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 NK ldnowa a recepcja – rozważania terminologiczne  
  i periodózacja 
=
= moàęcie=odnowó=éosoboroweà=nierozerwalnie=złączone=àest=z=termiJ
nem=receécài=poboru=tatókańskiego=ffK=modàęcie=zaś= tematu=receécài=
nauczania=poboru=tatókańskiego=ff=w=molsceI=àako=érocesu=historóczJ
negoI= wódaàe= się= bóć= àednóm= z= naàważnieàszóch= éostulatów= badawJ
czóch= staàącóch=érzed= historókami= hościoła= w= molsceOK =ao =teà =éoró =
w=literaturze=dominuàą=bowiem=głównie=uàęcia= teologicznoJéastoralnePK=
qóm=niemnieàI= zachętą= a= nie=érzeszkodą= może=bóć= także=faktI=że=na=
samóm=éoczątku=rozważań=éoàawia=się=wiele=fundamentalnóch=éótańK=
gak= choćbóW= `zóm= àest= receécàa?= gak= rozumieli= àą= sami= uczestnicó=

————=
N=waérezentowane=w=ninieàszóm=artókule=materiałó=archiwalne=éochodzące= z=ArchiJ
wum=Archidiecezàalnego=tarszawskiego=EAAtFI=zeséół=pekretariatu=mrómasa=molski=
EpmmF=zostałó=udostęénione=Autorowi=na=éodstawie=séecàalneà=decózài=hardónała=haziJ
mierza=kóczaI=arcóbiskuéa=metroéolitó=warszawskiego=z=dnia=OT=kwietnia=OMNS=rK==
O=wobK=ptudia poboroweI=tK=OI=czK=NW=eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_ i a ł J
k o w s k iI=qoruń=OMN4X=ptudia poboroweI=tK=OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI=
redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń= OMNRX=jK=_ i a ł k o w s k iI=tokół poboru tatókańJ
skiego ffK ptudia i szkiceI=qoruń=OMNSI=sK=ONK=
P=mrzókładem=mogą=bóć=éraceW =cK =ga b ł o ń s k iI =oeceécja idei misójnej w molsce éo 
poborze tatókańskim ffI= hraków= OMMPX= iK= p z e w c z ó kI= oeceécja liturgicznego 
wómiaru homiliiK=ptudium homiletóczne=na=éodstawie badań kaznodziejstwa kaéłanów 
archidiecezji katowickiej=w= latach NVTOJNVVVI=hatowice=OMMPX=wK=l g ó r e kI=oeceéJ
cja odnowó liturgicznej poboru tatókańskiego ff w aiecezji tarmińskiejI= llsztón=
OMMSK=oównież=w=tóm=nurcie=mieści=się=–=zawieraàącó=interesuàące=uàęcie=éerséektóJ
wiczne=–=tekst=ksK=gK=_ a g r o w i c z aI=oeceécja poboru tatókańskiego ff w molsce – 
zagadnienia wóbraneK oefleksje bardzo osobisteI= xwWz= ptudia poboroweI =tK =OI =czK =NW =
eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń=OMN4I=sK=RTVJSMUK==
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poboru=tatókańskiego=ff?= gak=éostrzegałó=receécàę= osobó=zaangażoJ
wane= w=sam=éroces= odnowó=éosoboroweà?= gakie= istnieàą= uwarunkoJ
wania= receécài= związane=ze=séecófiką= hościoła= w=molsce?=gakie=wóJ
miaró=żócia=hościoła=w=molsce=obàęła=receécàa?=
= làciec=derald=lD`ollins= pg= i=bdward=dK=caruggia=pg=éodaàąI= iż=éod=
éoàęciem=receécài=EłacK=receéto=Z=érzóàęcieF=rozumiemó=éroces=odczótaJ
nia=i=właściwego=zrozumienia=nauczania=poboru=tatókańskiego=ff=oraz=
àego= érzóàęcia= to= znaczó= wdrażania= w= móślenie= i= działanie= hościoła=
Eiudu= _ożegoF4K=w= kolei= kanadóàski= teolog=dilles= oouthierI= autor= klaJ
sóczneà=éracóW=„ia=réceétion=d’un=concile”I= éod=éoàęciem=receécàa= roJ
zumieW=„x…z=éroces=o=charakterze=duchowómI=za=éomocą=którego=sobór=
oraz= àego= éostanowienia= zostaàą= wchłonięte= i= zintegrowane= w= żóciu=
określoneà=wséólnotó=kościelneà=àako=żówó=érzeàaw=wiaró=aéostolskieà”RK=
gak=zauważa= ksK= oobert= pkrzóéczakW= „płowo= éochodzące= ze= słownika=
wórażeń= érawnóch= znalazło= zastosowanie= w= refleksài= o= charakterze=
historócznoJteologicznóm=dla=zaérezentowania=dónamiki=rozwoàuI=czó=to=
dogmatuI=czó=też=éraktóki=duszéasterskieà=hościoła”SK==
= tóbitni=ekséerci=soborowi=–=oK=Alois=drillmeier=pg=i=oK=vves=`ongar=lm=
–=wskazuàąI=że=w=érocesie=receécài=odgrówaàą=rolę=różne=czónnikiW=
= NF=éodmiot=czónnó=Ewséólnota=kościelnaFX=
= OF=treść=Ewódarzenie=soboru=i=àego=érzesłanieFX=
= PF=dónamizmó=Erelacàa=éomiędzó=stanem=dotóchczasowóm=a=zmianąFX=
= 4F= éodmiotó= éośrednie= EosobóI= instótucàeI= środki= érzekazuFI= które=
w=zależności=od=séosobu=i=intensówności=oddziałówania=mogą=sérzóàać=
bądź=zakłócać=efekt=zmianóK==
= ptwierdzaàą= éonadtoI= że= érzówołane= czónniki= winnó= bóć= obecne=
w=oéisie= érocesu= receécài= àakiegoś= zdarzenia= czó= ideiK= t= dónamice=
receécài=można=wóróżnić=fazę hermeneutóczną=Ezrozumienia=i= interJ
éretacài= dzieła= soborowego= oraz= decózài= i= działań= éodàętóch= w= stoJ
sunku=do=stanu=zastanego=i=oczekiwanegoFK= mo=nieà=nastęéuàe=faza zaJ
stosowaniaI=a=więc=éełneà=lub=cząstkoweà=realizacài=soborowóch=éostaJ
nowieńTK=w=kolei=oK=`hristoéh=qheobald=pgI= autor=wódaneà=w=OMMV=rK=
————=
4=oeceécjaI= xwWz=wwięzłó słownik teologicznóI=redK=dK=l ’ ` o l l i n sI=bK=dK=c a r u g J
g i aI=hraków=NVVPI=sK=ONMK==
R=dK=o o u t h i e rI=ia réceétion d’un concileI=bditions=du=`erfI=maris=NVVPI=sK=SVK=
S=oK=p k r z ó é c z a kI=oeceécja poboru w ftaliiI=xwWz ptudia poboroweI=tK=OI=czK=OW=eistoJ
ria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń=OMNRI=sK=PMTJPMUK=
T=fbidemI=sK=PMUK=
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książki=„ia=réceétion=du=concile=satican=ff”I=łączó=obie=fazó=receécài=
w=àeden= séóànó= i= ciągłó= érocesUK= mroces= receécài= nie= zawsze= àednak=
musi= érzebiegać= zgodnie= z= éowóższóm= schematem= Efaza= hermeneuJ
tóczna= i= faza= zastosowaniaJrealizacàiF= i= może= wókazówać= różne= odJ
mienności= związane= z= uwarunkowaniami= hościoła= żóàącego= w= konJ
kretneà= rzeczówistości= séołecznoJéolitóczneàK= hsiądz= goseéh= oatzinJ
gerL_enedókt= usf= analizuàąc= éosoborowe= zmianó= w= relacàach= hoJ
ściół-świat= wóodrębnia= trzó= fazó= receécàiW= euforię= érzełomuX= rozczaJ
rowanie=i=krózósX=czas=obecnóVK=
= oefleksàa=wokół=éoàęcia=receécài=–=àako=wórazu=odnowó=éosoboroweà=
–= towarzószóła= biskuéom= éolskimI= zarówno= éodczas= saticanum= ffI=
àak= i=éo= àego=zakończeniuK= guż= w=„iiście=éasterskim=éolskich= oàców=
soborowóch=do=katolickieà=molski”=hierarchowie=éisaliW==
= „t=molsce=wérowadzenie= w=żócie=uchwał= soborowóch=séotka= się=
z=éoczątkiem= drugiego= tósiąclecia= naszóch= chrześciàańskich= dzieàówK=
Sądząc=éo=teà=gorliwościI=z=àakąI=naàmilsiI=wséomagaliście=obraduàącó=
pobórI=możemó=słusznie=oczekiwać=równie=éowszechnego=i=żarliwego=
wséółdziałania= w= wóéełnieniu= soborowóch= wskazańK= rchwałó= soboJ
rowe= maàą= stać= się= drogowskazem= i= érzónagleniem= do= gruntowneà=
odnowó=w=duchu=bwangelii”NMK=

————=
U=miszeI=żeW=„x…z=określenie=…receécàa»=oznacza=séosóbI=w=àaki=–=éo=àego=odbóciu=–=
sobór= àest= rozumianóI= érzóàętó=i= realizowanó=Ewérowadzanó=w=czónF= lub= też=wérost=
érzeciwnie=naéotóka=na=oéór=w=umósłachI=które=oéóźniaàą=bądź=wręcz=uniemożliwiaàą=
àego= realizacàę”K= wobK= t i t k oI= oeceécja poboru tatókańskiego ff we crancji – 
zarósI= xwWz= ptudia poboroweI =tK =OI =czK =OW =eistoria i receécja saticanum ffI=
redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń=OMNRI=sK=P4RK=
V=gK =o a t z i n g e rI =l nauczaniu ff poboru tatókańskiegoK cormułowanie – érzekaz – 
interéretacjaI= xwWz= gK= o a t z i n g e rI= léera omniaI =tK =sffLOI =redK =hK =d ó ź d ź=
i=jK=d ó r e c k aI=iublin=OMNSI=sK=VPMJV4MK=modobnieI=oéisuàąc=receécàę=poboru=tatóJ
kańskiego= ff= we= crancàiI= ksK= hrzósztof= titko= wóodrębnia= fazóW= NL= faza= radosnego=
uniesienia= Elata= NVSSJNVSUFI= krótka= i= dónamicznaI= zakończona= burzliwą= rewolucàą=
studencką=oraz=krótóką=bncókliki=„eumanae=vitae”X=OL=faza=rozczarowania=i=rozgoróJ
czenia= Eod= NVSU= rK= do= éoczątku= lat= osiemdziesiątóch= uu= wKFI= wówołana= krózósem=
hościoła=éosoborowegoX=PL=faza=sóntezó=lub=scalania=Eod=éoczątku=lat=osiemdziesiąJ
tóch=uu=wKFI=związana=z=éontófikatem=gana=mawła=ffI=któró=érzówrócił=ewangeliczną=
nadzieàę= oraz= umocnił= i= więzó= wséólnotowe= i= instótucàonalne= międzó= wiernómiK=
wobK=hK=t i t k oI=oeceécja poboru tatókańskiego ff we crancji – zarósI= xwWz=ptudia 
poboroweI=tK=OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI=sK=P4RJP4SK==
NM=iist éasterski éolskich ojców soborowóch do katolickiej molskiI= xwWz=iistó éasterJ
skie béiskoéatu molski NV4RJNVT4I=maris=NVTRI=sK=4N4K==
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= mróbę= éodania= odéowiedzi= na= éótanieW= `zóm= àest= odnowaI= rozuJ
miana=àako=receécàa?I=odnaàdziemó=także=w=liście=arcóbiskuéa=harola=
toàtółó= skierowanóm= do= mrómasa= qósiącleciaK= t= sieréniu= NVSS= rK=
metroéolita=krakowski=nakreślił=swoàe=metodologiczne=rozważaniaW==
= „t= wóéowiedzi= teà= odróżniam=receécàę=poboru= od= àego= realizacàiK=
qa=druga= będzie= stanowiła= zadanie= dla= wielu= éokoleńK= jożemó= tak=
wnioskować=z=realizacài=qridentinumI=która=dokonówała=się=éoniekąd=
aż= do= naszóch= czasówK= oeceécàa= àest= czómś= innómK= gest= to= àakiś= akt=
wstęénóI= w= któróm= dokonuàe= się= samo= érzóàęcie= nauki= poboru= oraz=
àego= uchwałK= t= éarze= z= érzóàęciem= idzie= swoiste= zaangażowanie=
w=pobór= àako= fakt= któró=zdecódował= o= kierunku= móślenia= i= działania=
hościołaK=jamó=za=sobą=w=molsce=zaangażowanie=w=pobór=wówczasI=
gdó= on= się= tworzółI= éoérzez= modlitewne= czuwania= a= także= dobre=
uczónki= i= ofiaró= na= àego= rzeczK= mozostawało= ono=w= ścisłeà= łączności=
z=ostatnimi=latami=tielkieà=kowennóK=qoI=co=określam=àako=receécàę=
poboruI=stanowiłobó=zaangażowanie=w=pobór=àako=fakt=àuż=dokonanóI=
któró= àest= zarazem= éoczątkiem= nowego= okresu= żócia= w= hościeleI=
w=chrześciàaństwie= i= świecieK= x…z= flekroć= zresztą= zastanawiałem= się=
nad= tóm= zwłaszcza= dokumentemI= w= któróm= hościół= naàbardzieà= się=
otwiera=tznK=nad=honstótucàą=éastoralną=Ea=éoświęciłem=mu=szczególnie=
wiele=éracóFI=to=zawsze=odnaàdówałem=w=nim=również=wóraźne=érzeJ
ciwstawienieW= saticanum= ff= nie= éotęéiło= nigdzie= materializmu= oraz=
marksistowskieà= wizài= świata= –= to= érawdaK= Ale= saticanum= ff= érzez=
swoàą= wizàę świata= oraz= dosadne= stwierdzenie= obecności= w= nim= hoJ
ściołaI= tamteà=wizài= zdecódowanie= się=érzeciwstawiłoK= aokument=zaś=
obecności=hościoła=w=świecie=wónika=organicznie=z=honstótucài=o=hoJ
ścieleK=gest=to=całość=niezwókle=zwarta=i=éłodnaK==
= jaàąc= to= na= uwadzeI= érzeérowadzam= moàą= analogię= historócznąK=
modobnie=àak=érzed=4MM=lató=uroczósta=i=éubliczna=receécàa=qridentinum=
wótóczóła=drogi=hościoła=w=molsce=i=stworzóła=éodstawę=naszeà=wzglęJ
dem= niego= wierności= na= całe= éokoleniaI= tak= i= receécàa= saticanum= ff=
w=àego=naàgłębszóm=i=naàistotnieàszóm=znaczeniu=może=éosiadać=analoJ
giczne= znaczenieK= qóm=bardzieàI= że= znów=znaàduàemó= się= àakbó= w= saJ
móm=centrum=tóch=sérawI=które=tkwią=u=korzenia=poboru=i=odzwiercieJ
dlaàą=się=wóraźnie=w=àego=nauczaniuK=ttedó=érzez=naszą=oàczóznę=érzeJ
biegał=érąd=reformacàiI=dziś=érąd=materializmu=i=laicózacàiK=x…z=
= gak=miałóbó=wóglądać=toI=co=tutaà=nazówam=receécàą=saticanum=ff?=
qrochę=na=ten=temat=àuż=éowiedziałem=w=załączonóm=tekścieK=pérawa=
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àednakże=wómaga=szczegółowego=oéracowania=i=rozłożenia=na=szereg=
zadańK=t=każdóm=razie=sama= receécàa=winna=éosiadać= charakter=éuJ
blicznó= i= uroczóstóK= tinna= érzebiegać= érzez= całó= hościół= w= molsceI=
a=zarazem= i= érzez= całe= séołeczeństwoW= od= éarafii= éoérzez= diecezàeI=
metroéolie= aż= do= wómiaru= ogólnonarodowegoK= t= wóéowiedzi= tarJ
nowskieà= sugerował= sóstem= sónodów= –= ale= to= może= sérawa= àeszcze=
éóźnieàsza= i= àeszcze= dalsza= w=czasieI= z=uwagi=na= tę= érecózàęI= z= àaką=
sónodó=takie=muszą=bóć=érzógotowaneK=tłaściwsza=będzie=więc=tutaà=
forma= nie= tóle= kanoniczna= ile= duszéasterskaI= éołączona= z= rzetelnóm=
wérowadzeniem= w= naukę= i= uchwałó= poboru= éoérzez= éoznanie= éoJ
szczególnóch=dokumentów=soborowóch”NNK=
= t=ninieàszóm=érzóczónku=érzóàęto=nastęéuàące=rozwiązania= teoreJ
tóczneK= ldnowa= éosoborowa= rozumiana= àest= érzede= wszóstkim= àako=
receécàaK=qo=z=kolei=éoàęcie=–=analizowane= àako=éroces=historócznó=–=
należó= zdefiniować= àako= wieloetaéoweI= dónamiczne= zmianó= zachoJ
dzące=wewnątrz=hościołaI= érzeobrażaàące= i= modernizuàące= àego=nauJ
czanieI= strukturóI=model=działalności= duszéasterskieàK= mroces= receécài=
winien= więc= odzwierciedlać= zmianó= we= wszóstkich= aséektach= żócia=
religiànego=hościołaI=które=bółó=érzedmiotem=obrad=poboru=tatókańJ
skiego= i=w=éostaci=nauczania= soborowego=stałó=się= częścią= àego=dokJ
trónóK= t= séosób= szczególnóI= éod= éoàęciem= receécài= saticanum= ffI=
należó=rozumieć= wewnętrzne=dzieàe=hościoła= uobecniaàące=się= w=żóJ
wóch= érocesach= odnowó= i= érzóstosowania= Eacomodata renovatioFI=
éogłębiania=EaéérofondimentoF=i=uwséółcześnienia=EaggiornamentoFNOK==
= meriodózacàa=odnowó=éosoboroweà=w=hościele=katolickim=w=molsceI=
éozwala=zaéroéonować=nastęéuàącó=éodziałW=
= NF=faza=wczesna=Elata=NVSSJNVTUF=z=wóraźnie=wóodrębnionómi=dwoma=
éodokresamiW=NVSSJNVTO= oraz=NVTOJNVTUK=`enzurąI= która= dzieli= fazę= na=
dwa= éodokresó= àest= rok= NVTOK= jiałó= wówczas= mieàsce= trzó= kluczowe=
wódarzeniaW=U= maàa= NVTO= rK= otwartó= został= auszéasterski=pónod= ArchiJ

