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la, a staranie o niego mialo bractwo ku
snierzy. 0 ozdobach obrazu wspomina 
wizytacja: ,Na glowie sw. Walentego w 
obrazie wymalowanego promienie srebrne 
w rQku tegoz Swi~tego patena i komuni
kant srebrne z tem na stronie prawej kru
cyfiks z wizerunkiem Chrystusa Pana 
srebrny z polowq. wyzszq. lichtarza i swie
cq. niby gorejq.cq. na lichtarzu". 

0 przeniesieniu tego oltarza do koscio
la pokatedralnego czytamy w ksi~dze pro
tokolarnej bractwa kusnierskiego (1691-
1841): ,Roku 1827 dn. 4 pazdziernika przy 
bytnosci starych majstr6w, za starszeil
stwa J ana J esionowskiego, wicestarsze
go Eranciszka Rosa, Marcina Szymanowi
cza, \Vincentego Sobeckiego, Bartlomieja 
Szymanowicza, Lukasza Zi6lkowskiego. 
Przytem przenosilismy oltarz swi~tego 

Walentego z pustego kosciola do parafjal
nego, przy tern przenoszeniu wydalismy 
zlotych pruskich szesc, groszy 24". 

Obraz sw. Walentego uwazany jest za 
cudowny i 0 uzyskanych laskach swiadczq. 
liczne wota umieszczone na obrazie. W 
dniu 14 lutego jako w dniu sw. Walentego, 
odbywa si~ wielki odpust, na kt6ry z bliz
szych i dalszych okolic wielkie rzesze lu
du przybywajq.. 

Opr6cz powyzej lub na innem miejscu 
wspomnianych oltarzy, jest jeszcze oltarz 
Matki Boskiej uprzywilejowany, ogrodzo
ny zelaznq. balustrad~, dalej oltarz sw. 
Anny, sw. Huberta, zdj~cie Krzyza, o kt6-
rym !na piecz~ III Zakon, oltarz Przemie
nienia Pailskiego zwany takze oltarzem 
.Matki Boskiej R6zailcowej, sw. sw. Piotra 
i Pawla i oltarz sw. Jana. 

Btogosl. Juta cudami slynctca w Chelmzy. 
0 p r a cowan e pod! u g o pis 6 w k s. Fan kid e j skiego. 

Blog. Juta, ksiq.zniczka von Sangers
hausen, wywodzi sw6j rod z bogatych 
ksiq.zq.t bru:Mwickich. Juz od najwczes
niejszej swej mlodosci cwiczyla si~ pilnie 
w swiQtych cnotach i poboznosci, w kt6-
rych r6wniez w czasie swego kr6tkiego 
zamQzcia trwala. \V m~zu swoim tak roz
budzila poboznosc i zarliwosc, ze udal si~ 
do J erozolimy dla uczczenia miejsc swi~
tych, gdzie tez zycia dokonal. 

Po smierci m~za okazuje si~ jej poswi~
cenie dla Boga i biizniego w calej pelnl. 
\Vszystkie swoje majQtnosci, dostatki, klej
noty, nawet swq. wlasnq. odziez ozdobnq. 
rozdala pomi~dzy ubogich, nie zatrzy· 
mujq.c dla siebie kq.cika, w kt6rymby 
schronic si~ mogla. Przyodziawszy si~ w 
ubogie szaty zebracze, przepasala si~ na 
wz6r oblubieilca swego Chrystusa Pana 
grubym sznurem i puscila si~ w swiat nie
znany, aby jedynie tylko sluzyc Bogu i 
blizniemu. Zywiq.c si~ korzonkami, wodq., 
lub uzebranym kawalkiem chleba, prze
p~dzala noce po pustyniach i lascah na 
dlugich modlitwach i rozwazaniach o 
N~tjdrozszej M~ce Zbawiciela, tajemnicy 
Tr6jcy Przenajswi~tszej i chwale Naj
swi~tszej Fanny. Sypiala zwykle na golej 
ziemi, polozywszy sobie kamieil lub pniak 
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pod glow~, a zasypiala na kr6tki tylko 
czas, aby na nowo w gorq.cej zatopic siQ 
modlitwie. 

Szczeg6lniejszq. milosciq. otaczala bied
nych i ci~zko chorych, kt6rych z najtrosk
liwszq. starannosciq. piel~gnowala a zawi
jajq.c ich rany, calowala je, uwazajq.c je 
za najkosztowniejsze skarby Chrystusowe. 
Czynila to przejQta szczQsciem niewymow
nem i najgl~bszq. pokorq., a skoro zauwa
zyla, ze jq. dla cn6t wyr6zniajq. i uwazajq. 
za lepszq. od innych, natenczas tajemnie 
przenosila si~ w dalsze sti·ony, aby pozo
stac nieznanq. i wzgardzonq.. 

