
KS. PIOTR SEMENENKO CR

Ur. 29 czerwca 1814 
w Dzięciołowie

(woj. białostockie)

Zm. 18 listopada 1886 
w Paryżu



Biogram cz.1

 Szkoła w Tykocinie.

 W 1830 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie w Wilnie 
(Wydział Filozoficzny).

 Uczestnik powstania listopadowego (1830) – 16 lat.

 Wyemigrował do Francji (1832).

 W 1833 r. spotyka Bogdana Jańskiego, który z czasem stał 
się jego duchowym przewodnikiem i mistrzem.

 Od stycznia 1835 r. mieszka z B. Jańskim.

 17 luty 1836 r. – Domek Jańskiego.



Biogram cz. 2

 1836-37: College Stanislas w Paryżu.

 Od października 1837 r. w Rzymie.

 1837-41: Collegium Romanum.

 5 grudnia 1841 – święcenia kapłańskie.

 27 marca 1842 – śluby zakonne w Katakumbach św. 
Sebastiana.

 1840-1845 – przełożony Wspólnoty.

 1847 – pobyt w Tunezji.

 Zmarł 18 listopada 1886 r. w Paryżu.





Zasługi dla CR

 Pierwszy przełożony Wspólnoty. 

 Autor pierwszej Reguły (1842) i główny redaktor 

kolejnych (1850…).

 Twórca głównych idei duchowości Zgromadzenia 

(szkoła duchowości zmartwychwstańczej).

 Dał podwaliny pod zmartwychwstańczy system 

wychowawczy.

 GENERAŁ: 1840-1845 oraz 1873-1886.



Papieskie Kolegium Polskie 
w Rzymie – dla formacji kleryków i księży

 Założenie: 1865 (1866) r. 

 Założyciel i pierwszy rektor.

 Wielu wychowanków Kolegium (1865-1938) 
przejęło się duchowością zmartwychwstańczą 
oraz zostało wybitnymi: 

• kapłanami (W. Granat, J. Czuj, J. Dąbrowski);

• biskupami i arcybiskupami (22);

• kardynałami (A. Kakowski, E. Dalbor, A. Sapieha);

• a nawet zostali wyniesieni na ołtarze
(św. bp Józef Sebastian Pelczar, św. bp Józef 
Bilczewski, bł. ks. Jan Balicki).



Praca dla Stolicy Apostolskiej

 Czynnie współpracował ze Stolicą Apostolską.

 Ekspert od spraw polskich i wschodnich. 

 Był uważany za jednego z najbardziej uczonych ludzi 
Kościoła w drugiej połowie XIX wieku i posiadał wielki 
autorytet naukowy u papieży.

 Pełnił funkcję konsultora Kongregacji:

• Indeksu (od 1857 r.),

• Św. Oficjum (od 1873 r.) [Doktryny Wiary].

Jego prace ceniono wysoko, uważając jego zdanie 
z reguły za ostateczne w danej kwestii.

 Był członkiem prestiżowych Papieskich Akademii:

• Accademia della Religione Cattolica (od 1859 r.);

• Accademia degli Arcadi (od 1874 r.).



Duszpasterz i kierownik duchowy

 Był cenionym duszpasterzem, poszukiwanym 
spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu osób 
świeckich i zakonnych, m.in.:
 Bł. Celiny Borzęckiej i Jadwigi Borzęckiej,

 Bł. Franciszki Siedliskiej,

 Bł. Marceliny Darowskiej,

 Sł. B. Kolumby Białeckiej,

 Bł. Angeli Truszkowskiej.

 Głosił kazania w różnych kościołach Polski, Francji, 
Belgii, Bułgarii i Rzymu.





Żeńskie zgromadzenia zakonne

 Był współzałożycielem oraz pomagał 
w zakładaniu wielu żeńskich zgromadzeń 
zakonnych, np.:                   
 niepokalanki,

 zmartwychwstanki,

 felicjanki,

 dominikanki (III zakon, Polska),

 nazaretanki,

 Pocieszycielki Najśw. Serca (Belgia),

 Siostry Adoration Réparatrice (reparatki, France).