————=
NN=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff =4=OORI =kK =UJVI =mismo=arcóbiskuéa=metroéolitó=kraJ
kowskiego= harola= toàtółó= do= mrómasa= molski= kardónała= ptefana= tószóńskiegoI=
hrakówI=NV=sierénia=NVSS=rK=
NO=alatego=z=éerséektówó=éolskieà=historiografii=receécàa=saticanum=ff=–=to=w=éewnóm=
sensie= –= historiaI= od= któreà= odwókliśmóK= t= ostatnich= bowiem= latach= zdecódowana=
większość=badań=związana=bóła=ze=stosunkami=zewnętrznómiI=kształtowanómi=na=linii=
relacài= éaństwoJhościółI= éobudzaàącómi= naszą= wóobraźnię= historóczną= głównie=
w=oéarciu=o=materiałó=archiwalne=wótworzone=érzez=aéarat=bezéieczeństwa=moiK==
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diecezài=hrakowskieàX=OU=czerwca=NVTO=rK=éaéież=maweł=sf=ogłosił=bullę=
„béiscoéorum=moloniae=coetus”X=àesienią=NVTO=rK=drukarnię=oéuściła=àedna=
z= naàważnieàszóch= éublikacài= éosoborowóch= „r= éodstaw= odnowóK= ptuJ
dium=o=realizacài=saticanum=ff”I=autorstwa=kardónała=harola=toàtółóK=
= OF=faza=doàrzała=Elata=NVTUJNVUVFW=wóznacza=àą=duszéasterskie=nauJ
czanie=gana=mawła= ff=éodczas= trzech=wielkich=éielgrzómek= do=molski=
ENVTVI=NVUPI=NVUTFX=sónodó=obraduàące=w=większości=éolskich=diecezài=
oraz= wódanó= w= NVUS= rK= mszał= rzómski= dla= diecezài= éolskich= –= trud=
wielu=lat=éracó=éolskich=znawców=liturgii=i=translatorówK=
= PF= faza= éóźna= Elata= NVUVJNVVVFI= związana= z=kilkoma= fundamentalJ
nómi=zdarzeniamiW=nieskręéowanóm=rozwoàem=ruchów=i=stowarzószeń=
katolickichX= ff= molskim= pónodem= mlanarnóm= ENVVNJNVVVFX= odnową=
struktur=kościelnóch= na= mocó=bulli= gana= mawła= ff= „qutus=quus=moloJ
niae=moéulus”=z=OR=marca=NVVO=rKX=éodéisaniem=oraz=ratófikacàą=konJ
kordatu=Eodéowiednio=OU=liéca=NVVP=rK=i=U=stócznia=NVVU=rKFK=
= t=ocenie=autora=zakończenie=w=czerwcu=NVVV=rK=ff=molskiego=pónodu=
mlenarnego=definitównie=zamóka=okres pełnej recepcji=poboru=tatóJ
kańskiego=ff=i=otwiera=fazę jego zastosowaniaJrealizacjiK==
 
 OK rwarunkowania recepcji poboru tatókańskiego ff  
  w molsce 
 
 OKNK rwarunkowania politócznoJsóstemowe =
= hościół= katolicki= funkcàonował= w= sóstemie= totalitarnómI= co= wóraJ
żało= się= w= ograniczonóm= katalogu= éraw= oraz= niewielkim= zakresie=
możliwości= realizowania= swoàeà= misàiK= Aéarat=kontroli= i= reéresài=éańJ
stwa= komunistócznego= dóséonował= dwiema= séecàalnie= éowołanómi=
instótucàamiI= które= miałó=za= zadanie= érzeciwdziałać= lub= co= naàmnieà=
ograniczać=éracę=duszéasterską=oraz=dezorganizować żócie=hościołaK=
t=NVRM= rK= utworzono= rrząd= do= péraw= tóznańI= zaś= w= NVSO= rK= –=
w=ramach= struktur= płużbó= _ezéieczeństwa= –= wóodrębnionó= został=
aeéartament=fs=jpt=i=éodległe=mu=tódziałó=fs=htjlNPK==
= qólko=zakres= séraw=éodlegaàącóch=kontroli=rrzędu= do=péraw=tóJ
znań=obeàmował=międzó=innómi=nauczanie=religiiI=działalność=uczelni=

————=
NP=wobK=szerzeàW=jetodó éracó aéaratu bezéieczeństwa wobec hościołów i związków 
wóznaniowóch NV4RJNVUVI=wstęéI=wóbór=dokumentówI=redakcàa=AK=a z i u r okI=tarJ
szawa=OMM4K==
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katolickich=oraz=seminariów=duchownóchI=éolitókę=éodatkowąI=budowJ
nictwo= sakralneI= rónek= érasó= i= wódawnictw= katolickichK= ozeczówiJ
stość=éolitóczna= moi=odciskała= więc= wóraźnie=swoàe=éiętno=na= żóciu=
hościoła=i=miała=znaczącó=wéłów=na=teméo=receécài=poboru=tatókańJ
skiego= ffN4K= modstawowe= zmianó= éastoralnoJdoktrónalneI= àakie= érzóJ
niósł=pobór=tatókański=ffI=éodlegałó=bowiem=nieustanneà=konfrontaJ
cài= z= sóstememK= gako= érzókład= może= służyć= rozwóà= sieci= éarafialneà=
oraz=związaną=z=nim=konieczność=budowó=nowóch=kościołówK=oeéreJ
sóàna= éolitóka= władz= komunistócznóch= wobec= hościoła= katolickiego=
na=odcinku=goséodarki=budowlaneà=–=w=drugieà=éołowie=lat=sześćdziesiąJ
tóch= uu= wK=–= séowodowałaI= że= liczba= wzniesionóch=wówczas= nowóch=
kościołów=bóła=érzósłowiową=„kroélą=w=morzu=éotrzeb”K=t=NVSR=rK=wóJ
budowano=tólko=T=świątóńI=w=NVSS=rK=–=NOI=w=NVST=rK=–=UI=w=NVSU=rK=–=TI=
w=NVSV=–=SI=w=NVTM=rK=–=4NRK=oównież=éoczątek=dekadó=rządów=bdwarda=
dierka=nie=érzóniósł=zasadniczóch=zmian=w=tóm=względzieK=t=NVTN=rK=
wódano=w=skali=całego=kraàu=tólko=OS=zezwoleń=na=budowó=kościołówI=
a=w=NVTO=rK=–=OUNSK==
= fnnó= wómiar= –= ważnó= dla= receécài= soboroweà= –= to= rónek= érasó=
i=wódawnictw= katolickichK= tobec= administracóànóch= ograniczeń=
w=wódawaniu= koncesài= wódawniczóchI= ograniczeń= w= érzódziale= éaJ
éieru=oraz=działania=cenzuróI=nie=mogłó=rozwiàać=się=katolickie=oficónó=
wódawniczeK=aużóm=ograniczeniom=éodlegał=rónek=érasóK=t=NVSR=rK=
ukazówało= się= tólko= NN= tótułów= éoéularnóch= czasoéism= katolickichI=
a=w=NVTM=rK=–=NPNTK=
 
 OKOK rwarunkowania prawnoJkanoniczne 
=
= rwarunkowania= érawnoJkanoniczne= bółó= wórazem= odéowiedzi=
hościoła=katolickiego=na=sóstem=totalitarnó=i=wónikaàące=z=niego=konJ

————=
N4=wobK=AK=a u d e kI=oK=d r ó zI=homuniści i hościół w molsce ENV4RJNVUVFI= hraków=
OMMPI= sK= OMTJONRI= ORTJOTPX= wK= w i e l i ń s k iI= hościół w molsce NV44JOMMTI= moznań=
OMMVI= sK=NONJNPPI= NROJNRUX=_K= o o g o w s k aI= molitóka éolskich władz komunistóczJ
nóch wobec hościoła rzómskokatolickiegoI=trocław=OMNPK=
NR= hościół katolicki w molsce NV4RJNVTOK auchowieństwo i wierniK jiejsca kultuK 
Żócie religijneI=oéracK=tK=w d a n i e w i c zI=moznańJtarszawa=NVTUI=sK=T4K==
NS=oK=d r ó zI=mozwolić czó nie? tładze moi wobec budownictwa katolickich obiektów 
sakralnóch w latach NVTNJNVUMI=hielce=OMMTI=sK=NRVK==
NT=hościół katolicki w molsce NVNUJNVVMK oocznik statóstócznóI=redK=iK=A d a m c z u kI=
tK=w d a n i e w i c zI=tarszawa=NVVNI=sK=OVRK=
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sekwencàeK=ptolica=Aéostolska=dokonała=modófikacài=sóstemu=władzó=
hościoła= w= molsce= –= stał= się= on= odtąd= nie= tólko= scentralizowanóI=
ale=àednocześnie= efektównóI= skutecznó= i= dość= szczelnóK= tórazem=
takich= działań= bóło= séecàalne= umocowanie= érawne= mrómasa= molskiI=
daàące=bardzo=szerokie=koméetencàe=władcze=–=nadzwóczaàne=uérawJ
nienia=Efacultates séecialesLfacultates séecialissimaeFNUK==
= kadzwóczaàne= uérawnienia= zostałó= érzekazane= arcóbiskuéowi=
gnieźnieńskiemu= i= warszawskiemu= w= kilku= fazach= Eéierwsza= –= lata=
NV4UJNVRNI=druga=–=rok=NVRNI=trzecia=–=NVRTJNVTUFK=cormalnie=dzieliJ
łó=się=na=érzóznane=na=éiśmie=Ein scriétisF=i=ustne=Eviva voceFK=misemne=
éełnomocnictwa= zwerófikowano= éodczas= wizótó= kardónała= ptefana=
tószóńskiego=w=ozómie=wiosną=NVRT=rK=gako=érzewodniczącó=honfeJ
rencài= béiskoéatu= molski= érómas= tószóński= otrzómał= od= miusa= uff=
Ena=éodstawie=dekretu=pekretariatu=ptanu=z=OP= lutego=NV4V=rK= i=éisma=
z=OU=lutego= NV4V= rKF= te= same= uérawnieniaI= które= wcześnieà= zostałó=
érzóznane=kardónałowi=Augustowi=elondowiNVK==
= t=NVRN=rK=władze=éaństwowe=éodàęłó=wobec=hościoła=katolickiego=
liczne= wrogie= działania= Ebezéodstawne= aresztowanie= biskuéa= `zeJ
sława= haczmarkaI= odsunięcie= od= sérawowania= funkcài= kościelnóch=
administratorów=aéostolskich=na= wiemiach=wachodnich= i=mółnocnóchI=
zmuszenie= kaéituł= do=bezérawnego=wóboru= wikariuszó= kaéitulnóchFK=
t=teà= sótuacài= –= chcąc= ratować= hościół= w= molsce= érzed= schizmą= –=
mrómas= molski= zamianował= nieważnie= wóbranóch= wikariuszó= kaéiJ
tulnóch= swoimi= wikariuszami= generalnómiK= holeàne= nadzwóczaàne=
uérawnienia= nadane= éismem= pekretariatu= ptanu= z= OU= lutego= NVRN= rK=
formalnie= umocowałó= wcześnieà= éodàęte= àuż= érzez= mrómasa= molski=
decózàe=éersonalneOMW=
= „kastęénie=érómas= odbół= éodróż= do= tatókanuI= gdzie=éo= rozmoJ
wie=z=éaéieżem=miusem=uff= otrzómał=uéoważnienie=do=zamianowaJ
nia= dla= tóch= administratur= éięciu= biskuéów= tótularnóch= z= uérawnieJ

————=
NU=gK =h r u k o w s k iI =rérawnienia nadzwóczajne kardK ptefana tószóńskiegoI mrómasa 
molskiI wobec zagrożeń ze stronó reżimu komunistócznegoI= „ptudia= mrómasowskie”=
OMNNI=nr=RI=sK=PNK=
NV=fbidemI=sK=P4K=
OM=jK=_ i a ł k o w s k iI=mrzówództwo w hościele katolickim w molsce éo NVUV rokuI=
xwWz=Czónnik religijnó w éolitóce wewnątrzéaństwowej i międzónarodowej na érzełoJ
mie drugiego i trzeciego tósiącleciaK tóbrane éroblemóI=redK=jK=j a r c z e w s k a J
o ó t k oI=iublin=OMNSI=sK=ONVK=
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niami= biskuéów= rezódencàalnóch= i= ustanowienia= instótucài= niezbędJ
nóch=do=ich=funkcàonowaniaI=analogicznóch=do=diecezài=Ekaéituł=kateJ
dralnóchI= seminariów= duchownóchI= kurii= diecezàalnóchI= tróbunałów=
kościelnóchF”ONK 
= ao=chwili=uwięzienia=–=co=nastąéiło=we=wrześniu=NVRP=rK=–=nadzwóJ
czaàne=éełnomocnictwa=érómasa=ptefana=tószóńskiego=éozwalałó=mu=
budować=mocną=éozócàę= lidera=w=eéiskoéacie=i=ugruntowałó=àego=éoJ
zócàę= àedónego=érzówódcó=hościoła= katolickiego= w=molsceK= qóm=saJ
móm=érzówództwo=weszło=w=fazę=éełnego=scentralizowania=w=osobie=
àednego=lideraK=mo=uwolnieniuI=éodczas=koleàneà=wizótó=w=tatókanie=
–=w=czerwcu=NVRT=rK=–=kardónał= na= mocó=dekretu=pekretariatu=ptanu=
otrzómał=naàszerszó=zakres=nadzwóczaànóch=uérawnieńI=które=obowiąJ
zówałó= na= terótorium= molski= aż= do= chwili= odzóskania= nieéodległości=
i=érzówrócenia= stosunków= dóélomatócznóch= ze= ptolicą= Aéostolską=
w=NVUV= rK= tarto= dodaćI= że= wséomniane= éełnomocnictwa= mrómasa=
molski=éotwierdzili=koleàni=éaéieżeW=maweł=sf=w=sieréniu=NVT4=rK=i=gan=
maweł=ff=w=éaździerniku=NVTU=rKOOK==
= bwa=hK=`zaczkowska=zwraca=uwagęI=że=nadzwóczaàne=uérawnienia=
mrómasa=molski=bółó=bardzo=szerokieK=t= razie=konieczności=mógł= on=
éowołówać=administratorów=aéostolskichI=mianować=wikariuszó=kaéiJ
tulnóchI= érzedstawiać=ptolicó=Aéostolskieà=kandódatów=na= biskuéów=
ordónariuszó= i= sufraganów=bez= érzeérowadzania= wewnętrznóch=konJ
sultacàiK= monadto=bół= oéiekunem=zakonów=męskich=i=żeńskich=Esłużył=
do= tego= séecàalnó= tódział= do= péraw= wakonnóch= érzó= pekretariacie=
mrómasa= molskiFI= żóàącóch= na= tschodzie= molaków= oraz= całego= wóJ
chodźstwaOPK=jiał=również=nadzwóczaàne=uérawnienia=wobec=obrządJ
ków=wschodnichW=greckokatolickiegoI=ormiańskokatolickiego=i=bizanJ
tóàskoJsłowiańskiego=EneounickiegoFO4K=
 