Za takie heroiczne cnoty i zywot SWiQ
ty, Pan J ezus wynagradzal jq. nadzwyczaj
nemi laskami i objawial si~ jej juz tu na 
ziemi. Pierwszy raz ujrzala J ezusa gdy 
walczyla z myslq. porzucenia swiata i 
wszelkich uciech jego. Pan Jezus utwier
dzajq.c jq. w postanowieniu wyrzekl slowa: 
,C6rko moja nasladuj przyklady zycia 
mego". Drugi raz ukazal si~ jej Pan Jezus 
po rozdanliu wszystkiej maj~tnosci ubo
gim, tak, ze nawet kosztownych swych 
szat si~ wyzbyla. Wtedy Pan Jezus otoczo
ny jasnosciq. i chwalq. pochwalajq.c jej 
czyn, wynagrodzil wyrzeczenie si~ wszel
kich dostatk6w ziemskich, dziedzictwem 



niebieskim w wyrzeczonych slowach: 
,Omnia mea tua sunt, et omnia tua mea" 
co znaczy po polsku: \Vszystko moje jest 
twoje, a wszystko twoje jest r6wniez mo
jem. Potem jeszcze raz trzeci ujrzala J ezu·
sa i jako wynagrodzenie za wszelkie po-

slugi ubogim czynione, odebrala jeszcze 
wi~kszl;t lask~ anizeli Tomasz, bo Pan J e
zus pozwolil jej ustami zblizyc si~ do ot
wartej rany Najs·wiQtszego swego boku i 
jlit calowac. 

• 

Ollarz B!ogoslawione j Juty w katedrze chetmiynskiej . 

Wskutek takicl1 nadzwyczajnych lask 
i objawiel'l Chrystusa, palala miloscil;t tal<. 
wielk~, ze z nadmiaru milosci mcllala 1 
cz~sto w dluzszem znieczuleniu pozosta-

wala. P an Bog obd.al'zyl swq, wiernl;t slu
zebnicQ nadzwyczajnl;t mq,drosciq, w rze
czach duchownych. Tajenmice wiary sw. 
pojmowala z n a jwiQkszq, latwoscil}, a naj-
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trudniejsze i najzawilsze miejsca z pisma 
sw. z najwi(;)ksz~ !atwosci~ objasniala i to 
poulug starbaawnyc11 wykl.ad6w Dokto
r6w i Ojc6w Kosciola, cnoc ich nigdy nie 
czytala. Obcuj~c z ludzmi wypowiadala 
ich najskrytsze mysli i choc o to nie pro
szona udzielala im rad duchowych, pocie
szal:a i umacniala w~tpi~cych w rzeczach 
wiary. 1:-o Bogu najwi~cej blizniego milu
jftc, rzewne, a nawet lU' I\ awe lzy wylewa
ta nad zatwai·azia!6scJq. grzeszniK6w i nad 
poganami, kt6rzy prawuziwej wiary sw. 
1J1 q j~c uie chcie.:t. 

Opr6cz laski zarliwej milosci i ll1ftdro
sci przedziwnej ostawit l-'an tlog, bl. Ju
tQ r6znymi cuuami. \ naj11 i~ksze mrozy 
w swq. ubozuchn~ plotnianK(;) odziana, 
chodzil:a z braku obuwia, boso po lodzie, 
nieponosz~c zadnego szwanku na zdrowiu, 
a bez przyjmowania poKarntu z latwosciq. 
14 dni przetrzymywala. \Y czasie modlit
wy, zatopiona w rozmowie z Bogiem, uno
s:wna byia ponall ziemiQ i tak z rozjasnio
nem obliczcm tnvala po kilka godzin. Ha
zu pewnego gdy bl. J uta w towarzystwic 
kilku poboznych niewiast spwszyla do o
soby trQdowatej, aby j~ pielQgnowac, za
skoczyla j~ niespodzianie w cicnmym le
sie noc gl(;)boka. Straciwszy kierunek dro
gi i nie wiedz~c w jak~ stron~ silo) zwr6cic, 
upadla na kolana p1 osz~c Bog a o pomoc 
w swej niedoli i ot6z nagle slo!1ce silo) po
kazalo i onym nie1viastom jasno i 11·esolo 
swiecilo przez d.alsze dwie mile drogi, do
p6ki nie przyszly do celu .swej podr6zy a 
wtenczas dopiero na nowo zagaslo. Cud 
ten jest p1·zyczyn~, dla czcgo obraz blog. 
Juty ze slo!tccm na piersiach maluj~. 0-
braz taki ogl~dac mozna w kosciele sw. Ja
na w Toruniu, gdzie umieszczony w olta
czu tuz przy kaplicy Najsw. Sakramentu. 

