
O. DR AUGUSTIN RO SLER (*6.3.1851, +2.4.1922) 

załoz yciel wrocławskiego klasztoru i kos cioła Matki Boz ej 

Pocieszenia 

W parku klasztornym, na terenie dawnego cmentarza 
zakonnego (obecnie Golgota Wschodu), znajdują się płyty 
nagrobne zmarłych przed wojną niemieckich 
redemptorysto w wmurowane w tylną s cianę Groty 
Lourdzkiej. Jedna z nich upamiętnia pierwszego 
przełoz onego wrocławskiej wspo lnoty zakonnej, inicjatora 
budowy kos cioła Matki Boz ej Pocieszenia – o. Augustina 
Ro slera. Przed II wojną s wiatową gro b tego “powszechnie 
znanego i niezapomnianego” - jak o nim pisano - zakonnika 
nawiedzało wielu wrocławian. 
 
Rok 1945 rozpoczął polski rozdział w dziejach kos cioła. 
Nowi mieszkan cy Wrocławia pochodzący z tereno w 
wschodniej i centralnej Polski nie czuli związku z niemiecką 
przeszłos cią tego miejsca. Ojcowie polscy pielęgnowali 
groby przedwojennych zakonniko w, jednak z czasem pamięc  
o nich wygasła. W tym roku, 2 kwietnia, mija stulecie od 
s mierci o. Ro slera. Jest to okazja do przybliz enia postaci tego 

wybitnego zakonnika, zmarłego w opinii s więtos ci. 
 
O. Augustin Ro sler urodził się 6 marca 1851 roku w Go rze S ląskiej. Do gimnazjum katolickiego 
uczęszczał w Głogowie. O kapłan stwie mys lał od dziecin stwa. S więcenia przyjął w katedrze 
wrocławskiej w 1875 roku, po czym posługiwał jako kapłan diecezjalny. W 1876 roku obronił doktorat 
na Uniwersytecie we Freiburgu im Breisgau. Otrzymał propozycję dołączenia do kadry profesorskiej na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, jednak rozeznając powołanie zakonne, w 1877 
roku wstąpił do Zgromadzenia Najs więtszego Odkupiciela prowincji wieden skiej. W 1878 złoz ył 
profesję zakonną. Przełoz eni, doceniając jego wiedzę i zdolnos ci pedagogiczne, powołali go na funkcję 
wykładowcy w seminarium duchownym Redemptorysto w w Mautern w Styrii (Austria), gdzie w latach 
1881-1918 nauczał patrystyki, biblistyki i historii Kos cioła. Na forum europejskim zasłynął 
wszechstronną działalnos cią: był płomiennym obron cą katolickiej tradycji w czasach rodzącego się 
modernizmu, a takz e obron cą dogmato w maryjnych w sporze z protestantami. Był ro wniez  działaczem 
społecznym, doradcą biskupo w niemieckich, „Apostołem” kapłano w, rekolekcjonistą, spowiednikiem, 
znawcą sztuki, poetą. Pozostawił bogatą spus ciznę pisarską. 
 
Pos ro d tej aktywnos ci z pasją dąz ył do załoz enia wrocławskiego klasztoru, podąz ając drogami 
urzędowymi, lecz jeszcze bardziej wypraszając kos cio ł u Boga na drogach modlitwy i wyrzeczen . O. Josef 
Schweter, historyk i biograf o. Ro slera, opisuje samotną pieszą pielgrzymkę niemłodego juz  człowieka 
z Wrocławia do s w. Jadwigi w Trzebnicy, odbywaną podczas srogiego mrozu i zawiei s niez nej. Po niemal 
30 latach staran , przełamując opo r władz pan stwowych, doprowadził do powołania wrocławskiego 
Kolegium Redemptorysto w. Pos więcenie kos cioła Matki Boz ej Pocieszenia (Maria Trost) miało miejsce 
2 lipca 1919 roku. Zdaniem o. Schwetera, to włas nie na o. Roeslerze, jak na fundamencie, oparła się cała 

fundacja. 
 
O. Ro sler spoczął przy umiłowanym kos ciele. W pogrzebie 5 kwietnia 1922 roku uczestniczyły tłumy, 
w tym przedstawiciele s wiata nauki, duchowien stwa diecezjalnego i zakonnego S ląska i Czechosłowacji. 
O jego zasługach dla Kos cioła pisano w watykan skim “L’Osservatore Romano”. Biskup wrocławski 
kardynał Adolf Bertram nazwał go “jednym z najszlachetniejszych kapłano w”. Po latach wspominano 
jego “miłos c  do ubogich, stałos c  w przyjaz ni, kurtuazję, pomoc, z jaką spieszył potrzebującym, zapał do 
modlitwy, ofiarnego ducha pracy”. Niezwykła osobowos c  i przymioty o. Ro slera uczyniły go 
w powszechnej opinii osobą godną wyniesienia na ołtarze, o czym daje s wiadectwo o. Schweter. 
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