————=
ON=gK =h r u k o w s k iI =rérawnienia nadzwóczajne kardK ptefana tószóńskiegoI mrómasa 
molskiI wobec zagrożeń ze stronó reżimu komunistócznegoI= „ptudia= mrómasowskie”=
OMNNI=nr=RI=sK=P4JPRK=
OO=fbidemI=sK=PTK=
OP=bK=hK=` z a c z k o w s k aI=hardónał tószóńskiK BiografiaI=hraków=OMNPI=sK=NMSK==
O4= wobK= fK= e a ł a g i d aI= jiędzó joskwąI tarszawą i tatókanemK azieje hościoła 
greckoJkatolickiego w molsce NV44JNVTMI= tarszawa= OMNPX= hK= j i k o ł a à c z u kI=
rérawnienia hardónała ptefana tószóńskiego wobec hościoła greckokatolickiego 
w archiwaliach mrómasa i honferencji béiskoéatu molskiI=iublin=OMN4K==
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 OKPK rwarunkowania społecznoJreligijne =
= qrzeci=tóé=to=uwarunkowania=séołecznoJreligiàneK=oozumiem=érzez=
nie= érzede= wszóstkim= model= éolskieà= religiàności= oéartó= na= érosteà=
ludoweà= éobożnościI= masowóm= charakterze= éraktók= EéielgrzómkiI=
okresowe=nabożeństwaI=uroczóstości=mileniàneFI=szczególneà=roli=kultu=
kaàświętszeà=jarói=mannóI=éowierzchowneà=i=éłótkieà=refleksài=intelekJ
tualneà=oraz=séoreà=emocàonalności=w=érzeżówaniu=własneà=wiaróORK==
= jimo=wielu=lat=wótężoneà=éracó=ideologiczneà=oraz=wósiłków=zmieJ
rzaàącóch= do= zbudowania= bezklasowegoI= ateistócznego= séołeczeństwa=
socàalistócznego=osiągnięcia= éolskich= komunistów=bółó=mizerneK=mrzeJ
érowadzone= w= NVSM= rK= érzez= l_lmI= wśród= dorosłeà= ludności= molskiI=
badania=wskazówałóI=że=aż=4SITB=mieszkańców=wsi=i=PRISB=mieszkańJ
ców= miast= to= regularnie= éraktókuàącó= katolicóK= kieregularne= éraktóki=
deklarowało= natomiast= PPIPB= mieszkańców= wsi= i= P4B= mieszkańców=
miastI=niektóre=éraktóki=religiàne=érzestrzegało=zaś=NOIUB=mieszkańców=
wsi= i= NTIVB= mieszków= miastK= gako= nieéraktókuàącó= deklarowało= się=
tólko=SIPB=mieszkańców=wsi=i=NOIPB=mieszkańców=miastOSK==
= ka= kształtowanie= się świadomości= religiàneà= i= narodoweà= ówczeJ
snóch= molaków= –= mimo= éodeàmowanóch= érzez= p_= długofalowóch=
działań= dezorganizuàącóch=–= silnie=oddziałówałó=znane= mieàsca= éielJ
grzómkowe= na= czele= z= gasną= dórąI= halwarią= webrzódowskąI= iicheJ
niemI=miekarami=Śląskimi=i=dórą Święteà=AnnóOTK =t=NVSN=rK=na=gasną=
dórę= weszłó=S4= masowe=éielgrzómkiI= w=NVSP= rK=–= PTI=w=NVSS=–= PM=
i=éodobnie=w=NVSV=rK=–=PMOUK= oównież=miekaró=Śląskie= –= sanktuarium=
o=charakterze= kraàowóm= –= zgromadziło= liczne= rzesze= éielgrzómówK=
qólko= OU= maàa= NVTO= rK= –= éodczas= éielgrzómki= stanoweà= mężczózn= –=
wczesnóm=rankiem= zanotowano=obecność=éonad=NR= tósięcó=éielgrzóJ
mówOVK=qestem=sérawdzaàącóm=siłę=religiàności=ludoweà=i=éotwierdzaJ

————=
OR=wobK=hościół i religijność molaków NV4RJNVVVI =redK =tK =w d a n i e w i c zI =qK =w e J
m b r z u s k iI=tarszawa=OMMMK=
OS=hościół katolicki w molsce NVNUJNVVMK oocznik statóstócznóI=sK=NSRK=
OT=wobK=ouch éielgrzómkowó=na gasna dórę NV4RJNVUVK tóbór dokumentówI= wstęé=
i =redakcàa=tK=mK =t l a ź l a kI =AK=p z n a à d e rI =hatowice=OMMVX=hK=_ a n a śI =homuniJ
stócznó aéarat bezéieczeństwa wobec éielgrzómek stanowóch do miekar Śląskich 
ENV4TJNVUVFI=hatowice=OMNPK=
OU=hościół katolicki w molsce NVNUJNVVMK oocznik statóstócznóI=sK=OOTJOOVK==
OV=oK=` i u é aI=ŁK=j a r e kI=dórnośląski azólK mielgrzómki stanowe do miekar Śląskich 
w materiałach płużbó BezéieczeństwaI=hatowice=OMNRI=sK=PNK=
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jącóm= àeà= skuteczność= bół= érogram= tielkieà= kowennó= ENVRTJNVSSF=
oraz=uroczóstości=mileniàne=ENVSSJNVSTFK=P=maàa=NVSS=rK=éodczas=cenJ
tralnóch= uroczóstości= mileniànóch= na= gasneà= dórze= zgromadziło= się=
éonad=milion=wiernóchPMK=wdecódowanó=wéłów=na=stabilność=éolskiego=
modelu=religiàności=miał=wciąż=znaczącó=odsetek=ludności=zamieszkuJ
jąceà=wieśK=t=NVRM=rK=bóło=to=SPINBI=ludności=molskiI=w=NVSM=rK=–=RNITBI=
w=NVTM=rK=–=4TITBI=a=w=NVTU=rK=wciąż=àeszcze=4OIRBPNK=
=
 PK homisje honferencji bpiskopatu molski  
  jako instótucjonalne narzędzia recepcji 
=
= kauczanie=poboru=tatókańskiego=ff= mogło=bóć=aélikowane=do=hoJ
ścioła=lokalnego=tólko=éoérzez=działalność=séecàalnie=éowołanóch=instóJ
tucài= i= organów= wóéosażonóch= w= odéowiednie= instrumentó= érawnoJ
decózóàne= oraz= wókonawczePOK= alatego= na= érzestrzeni= lat= NVSPJNVSV=
honferencàa= béiskoéatu= molski= éowołała= komisàeI= które= w= séosób=
szczególnó=bółó=odéowiedzialne=za= receécàę=saticanum=ffPPK=t=znaczJ
neà=mierze=efektówność=érac=tóch=ciał=kolegialnóch=zależała=od=wséółJ
działania=dwóch=wielkich=hierarchów=éolskiego=hościoła=–=kardónała=

————=
PM=jilenium czó TósiąclecieI=redK=_K=k o s z c z a kI=tarszawa=OMMRK==
PN= t= diametralnie= odmienneà= sótuacài= séołecznoJreligiàneà= érzebiegała= receécàa=
w=kraàach= buroéó= wachodnieàI= które= –= éocząwszó= od= dekadó= lat= siedemdziesiątóch=
uu=wK= –= éogrążyłó= się= w= głębokieà= kontestacài= chrześciàaństwa= oraz= sekularózacài=
éowiązaneà= z= konsumécóànóm= stólem= żóciaK= `iekawe= séostrzeżenia= w= teà= materii=
éoczónili= àuż= w= NVST= rK= biskuéi= gerzó= ptroba= i= fgnacu= geżI= którzó= odbóli= wówczas=
éodróż=do=pzwaàcariiI=crancàiI=eolandii=i=kiemiecK=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=
ff=4=OP4I=kK=4NJ4OI=mrotokół=NMRK=honferencài=mlenarneà=béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=
OPJO4= listoéada=NVST=rK=t=éolskieà= literaturze=zmianó=dotóczące= éraktók= religiànóch=
oéisał=gK=j a r i a ń s k i=w=éublikacàiW=hościół w séołeczeństwie érzemósłowómI=tarJ
szawa=NVUPI=sK=NMOJNOOK=
PO=aoniosłą=rolę=w=teà=materii=odgrówała=osoba=samego=mrómasa=molski=oraz=związanóch=
z=àego=urzędem=instótucàiI=w=szczególności=pekretariatu=mrómasa=molskiK=t=ramach=àego=
struktur=funkcàonował=międzó=innómi=tódział=péraw=wakonnóchI=którego=érace=wówarłó=
znaczącó=wéłów=na=érzóstosowaną=odnowę żócia=zakonnego=w=molsceK==
PP=`entralnóm= organem=honferencài=béiskoéatu=molski=bóła=homisàa=Eéóźnieà=oadaF=
GłównaI= w=skład=któreà= od=końca=NVSV=rK= wchodziliW=mrómas=molski=kardónał=ptefan=
tószóńskiI=kardónał=harol=toàtółaI=biskué=_ronisław=aąbrowskiI=arcóbiskué=Antoni=
_araniakI=arcóbiskué=_olesław=hominekI=biskué=miotr=hałwaI=biskué=cranciszek=goéI=
biskué= fgnacó= qokarczukI= biskué= gózef= oozwadowskiK= wobK= AAtI= pmmI= mrotokołó=
hbmI= ff= 4= O4SI= kK= OTJOVI= lrgana= honferencài= béiskoéatu= molskiI= stan= na= dzień=
NS=stócznia=NVTM=rK==
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ptefana=tószóńskiego=i=arcóbiskuéa=harola=toàtółóP4K=qak=bóło=w=érzóJ
éadku= homisài= qeologiczneàI= o= któreà= éowstanie= zabiegał= séecàalnie=
w=liście=do=mrómasa=molski=z=OU=lutego=NVSS=rK=metroéolita=krakowskiW==
= „x…z= zakończenie=poboru= oraz= àego= dorobek= doktrónalnó= stanowi=
dobrą=okazàę=do=éowołania=homisài=qeologiczneàK=aorobek=doktrónalJ
nó= àest= bowiem= bardzo= obfitó= i= zarazem= bardzo= nowóK= mrawidłowe=
éosługiwanie=się=nim=w=nauczaniu=seminaróànómI=a=także=duszéasterJ
stwieI=kaznodzieàstwie=oraz=katechizacài=–=a=to=àest=obowiązkiem=całeJ
go=hościoła=w=érzószłości=–=możliwe=àest= tólko=éod=warunkiem=grunJ
townego=érzeéracowania=teologicznegoK=pérawa=należó=do=teologów=–=
dotóczó= ich= warsztatuK= homisàa= teologiczna= miałabó= za= zadanieW=
NF=nawiązać=do=éracó=samego=poboruX=OF=nadać=éracó=teologów=właJ
ściwą=rangęI=organizacàę=i=celowość”PRK==
= lérócz= homisài= qeologiczneà= istotną= rolę= éełniła= homisàa= iiturJ
gicznaI=gdóż=séoczówał=na=nieà=głównó=ciężar=érzógotowania=i=wódaJ
nia=éolskich=edócài=ksiąg=liturgicznóchK=t=latach=NVSOJNVTR=érzewodJ
niczół= àeà= biskué= oéolski=cranciszek= goéI= któró= odcisnął= też= wóraźne=
éiętno=na=odnowie=liturgii=w=molsceK=t=czasie=trwania=poboru=i=bezéoJ
średnio=éo=nim=członkami=homisài=iiturgiczneà=bóli=éonadtoW=biskué=
éomocniczó=archidiecezài=gnieźnieńskieà=skierowanó=do=éracó=duszéaJ
sterskieà=we=trocławiu=Andrzeà=tronkaI=biskué=éomocniczó=diecezài=
érzemóskieà= ptanisław= gakielI= ksK= gan= Adamecki= oraz= oK= cranciszek=
jałaczóński=lp_K=t=éóźnieàszóch=latach=zasilili=àą=inni=wóbitni=eksJ
éerciW= administrator= aéostolskie= diecezài= sandomierskieà= biskué= miotr=
dołębiowskiI= biskué= éomocniczó= diecezài= częstochowskieà= qadeusz=
pzwagrzókI= ksK= tacław= pchenkI= oK= mlacód= daliński= lp_I= ksK= _oleJ
sław=hoseckiI=ksK=gerzó=walewskiI=ksK=iucàan=_alter=pA`PSK==
————=
P4= mocząwszó= od= àesieni= NVSV= rK= wséółéraca= obu= kardónałów= bóła= àeszcze= bliższa=
i=harmoniànaI= gdóż= PM= września= tego= roku= honferencàa= béiskoéatu= molski= wóbrała=
metroéolitę= krakowskiego= harola= toàtółę= zastęécą= érzewodniczącego= hbmK=
wobK=AAtI= pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=O4RI= kK= POI= mismo=mrómasa=molski= kardónała=
ptefana= tószóńskiego= do= metroéolitó= krakowskiego= kardónała= harola= toàtółóI=
tarszawaI=O=éaździernika=NVSV=rK=
PR=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=OONI=kK= NRI=mismo=arcóbiskuéa=metroéolitó=kraJ
kowskiego= harola= toàtółó= do= mrómasa= molski= kardónała= ptefana= tószóńskiegoI=
hrakówI=OU=lutego=NVSS=rK==
PS=eK= gK=p o b e c z k oI= mrace homisji iiturgicznej béiskoéatu molski nad realizacją=
honstótucji liturgicznej w molsce w latach NVSPJNVTRI=„ouch=_ibliànó=i=iiturgicznó”=
PUENVURFI=nr=4JRI=sK=OVOI=OVRJOVTK=
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= fnną=ważną=–=z=éunktu=widzenia=receécài=–=komisàą=bóła=utworzona=
NM=lutego=NVSS=rK=homisàa=béiskoéatu=do=péraw=bkumenizmuK=geà=éierwJ
szóm=érzewodniczącómI=w=latach=NVSSJNVSUI=bół=biskué=éomocniczó=
archidiecezài= warszawskieà= gerzó= jodzelewskiI= zastęécą= ksK= tładóJ
sław=jiziołekI=członkamiW=ksK=eenrók=_ogackiI=ksK=gózef=drzelczak=q`hI=
ksK=tładósław= eładowskiI= oK= hrzósztof= hasznica= lmI= ksK= ptanisław=
kagó=p`gI=oK=ptanisław=pzómański=pgI=ksK=Andrzeà=wuberbierI=ksK=AlekJ
sander= _óstróPTK= t= kadencài= lat= NVSVJNVT4= homisàę= tworzóliW= érzeJ
wodniczącó= –= administrator= aéostolski= diecezài= éińskieà= biskué= tłaJ
dósław= gędruszukI= sekretarz= –= oK= ptanisław= _aàko= pgI= członkowieW=
biskué=gerzó=jodzelewskiI= biskué=tładósław=jiziołekI= oK= aominik=
jichałowski=lp_I= ksK= tładósław=eładowskiI= oK= ptanisław=pzómańJ
ski=pgI=oK=`elestón=kaéiórkowski=lcj`onvI=ksK=wógmunt=`hwiłkowJ
skiI=oK=pzczeéan=garoszewski=lm=i=oK=gacek=_oàarski=lmPUK=
= kadzór=nad=éracami=homisài=Aéostolstwa=Świeckich=od=PN=sierénia=
NVSS=rK= sérawował=àeà=érzewodniczącó=arcóbiskué=harol=toàtółaK=jeJ
troéolita=krakowski=bół= też=naàérawdoéodobnieà=inicàatorem=éowstania=
teà=komisài= i=rzecznikiem=udziału=w=nieà=świeckichK=lstatecznie=àednak=
w= àeà= skład= weszli= wółącznie= duchowniPVK= pekretarzem= homisài= AéoJ
stolstwa=świeckich=został=ksK=cranciszek=jacharskiI=członkamiW=biskué=
éomocniczó= diecezài= gdańskieà= iech= haczmarekI= biskué= éomocniczó=
diecezài= łódzkieà= gan= condalińskiI= biskué= éomocniczó= archidiecezài=
krakowskieà=gan=mietraszkoI=biskué=éomocniczó=diecezài=lubelskieà=_oJ
lesław= mólakI= ksK= qadeusz= cedorowiczI= oK= bugeniusz= teron= pA`4MK=