Tak~ to wiclk~ 8wi(;)t~ powolal Bog, a
by pod koniec swego zycia z gl(;)bokicll 
Kiemiec przyszla w nasze strony, by swe
IHi ( notami i swi'i)toblhvosciq. zycia umoc
nic powstaj~cq, prawdziw~ wiar'i) w na
szym narodzie. Bl. Ju,ta przyszla w nasze 
strony jako uboga pq,tniczka okolo roku 
1257 i obrala sobie mieszkanie w biskup
stwie chelmiitskim, tuz przy miesCie 
Chelmzy mi~dzy gQsterhi naonczas lasami 
i schronila si'i) w pustym domku, stoj~cym 
nad jeziorem, kt6re teraz nazywaj~ Biel
tzyny. Tam zyla w zupelnem odosobnie-

niu, przep(;)dzajq.c czas na poboznem roz
myslaniu i gor~cej modlitwie. 

0 pewnych godzinach udawala si'i) b!. 
Juta \)ies.zo z l5ielczyn do koscio!a kate
clralnego sw. 1r6jcy do Chelmzy n.iedaw
uo znuaowanego, w kt6rym sl:uchala nu
bvzeustwa i pt·.tyJmowala sw. ~akramentu. 
J al< Jeszcze w siedemnastym \deku oko
llCLll1 mieszkal'J.cy opoWiallali, ll.tia! bi'i) ten 
cull, ze ile razy lHug. J uta najwi~1<s.zelll 
],ll 'agnieniem po1q.c.-,e1ua Sl\! z J ei.usem w 
l'<UJSW. ~akramencie by!a pr.zn~tq, i jaK 
1m;wczesuiej w Kateur"e stanq.c cndalp,, 
UK1·acara sooie urogr,) 1 wwnczas n1e szl.a 
z.wyKlq. urogq. naoKo.o jeziora, lecz prosto 
pu"ez J ezioru po j ego po wierzclmi such~ 
Hue\~.!- p1·.zecnodzi!a. 1\an et po jej smierCl 
Wl,UJ\\ ano w pewnycn c.zasacll na je.liol'le 
gtauKq. p1·ost~ sc1ez.K~, h.,ul<~<ly bl. Juta za , 
::.wego zytia przec.llollziia. lle zas razy 
SZh.l. Ul'Og~ ZWj CZaJll~ paez bUkOW.ill(;), d.zl
SiCJS.lj .ljUczek, ZW\\ S.Ge .zataymywam si'i) 
w J)Oi0\1 1e <.J.1·ogi pod yewuem <.lrt.ewem, nu 
K tut·em :t.naj dowar s1~ 1 it.el·unek ukrzyzu
\1 - ~ilbgu L..D:.Lwiciela i tam na kolanach na 
UlUgJ.cll tlwala mod.th\\ ach 1 cze"'c Cllry
stus0\\1i Panu oddawala. 

Do porad duchowuych i 1·.z~dzenia SIYeJ 
duszy obl'a!a sonie za spow1e<1niKa b!og. 
Jan..t. z t..onduv,a z zakonu sw .. t<'ranciszka, 
kt6ry swiQtobliwem Zj ciem i cudami sty
n~l 1 w Lhelmnie byl pocllowany, p6zmej 
lJiskupa Henry 1m, Kt6ry to z prowincjata. 
zakouu sw. Dominika zosta! dla swycn 
wielluch cn6t i godnosci pienvszym bisKu
pem cllelmiilsknn i stale mieszkal przy 
kateurze w Chehnzy. Blog. Juta idq.c za 
radq. s.wych spowiedrrik6w, b!agala rue
ustannie Boga o lask(;) nawr6cenia pagan
skich Prusak6w, a tym kt6rzy wiar(;) sw. 
przyJ'i)lt; zach(;)cala do poboznej czci Tr6jcy 
Przenaj ~wi'i)tszej. 

Po czterech latach jej pustelniczego u 
11as pozycia, wycieitc{:ona bezustannemi 
modlanu, umartwieniami i niewygodam.i, 
gdy~ zawsze na golej ziemi "i z kamieniem 
pod glowq. sypiala, zbliiyla si'i) jej ostatni.a 
godzina. Zawolano jej spowiednika bi
skupa • Henryka, kt6ry j~ sakramentaini 
sw. zaopatrzyl i na zyczenie umierajq.ceJ, 
odczytywal z pisma sw. h•istorj'i) M'i)ki 
Pal'J.skiej, kt6rej z najwi(;)ksz~ uwagq, si'i) 
przysluchti.wala i ku zdziwieniu otaczaj~-
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cych, niekt6re trudne mleJsca objasniala. 
Po wypowiedzeniu ostatruich slow Chry
stusa ,Consummatum est" (Wypelnilo si~) 
sklonila lekko glow~ na bok i sm~ta jej 
dusza polq.czyla si~ z swym Najswi~tszym 
Oblubiencem, kt6rego cale swoje zyc•ie na
dewszystko milowala. Obecni przy smier
ci wyrazme sly<~zeli pieniJa anielskie, 
wsrod ktorych swi._;,a jej dusza do nieba 
zostala przeprowadzonq.. Bl. Juta skon
czyla swoj zywot ziemski 0 swicie dnia b. 
maja 1260 roku. 

