

gust myslat o slubach, kt6re ostatecznie uczyniq go
zakonnikiem - salezjaninem. Prosit zaufanych

przyjaci6t, aby si~ modlili za niego, a zapytany
o intencj~ odpowiadat: "Zbliza si~ wielki dzien".

Dnia 3 sierpnia 1888 r. napisat formalnq prosb~
o dopuszczenie go do slub6w: "Przewielebny
Ksi~ze Dyrektorze, konczqc nowicjat mam nadal
stanowczq wol~ poswi~cié si~ Bogu w Zgromadze-
niu Salezjanskim. Wobec tego pokornie prosz~,
zeby Przewielebny Ksiqdz Dyrektor byt taskaw ze-
zwolié mi na ztozenie swi~tych slub6w. Niech Wa-
sza Wielebnosé raczy mi pobtogostawié i przyjqé

wyrazy gt~bokiego szacunku. Pokorny stuga, kle-
ryk August Czartoryski,,25.

Czytat w tym czasie, juz po raz kolejny, egzem-
plarz Regut Towarzystwa Salezjanskiego. Zapo-
znawat si~ z opiniami Ojc6w i Doktor6w Kosciota
o tym, czym Sqw zyciu cztowieka sluby zakonne.

24 G. Lardone, Principe Augusto Czartoryski, s. 174.
25 Tamze, s. 188.
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Przemysl- Kosci6t sw. J6zefa Relikwie Btogostawionego
Augusta Czartoryskiego



Obecnie salezjaniew PoisceS'lzorganizowani
w czterech prowincjach i prowadz'l 170 plac6-
wek, w tym dwie szkoty wyzsze, liczne licea, gi-
mnazja, szkoty podstawowe i parafie. Og6tem
w Poisce pracuje 1460 salezjan6w, opr6cz tego
274 na misjach (danez roku 2000).

W roku 1921 rozPOCZ'ltsi~ proces informacyj-
ny, zmierzaj'lcy do beatyfikacji AugustaCzartory-
skiego. W 1964 r. trumn~ ze szcz'ltkami Augusta
przeniesiono z podziemi kosciotaw Sieniawie do
salezjanskiegokosciota sw. J6zefa w Przemyslu.
W 1968 r. dokonano rozpoznania zwtok, aby
stwierdzié ich tozsamosé. 1 grudnia 1978 r. Jan
PawetIl ogtositheroicznosécn6t StugiBozegoAu-
gustaCzartoryskiego.Przezkilkanascie lat oczeki-
walismy na wyrazistycud, dokonany za jego wsta-
wiennictwem. Postwierdzeniu takiegocudu zostat
ogtoszony btogostawionym przez Dica swi~tego
JanaPawtaIl w dniu 25 kwietnia 2004 roku.

WAZNIEJSZE DATV Z ZYCIA
AUGUSTA CZARTORYSKIEGO

1858 r.
1864 r.
1871 r.
1883 r.

1887 r.

1887 r.
1888 r.
1892 r.
1893 r.

2 sierpnia; narodziny
10 sierpnia; smieré matki
PierwszaKomunia Swi~ta- Sieniawa
18 maja; spotkanie z ksi~dzemBosko
w Paryzu- PatacLambert
14 lipca; wst'lpienie do Zgromadzenia
Salezjanskiego
24 listopada; obt6czyny
2 paidziernika; sluby zakonne
2 kwietnia; swi~cenia kaptanskie
8 kwietnia; smieré

W Zgromadzeniu Salezjanskim bt. ks. August Czar-
toryski przezyt 6 lat, a kaptanem byt rok i 6 dni.

1921-1927 gromadzenie materiat6w i rozpocz~-
cie procesudiecezjalnego.
20 paidziernika; przeniesienietrumny
Stugi Bozego z Sieniawy do kosciota
Salezjan6wsw.J6zefaw Przemysluna
Zasaniu.

1 grudnia; PapiezJan Pawet Il podpi-
suje dekret o heroicznoscicn6t.
20 grudnia; odczytanie dekretu beaty-
fi kacyjnegowobec Dica swi~tegoJana
PawtaIl.

25 kwietnia; Ojciec swi~tyJanPawetIl
ogtaszaksi~dzaAugusta Czartoryskie-
go Btogostawionym.

1964 r.

1978 r.

2003 r.

2004 r.
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Bojarska Teresa, Ucho igielne, Warszawa 19890
Castano Luigi, Zwyci~skie powolanie, Warszawa

1987.

Lardone Giuseppe, Principe Augusto Czartoryski,
Torino 19300

Plutarczyk jan, August Czartoryski, ksiqz~-salezja-
nin, Warszawa 19320

SI6sarczykjan, August Czartoryski, Warszawa 1932 o

WielkaEncyklopediaPWN; Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2002, t. 6.

Zag6rski Pawet, Bohater powolania, Krak6w 1993.
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