————=
PT= AAtI= pmmI= mrotokołó=hbmI= ff= 4=OOMI= kK= OPI= mrotokół= VNK= honferencài= mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=VJNM=lutó=NVSS=rK==
PU= AAtI= pmmI= mrotokołó=hbmI= ff= 4=O4OI= kK= VI= mrotokół= NNPK= honferencài= mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=NOJNP=lutó=NVSV=rKX=bncókloéedia ekumenizmu w molsce 
ENVS4JOMN4FI=redK=gK=_ u d n i a kI=wK=d l a e s e rI=qK=h a ł u ż n óI=wK=gK=h i à a sI=hraków=
OMNSI=sK=4PNK==
PV=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=ONI=MPUI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
U=marca= NVSS= rK= Arcóbiskué= toàtóła= zadał= wówczas= kardónałowi= tószóńskiemu=
éótanieW= „x…z= czó= érzedstawieni= kandódaci= do= homisài= béiskoéatu= Aéostolstwa=
Świeckich= otrzómaàą= nominacàe”K= t= odéowiedzi= mrómas= tószóński= stwierdziłW=
„x…z=naàéierw= należó= érzóàrzeć= się= kandódatom= świeckim= –= może= trzeba= będzie=
z=kogoś= zrezógnowaćI= innóch= zaś= zaérosićI= w= każdóm= razie= zaczekać”K= t= NVST= rK=
éowołano=àednak=kilku=świeckich=àako=ekséertów=homisàiK=
4M=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=ONI=MTSI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
PM=sierénia=NVSS=rK==
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tkrótce= wielkie= zaangażowanie= metroéolitó= krakowskiego= wéłónęło=
również=na=àego=wóbór=do=utworzoneà=érzez=mawła=sf=w=stóczniu=NVST=rK=
„`onsilium=de=iaicis”=E„oadó=Świeckich”F4NK==
= w=kolei=na=czele=séecàalnie=éowołaneàI=àeszcze=w=okresie=obrad=poJ
boru=tatókańskiego=ffI=homisài=poboroweà=stał=arcóbiskué=éoznański=
Antoni=_araniakK=mozostałómi=członkami=bóliW=kardónał=harol=toàtółaI=
arcóbiskué= _olesław= hominekI= biskué= lubelski= miotr= hałwaI= biskué=
kielecki=gan=garoszewiczI=biskué=éomocniczó=diecezài=gdańskieà=iech=
haczmarekI= administrator= aéostolski=ad nutum pantae pedis diecezài=
warmińskieà= biskué= gózef= arzazgaI= oK= _ernard= mrzóbólski= lm= i= ksK=
tincentó=dranat4OK=ld=érzełomu=lat=sześćdziesiątóch=i=siedemdziesiąJ
tóch=uu=wK=zmieniła=ona=nazwę=naW=homisàa=realizacài=poboru=tatóJ
kańskiego=ff=EściśleàW=homisàa=do=péraw=térowadzenia=rchwał=poboru=
tatókańskiego=ffF4PK=gesienią=NVTM=rK=–=éodczas=NONK=honferencài=mleJ
narneà= béiskoéatu= molski= –= arcóbiskué= Antoni= _araniak= analizuàąc=
stan=odnowó=éosoboroweàW=
= „lmówił=również=kierunki=zadańI=àaki=aktualnie=wółaniaàą=się=érzed=
homisàąI= a=mianowicie=troska=o=éoéularózowanie=autentóczneà=nauki=
poboruI=właściwe=rozeznanie=i=ocena=dotóchczasowego=dorobku=soboJ
rowego=w=molsce=oraz=należne=wskazówanie=dalszóch=etaéów=odnowó=
soboroweà= w= éolskieà= rzeczówistości= kościelneàI= troska= o= reàestracàę=
szeroko= éoàęteà= dokumentacài= soboroweàI= kontaktó= z= zagranicznómi=
ośrodkamiI=a=zwłaszcza=rzómskimi=itéK”44K==
= t=éroces=odnowó=éosoboroweà=–=w=różnóch=wómiarach=–=włączone=
bółó=również=inne=komisàe=działaàące=érzó=honferencài=béiskoéatu=molJ
skiK= ka= wómienienie= zasługuàą= szczególnieW= homisàa= auszéasterstwa=
lgólnegoI= któreà= érzewodniczół= arcóbiskué= wrocławski=_olesław=hoJ
minekI= homisàa= jaróànaI= kierowana= érzez= biskuéa= częstochowskiego=
————=
4N=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=MNPI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
NN=kwietnia= NVST= rK= wobK= gK= a ó d u c hI= oola hardónała harola tojtółó w éracach 
homisji Aéostolstwa ŚwieckichI=xwWz=harol tojtóła jako biskué krakowskiI=redK=qK=m i e J
r o n e kI= oK= w a w a d z k iI= hraków= NVUUX= idemI= rdział hardónała harola tojtółó 
w éracach oadó ŚwieckichI=„mrawo=hanoniczne”=PVENVVSFI=nr=NJOI=sK=PJNSK=
4O=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff=4=OPPI=kK=NUI=homisàe=honferencài=béiskoéatu=molski=
na=dzień=N=września=NVST=rK==
4P= ld= końca= lat= siedemdziesiątóch= uu= wK= bardzo= energicznie= kierował= nią= biskué=
éomocniczó=diecezài=łódzkieà=_ohdan=_eàzeK==
44=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=ORMI=kK=4MI=mrotokół=NONK=honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=PJ4=września=NVTM=rK=
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ptefana= _arełęI= homisàa= hatechetóczna4R= z= biskuéem= éomocniczóm=
administraturó=aéostolskieà=w=dorzowie=tielkoéolskim=gerzóm=ptrobą=
oraz=homisàa=ptudiów=i=peminariów=na=czele=z=biskuéem=łódzkim=jiJ
chałem=hleéaczem=Edo=stócznia=NVST=rKFI=a=nastęénie=biskuéem=iechem=
haczmarkiem4SK=t=maàu=NVST=rK= z=homisài=ptudiów=i=peminariów=wóJ
odrębniono= dwie= éodkomisàeW= modkomisàę= ptudiów= oraz= modkomisàę=
peminariówK=kastęénie=–=w=stóczniu=NVTM=rK=–=zastąéiona=została=érzez=
dwa=odrębneI=samodzielne=ciałaW=homisàę=do=péraw=kauki=na=cakulteJ
tach=i=w=peminariach=Ehomisàa=do=péraw=kaukiFI=kierowaną=érzez=karJ
dónała= harola= toàtółę= oraz=homisàę= do= péraw=peminariów=auchowJ
nóchI=kierowaną=érzez=biskuéa=iecha=haczmarka4TK=
= ka= marginesie= rozważań= o= instrumentach= odnowó= éosoboroweà=
éodkreślić= należó= duże= znaczenie= działalności= wódawniczeà= sameà=
honferencài= béiskoéatu= molskiI= àak= i= éoszczególnóch= àeà= członkówK=
Wśród= wielu= wódawnictw= –= éoszerzaàącóch= stan= wiedzó= éolskich=
katolików=o=poborze=tatókańskim=ff=–= wskazać=należó=na=wódrukoJ
wanie=w=NVST=rK=éodstawowego=zbioru=dokumentów=soborowóch=zaJ
tótułowanegoW= „honstótucàeI= aekretó= i= aeklaracàe= poboru= tatókańJ
skiego= ff”K= mublikacàa= została= oéatrzona= krótócznómi= wstęéamiJ
komentarzami= do= każdego= z= dokumentów= soborowóchK= tśród= autoJ
rów=wérowadzeń=bóli=międzó=innómi=séecàaliści=teà=rangi=coW=ksK=ptaniJ
sław=`zerwikI=ksK=Andrzeà=jaria=aeskurI=oK=Augustón=gankowski=lp_I=
ksK=jarian= gaworskiI= biskué= hazimierz= jaàdańskiI= ksK= gózef= jaàkaI=
oK=ptefan= joósa= pgI= ksK= ptanisław= kagóI= oK= _ernard= mrzóbólski= lmI=
ksK=ptanisław=pmoleńskiI=ksK=Andrzeà=wuberbierK=ka=szczególną=uwagę=
zasługuàą= również= dwie= inne= éozócàeK= léublikowana= w= NVSV= rK=
w=maróżu= książka= arcóbiskuéa= _olesława= hominkaW= „hościół=éo=poJ
borze”=oraz=wódana=w=NVTO=rK=w=hrakowie=éublikacàa=kardónała=haJ
rola=toàtółóW=„r=éodstaw=odnowóK=ptudium=o=realizacài=saticanum=ff”K=

————=
4R=bfektem=érac=homisài=bóło=wódanie=w=grudniu=NVSU=rK=w=hsięgarni=śwK=toàciecha=
w=moznaniu=éosoborowego=hatechizmu religii katolickiejK=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=
hbmI= ff= 4= OPRI= kK= PVJ4MI= mrotokół= NMSK= honferencài= mlenarneà= béiskoéatu= molskiI=
tarszawaI= O4JOR=stócznia= NVSU= rKX=AAtI= pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=O4PI= kK= PSJPVI=
mrotokół=NN4K=honferencài=mlenarneà=béiskoéatu=molskiI=gasna=dóraI=4JR=maàa=NVSV=rK=
4S=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=PI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
N4=lutó=NVST=rK==
4T=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff=4=O4SI=kK=POI=4MI=lrgana=honferencài=béiskoéatu=
molskiI=stan=na=dzień=NS=stócznia=NVTM=rK==
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péoróm= érzedsięwzięciem= bóła= redagowana= érzez= biskuéa= _ohdana=
_eàze= –= w= latach= NVSTJNVVR= –= dwudziestotomowa= seria= „t= nurcie=
zagadnień=éosoborowóch”4UK=
=
 4K tóbrane obszaró odnowó posoborowej jako egzemplifikacja 
  recepcji poboru tatókańskiego ff w molsce 
 
 4KNK ldnowa liturgii i studia biblijne 
=
= mierwszóm= dokumentemI= érawie= àednomóślnie= uchwalonóm= éod=
koniec=drugieà=sesài=poboru=tatókańskiego=ff=E4=grudnia=NVSP=rKFI=bóła=
honstótucàa= o= liturgii= „pacrosanctum=`oncilium”K geà= wérowadzenie=
w=żócie=zainicàował=éaéież=maweł=sf=érzez=wódanieI=OR=stócznia=NVS4=rKI=
jotu= éroério= „pacram= liturgiam” i= éowołanie= do= żócia= „oadó= dla=
wókonania=honstótucài=o=liturgii”K=ka=czele=tego=kolegialnego=organu=
stanął=ówczesnó=biskué=_oloniiI=kardónał=diacomo=iercaroI=a=funkcàę=
sekretarza=éełnił=ksK=Annibale=_ugnini=`j4VK=
= t=molsce= àednóm=z=érekursorów=éromowania= reformó=liturgiczneà=
bół=arcóbiskué=harol=toàtółaK=jetroéolita=krakowski=àuż=NU=czerwca=
NVSR=rK=w=éiśmie=skierowanóm=do=mrómasa=molski=zaéowiedział=éowoJ
łanie=do=żócia= ptudium=Elub= fnstótutuF=auszéasterstwa= iiturgicznego=
w=hrakowieI=które=kształciłobóW=
= „x…z=éromotorów=duszéasterstwa=liturgicznego=w=duchu=soboroweà=
honstótucài=o=liturgiiK=x…z=ptudium=to=swoim=duszéasterskoJéraktócznóm=
nastawieniu= nie= musi= bóć= związane= z= samą= uczelniąI= ale= stanowić=
organizm= dla= siebieI= éodéorządkowanó= béiskoéatowiI= a= na= zlecenie=
béiskoéatu=Arcóbiskuéowi=hrakowskiemu”RMK=
= oealizacàa=zamierzeń=arcóbiskuéa=krakowskiego=nastąéiła=éraktócznie=
w= tróbie= natóchmiastowómI= gdóż= àuż= w= NVSS= rK= ustanowił= érzó= hurii=
jetroéolitalneà= ptudium= iiturgiczneI= którego= kierownikiem= został=
————=
4U=tięceà=informacài=na=temat=charakteru=éublikacài=soborowóch=i=éosoborowóch=w=molsce=
zawiera=omówienie=biskuéa=_ohdana=_eàze=wógłoszone=éodczas=obrad=NPNK=honferencài=
mlenarneà=béiskoéatu=molskiK=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff=4=OSMI=kK=RUJSMI=mroJ
tokół=NPNK=honferencài=mlenarneà=béiskoéatu=molskiI=hrakówI=OTJOU=czerwca=NVTO=rK=
4V=sK=` a r b o n eI=fl „aiario” conciliare di jonsignor mericle celiciI=redK=AK=j a r J
c h e t t oI=`ittŁ=del=saticano=OMNRI=sK=PTSX=jK=_ i a ł k o w s k iI=tokół poboru tatóJ
kańskiego ffK ptudia i szkiceI=qoruń=OMNSI=sK=STK=
RM=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff=4=ONTI=kK=VI=mismo=arcóbiskuéa=metroéolitó=krakowJ
skiego=harola=toàtółó=do=mrómasa=molski=kardónała=ptefana=tószóńskiegoI=hrakówI=
NU=czerwca=NVSR=rK==