Po tak swi~tej i szcz~sliwej smierci ka
zal biskup Henryk przeniesc jej cialo z 
Bielczyn do Chelmzy i zlozyc przed po
grzebem w slu·omnej kaplicy szpitalneJ 
sw. Jerzego na przedmiesciu chelminskiem 
stojq.cej, w ktorej Blogoslawiona za swe
go zycia cz~sto ubogim uslugiwala. Na 
wyrazne zyczerrie bl. Juty czynil to Bi
skup w cichosci i bez rozglosu, gdyz nawet 
w skromnym pogrzebie Chrystusa Pana 
nasladowac chciala. Ale Pan Bog wsla
wil swq. pokornq. s!uzebnic~ i wielkq. jej 
swi~tosc jawnie okazal. Kiedy bowiem 
wniesiono jej cialo do kaplicy, rozeszla si~ 
nagle najpi~kniejsza won i; zapachem naJ
osobliwszych kwiatow kaplice zapelnila. 
Gdy jeszcze cialo w kaplicy spoczywalo, 
zblizyla si~ pewna niewiasta, ktora sw. Ju
cie cz~sto w sluzeniu ubogim i chorym po
mocnq. byla do mar, a odsloniwszy twarz, 
mowila: ,Matko moja i siostro najmil
sza, pokornie ci~ prosz~, pomnij na mnie 
w niebie, abym zawsze twoje cnoty nasla
dowac umiala". Co gdy z gorq.cem sercern 
i rzewnie placzq.c wym6wli.la, cialo swi~te 

cudownym sposobem S'i~ unioslo, oczy o- . 
tworzyly i twarzq. usmiechni~tq. i wesolq. 
dala jakoby znak, ze prosba niewiasty, b~
dzie wysluchanq.. 

Z kaplicy szpitalnej wyniesiono cia!o 
bl. Juty stosownie do jej zyczenia •w naJ
wi~kszej eiszy jako ubogq. i n~dznq. pq.t
niczk~, a chociaz 0 smierci jej i pogrzebie 
nie rozglaszano, za zrzq.dzeniem Boskiem 
zebral si~ w jednej chwili z bliskich i dal
szych okolic lud ze swymi kaplamami i w 
olbrzymiej procesji pogrzebowej odprowa
dzil do katedry. Kiedy do katedry wnie
siono cialo swi~te i odprruwiano msze i ce
remonji zalobne, rozeszla si~ po kosciele 

ta sama cudowna won i zapachem swym 
uweselila wszystkich, bo z tego poznali 
wielkq. swi~tosc i chwal~ niebieskq. Zmar·
lej. Pan Bog dopuscil tez w czasie pogrze
bu tego cudu, ze wszyscy obecllli uczuli w 
sercu dziwnq. przemian~: dobrzy wesele 
duszne, a zli gorzki zal za grzechy, z kto
rych si~ poprawili. 

Po dopelnionych obrzq.dkach pogrzeno
wycll zostala sw. Juta pochowanq. w kate
drze w bocznej poludniowej nawie w oso
bnej kaplicy, ktorq. do dzis kaplicq. sw. Ju
ty zowiq.. Niedaleko grobu wzniesiono 
wysoko nad grobem kamienny pomnik. 
Zaraz po smierci takze i grob blog. Juty 
zajasnial rozlicznymi cudami. Mi~dzy m
nemi wspominajq. kroniki o dwoch nie
wiastach wyleczonych przy tym grobie; z 
ktorych jedna tkni~ta paralizem, chodzic 
wcale nie mogla, a druga kurczami czyll 
wielkq. chorobQ. ciq.gle trapiona, uzdrowle
nie zupelne znalazla. Podowczas kaplan 
tez jakis kaznodzieja z Olsztyna przybyi w 
podrozy na noc do proboszcza owczesnego, 
Jana, ktory goscin!Ili.e go przyjq.wszy spy
tal skq.d idzie. Na co tenze mu odpowle
rlzial: ld'il z Kwidzyna. A proboszcz na 
to: Co tez tam slychac o cudach sw. Doro
ty? Ks>i.q.dz ow kaznodzieja zaczq.l wteuy 
opowiadac wiele dziwnych rzeczy, w ktore 
jak sam dodal, wcale nie wierzyl w koii.cu 
m6wil: vV Kwidzynie to Si'il zupelnie tak 
dzieje, jak w Chelmzy ze sw. Jutq., o kt6rej 
takze •wiele rozglaszali, a potem wykaz::uo 
Si'il, ze to nie prawda. Skoro wyrzekl o
statnie slowa, tak banlzo bl. Jucie uwla
czajq.ce, tak zaraz zaniem6wil, a usta prze
kr'ilcily si'il o dwa palce w kierunku lewe
go ucha. Pozostal niemym przez 15 dni i . 
gdy potem zalowal za swoje niedowiar
stwo i uczynil slub, odzyskal napowrot 
mow\), lecz usta skrzywione zostaly. 

