Pragnę powiadomić, że w dniu 14 czerwca 1995 roku, w 136. rocznicę powstania
wywodzącego się ze Śląska Zgromadzenia Sióstr św. Jadwgi, na prośbę postulatora Ks. dr
Michała Machała, wyrażoną pismem z dnia 8 czerwca 1994 r., nastąpiło otwarcie
dochodzenia kanonicznego dotyczącego życia i działalności Ks. Roberta SPISKE, zmarłego
w opinii świętości w dniu 5 marca 1888 r., Założyciela tegoż Zgromadzenia. Oznacza to
wszczęcie pierwszego w powojennej historii naszej Archidiecezji procesu beatyfikacyjnego
kapłana, który zasłynął jako wybitny apostoł Wrocławia w XIX wieku, zarówno poprzez
swoją sławną działalność kaznodziejską jak i charytatywną.
Zgodnie z wymogami Norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 7 lutego 1983 r.
zwróciłem się o opinię w tej sprawie do Konferencji Episkopatu Polski, która wyraziła swoje
poparcie i aprobatę dla naszych zamierzeń podczas obrad plenarnych na 272 Konferencji
Episkopatu Polski. Natomiast w dniu 2 lutego br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
udzieliła wymaganego dla prowadzenia procesu 'nihil obstat' oraz zatwierdziła tytuł sprawy
beatyfikacyjnej Sługi Bożego Ks. Roberta Spiske.
W związku z powyższym można zgłaszać wszelkie uwagi, dotyczące postaci Kandydata na
ołtarze, a zwłaszcza jego życia, prowadzonej działalności duszpasterskiej i charytatywnej,
której przedłużeniem i kontynuacją jest założone przez niego Zgromadzenie Sióstr
Jadwiżanek, tak mocno związane z krajobrazem Śląska oraz z kultem naszej patronki, św.
Jadwigi z Trzebnicy. Uwagi te mogą dotyczyć również opinii świętości Sługi Bożego, a
zwłaszcza otrzymanych łask i wysłuchanych próśb przez Jego wstawiennictwo. Wszelkie
informacje oraz ewentualne zastrzeżenia prosimy kierować na adres:
Kuria Metropolitalna Wrocławska, ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi, ul.Sępa Szarzyńskiego 29, 50-351 Wrocław.

Prosimy również o przesyłanie ewentualnych dokumentów, listów czy wspomnień
związanych z Jego życiem.
A oto krótki zarys sylwetki Kandydata na ołtarze, którego pragnęlibyśmy widzieć jako
duchowy zwornik i pomost między przeszłością i teraźniejszością Kościoła wrocławskiego
oraz jako patrona pojednania i dobrego sąsiedztwa między narodami: polskim, niemieckim i
czeskim, do których on przez swoje pochodzenie czy też życie i działalność przynależy.
Ksiądz Robert Spiske urodził się 29 stycznia 1821 r. w Leśnicy koło Wrocławia, na terenie
parafii św. Jadwigi. Na chrzcie św., który otrzymał dnia 2 lutego 1821 r. otrzymał imiona:
Józef, Antoni i Robert. Jego ojciec Antoni był z pochodzenia Czechem, a matka Niemką.
Szkołę podstawową ukończył w Leśnicy, a następnie - dzięki pomocy zaprzyjaźnionych z
rodziną kapłanów z Ostrowa Tumskiego - uczył się w gimnazjum św. Macieja, przy ul.
Szewskiej we Wrocławiu. Po ukończeniu gimnazium zapisał się na studia na wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dnia 18 czerwca 1847 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk świątobliwego biskupa wrocławskiego Melchiora von Diepenbrocka.

Po święceniach Ks. Robert Spiske pracował przez jeden rok na stanowisku seniora alumnatu,
czyli domu studentów przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa,
którą to funkcję powierzano najwybitniejszym kapłanom archidiecezji. Następnie pełnił
funkcje duszpasterskie w parafii NMP na Piasku, był przejściowo administratorem parafii św.
Michała Archanioła, a następnie przez 19 lat proboszczem parafii św. Doroty, Stanisława i
Wacława we Wrocławiu, członkiem kapituły archikatedralnej, kaznodzieją katedralnym i
radcą Generalnego Wikariatu. W okresie Kulturkampfu arcybiskup Förster powierzył mu
pełną odpowiedzialność za duszpasterstwo w stolicy archidiecezji.
Największym dziełem życia Sługi Bożego Ks. Roberta stało się założenie Zgromadzenia
zakonnego Sióstr św. Jadwigi. Wyrosło ono z jego ogromnej troski o los bezdomnych,
opuszczonych dzieci i młodzieży, ratowania młodych dziewcząt przed demoralizacją oraz
opieki nad starymi, chorymi ludźmi, którzy byli pozbawieni należytej opieki duchowej i
materialnej.
Już za życia Sługa Boży cieszył się sławą niezwykłego apostoła miłości i utalentowanego
kaznodziei. Jego przepowiadanie miało przedziwną moc kruszenia serc największych
grzeszników i powodowało liczne nawrócenia protestantów, a nawet Żydów, na katolicyzm.
Odsłania ono jego głębokie życie wewnętrze, heroiczną miłość Boga i bliźnich - szczególnie
biednych duchowo i materialnie - którym bez reszty poświęcił swoje życie. Należy też w tym
miejscu podkreślić iż w jego kapłańskim życiu istnieje niezmiernie dużo wątków serdecznej
więzi z Polakami i Polską, która w tym czasie znajdowała się w jarzmie zaborców, jak
chociażby utrzymywanie kontaktów z więzionym w Ostrowie Wielkopolskim podczas
Kulturkampfu kard. Ledóchowskim czy biskupem augustowskim Konstantym Łubieńskim,
świętowanie swojego jubileuszu 25-lecia kapłaństwa u OO. Jezuitów w Krakowie, czy
wreszcie organizowanie pomocy dla polskich emigrantów po upadku powstania
styczniowego.
Ksiądz Robert Spiske umarł w opinii świętości, dnia 5 marca 1888 r., podczas odmawiania
modlitwy brewiarzowej po całodziennej pracy. Jego doczesne szczątki spoczywały w katedrze
wrocławskiej do dnia 5 marca 1984 r., kiedy to staraniem Sióstr Jadwiżanek, dokonano ich
uroczystego przeniesienia do Domu Macierzystego Sióstr św. Jadwigi we Wrocławiu.
To wielkie i piękne dzieło sprawy kanonizacyjnej Ks. Roberta Spiske, jako Sługi Bożego i
współorędownika ze świętą Jadwigą i błogosławionym Czesławem, w perspektywie
zbliżającego się 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu oraz
tysiąclecia powstania naszej Archidiecezji w roku 2000 Wielkiego Jubileuszu
chrześcijaństwa, z serca polecam Waszej modlitwie i trosce.