http://innopac.unav.es/record=b3066185~S1*spi


ml`wĄqhf=lakltv=mlpl_loltbg=t=hlŚ`fbib=hAqlif`hfj=
=

O4R

oK=cranciszek=jałaczóński=lp_K=awa=lata=éóźnieà=–=àuż=àako=kardónał=–=
harol= toàtóła= érzekształcił= ptudium= w= fnstótut= iiturgicznó= złączonó=
z=maéieskim=tódziałem=qeologicznómK= hierownictwo=fnstótutu=éowieJ
rzono=ksK=tacławowi=ŚwierzawskiemuK=gednocześnie=zaéleczem=éowstaJ
jąceà= infrastrukturó= fnstótutu= został= kościół śwK= jarkaI= w= któróm= urząJ
dzano= dni= skuéienia= i= rekolekcàe= dla= słuchaczóK= t= éierwszóch= latach=
działalności=fnstótutu=zaàęcia=odbówałó=się=w=dwóch=sekcàachW=teoretóczJ
neà=i=éraktóczneàI=érzó=czóm=éierwsza=stanowiła=ptudium=mrzówódziałoJ
we=maéieskiego=tódziału=qeologicznego=w=hrakowieI=druga=zaś=służyła=
kaéłanom= diecezàalnóm= i= zakonnóm= do= właściwego= rozumienia= i= realiJ
zowania=reformó=liturgiczneàK=t=éierwszóch=latach=działalności=fnstótutu=
wókładowcami=bóło=grono=wóbitnóch=séecàalistówW=oK=Augustón=gankowJ
ski= lp_I= oK= cranciszek= jałaczóński= lp_I= oK= maweł= pczaniecki= lp_I=
ksK=ptanisław=̀ zerwikI=ksK=cranciszek=jacharskiI=ksK=gózef=qischnerRNK=
= t= kontekście= éosoboroweà= aktówności= metroéolitó= krakowskiego=
konieczne= àest= wóàaśnienie= formułowanóch= wobec= kardónała= ptefana=
tószóńskiego=zarzutów=o=blokowaniuI=czó=wręcz=érzeciwstawianiu=się=
soboroweà= reformie= liturgiczneàK= hsiądz=eelmut= gan=pobeczkoI= analiJ
zuàąc= dokumentó=éierwszóch= lat= éo=ogłoszeniu=honstótucài=o= liturgii=
„pacrosanctum=`oncilium”I= wóraźnie= stwierdzaI= że= kierowanó=érzez=
mrómasa=qósiąclecia=éolski=eéiskoéat=nie=odrzucał=soboroweà=reformóI=
ale=érzóàął= słuszną= zasadę= stoéniowego= wérowadzania= soboroweà= reJ
formó= liturgiczneàROK= ptan= ten= dobrze= wórażałó= wnioski= z= dóskusài=
éodczas=obrad=NM4K=honferencài=mlenarneà=béiskoéatu=molskiW=
= „tókonanie= soboroweà= honstótucài= iiturgiczneà= éostęéuàe= stoéJ
niowoK= kiekiedó= àednak= zawodzą= wókonawcóK= auchowieństwo= nie=
àest= dostatecznie= doinformowane= i= nie= zawsze= rozumie= głęboką= wóJ
mowę= i= znaczenie= zachodzącóch= zmianK= ldczuwa= się= to= zwłaszcza=
w=iiturgii= płowaK= térowadzenia= bibliàne= nastręczaàą= na= obecnóm=
etaéie= duże= trudnościK= aotóchczasowe= gestó= kaéłana= érzó= jszó= śwK=
uznano= za= érzesadneI= lecz= obecnie= czónią= z= niego= statóstęK= mośéiech=
w=zmianach=àest=niewskazanó”RPK=
————=
RN=pK=h o é e r e kI=awadzieścia éięć lat w służbie liturgiiI=xwWz=buntes doceteK uus lat 
fnstótutu iiturgicznego na tódziale Teologicznóm maéieskiej Akademii Teologicznej 
w hrakowieI=hraków=NVVPI=sK=PPVJP4NK=
RO=eK=gK=p o b e c z k oI=mastoralne wózwania honstótucji „pacrosanctum Concilium” 
dla hościoła w molsceI=„peminareK=moszukiwania=naukowe”=ONEOMMRFI=sK=OPTK=
RP=AAtI= pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=OPPI=kK=PMI= mrotokół= NM4K= honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=NNJNO=września=NVST=rK==
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= _iskuéi=ustami=kardónała=ptefana=tószóńskiego=krótócznie=oceniali=
zbót=gwałtowne=i=odgórnie=narzucaną=reformęI=bez=należótego=wéierw=
érzógotowania=duchownóch=i=wiernóchK=wastrzeżenia=eéiskoéatu=woJ
bec=dókasterii= rzómskich= dotóczółó=zasadniczo= séosobu= wérowadzaJ
nia= reformóK= mrómas= uzasadniał= to= w= éiśmie= z= OV= listoéada= NVSU= rK=
skierowanóm=do=hongregacài=lbrzędówW==
= „ltwarcie= i= szczerze= referuàę= głosó= nieéokoàu= béiskoéatu= molskiI=
wóéowiedziane=w=czasie=obrad=honferencài=mlenarneàI=o=dalszó=zdrowó=
rozwóà=reformóK=jamó=érawo=do=wóéowiedzenia=naszóch=obaw=również=
dlategoI= że= święta= liturgia= àest= wielkim= dziedzictwem= hościoła= moJ
wszechnegoI= którego= àesteśmó=cząstką= i=nie=àest= nam=oboàętneI= co=z=tóm=
dziedzictwem=się=dzieàe”R4K==
= t=liście=tóm=daleà=krótókuàe=relatówizm=i=brak=szacunku=dla=érzeéiJ
sów= liturgicznóchI= co= éowoduàe= zuéełną= dowolnośćI= która= godzi=
w=séołecznó= i= eklezàalnó= charakter= liturgiiK= mrómas= molski= éowołuàe=
się=na=zamieszanie= i=nieład=w= innóch=kraàachI=dlatego=–=éisze=–=„éoJ
stanowiliśmó= działać= rozważnie= i= z= odéowiednio= długim=czasem= na=
realizacàę=nastęéuàącego=élanu=działania”W==
= –= érzede=wszóstkim=érzógotować=wiernóch=érzez=honstótucàę= doJ

gmatóczną= o=hościele= „iumen=gentium”I gdóż= „stwierdziliśmóI=
iż= brak= znaàomości= teà= honstótucài= w= séołeczeństwie= ustawia=
w=złeà=éroéorcài=reformę= liturgiiI=zmieniaàąc= àą=na=gorączkę=zmianI=
bez=należótego=zrozumienia=ich=celu”X==

= –= éotrzebnó=àest=odéowiednio=długi=czas=na=érzógotowanie=tekstów=
i=druk= ksiąg= liturgicznóchI= co= w= molsce= àest= wóàątkowo= trudneI=
a=czasem=zbótnio=oéóźnia=wérowadzenie=reformóX==

= –= również=odéowiedniego=czasu=wómaga=érzeszkolenie=duchowieńJ
stwaI=abó=z=należótóm=zrozumieniem=érzóàęło=zmianó=i=umiało=àe=
wiernóm=wóàaśniaćX==

= –= wreszcie=éotrzeba=czasu=na=duszéastersko=owocne=wérowadzenie=
wiernóch= do= noweà= liturgiiI= co= érzó= duszéasterstwie= masowóm=
nie=àest=łatweRRK=

=

————=
R4= `ótK =zaW =eK =gK =p o b e c z k oI =mastoralne wózwania honstótucji „pacrosanctum 
Concilium” dla hościoła w molsceI=sK=OPTK=
RR=fbidemI=sK=OPUK=
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= jimo= séoreà= ostrożności= w= érzeérowadzaniu= odnowó= liturgiczneà=
kardónał= ptefan= tószóński= w= éowierzoneà= sobie= archidiecezài= warJ
szawskieà= wzorcowo= wérowadzał= éoszczególne= etaéó= reformó= liturJ
giczneà=i=angażował=w=nią= àak=naàwiększą=gruéę=kaéłanówK=f=tak=dbaJ
łość= o= éiękno= sérawowania= bucharóstii= i= sakramentów= zaéewniała=
éowołana=S=marca=NVSR=rK=Archidiecezàalna=homisàa=iiturgicznaRSK=
= lérócz= wséomnianóch= àuż= –= krakowskiego= i= warszawskiego= –=
ośrodków=odnowó= liturgiczneà=ważne=mieàsce=na= maéie=receécài=zaàJ
mował= hatolicki= rniwersótet= iubelskiK= lśródek= lubelski= swoàe= znaJ
czenie=zawdzięcza=érzede=wszóstkim=osobie=ksK=cranciszka=_lachnicJ
kiego=ENVONJNVUTFK=t=marcu=NVSR=rK=twórca=ruchu=ŚwiatłoJŻócie=zaiJ
nicàował= éowstanie= iubelskiego= weséołu= iiturgistówK= t= àego= skład=
weszli= księża= reérezentuàącó=pekcàę= mastoralną= tódziału= qeologiczJ
nego=hriI=fnstótutu=juzókologii=hościelneà=hriI=aiecezàalneà=hoJ
misài= iiturgiczneà= w= iublinie= oraz= lubelski= klasztor= ooK= àezuitówRTK=
aużą= éoéularnością= cieszółó= się= organizowane= érzez= weséół= dwuJ
dniowe=kursó= liturgiczneK=lbok=odnowioneà= liturgii= obeàmowałó=one=
naukę= éraktócznego= sérawowania= odnowionóch= obrzędów= mszó= śwK=
t=NVSS=rK=ksK=cranciszek=_lachnicki=rozéoczął=wódawanie=„_iuletónu=
ldnowó=iiturgii”I=któró=zawierał=międzó=innómi=éraktóczne=éroéozóJ
càe= związane= z= realizacàą= soboroweà= odnowó= liturgiczneàRUK= monadto=
w=NVSU=rK= ksK= cranciszek=_lachnicki= zainicàował= w= imieniu= fnstótutu=
qeologii= mastoralneà= hri= organizacàe= sóméozàów= liturgicznóchK=
mierwsze=takie=séotkanie=odbóło=się=w=sieréniu=NVSV=rK=w=hrościenku=
nad=aunaàcemRVK=
= tażnóm= wómiarem= receécài= odnowioneà= liturgii= bóło= érzógotoJ
wanieI=redakcàa=i=druk=ksiąg=liturgicznóchK=mroces=ten=został=rozłożonó=
na=okres=érawie=dwudziestu=latK=mrzóczón=takiego=stanu=rzeczó=należó=
doszukiwać= nie= tólko= w= ograniczonóch= możliwościach= wódawniJ
czóchI= ale= również= w= świadomóm= wóborze= éolskiego= eéiskoéatuK=
azięki=odstęéom=czasuI=w=àakich=ukazówałó=się=éoszczególne=księgiI=
możliwe=bóło=odéowiednie=érzógotowanie=duchowieństwa=i=wiernóch=
————=
RS=dK=_ e r e s z ó ń s k iI=oeforma liturgiczna poboru tatókańskiego ff w archidiecezji 
warszawskiej NVSPJNVVOI=tarszawa=OMMMI=sK=TPK=
RT=AK=t o d a r c z ó kI=mrorok Żówego hościołaK hsK cranciszek Blachnicki ENVONJNVUTF 
– żócie i działalnośćI=hatowice=OMMUI=sK=O4UJO4VK=
RU=fbidemI=sK=ORUJORVK=
RV=fbidemI=sK=ORPK=
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do= ich= érzóàęciaK= rżóteczność= duszéasterska= bóła= też= éodstawowóm=
króterium=éierwszeństwa=w=wódawaniu=nowóch=ksiągI=dlatego=starano=
się= naàéierw= o=éolskie= wódanie=nowego=„lrdo=jissae” i= „jodlitwó=
éowszechneà”I=co=nastąéiło=w=NVTM=rKSMK=kastęénie=–=w=latach=NVTOJNVTU=
–= wódano= siedem= tomów= „iekcàonarza= mszalnego” i= àednocześnie=
rozéoczęto= wódanie= obrzędów= sakramentówI= które= zainaugurował=
w=NVTO=rK=„`hrzest=dzieci”SNK=
= oeceécàa= nauczania= soborowego= nakreślonego= w= honstótucài= doJ
gmatóczneà= o= lbàawieniu= _ożóm= „aei= verbum”= naàéełnieà= wóraziła=
się= w= érzówróceniu= centralnego= mieàsca= w= żóciu= chrześciàańskim=
mismu=ŚwiętemuK=t=tóm=aséekcie=szczególnie=duże=osiągnięcia=święJ
ciła= biblistókaK= aóskurs= naukowó= znalazł= swoàe= bogate=odzwiercieJ
dlenie= na= łamach=wódawanego= àuż= od=NV4U= rK= „ouchu=iiturgicznego=
i=_ibliànego”= –= czasoéisma= éoświęconego= dwóm= głównóm= źródłom=
żócia=chrześciàańskiegoSOK==
= kowó= érzekład= ksiąg= ptarego= i= kowego= qestamentu= –= kluczowó=
éroàekt= éolskieà= biblistóki= –= realizowanó= éocząwszó= od= końca= lat=
éięćdziesiątóch= uu= stuleciaK= te= wrześniu= NVRU= rKI= éodczas= wàazdu=
_iblistów=molskich= w=iublinieI= oK= Augustón= gankowski= lp_= ogłosił=
éroàekt= wséólnego=Ehri= oraz=oéactwo=benedóktónów=w=qóńcu=éod=
hrakowemF= wódania= érzekładu= _ibliiK= lstatecznie= benedóktóni= naJ
wiązali= wséółéracę= z= tódawnictwem= mallottinum= z= moznania= i= àuż=
w=NVRV= rK= rozéoczęto=żmudne=érace= translatorskie= oraz= redakcóàneSPK=
t=skład= kolegium=redakcóànego= érzógotowuàącego= éierwsze= wódaJ
nie= weszli= érawie= wółącznie= tónieccó= benedóktóniI= międzó= innómiW=
oK=Augustón=gankowski=lp_I= oK= cranciszek=jałaczóński=lp_I= oK= haJ
rol=jeissner= lp_I= oK= miotr= oostworowski= lp_I= oK= _ernard= quroJ
wicz=lp_K=bdócàa=miała=charakter=éracó=zbioroweàI=gdóż=éoszczególne=

————=
SM= watwierdzenie= tekstu= „lrdo= jissae”= érzez= „oadą= dla= wókonania= honstótucài=
o=liturgii”=nastąéiło=àuż=na=éoczątku=NVSU=rK=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OPI=
kK=4I=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=OP=stócznia=NVSU=rK=
SN=eK=gK=p o b e c z k oI=mastoralne wózwania honstótucji „pacrosanctum Concilium” 
dla hościoła w molsceI=sK=O4OK=
SO=wobK=pześćdziesiąt lat „ouchu Biblijnego i iiturgicznego” w służbie odnowó biblijnej 
i liturgicznej w molsceI=redK=pK=t r o n k aI=hraków=OMMTK==
SP=oK=m i e t k i e w i c zI=mrzekład Biblii Tósiąclecia i jego zastosowanie w iekcjonarzu 
mszalnómI= xwWz= Słowo Boże w liturgiiK lbecność – celebracja – aktualizacjaI=
redK=pK=A r a s z c z u kI=„`olloquia=tratislaviensia”=tK=4I=trocław=OMNMK=
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księgi= érzógotowali= różni= tłumaczeK= t= éierwszóm= wódaniu= wómieJ
niono=PV=osóbK=
= dotowó=érzekład=éoddano=rewizàiI=uàednoliceniu=i=korekcie=literacJ
kieàK= aokładnie=O= sierénia= NVSR= rK= ukazałó=się=éierwsze=egzemélarze=
„_iblii=qónieckieà”I=zwaneà=„_iblią=qósiąclecia”S4K=tobec=wielu=króJ
tócznóch= głosów= szczególnie= duże= znaczenie= miało= drugie= wódanie=
„_iblii= qósiąclecia”= w= NVTN= rK= wawierało= ono= nowe= érzekładó= kilku=
ksiągI= znaczące= zmianó= stólistóczneI= korektorskieI= uéorządkowanie=
éisowniI= terminologii=i=nazewnictwaK=oównocześnie=–=àuż=od=NVSM=rK=–=
trwałó= zaawansowanie= érace= nad= koleànóm= krótócznóm= érzekłademK=
_óła= nią= „_iblia= moznańska”I= która= ukazała= się= w= latach= NVTPJNVT4K=
fnicàatorem=tego=naàleészego=éolskiego=tłumaczenia=misma=Świętego=bół=
ksK=Aleksó= hlawkaI= za=érzekład=ksiąg=ptarego=qestamentu=odéowiadał=
ksK=jichał=meterI=zaś=kowego=qestamentu=ksK=jarian=tolniewiczK==
 