Wog6le u grobu bl. Juty dzialy si'il tak 
liczne i wyrazne cuda, ze juz 15 lat po 
5mierci cale duchowienstwo chelrninskJe 
wysluchruwszy pod przysi'ilgq. swtadk6w, 
uroczyscie przed Papiezem zaznawalo ja
ko za przyczynq. blog. Juty uzdrowieni by
li r6zni slepi, chromi, glusi, tr'ildowaci i 
innemi chorobami dr'ilCZeni. 0 tern SWiad
czyl takze stary napis na pergaminie prze
chowywany, na ktorym czytano: 

Kt6rz::y prz::ychodz~ chromi, do domu zdrowi wracaj~, 
Slepi, tr~dowaci w::yleczenia doznaiil· 
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Po takim zywocie swi<;ltym i tylu do
zna.n~h cud6w, wcale si<;l dziwic nie mo
zna, ze sw. Juta publicznie po kosciolach 
byla czczonf1,. Jak juz wyzej wspomnialem 
15 lat po jej smierci, duchowiel'J.stwo chel
miii.skie udawszy si~ do Rzymu, prosilo u
silnie Stolic<;l Apostolskf1,, aby jej czesc u
rz<;ldowo od Koscio.a zatwierdzonf1, zostala. 
Przedklada r6wnoczesnie wiarogodne 
swiadectwa 0 S>wi<;ltosci i licmych cudach 
blog. Juty. Prosba chelmil'lsWiego ducho
wieii.stwa byla wi<;lc zvvyklym poczf1,tkiem 
koscieln~j kanonizacji, jak jednak Rzyin 
w tej sprawie rozstrzygnf1,l, niewiadomo; 
nie musial si~ jednak opierac, tylko przy
jf1,l prosb<;l duchawieii.stwa, poniewaz na
sza Juta czczona byla powszechnie jako 
SWi<;lta i na jej- czesc stawiano kaplice, ol
tarze, umieszczano obrazy po scianach, 
cymborjach i oknach. Takze i piesni po
boZ.ne, hymny laciii.skie i modl,itwy ko
scielne do niej zdawna istnialy. Jak bar
dzo byla znana jej czesc, wynika stf1,d, ze 
sw. Juta razem ze sw. Dorotf1, i z blogosl. 
Janem z Lobdowa policzonf1, byla 'W poczet 
sWi<;ltych Patron6w naszych. Msz<;l sw. na 
pamif1,tk<;l sw. Juty odprawiano w uroczy
sty spos6b dnia 5. maja jako w roczni'c<;l 
jej smierci. , 

N'ajbardziej jednak czczonf1, byla bl. Ju
ta w Chelmzy, gdzie jej gr6b cudami sly
llf1,l i dokf1,d '\\."ielkie mn6stwo ludu nawet 
z najdalszych okolic przybywalo. Kapli
C<;l, w kt6rej byla pochowana, niedlugo po 
jej smierci ku jej wylf1,CZllej pamtif1,tCe po
SWi<;lCOllO. Nikogo tez w tej kaplicy nie 
chowano ella szczeg6lniejszej ella niej czd 
z wyjf1,tkiem wielkiego mistrza krzyzackie
go Zygfryda von Feuchtwangen i wielkie
go czciC'iela Blogoslawionej ksi~dza kano
nika Pizaii.skiego, kt6ry tu od roku 1618 
spocz)"Va. Wn<;ltrze kaplicy sw. Juty. o
pisalem clokladnie w dziale: ,Kaplice ka
tedry". 

Nabozeii.stwo do blog. Juty trwalo nie
przerwanie przez kilka wiek6w, dop6kd 
panowala jednosc i gorl1wosc w wierze sw. 
l\atolickiej. Oclkq.cl zas w szesnastym wie
ku owa nieszcz<;lsna reforrnacja luterska 
bardzo wielu obywateli tak w miescie 
Chehnzy jako i tez w calej okolicy ocl ko
sciola oderwala, a w katolikach starq, zy
wosc wiary i gorliwosc o chwal<;l i sluzb<;l 
Bozf1, wyzi<;lbila, pocz<;llo slabnf1,c nabozeii.-