 Doradzał bł. Edmudowi Bojanowskiemu w zakładaniu 
Sióstr Służebniczek Niepokalanej oraz bł. o. Honoratowi 
Koźmińskiemu OFMCap., który założył wiele 
bezhabitowych zgromadzeń).



PISARZ – AUTOR - MYŚLICIEL

 Około 10 000 listów.

 Dziennik (1851-1886).

 Autor licznych prac teologicznych oraz
dotyczących życia wewnętrznego, m.in.:
 „Towiański et sa doctrine” (1850),

 „Quid papa ed quid episcopatus…”,

 „Wyższy pogląd na historię Polski”,

 „Credo”,

 „Ojcze nasz”, 

 „Męka i śmierć P.N.J.Ch.”,

 „Kazania” 4 tomy,

 „Mistyka”  „Życie wewnętrzne”,

 „Ćwiczenia duchowne”,

 „Listy duchowne”.



Dzieła filozoficzne o. Piotra

 „Organon” (1856-1882), 

 „Logica” (1856-58), 

 „Tradycjonalizm i semiracjonalizm” (1857), 

 „Biesiady filozoficzne” (1859-1862), 

 „Studio sull’Averroe” (1860), 

 „Estetyka” (1865), 

 „Historiozofia” (1862), 

 „Principia de intellectu humanae” (ok.1856), 

 „Fizyka” (1870-1873), 

 „Proemium in philosophiam” (1864), 

 „Tractatus elementaris philosophiae”, 

 „Klucz do filozofii” (b.r.w.). 



Podsumowanie

 Życie Piotra Semenenki kształtuje się 

w kręgu trzech wybitnych środowisk: 

Wilna, Paryża (1832-1838, 1846, 

1849-1852)

i Rzymu (1838-1845, 1852-1886).

 Współzałożyciel CR.

 W centrum jego działalności stały 

sprawy Kościoła i narodu polskiego.

 Przy tym wszystkim prowadził 

rozległą i różnorodną działalność 

duszpasterską, formacyjną oraz 

naukowo-literacką.

 O. Piotr był jednym z najwybitniej-

szych ludzi Kościoła w XIX wieku.

 Był także cenionym 
duszpasterzem, poszukiwanym 
spowiednikiem i kierownikiem wielu 
sumień osób zakonnych 
oraz świeckich.

 O jego kulturze naukowej mówi się 
powszechnie, iż charakteryzuje się 
wybitnymi i wielostronnymi 
uzdolnieniami, podkreśla się 
umysłowość o typie spekulatywnym, 
wyjątkowy talent syntezy, 
wnikliwość, samodzielność 
i oryginalność. 

 Był niepospolitym erudytą, 
swobodnie podejmował dyskusje 
dotyczące najbardziej subtelnych 
problemów.



Leon XIII o o. Piotrze

„Jestem mocno wzruszony, bardzo zasmucony po 

otrzymaniu tej smutnej wiadomości o śmierci ojca Piotra 

Semenenki i nie przestaję polecać gorąco Panu jego 

duszę we Mszy Świętej. Ten ojciec Semenenko miał taki 

szacunek powszechny w Rzymie przez swoje cnoty. Był 

On duszą Waszego Zgromadzenia, dla którego 

poświęcił całe swoje życie, dla nowych dzieł Kościoła i 

temu swemu dziełu poświęcał swoje długie podróże dla 

zbierania środków dla tego celu, dla którego jego duch 

żył, poświęcając się Waszemu Zgromadzeniu i dlatego 

poświęciłem Wam Kolegium Greckie.”

ACRR 49970



Nowsze publikacje



Nowsze publikacje cz. 2





Prezentację przygotował ks. Wojciech Mleczko CR

na Zmartwychwstańczy Program Odnowy 

Rzym, 4-17 października 2009

© Copyright 2009 by Wojciech Mleczko CR



Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej

Via San Sebastianello 11

00187 Rzym

Tel. +39 06 679 59 08

cdz.rome@gmail.com