 4KOK ldnowa kolegialności i sónodalności 
=
= jodel=eklezàologii= wóéracowanó=na=poborze=tatókańskim=ff= wéroJ
wadził= nowe= teologiczne= uàęcie= hościołaI= rozumianego= àuż= nie= àako=
societas= éerfecta= czó= jistóczne= `iało= `hróstusaI= ale= communio= –=
wséólnotęK= dłównóm= rósem=zmian= eklezàologicznóch= bóło=érzówróJ
cenie= kolegialności= i= sónodalnościK= modstawowe= ustalenia= zawierała=
honstótucàa=dogmatóczna=o=hościele=„iumen=gentium”=z=NU=listoéada=
NVS4= rK= katomiast= szczegółowe=–= w=zakresie= kolegialności= –= aekret=
o=éasterskich= zadaniach= biskuéów= w= hościele= „`hristus= aominus”=
z=OU=éaździernika=NVSR=rKI=aekret=o=éosłudze=i=żóciu=kaéłanów=„mresbóJ
terorum= lrdinis”= z= T= grudnia= NVSR= rK= oraz= jotu= éroério= mawła= sf=
„bcclesiae=pantae”= z=S= sierénia= NVSS= rK= fnstótucàę=pónodu=_iskuéów=
érzewracało= zaś= jotu= éroério= mawła= sf= „Aéostolica= sollicitudu”=
z=R=września=NVSR=rKSRK=
=
————=
S4= modstawą= érzekładu= bółó= krótóczne= edócàe= tekstów= oróginalnóchK= ao= tekstu=
hebraàskiego= i= fragmentów= arameàskich= ptarego= qestamentuW= Biblia eebraicaI=
edK=oK=h i t t e lI=AK=A l tI=lK=b i s s f e l d tI=ptuttgart=NV4RX=do=tekstu=greckiego=ptarego=
qestamentuW=peétuagintaKKKI=edK=AK=o a h l f sI= tK=NJOI=ptuttgart= NV4PX= do= tekstu= grecJ
kiego= kowego=qestamentuW=kovum Testamentum draece at iatineI =edK =AK =j e r kI =
oomae=NVRNK=
SR=tK=ga k u b o w s k iI=gK=p o l a r c z ó kI=rstrój hościoła ozómskokatolickiegoK tóbraJ
ne zagadnienia instótucjonalneI=tarszawa=OMMOI=sK=PMJPPK==
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 ptatut honferencji bpiskopatu molski z NR marca N9S9 rK =
= gednóm=z=efektów=receécài=saticanum=ff=bóło=uregulowanie=statusu=
érawnego=honferencài=béiskoéatu= molskiI= którego=mrzewodniczącóm=
–=z=racài=éiastowania=godności=mrómasa=molski=–=bół= kardónał=ptefan=
tószóńskiSSK=t=kwietniu=NVST=rK=érzógotowanó=wstęénó=éroàekt=ptaJ
tutu=honferencài=béiskoéatu=molski=został=na=éolecenie=kardónała=pteJ
fana= tószóńskiego= érzetłumaczonó= na= àęzók= łaciński= érzez= arcóbiJ
skuéa= Antoniego= _araniakaSTK= mrzetłumaczonó= éroàekt= zatwierdzono=
àuż= na= NMPK=honferencài=mlenarneà=béiskoéatu=molskiI= która= obradoJ
wała=w=dniach=NRJNS=czerwca=NVST=rKSUK=kastęénie=zatwierdzonó=érzez=
biskuéów= dokument= został= érzesłanó= do= zatwierdzenia= érzez= ptolicę=
AéostolskąK=kaniesione=érzez=hurię=ozómską=éoérawki=zostałó=érzóJ
jęte=érzez=eéiskoéat=molski=NP=lutego=NVSV=rK=i=dokument=éo=raz=koleànó=
został= érzesłanó= do= ozómuK= lstateczne=zatwierdzenie= ptatutuI= érzez=
hongregacàę= do=péraw=_iskuéówI=nastąéiło=NR=marca=NVSV=rK=aokuJ
ment=został=zaaérobowanó=na=okres=éięciu=latI=bół=bowiem=–=w=éewJ
nóm=sensie=–=wórazem=eklezàalnego=ekséerómentuSVK=
= lgłoszonó=w=àęzóku=łacińskim=dokument=w=swoàeà=treści=éotwierdzał=
wóàątkową= éozócàę= mrómasa= molski= i= àego= érzówództwo= w= hościele=
katolickim= w=molsceTMK= t= skład=honferencài= béiskoéatu=molski= wchoJ
dziliW= biskuéi= ordónariuszeI= biskuéi= koadiutorzóI= biskuéi= éomocniczó=
i=biskuéi= tótularniI= którzó=sérawowali=urząd=na= terenie=molski=éowieJ
rzonó= im= dla= dobra= narodu= érzez= ptolicę= Aéostolską= lub= honferencàę=

————=
SS=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OPI=kK=TRI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
N4=grudnia=NVSU= rK=honferencàe=béiskoéatówI= àako=àedno=z=ciał=kolegialnóch=w=hoJ
ściele =omówiono =zostało =w =éracóW =tK =g a k u b o w s k iI =jK =p o l a r c z ó kI =rstrój 
hościoła ozómskokatolickiegoK tóbrane zagadnienia instótucjonalneI= tarszawa=
OMMOI=sK=NSSJNTPK=
ST=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=NOI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
NN=kwietnia=NVST=rK==
SU=jK=p t ę é i e ńI=mozócja érawna honferencji béiskoéatu molskiK ptudium érawnoJ
historóczneI=ŁomżaI=OMN4I=sK=NOOK=
SV=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff =4=O4I =kK =44J4RI =mrotokół=homisài =dłówneàI =tarJ
szawaI=NV= czerwca=NVSV= rKX=jK=p t ę é i e ńI= mozócja érawna honferencji béiskoéatu 
molskiK ptudium érawnoJhistoróczneI=sK=NOPK=
TM= Archiwum= honferencài= béiskoéatu= molski= EAhbmFI= dokument= łacińskiW= ptatutum 
Conferentiae béiscoéorum moloniaeI sarsaviaeI die NP februarii Anno NVSVX=gK=a ó J
d u c hI =hształt érawnó honferencji béiskoéatu molskiI=„mrawo=hanoniczne”=RS=EOMNPFI=
nr=OI=sK=RK=
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béiskoéatu= molskiK= honferencàa= béiskoéatu= molski= éowołówała= inne=
organó=kolegialneW=oadę=ptałąI=pekretariat=béiskoéatuI=komisàe=i=sekreJ
tarza= generalnegoTNK= wwóczaàne= zebrania= élenarne= miałó= odbówać= się=
kilka=razó=w=rokuI=a=ich=érogram=ustalała=i=éroéonowała=oada=ptałaTOK=
 
 pónodó duszpasterskie 
=
= oeceécàę=sónodalnościI=àako=owocu=nauczania=soborowegoI=bardzo=
szóbko=éodàęto=w= kraàach=buroéó=wachodnieàTPK =oównież=w =molsce =– =
mimo=wielu=obiektównóch=trudności=związanóch=z=funkcàonowaniem=
hościoła= katolickiego= w= éaństwie= komunistócznóm= –= wielu= hierarJ
chów=zdecódowało=się= na= érzógotowanie= sónodów= na= éoziomie= éroJ
wincài= lub= diecezàiK=kaàczęścieàI= zgodnie=z=duchem=poboru=tatókańJ
skiego= ffI= miałó= one= charakter= éastoralnóK= mierwszó= éosoborowó= sóJ
nod= diecezàalnó= zwołanó= został= érzez= biskuéa= Antoniego= mawłowJ
skiego= w= diecezài= włocławskieà= w=NVST= rKT4K= holeàne=zaś= zwołówane=
bółó=w=archidiecezài=éoznańskieà=Elata=NVSUJNVTMFI=archidiecezài=warJ
szawskieà=Elata=NVTNJNVTPFI=archidiecezài=krakowskieà=Elata=NVTOJNVTVFI=
diecezài=katowickieà=Elata=NVTOJNVTRFK==

————=
TN= oeformę= w= funkcàonowaniu= homisài= dłówneà= Eoadó=ptałeàFI= w= tóm= éowołanie= –=
w=celu=usérawnienia=érac=éoszczególnóch=komisài=eéiskoéatu=–=dodatkowego=sekretaJ
rza=generalnego=ad intra éroéonował=w=lutóm=NVSV=rK=kardónał=harol=toàtółaK=mroéoJ
zócàa =został= àednak =odrzuconaK =wobK =AAtI =pmmI =mrotokołó =hdbmI =ff =4 =O4I =kK =OJPI =
mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=NN=lutó=NVSV=rK==
TO=jK=p t ę é i e ńI=mozócja érawna honferencji béiskoéatu molskiK ptudium érawnoJ
historóczneI=sK=NOSJNOTK=
TP=guż=w=latach=NVSSJNVTM=miałó=mieàsce=obradó=„eolenderskiego=sónodu=duszéasterJ
skiego”=w=rtrechcie= i=w=koordwiàkerhoutK=t=latach=NVSVJNVTN=natomiast=odbół=się=
pónod=Archidiecezài=tiedeńskieàK=hilka=lat=éóźnieà=odbółó=się=koleàne=sónodó=konfeJ
rencài= narodowóch= w= kraàach= niemieckoàęzócznóchK= _ółó= toW= pónod= w= tćrzburgu=
w=latach= NVTNJNVTR= Edla= diecezài= oeéubliki= cederalneà= kiemiecF= oraz= „pónod= TO”=
w=pzwaàcarii=obraduàącó=w= latach=NVTOJNVTRK=wobK=gK=e e r n o g aI= oeceécja poboru 
tatókańskiego w kiemczechI= xwWz=ptudia poboroweI =tK =OI =czK =NW =eistoria i receécja 
saticanum ffI= redK=jK=_ i a ł k o w s k iI= qoruń= OMN4I= sK=4NPJ4P4X= fK= _ o k w aI= pónod 
TO jako éierwszó etaé receécji poboru tatókańskiego ff w pzwajcariiI= xwWz= ptudia 
poboroweI =tK =OI =czK =NW =eistoria i receécja saticanum ffI =redK =jK =_ i a ł k o w s k iI =
qoruń=OMN4I=sK=4PRJ4SOX=gK=p z u l i s tI=kiezłomnó dialog – receécja poboru tatókańJ
skiego w AustriiI= xwWz=ptudia poboroweI=tK=OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI=
redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń=OMNRI=sK=PTTJ4MNK=
T4=wK=d m u r c z ó kI=hościół włocławski w rzeczówistości moiJu za czasów biskuéa 
Antoniego mawłowskiego ENVRNJNVSUFI=tłocławek=OMNRI=sK=OTMJOTTK=
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= pónod=archidiecezài=warszawskieà=–=trzeci=w=dzieàach=hościoła=warJ
szawskiego=–=zaàął=się=érzede=wszóstkim=éroblematóką=receécài=soboJ
roweàK=t=uchwałach=sónodalnóch=zdefiniowano=na=nowo=éoàęcie=dieJ
cezài= i= éarafii= àako= wséólnotó= miłościX= dowartościowano= laikatX= éoJ
wszechne= éowołanie= do= świętości= i= aéostolstwa= skierowano= do= duJ
chowieństwaI= osób= konsekrowanóch= i= świeckichX= zreorganizowano=
strukturó=diecezàalneI=urzędó=kurialne=i=terenowe=w=duchu=służebności=
i=éomocniczościX= zreorganizowano= formacàę= érzószłóch= kaéłanów=
w=tóższóm=jetroéolitalnóm=peminarium=auchownómTRK=
= jodelowó=kształt=miał=sónod=archidiecezài=krakowskieàK=gego=otwarcie=
U=maàa=NVTO=rK=éoérzedziłó=érowadzone=od=NVTM=rK=konsultacàe=metroéoliJ
tó=krakowskiego=z=naàbliższómi=wséółéracownikamiK=U=maàa=NVTN=rK=karJ
dónał= harol= toàtóła= éowołał= NOJosobową= homisàę= mrzógotowawczą=
pónoduK=t=okresie=od=maàa=NVTN=rK=do=stócznia=NVTO=rK=odbóła=ona=sześć=
głównóch=éosiedzeńK=t=tóm=czasie=–=we=wséółéracó=z=innómi=éodkomiJ
sàami=–=oéracowała=ona=strukturę=sónoduI=„ptatut=auszéasterski=pónodu=
Archidiecezài= hrakowskieà”= i= „oegulamin= auszéasterskiego= pónodu=
Archidiecezài=hrakowskieà”TSK=lérócz=organów=legislacóànóch=metroéoliJ
ta=krakowski=utworzół=również=séecàalne=ciała=–=pónodalne=weséołó=ptuJ
dóàneTTI=któróch=członkiem=mógł=zostać=każdóI=ktoW==
= „x…z=decódował=się=na=wósiłek=i=éodàęcie=éracó=nad=zaéoznaniem=się=
oraz=zaéoznaniem=innóch=z=nauką=poboru=tatókańskiego=ffK=mracę=tę=
określono=àako=świadome=włączenie=się=w=misàę=hościoła=oraz=wséółJ
uczestnictwo=w=kierowaniu=hościołem”TUK=
= rroczóstość=otwarcia=sónodu=odbóła=się=U=maàa=NVTO=rKI=we=wséoJ
mnienie=śwK=ptanisławaI=w=katedrze=wawelskieàK=OV= września=NVTO=rK=
metroéolita= krakowski= wógłosił= do= członków= pekretariatu= pónoduI=
àedno= z= naàważnieàszóch= érzemówień= érogramowóch= éoświęconóch=
éroblemowi=receécài=poboru=tatókańskiego=ffW=

————=
TR=dK=_ e r e s z ó ń s k iI=oeforma liturgiczna poboru tatókańskiego ff w archidiecezji 
warszawskiej NVSPJNVVOI=sK=NPVK=
TS=wobK=auszéasterski pónod Archidiecezji hrakowskiej NVTOJNVTVI=tK=NW=mrzebieg érac 
sónodalnóchK aokumentó sónoduI=tK=OW=aokumentacjaI=hraków=NVURK==
TT=wobK=qK=m o n i k ł oI=ChrześcijaninK oozmowó ze ptefanem tilkanowiczemI=hraków=
OMMVI=sK=NRNJNROK=
TU= gK= j a r e c k iI= auszéasterski pónod Archidiecezji hrakowskiej NVTOJNVTV jako 
éróba receécji poboru tatókańskiego ffI= xwWz ptudia poboroweI =tK =OI =czK =NW =eistoria 
i receécja saticanum ffI=redK=jK=_ i a ł k o w s k iI=qoruń=OMN4=sK=SONK=
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= „`hciałbóm=z= kolei=wóàaśnićI= àak=rozumiem= receécàęI= àak=można= àą=
rozumiećK= tszak= konceécàa= może= bóć= rozumiana= różnieK= joże= bóć=
więc=rozumiana=czósto=teoretócznie=Emówi=się=néK=o=receécài=AróstoteJ
lesa=itéKFK=`oś=z=tego=rodzaàu=receécài=musi=bóć=także=i=w=receécài=poboruK=
tszak=pobór= àest=éewnóm=magisteriumI= àest=bardzo=bogatóm=magisteJ
riumI=àest=naukąK=fstnieàe=więc=éotrzeba=nauczenia=się=poboru=od=stronó=
àego= móśliI= nawet=od= słów=i= sformułowańK= `hodzi= nam=tutaà=nie= tólko=
o=receécàę=w=tóm=znaczeniuI= że=tólko=w=znaczeniu=érzóswoàenia= sobie=
móśli= tego= poboruI= w= éewnóm= sensie= abstrakcóànómK= `hodzi= nam=
o=receécàę=w=znaczeniu=bardzieà=integralnómK=tónika=to=właśnie=z=nauki=
poboru=o=hościeleI=pobór=bół=eklezàologicznó=i=eklezàologiczność=tego=
poboru= –= àeżeli= tak= można= éowiedzieć= –= éolegała= nie= tólko= na= tómI=
że=stworzół= nam=àakąś= teorię=hościołaI= nawet= àakąś= teologię=hościołaI=
że=odéowiedział= na= éótanieW= co= to= àest= hościółI= ale= że= konsekwentnie=
wóchodził=stale=od=założeniaW=mó=àesteśmó=hościołem x…zK=
= qo=àest=właśnie=owo=drugie=znaczenie=receécàiI=nie=tólko=umósłoweK=
`hodzi= tu= nie= tólko= o= érzóswoàenie= móśliI= ale= –= o= érzóswoàenie= teà=
całeà=rzeczówistościI=którą=àest=hościół=w=świetle=nauki=poboruK=mrzóJ
swoàenie= owo= rozumiem= àako= wóéracowanie= éewneà= świadomości=
i=éewnóch= éostawI= àak= to= znów= staram= się= érzeérowadzić= w= moim=
studium=o=realizacài=poboru”TVK=
=
 oadó hapłańskie  
=
= holeànóm=znakiem=kolegialności=hościoła=éosoborowego=bółó=oadó=
haéłańskieK= `hronologicznie=bółó= one=éierwszóm= organem= kolegialJ
nóm=kaéłanówI=któró=został= ustanowionó=w=éoszczególnóch=hościoJ
łach=éartókularnóch=w=molsce=w=ramach=odnowó=éosoboroweàK=wadania=
stawiane=oadom=haéłańskim=érecózóànie=zostałó=określone=w=aekreJ
cie=o=éasterskich=zadaniach=biskuéów=w=hościele=„`hristus=aominus”=
oraz=w=aekrecie=o=éosłudze=i=żóciu=kaéłanów=„mresbóterorum=lrdinis”K=
t=dokumentach=tóch=éodkreślonoI=że=oadó=haéłańskieW==
= –= reérezentuàą= wszóstkich= księżó= éracuàącóch= w= diecezài= EdieceJ

zàalnóch=i=zakonnóchFX==

————=
TV=hK=t o à t ó ł aI=mrzemówienie do członków pekretariatu pónodu wógłoszone w dniu 
OV września NVTO rK w hrakowieI xwWz=auszéasterski pónod Archidiecezji hrakowskiej 
NVTOJNVTVI=tK=OW=aokumentacjaI=sK=SOK=
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= –= są= organem= doradczóm=biskuéa= ordónariuszaI= któró= wséiera= go=
swą=radąI=doświadczeniem=i=znaàomością=éotrzeb=terenuI=a=érzez=
to=służó=éomocą=w=kierowaniu=diecezàąX==

= –= udzielaàą=éomocó=biskuéowi=w=érowadzeniu=dialogu=z=kaéłanami=
Ezasięgaàą=ich=oéinie=o=éotrzebach=i=trudnościach=żócia=religiànego=
w=diecezài=oraz=o=swoich=zamierzeniachFX==