stwo ku sw. Jucie. I byloby juz boclaj zu
pelnie wygaslo, jezeliby ze strony gorli
wych katolik6w nie dolozon usilnych sta .. 
ran, aby je jak dawniej w sercach odno
wic. Do odnowienia czci blog. Juty przy
czynil si<;l niemalo najpobozniejszy nasz 
kr6l Zygmunt III i jego r6wniez bardzo 
pobozna malzonka kr6lowa Konstancja. 
Przezacna ta para kr6Jewska zywila gorf1,
ce nabozeii.stwo do sw. Juty i kiedy kr6l 
Zygmunt wyprawial si<;l w roku 1621 na 
pospolite ruszenie przeciw Turkom poru
czyl siebie i cale kr6lestwo apiece sw. Ju
ty slubujf1,C zarazem odnowienie ku niej 
nobozenstwo. w szesc lat p6Zniej po zwy
clE;)Skiej wyprawie, przybywa osobiscie do 
Chelmzy z synem swym najstarszym Wla
dyslawem z wielkim clworem, senatorami 
i panami. aby gr6b sw. Juty uczcic i po
dzi<;lkowac za uzyska.n e laski. Wybiera 
tez uczonego J ezuit<;l X. Fryderyka Szem
beka, czlonka zakonu Tow. Jezusowego z 
Torunia i usilnie mu polcca, aby zycie SW. 
Juty cloklaclnie zbadal i opisal. X. Fryd. 
Szembek z wielk!'l- starannoscif1, wykonal 
polecenie kr6lewslde. Ohjezclzal przez 
\Viele lat na koszt kr6lewski r6zne stare 
bibljoteki, archiwa i koscioly pruskie 
wsz<;ldzie pilnie badajf1,c i dopytujf1,C si<;l o 
blog. Jucie i tak uratowal wazne szczeg6-
ly z jej zycia, 0 kt6rych moze bysmy nigdy 
nie wiedzieli. Takze . niekt6rzy pralaci 
chelminskiej kapituly dokladali staratl 
wiele, aby odnowic dawne nabozenstwo do 
sw. Juty. Takim byl kanonik Pizaii.sk'i, 
kt6ry dla swej nadzwyczajnej czci do bl. 
Juty, jako jeclyny od kilku set lat w jej 
kaplicy w roku 1618 zostal pochowany. 
Wi<;lcej jeszcze ofiarq. i poswi<;lceniem przy
czynil siQ znany pralat kapituly chelmin· 
ski'ej Gabrjel Wlaclyslawski wlasciwie 
z\vany PrO'waii.ski rodem z Chelmzy, kt6-
rego kr6l Zygmunt III bardzo polubil i po
wierzyl mu wychowanie swych syn6w, a 
mianowicie najstarszego Wladyslawa, po 
kt6rym tez ksil;!-dz Prowanski przybral 
swoje nowe nazwisko, Wladyslawski. Byl 
to IDf1,Z nadzwyczajnych zdolnosci i wie
dzy, piastowal Wiele powaznych urz<;ld6w, 
a posiadajqc bardzo znaczny majf1,tek oso
bisty, fundowal pomi<;ldzy wielu innem 
kosci6l i klasztor Ojc6w Franciszkan6w w 
Chelmzy i bogata go wyposazyl. Kosci6l 1 

klasztor stal na dzisiejszym starym cmen-
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tarzu w miejscu, gdzie stoi krzyz cmenta.r
ny. Umarl w Chelmzy dnia 13. lipca 1631 
'i pochowany w katodrze w podziemin 
pr;?:ed oltarzem Zclj(ilcia Pana J ezusa z 
krzyza . . J Pstto ten oltarz, . kt6rym opieku
je si(il III Zakon sw. Francls.zka i przy nirn 
modlitvi'Y swe odpra\\iia. 

Ten to zacny kancnik ufundowal takze 
na Wi~kSZi;t C'ZeSC hlog. Juty przy jej olta
rzu i lmpliey osobnego kapelana, kt6remu 
n?v utuzymanie zapisal swoj~ wies Druzy
ny. Kazal takze swoim kosztem odswie
:7;yc alho nowo odmalowac w roku 1627 
harrlzo j1Jz stare obrazy znajctuj~ce si(il w 
kaplicy, o kt6rvch iu:7; w innym dziale 
wspomnialem. 'V ko~ciele naszym znaj
ctuje si(il wotum z wizenmkiem blog. Juty 
w lewym rogu u g·6ry a w prawym rogu 
na dole kl~c~~cego rycerza Jana Oles
kiego. 

Napis brztTti po polsku iak nasten~de: 
,.Jan OleskL poctkomorzy kr6lestwa Pol
skieg·o, ciezka chorob'.}. do:lrmv. nc7ynil Bo
gu Rluh. Do zrlrowia prl.vwr6C("'1V za przy
czyng. blog. Juty ofian1ie z wd'-':i(ilcznosct 
tu wotum Roku Pai:lsldrgo 1623. 

Riog. Juta jest wyrvta w srehrnej nlv
cie z krzyzem w rQku i 3 lije u ctolu 
Jcrzyza. 

Ten krzyz z temi 3 lilietmi jest charak
terystycznym W ZVCiU hl . .Jl'tY. 'V Obr::JI'ie 
oltar7a kaplirv hlog. Jutv, kt6rPgo cdbit
ka znajdu)e sic na ol<lnctcP tego kalenda
rza. wictzimy takze krzvi z 3 liiami. 

"'res'~' de w roku 1 G37 okolo odnowie
nie. czci ku hlog. Jucif' pnvslu?vl siP mo7:e 
nn iwiecej biskup Jan z Unna Lipski Gor
liwv ten pastorz skorn t~'lko zaj~l w roku 
1(137 kateclrQ cltelminsk9.. za.rw1. rozpocz9,l 
stnrania przywr6cenia ur 7 ('ctowo w diece~ 
7ii swo,1e1 starocla ''me to Pet bozet'lstwo. 
Prstanowil to uczynic jalw najskuteczniej 
na diecezalnym l"Ohorze. Przygotowui9.c 
sir: cto tego obiezctzal osohis!'ie diecezjQ , 
gdy niespodzianie zostal ocl kr6la \Vladvs
lawa IV poslem wybrany do cesarza Fer
dynanda III. Nie mogq,c wi(ilc upragnio
nego zamiaru na soborze wvkonac, wydal 
dekret w dnliu 15. kwietnia 1G37 w kt6rym 
rozporz~dzil, azeby w Toruniu u sw. Jana, 
jako miescie i kosciele z calej diecezji naj
wi<;>ks~ym, uczyniony byl natychmiast po
C'Z%tek czci i nabozet'lstwa do blog. Juty i 
to zaraz 3 maja tegoz roku. Inne koscioly 
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w diecezji mialy sobie to nabozei:lshvu 
wziq,sc za przyklad i w podobny spos6b u
rzqdzac. 

Stosownie do rozporzq,dzenia biskupie
go nrz!!dzono nabozei:lstwo z niebywalq, 
dotl!d wspanialosriq, i wysta w~, kt6re 
tl·,,·alo przez cale osm dni. Drugie podob
ne jak w Torun~u naboze11stwo do sw. Ju
ty, postanowil gorliwy biskup po naradze
niu si~ z kapitul~ odbyc w katedrze chel
minskiej .ies;rcze w tym samym roku i w 
Jll'orzyst0sc Tr6jcy Przenaiswi(iltszej, na 
ldoJ'q, grmnaclami na wielki octp~st wicle 
lurh1 przyhywQlo. Oltarz, na kt6rym wy
st~twiony hvl nowv obr:ur. Q\V. Juty, zn11jdo· 
wal siG '" posroctku kosciola przy krade 
nrEd)iterjum Sam obraz. kosztem bislm
llfl. "prmvi0nv, bvl r6znemi drogiemi wo
hmi i ozdohami poobwiesza.ny, nad nim 
nmiesz c'~'ono lacii:ll"ki napis, kt6rv po pol
s'ku oz1•aczal: .. Poswi('cone Panu Rr-r;u 
Na ilC'nszemu . Naiwyzszen•u i czci hlogo
!"hwinnei Jutv ze SaPgershausen . Niem
kini, w J,ateclralnvm tvm l<r~"irle nocho
waneL przez ozieblosc uplynionych cra
sr~w nie malo zeniedbanei, a teraz cto pier·
wotnevo swoiego bhslq, nr'~'v vr6f'nnei 
nrzez Na iprzewielebnieiszeo:o Ja.Pa Lips
ldC'P'O. biskupa chelmii:lskiego''. 

I pohlngosla wil Pan B6g- zabiegom zae
nNro Biskupa. albowiem luclu gromady 
wirlkif' i hradwa pob0in0 z chor~g-wiami 
w 11biorach swych hrnf'kich z lmplanami 
i pasterzami swemi do Chelmzy nrzybyly 
ito az do S'l'esciu mil octrl H]('llia. Na.bozf'i:l
stwo ncthylo l"i() w r11 ilw rd'~'iE'i Ul'orzystv 
spoe6h, a ciche msze R'W. orlprawialy si~ 
11?, srodku lmtedrv prrect. obr'JZem sw . .Ju 
ty I'd najwczesniejszogo switu a.z rlo po
luctnia. 

Biskup Lipski chcial nr7:ysporzvc C"f'i 
sw. Jucie pr7ez odszukanie jej grobu. 'V 
tym celu udal si(il w otoc~~:cnin n;rromadzo
nei lmpituly do katedry w clniu 14. gru
dnia 1637, szukano barclzo Sf''islc po caleJ 
l<atedrze, a mianowide w kaplicy sw. Ju
ty, kt6ra w wierzchu calq, rozkopAno, jed
n ak sladu nie napotkano. Jeszcze i nastfilp
nego dnia szukali lecz r6wniez bezskutecz
nie. Pod tym wzgl(ildem jest sw. Jnta po
dobna do znakomitych swi\'tvch jak na
przyklad sw. Marka w \Venecji i sw. Hie
ronima w Rzymie, a ta,kze i wielu innych, 
kt6rych groby nikomu nieznane, a kt6re 



f'an B6g rozlicz•nemi cuclami i laskami 
wslawia. 

Takze poblisk·ie Bielczyny Bisku:):l w 
otoczeniu duchowienstwa zwiedzil, aby 
uczcic to miejsce, gclzie sw. Juta przez 
cztery lata tak cudowny pustelniczy zy
wot wiodla. :YJale szcz~tki onej chatki w 
ktorej wieszkala Biskup jeszcze ogl~dal i 
na pami~tk~ kazal wystawic na tern mieJ
scu mal~ kavlic~. 