= –= stwarzaàą= możność= dzielenia= się= duchowieństwa= z= biskuéem=
swómi=séostrzeżeniami=i=różnómi=wnioskamiX==

= –= stwarzaàą= warunki= czónneàI= zorganizowaneà= i= sóstematóczneà=
wséółéracó=z=biskuéem=w=dziele=élanowania= i=realizowania= różJ
nóch= zadań= diecezàalnóchI= a= w= tóm= i= séraw= dotóczącóch= mateJ
rialneà=egzóstencài=księżó=éracuàącóch=w=diecezàiUMK==

= mowołanie= oad=haéłańskich= zostało= nakazane= biskuéom= w= formie=
obligatoróàneàK= t= móśl= tego=nakazu= biskuéi=diecezàalni=w=molsce=éoJ
wołali=te=ciała=we=wszóstkich=diecezàach=w=latach=NVSTJNVUNK=t=inteJ
resuàącóm=nas=okresie=–= àako=éierwsze=w=NVST=rK=–=éowołane=zostałó=
oadó=haéłańskie=w=archidiecezài=wrocławskieà=i=w=diecezài=kieleckieàK=
katomiast=w=NVSU=rK=w=diecezài=gdańskieàI=w=NVSV=rK=w=diecezài=chełJ
mińskieàI=w=NVTM=rK=w=diecezài=częstochowskieàI=w=NVTN=rK=w=archidieJ
cezài=wileńskieà=z=siedzibą=w=_iałómstokuUNK==
 
 4KPK kowe impulsó w ruchu ekumenicznóm =
= _ezéośrednio=érzed=otwarciem=poboru= tatókańskiego= ff= katolickie=
inicàatówó= ekumeniczne= inséirował= „duch= ganowó”K= maéież= Angelo=
ooncalli= należał= bowiem= do= wielkich= admiratorów= ekumenizmuK=
ao=takich=wódarzeń=–=oddaàącóch=doskonale=„literę= i=ducha”=saticaJ
num=ff=–=zaliczóć=należó=séotkanie=ekumeniczne=zorganizowane=w=warJ
szawskim= hlubie= fnteligencài= hatolickieà= érzez= Anielę= rrbanowicz=
U=maàa=NVRV=rK=rczestniczóli=w=nim=duchowni=luterańscó=EksK=wógmunt=
jichelisFI=érawosławni=EksK=gerzó=hlingerF=i=katoliccó=EksK=Andrzeà=_arJ
deckiFK=t=koleànóch=latach=inicàatówa=ta=bóła=kontónuowana=i=éoszerzana=

————=
UM=tK =g a k u b o w s k iI =gK =p o l a r c z ó kI =rstrój hościoła ozómskokatolickiegoK tóbraJ
ne zagadnienia instótucjonalneI=sK=NTTJNTUK=
UN= gK =h r u k o w s k iI =oeceécja poboru a strukturó kościelne w molsceI= xwWz= t dwuJ
dziestolecie poboru tatókańskiego ffK oeceécja – doświadczenia éerséektówóI=
redK=gK=e o m e r s k iI=cK=p z u l cI=iublin=NVUTI=sK=NOVK==
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tak=iż=w=listoéadzie=NVSN=rK=zorganizowano=séecàalną=trzódniową=pesàę=
poborowoJbkumenicznąUOK= katomiast= od= stócznia= NVSO= rK= hościół=
w=molsce= rozéoczął= organizowanie= okolicznościowóch= nabożeństw=
ekumenicznóch=w=ramach=„qógodnia=jodlitw=o=gedność=`hrześciàan”K=
N=éaździernika= NVSO=rK=mrómas=molski=kardónał=ptefan=tószóński= eróJ
gował=–= érzó=warszawskieà=kurii=metroéolitalneà=–= lśrodek= do=péraw=
gedności=`hrześciàanI= którego=kierownikiem=został=ksK=tładósław=jiJ
ziołekUPK= tażnąI= inséiruàącą= rolę= w=realizacài= nauczania= saticanum=ff=
odegrałó=serdeczne=kontaktó=kardónała=ptefana=tószóńskiego=i=biskuéaJ
adiunkta= hościoła= bwangelickoJAugsburskiego= wógmunta= jichelisaI=
któró=w=NVSP=rK= uzóskał=zgodę=mrómasa=molski=na= sérawowanie=naboJ
żeństw=luterańskich=w=kościele=ssK=sakramentek=w=tarszawieU4K==
= oównocześnie=–=latach=NVSPJNVTN=–=w=domu=rekolekcóànóm=pióstr=
cranciszkanek=płużebnic=hrzóża=w=iaskach=éod=tarszawą=organizoJ
wano=kilkudniowe=sesàe=naukowe=éoświęcone=tematóce=ekumeniczneàK=
ld=NVS4=rK=zaczęto=organizować=rekolekcàe=ekumeniczne=dla=duchowJ
nóch=różnóch=wóznań=chrześciàańskichI=a=od=NVST=rK=éodobne=rekolekcàe=
organizowane=są=dla=młodzieżóURK=
= arogę=ekumenizmu=ostatecznie=wóznaczół= soborowó=aekret=o= ekuJ
menizmie=„rnitatis=redintegratio”=z=ON=listoéada=NVS4=rK=rchwalenie=
érzez=pobór= tatókański= ff= tego= dokumentu=éozwoliło=éodeàmować=
koleàne=odważne=inicàatówó=ekumeniczneK=NS=marca=NVSR=rK=érzó=warJ
szawskim=lśrodek=do=péraw=gedności=`hrześciàan=éowstało=ptudium=
`hrześciàańskiego= tschoduI= a= NM= lutego= NVSS= rK= honferencàa= béiJ
skoéu=molski=éowołała=do=żócia=homisàę=béiskoéatu=do=péraw=bkuJ
menizmuK= Świadectwem= ogromneà= wagiI= àaką= eéiskoéat= molski= érzóJ
kładał=w=tamtóm=czasie=do=ekumenizmu=àest=„iist=masterski=béiskoJ
éatu”=z=OP=éaździernika=NVSU=rKI=éoświęconó=okazówaniu=braterskiego=
szacunku= braciom= z= innóch= hościołów= chrześciàańskichUSK= _iskuéi=
éolscó=éisaliW=

————=
UO=AK=c r i s z k eI=laza na hoéernikaK hlub fnteligencji hatolickiej NVRSJNVUVI=sK=URJUSK=
UP=bncókloéedia ekumenizmu w molsce ENVS4JOMN4FI=sK=PNJPOK==
U4=wobK=gK=h ł a c z k o wI=hościół bwangelickoJAugsburski w molsce w latach NV4RJNVTRI=
qoruń=OMNMK=
UR=bncókloéedia ekumenizmu w molsce ENVS4JOMN4FI=sK=POK=
US=fbidemI=sK=POJPPX=iist éasterski béiskoéatu molski na Tódzień jodłów o zjednoczeJ
nie chrześcijan «l dążeniu do jedności chrześcijan»I=xwWz=iistó éasterskie béiskoéatu 
molski NV4RJNVT4I=sK=R44JR4UK=
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= „tewnętrzna=érzemiana=serca=musi=ukazać= się=w=érawdziwie=braJ
terskim= stosunku= do= braci= chrześciàan= érawosławnóchI= do= ewangeliJ
ków= i= innóch= wséólnot= chrześciàańskichK= kie= może= bóć= w= naszóch=
sercach=mieàsca=na=uérzedzeniaI=na=éowierzchowne=i=krzówdzące=sądóI=
na= oboàętność= wobec= wartości= duchowóch= i= religiànóch= u= nich= érzeJ
chowówanóch”UTK=
= aokument= ten= wówołał= zresztą= bardzo= ciekawe= reakcàe= ze= stronó=
duchownóch=niekatolickichI=dobrze=ilustruàące=skomélikowane=relacàe=
międzókonfesóàne=oraz=wciąż=istnieàące=kwestie=séorneW=
= „iist=bół żóczliwie=érzóàętóK=kiektórzó=duchowni=érotestanccó=érosili=
o=wórozumiałośćI=gdóż=nie=są=samodzielni=w=działaniu=ekumenicznómK=
kieraz=uczestniczą=oni=w=nabożeństwach=ekumenicznóchI= ale=nie= àako=
duchowniI= oficàalnie= –= lecz= érówatnieI= érzebówaàąc= incognito= wśród=
wiernóch=w=kościeleK=iękaàą=się=o=swoàe=stanowiskaK=mrotestanci=zawieJ
raàącó= ślubó=kościelne= z= osobą=wóznania= rzómxskozJkatxolickiegoz= nie=
chcą=éodéisówać=zobowiązań=odnośnie=katolickiego=wóchowania=dzieciK=
ka=terenie= diecezài= sandomierskieà= duchowni= kościoła= narodowego=
usiłowali=organizować=w=swoich=kościołach=nabożeństwa=ekumeniczne=
i=zaéraszali=na=nie=kaéłanów=i=wiernóch=hościoła=katolickiegoK=t=hraJ
kowieI=gdzie=érzewodniczącóm=oadó=hościołów=xlddziału=toàewódzJ
kiego= molskieà= oadó= bkumeniczneà= –= jK= _Kz= àest= duchownó= kościoła=
narodowego= i= nie= otrzómał= zaéroszenia= na= wséólną= modlitwę= ekumeJ
nicznąI=inni=zaéroszenie=nie=érzóbóli=na=nabożeństwo”UUK=
= munktem= zwrotnóm= éosoborowego= ekumenizmu= w= molsce= bóła=
inicàatówa=–=homisài=béiskoéatu=do=péraw=bkumenizmu=–=nawiązania=
kontaktów= z= molską= oadą= bkumenicznąUVK= mierwsza= wómiana= koreJ
séondencài=éomiędzó=obiema=stronami=dialogu= ekumenicznego=miała=
mieàsce=w=NVTN=rKVMK=t=éodsumowaniu=działalności=homisài=bkumeniczJ
neà=hbmI=w=lutóm=NVTO=rKI=oétómistócznie=zwracano=uwagęI=że=érowaJ
dzonó=àest=dialog=teologicznó=z=czterema=wséólnotami=kościelnómi=na=
temat=omówienia=i=wzaàemnego=uznania=sakramentalności=chrztu=śwKX=
————=
UT= iist éasterski béiskoéatu molski na Tódzień jodłów o zjednoczenie chrześcijan 
«l dążeniu do jedności chrześcijan»I= xwWz=iistó éasterskie béiskoéatu molski NV4RJ
NVT4I=sK=R4TK=
UU=AAtI= pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=O4OI=kK=NMI= mrotokół= NNPK= honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=NOJNP=lutego=NVSV=rK==
UV=AAtI= pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=ORSI=kK=4MI= mrotokół= NOTK= honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=OR=września=NVTN=rK=
VM=bncókloéedia ekumenizmu w molsce ENVS4JOMN4FI=sK=PPJP4K=



ml`wĄqhf=lakltv=mlpl_loltbg=t=hlŚ`fbib=hAqlif`hfj=
=

ORT

szczególnie=dokładne=rozéoznanie=teologiczne=dotóczóło=mariawitówX=
éodàęto=éróbę=nawiązania=kontaktów=z=molską=oadą=bkumeniczną=oraz=
uzóskano=zgodę=hbm=na=érowadzenie=rozmów=z=qowarzóstwem=_ibliàJ
nóm=odnośnie=rozéowszechniania=misma=śwKVNK=
 
 4K4K ldnowa struktur kościelnóch =
= oeceécàa= nauczania= soborowego= wórażała= się= również= éoérzez=
odnowę= struktur= kościelnóchK= t= aekrecie= o= éasterskich= zadaniach=
biskuéów=w=hościele=„`hristus=aominus”=z=OU=éaździernika=NVSR=rK=
znalazłó=się=międzó=innómi=érzesłanki=do=éodàęcia=zmian=organizacài=
struktur= kościelnóchI= które= winnó= érzede= wszóstkim= odéowiadać= éoJ
trzebom=wiernóch=Ea_=OOFK=
=
 mosoborowó projekt terótorialnej reorganizacji  
 diecezji polskich z listopada N9ST rK  
=
= kaàérawdoéodobnieà= àuż= wczesną= wiosną= NVSS= rK= éodàęto= érace=
érzógotowawcze= związane= z= éosoborowóm= éroàektem= reorganizacài=
hościoła=w=molsceI=gdóż=w=érotokole=z=éosiedzenia=homisài=dłówneà=
béiskoéatu= molski= U= marca= NVSS= rK= znalazł= się= zaéisW= „qrzeba= także=
éomóśleć=o=homisài=dla=rewizài=granic=diecezài=w=związku=z=dekretemW=
ae=regime=béiscoéorum=in=bcclesia”VOK=
= mrace=nad=éroàektem=zintensófikowanoI= éod=auséicàami= arcóbiskuéa=
_olesława=hominkaI=wiosną=NVST=rK=–=gdó=doszło=do=nominacài=czterech=
administratorów= aéostolskich= ad nutum panctae pedis= dla= trocławiuI=
dorzowa= tielkoéolskiegoI= léola= i=llsztónaVPK= mół= roku=éóźnieà=–= éiJ
smem=z=NM=listoéada=NVST=rK=–=arcóbiskué=_olesław=hominek=zwracał=się=
do=mrómasa=molski=o=umieszczenie=sérawó=éroàektu=w=érogramie=obrad=
homisài= dłówneà= honferencài= béiskoéatu= molskiV4K= fstotnie= éodczas=
naàbliższego=éosiedzenia=tego=kolegialnego=ciała=–=OO=listoéada=NVST=rK=