Dzisiaj nawet tej kaplicy sladu nie ma 
- zagin~la pami~c o blogoslawione Jucie, 
a. to gl6wnie z clw6ch przyczyn, okolice 
Cholmzr, a szczeg6lnie Dielczyny, od wie
lu lat zalali luterscy kolonisci, po drugie 
?:aginic;cie trumienki z jej swi~temi zwlo
kami i d c>;is malo l{tO wie, zc zyla w naszej 
okolicy taka. wi.elke.. Swi~ta, a> tem mniej 
slychac 0 jakiemkolwiekb~clz zywszem 11?-

bozens~.wem do niej. 
Lecz n~lezy nam ufac w Bogu i nie tra

cic nam naclziei, bo On 'Vszechmocny i 
N ajclobrotliwszy poruszyc moze serca 
ludzkie do oclclawania> czci Swej wiernej 
sluzebnicy. 

SLEP 0 WR 0 N- S WIACKI. 

Jakoby clalekim switem zapoczq.tko
wania ku lepszemu, jest naclanie przez tu
tejszy Magistrat nazwy jednej z ulic, u li
c~ E,w. Juty, - przywr6coha Msza sw. w 
roc;:.nic~ J ej zgonu w dniu 5. maja, zas ni
niejszy kalendarz niechze si~ stanie choc 
malei1kim pylkiem przyczynienia si~ do 
ozywienia czci Blogoslawionej. Co daj 
Boze! 

Pod dat~ 29. marca 1927 roku zatwier
d.zil Najprzewielebni.ejszy ks. biskup Oko
niewski nast~puj~c~ modlitw~ do blogo
slavvionej Juty. 

,Blogoslawiona Juto, wielka milosnico 
ubogich, upros mi wielkie i hojne sercc 
ella bliznich, abym ch~inic sobie. cos 
ujmowal i z bieclnymi si~ dziclil i tak 
zasluzyl sobie nagrod~ ocl Pana J ezu
sa ob:. ::::an[).. Amen". 

Imprimatur. 

F' e l p lin, die 29. martii 1927. 

t ~tanislaus Wojtechus. 

Z zamierzchtych legend Chelmzy. 
Z dokument6w katedra ln ych. 

Nad ciem.nemi iglastemi borami, ota
czaj~cemi jezioro >vstawalo purpurowe 
sl01'l.ce. VI zacisznych gl<:hiach lesnych 
powoli budzilo si~ zycie i gwar. Zrazu, jak 
~troiciele wielkiej orldestry born rozpoczy
naly swe spiewy i kwilenia pomniejsze 
ptaki. Od blot i bagienek oclezwaly si<il 
brz~czeniem bekasy, nad mokremi l~kami 
kwilily czajki. A w g~stem poclsz~rciu 

{.wierkowego boru wygwizdywaly swe 
trele zwinne kosy, drozdy, szczygly i czy
zyld. Od jeziora zrzadka dolatywaly swal;
liwe krzyki. perkoz6w i gwizcl lysek, a cza
sem donosne kwakani.e kaczki milosnie 
nawoluj~cej przeci[).gaj~cego nad wierz
cholkiem sosen samczyka. Bo tez wiosna 
panowala w pelni i niosla zapowiedz no
wego oclrodzenia dla calej nafury. 

Na wysuni~tym w jezioro g6rzystym 
pOlwyspie stal wyniosly klasztor, otoczo
ny malem osiedlem siedzib ludzkich, a 
warowny bl<ilkitem opasuj~cej go wody. -
\V klasztorze, mimo wczesnej godziny 
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ruch si~ juz dawno rozpocz~l . Dzwonek 
nawolywal braciszk6w do rannych mo
cH6w i szeroko, po w~wozach odbi.jany o 
powierzchni~ w6d biegl metaliczny 
dzwi~k do najgl~bszych skrytek lesnych. 

Brat Andrzej, obudzony swiergotem 
ptak6w, krz~tal si<il juz po celce. Speln il 
ochoczo codzienne, zmuclne swe zaj~cia, 
nuzq.ce jednostajnosci~, odm6wil wsp6lne 
modlitwy i zaj~l si~ nakarmieniem male
go przyjaciela, czarnolsni~cego kosa. Zna
lazl go przed kilku laty malem piskl~
ciem w g~stwinie swierkowego podszycia, 
OSQ.dzil, ze jest zbyt niezaradny, aby m6c 
zyc samo~b·.ielnie w borze i zabtal z sob';.\ 
•lo klasztoru. Dzis mial juz pociechQ ze 
swego wychowanka, kt6ry nauczyl si~ 

lad.nie gwizdac i z dziwn~ latwosci~ po
wtal·zal slowa i zdania uslyszane w r6Z
nych j~zykach. 

Brat Andrzej wiele godzin poswi~cal 
codziennie na kontemplacyjne rozmysla 
nia. Na kl~czniku w swej celce modlil s i~ 

. , 