————=
VN=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI= ff=4=ORUI=kK=NSVI=mrotokół=NOVK=honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=VJNM=lutego=NVTO=rK=
VO=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=ONI=kK=PUI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
U=marca=NVSS=rK=
VP=AAtI=pmmI=mrotokołó=hbmI=ff=4=OPOI=kK=RSJRTI=mrotokół=NMPK=honferencài=mlenarneà=
béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=NRJNS=czerwca=NVST=rK==
V4=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=PPI=mismo=arcóbiskuéa=_olesław=hominka=
do=kardónała=ptefana=tószóńskiegoI=trocławI=NM=listoéada=NVST=rK=
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–=éroàekt= został=zaérezentowanó=érzez=arcóbiskuéa= _olesława= hominJ
kaK=w=naniesionóch=odręcznóch=uwag=kardónała=ptefana=tószóńskiego=
wónikaI= że= nie= séotkał= się= on= z= aérobatą= członków= homisài= dłówneàK=
mrómas= molski= zanotowałW= „hxomisàaz= dłxównaz= stoi= na= stanowiskuI=
że=éroàekt= àest= zbót= aF= oderwanó= od= historócznóch= stolic= biskuéichI=
bF=że=nie=bierze=éod=uwagę=warunków=geogrxaficznóchz=i=komunikacóàJ
nóch”=i=na=marginesieW=„nieaktualneI=do=akt”VRK=
= mroàekt=–=dotąd=nie=éublikowanó= w=formie=edócài=źródłoweà=–= àest=
érzókładem= nowatorskiego= uàęcia= oraz= coraz= mocnieà= odczuwalneà=
w=hościele=éotrzebó=dostosowania=do=noweà=rzeczówistości=séołecznoJ
éolitóczneàK=_óć=może=właśnie=faktI=że=oéierał=się=na=zbót=odważnóch=
i=nowoczesnóch= założeniachI= biorącóch= éod= uwagę= érzeobrażenia=
demograficzneI= urbanistóczne= oraz= industrialneI= nigdó= nie= wószedł=
éoza=fazę=oéracowaniaK=t=tóm=mieàscu=érzóéomniàmóI=że=ówczesnó=
éodział=administracóànó=bół=zasadniczo=efektem=éostanowień=konkorJ
datu= zawartego=éomiędzó=ozeczóéoséolitą= molską= i=ptolicą= AéostolJ
ską=NM=lutego=NVOR=rKI=zmodófikowanóch=érzez=narzuconeI=éowoàenne=
zmianó=granic=w=buroéie=ŚrodkowoJtschodnieàK=mosoborowó=éroàekt=
nowego= éodziału= hościoła= katolickiego= w= molsce= oéartó= został= na=
nastęéuàącóch=założeniach=metodologicznóchVSW==
= NF= modstawą= terótorialneà= reorganizacài= diecezàalneà= bół= istnieàącó=
éodział= administracóànó=éaństwaK= rznanoI= że=éodstawową= àednostką=
organizacài= àest= woàewództwoI= które= stanowiło= również= samodzielną=
àednostkę= ekonomiczną= Eosobnó= region= rozwoàu= ekonomicznegoFK=
aiecezàaI=àako=àednostka=éodziału=administracóànego=hościołaI=éodleJ
gała= administracóànoJéaństwowóm= regulacàom= érawnómI= zatem=
wskazane=bóło=bó=w=relacàach=z=władzami=éaństwowómi=zależna=bóła=
tólko= od= àedneà= władzó= terótorialneàK= geśli= względó= demograficzne=
zmuszałó=do=éodziału=obszaru=woàewództwa=na= dwie=lub=więceà=dieJ
cezài=nie=miałó=one=wókraczać=éoza=granice=tego=woàewództwaK=
= OF=modział=uwzględniał=istnieàącą=sieć=dróg=oraz=komunikacài=EautoJ
busóI=koleàFK=
= PF=iudność=diecezài=nie=miała=érzekraczać=àednego=milionaI=a=wielkie=
miasta= Eéowóżeà= éół= miliona= mieszkańcówF= mogłó= tworzóć= odrębne=
diecezàeK= ptolicami= diecezài= Esiedzibami=biskuéówF= miałó=bóć= miasta=
————=
VR=fbidemK=
VS=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=PSJPTI=mroblem=terótorialneà=reorganizacài=
diecezài=éolskichK=
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będące=centrami=demograficznómi=i=ekonomicznómiI=a=nie=koniecznie=
geograficznómiK=
= 4F=qradócóàna=stolica=diecezài=nie=éodlegałabó=zmianie=àeśli=nie=bóło=
w=terenie= innego= miasta= o= leészóch= walorachK= walecano= –= w= miarę=
możliwości=–=dostosowanie=do=istnieàącóch=granicK=
= RF=kazewnictwo=i=dane=statóstóczne=érzóàęto=z=oficàalnóch= roczniJ
ków= statóstócznóchK= aalszó= éodział= na= niższe= àednostki= administraJ
cóàne= EdekanatóF= miał= bóć= érzógotowanó= àuż= éo= érzeérowadzeniu=
rewizài=granic=diecezàiK==
= oozważanó=érzez=homisàę=dłówną=honferencài=béiskoéatu=molski=
éroàekt=zakładał=éodział=na=siedem=érowincài=kościelnóchW=NF=archidieJ
cezàę=gdańskąI= z=diecezàamiW=gdańskąI=koszalińskąI=olsztóńskąI= szczeJ
cińskąX= OF= archidiecezàę= gnieźnieńskąI= z= diecezàamiW= bódgoską= EchełJ
mińskąFI=gnieźnieńskąI=kaliskąI=moznań=jiastoI=włocławskąX=PF=archiJ
diecezàę=katowickąI=z=diecezàamiW=częstochowskąI=katowickąI=gliwickąX=
4F=archidiecezàę=krakowskąI=z=diecezàamiW=àaworznickąI=hraków=jiaJ
stoI= kieleckąI= radomską= EsandomierskąFI= tarnowskąX= RF= archidiecezàę=
lubelskąI=z=diecezàamiW=białostockąI=lubelskąI=érzemóskąI=rzeszowskąI=
zamoóską= EchełmskąFX= SF= archidiecezàę= warszawskąI= z= diecezàamiW=
Łódź= jiastoI= éiotrkowskąI= éłocką= Etarszawa= –= wachódFI= siedlecką=
Etarszawa=–=tschódFI=tarszawa=jiastoX=TF=archidiecezàę=wrocławJ
skąI=z=diecezàamiW=gorzowskąI=legnickąI=oéolskąI=wrocławskąVTK==
= mroàekt= zakładał= więc= „likwidacàę”W= diecezài= chełmińskieà= Ea= na=
éewno=radókalną=zmianę=àeà=granic=i=éozbawienie=stołeczności=meléliJ
na= na= rzecz= _ódgoszczó= lub= qoruniaVUFI= diecezài= łomżyńskieà= oraz=
administratur=aéostolskich=w=arohiczónieVV=i=w=iubaczowie=Enastęécą=
tego=ośrodka=administracài=kościelneà=bółabó=nowa=diecezàa= zamoóJ
skaNMMFK= gednocześnie= zakładano= éowstanie= aż= czterech= diecezài= mieàJ
skichI=ograniczonóch=terótorialnie=do=obszaru=samego=miasta=EmoznańI=
hrakówI=ŁódźI=tarszawaFI=érzó=czóm=zastanawiaàące=àestI=że=w=gruJ

————=
VT=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=S4JSUI=mroblem=terótorialneà=reorganizacài=
diecezài=éolskichK=
VU= AAtI= pmmI= mrotokołó= hdbmI= ff= 4= OOI= kK= PVI= mroblem= terótorialneà= reorganizacài=
diecezài=éolskichK=
VV= AAtI= pmmI= mrotokołó= hdbmI= ff= 4= OOI= kK= PTI= mroblem= terótorialneà= reorganizacài=
diecezài=éolskichK=
NMM=AAtI =pmmI =mrotokołó =hdbmI =ff =4 =OOI =kK =RNI =mroblem=terótorialneà =reorganizacài =
diecezài=éolskichK=
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éie= teà= éominięto=trocławK= ptatus= arcóbiskuéstwa= utraciłbó=moznańI=
uzóskałó= natomiast= ddańskI= hatowice= i= iublinK= mroàekt= miał= więc=
charter= koméleksowóW= z= àedneà= stronó=zmierzał= do=uregulowania= adJ
ministracài= kościelneà=na= tzwK= wiemiach=ldzóskanóchI= z= drugieà=rozJ
wiązówał= ostatecznie= kwestię= fragmentów= diecezài= leżącóch= na= hreJ
sach=tschodnichK==
= modczas= koniec= obrad= homisài= dłówneà= honferencài= béiskoéatu=
molski= arcóbiskué= _olesław= hominek= dokonał= éodsumowania= érac=
nad=éroàektemK=t=érotokole=zaéisanoW=
= „x…z=éroblem=àeszcze=bardzo=niedoàrzałó=i=nie=àest=do=końca=érzemóJ
ślanóI=dlatego=éroéozócàe=nie=są=doéracowaneI=chodzi=o=zasógnalizowaJ
nie=éroblemu=éodziału=administracóànego=diecezài=w=molsceK=t=dóskusài=
éodkreślonoI=bó=zaàąć=się=naàéierw=terenem=wiem=wachodnichI=a=éotem=
molską=centralnąK=wasadniczó=błąd=éroàektu=toI=że=odchodzi=się=od=dawJ
nóch=siedzibI=zrówa=się=z=tradócàąI=gotowómi=urządzeniamiK=mrzenoszeJ
nie= stolic= biskuéich= érawie= że= niemożliwe= w= dzisieàszóch= warunkach=
ekonomicznóchK=kiektóre=konceécàe=bxardzoz=śmiałe”NMNK=
= watem=érzóczónó=obiektówne= takie= àakW= zerwanie= z= historócznómi=
siedzibami=stolic=biskuéichI= brak=uregulowaneà=sótuacài= kościelneà=na=
tzwK= wiemiach= ldzóskanóchI= obecność= czónników= ekonomicznóchI=
a=może= i= érzewidówane= sérzeciwó= władz= éaństwowóch= sérawiłóI=
że=dokument=nie=bół=érzedmiotem=obrad=zebrania=élenarnego=honferencài=
béiskoéatu=molskiI=a=dalsze=érace=studóàne=zostałó=wstrzómaneNMOK=
 
 wmianó struktur kościelnóch wprowadzone bullą „bpiscoporum  
 moloniae coetus” z OU czerwca N9TO rK 
 
= qómczasowó=status=éolskieà=strukturó=kościelneà=na= tzwK=wiemiach=
ldzóskanóch=bół=érzedmiotem=ostróch=konfliktów=éomiędzó=rządem=

————=
NMN=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=OOI=kK=TTI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=
OO=listoéada=NVST=rK=
NMO=t=czerwcu=NVTM=rK=éoàawił= się= àednak=koleànó=éroàekt=–= tóm=razem=ograniczonó=
tólko= do= administraturó= aéostolskieà= w= dorzowie= tielkoéolskimK= _iskué= tilhelm=
mluta=wnioskował=wówczas=o=àeà= éodział= na= trzó=diecezàeK=maéież= érzóchólnie=ustoJ
sunkował=się=do=teà=éroéozócài=àuż=w=listoéadzie=NVTM=rK=lstatecznie=sugestia=dotóJ
cząca= éodziału= została= séełniona= dwa= lata= éóźnieà= w= bulli= mawła=sf=„béiscoéorum=
moloniae=coetus”K=wobK=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=ORI=kK=TRI=mrotokół=homisài=
GłówneàI =tarszawaI =NS =czerwca =NVTM =rKX =AAtI =pmmI =mrotokołó =hdbmI =ff =4 =ORI =
kK=NM4JNMRI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=O4=listoéada=NVTM=rK=
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moi= a= hościołem= katolickimNMPK =gak =wiadomo =też= béiskoéat =molski =
wielokrotnie=érzedkładał=swoàe=érośbó=w=teà=sérawie=ptolicó=AéostolJ
skieàK= t= grudniu= NVSV= rK= mrómas= molski= udał= się= do= ozómu= wraz=
z=kilkoma= biskuéami= i=złożył= memoriał= éodéisanó= érzez=RS=éolskich=
hierarchów=w=sérawie=stworzenia=stałeà=organizacài=kościelneà=na=tzwK=
wiemiach=ldzóskanóchNM4K=
= péełnienia= tóch= éostulatówI= àak= wskazówała= ptolica= AéostolskaI=
érzez=dłuższó=czas=uniemożliwił=brak=układu=éokoàowego=éo=zakończeJ
niu= drugieà= woànó= światoweàK= mrzeszkoda= ta= ustała= doéiero= w= wóniku=
zawarcia=układu=granicznego=éomiędzó=moi=i=ock=z=T=grudnia=NVTM=rKI=
uznaàącego=granicę=na=ldrze=i=kósie=ŁużóckieàNMRK =t=stóczniu=NVTN=rK=
zainicàowano=w=teà=sérawie=rozmowó=–=naàéierw=érowadził=àe=z=éremieJ
rem= moi= miotrem= garoszewiczem= sekretarz= béiskoéatu= molski= biskué=
_ronisław= aąbrowskiI= a= éóźnieà= sam= mrómas= ptefan= tószóńskiNMSK=
awa= tógodnieI= éo= ratófikacài= érzez= _undestag= éolskoJniemieckiego=
układu=granicznegoI=PN=maàa=NVTO=rK=mrómas=molski=zwrócił=się=do=éaJ
éieża=mawła=sf=o=dokonanie=nowego=éodziału=kościelnego=na=tzwK=wieJ
miach=ldzóskanóchK= OU= czerwca= NVTO= rK= maweł=sf= wódał= bullę= „béiJ
scoéorum=moloniae=coetus”NMTK==
= ka= mocó= teà= bulli= nastąéiła= erekcàa= nowóch= diecezài= na= tzwK= wieJ
miach=ldzóskanóch=oraz=reorganizacàa=metroéolii=wrocławskieàI=gnieźJ
nieńskieà= i= warszawskieàK= aiecezàe= te= otrzómałó= éolskich= biskuéówI=

————=
NMP=AK=d r a à e w s k iI=kormalizacja administracji kościelnej na wiemiach wachodnich 
w kontekście watókańskiej éolitóki wschodniejI= xwWz= aroga do stabilizacji éolskiej 
administracji kościelnej na wiemiach wachodnich i mółnocnóch éo ff wojnie światoJ
wejK t 4MK rocznicę wódania konstótucji aéostolskiej mawła sf „béiscoéorum moloJ
niae coetus”I=redK=tK=h u c h a r s k iI=trocław=OMNPI=sK=NMNJNOMK=
NM4= jemoriał= ten= został= érzógotowanó= érzez= arcóbiskuéa= _olesława= hominka= naàJ
érawdoéodobnieà= latem=NVSV= rK= wobK= AAtI= pmmI= mrotokołó=hdbmI= ff= 4= O4I=kK= RSI=
mrotokół=homisài=dłówneàI=tarszawaI=OV=września=NVSV=rKX=wK=w i e l i ń s k iI=wiemie 
wachodnie i mółnocne w éolitóce moiI=xwWz=idemI=bducatrix et AdvocataK tóchowawca i 
lbrońcaK jiejsce hościoła w dziejach karoduK ptudia i szkiceI=iublin=OMNRI=sK=UNK==
NMR=pK=t i l kI=ptruktura administracójna hościoła w molsce érzed bullą «Totus Tuus 
moloniae moéulus»I=xwWz=hościół w molsceK azieje i kulturaI=tK=NOI=redK=gK=t a l k u s zI=
iublin=OMNPI=sK=NPRK==
NMS= AAtI =pmmI =mrotokołó =hdbmI =ff =4 =OSI =kK =OPI =homunikat =z =éosiedzenia =oadó =
Główneà=béiskoéatu=molskiI=tarszawaI=R=marca=NVTN=rK=
NMT=tK=g a k u b o w s k iI=jK=p o l a r c z ó kI=lrganizacja hościoła ozómskokatolickiego 
na ziemiach éolskich od u do uuf wiekuI =tarszawaJllsztón =OMNNI =sK =P4X =wK =w i e J
l i ń s k iI =wiemie wachodnie i mółnocne w éolitóce moiI=sK=U4JURK=
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a=metroéolia= wrocławska= –= éolskiego= arcóbiskuéa= _olesława= hominJ
kaNMUK= mowstałó= nowe= diecezàeW= NF= gorzowska= Ewłączona= do= metroéolii=
wrocławskieàF=z=biskuéem=tilhelmem=mlutąX=OF=koszalińskoJkołobrzeska=
Ewłączona= do= metroéolii= gnieźnieńskieàF= z= biskuéem= fgnacóm= geżómX=
PF=oéolska= Ewłączona= do= metroéolii= wrocławskieàF= z= biskuéem= cranJ
ciszkiem= goéemX= 4F= szczecińskoJkamieńska= Ewłączona= do= metroéolii=
gnieźnieńskieàF=z=biskuéem=gerzóm=ptrobąX=RF=warmińska=Ewłączona=do=
metroéolii=warszawskieàF=z=biskuéem=gózefem=arzazgąK=aiecezàa=gdańJ
ska=–=éosiadaàąca=do=teà=éoró=érawo=egzemécài=–=została=włączona=do=
metroéolii=gnieźnieńskieàNMVK=
= watem= od= chwili= ogłoszenia= bulli= „béiscoéorum=moloniae= coetus”=
struktura= organizacóàne= hościoła= w= molsce= obeàmowałóW= éięć= metroJ
éolii=z=éięcioma=archidiecezàami=EgnieźnieńskąI=warszawskąI=éoznańJ
skąI=krakowską=i=wrocławskąF=i=siedemnastoma=diecezàami=oraz=dwie=
diecezàe= Ełomżyńską= i= érzemóskąF= i= trzó= administraturó= aéostolskie=
Ew=_iałómstokuI=arohiczónie=i=w=iubaczowieFI=które=formalnie=naleJ
żałó=do=wakuàącóch=i=znaàduàącóch=się=éoza=granicami=moi=metroéoJ
liami=–=wileńską=i=lwowskąNNMK=
 
 4KRK wmiana paradógmatu udziału świeckich w żóciu hościoła 
        Eod obecności do zaangażowaniaF =
= lbok= reformó= liturgiczneà= naàwiększeI= widoczne= zmianó= w=hościele=
éosoborowóm=dotóczółó=świeckichK=kowa=éozócàaI=nowe=zadaniaI=nowe=
wózwania= i= teologiczna= éromocàa=świeckich=w=hościele= nakreślone=zoJ
stałó=w=honstótucài=dogmatóczneà=o=hościele=„iumen=gentium”I=honstóJ
tucài= duszéasterskieà= o= hościele= w= świecie= wséółczesnóm= „daudium=
et=sées”=z=T=grudnia=NVSR=rKI=w=szczególności=zaś=w=aekrecie=o=aéostolJ
stwie=świeckich=„Aéostolicam=actuositatem”=z=NU=listoéada=NVSR=rK==

————=
NMU=pK=t i l kI=ptruktura administracójna hościoła w molsce érzed bullą «Totus Tuus 
moloniae moéulus»I=sK=NPSJNPTK=
NMV=tK=g a k u b o w s k iI=jK=p o l a r c z ó kI=lrganizacja hościoła ozómskokatolickiego 
na ziemiach éolskich od u do uuf wiekuI=sK=P4JPRX=oK=j a s a l s k iI=Bulla=«béiscoéoJ
rum moloniae coetus» – geneza i konsekwencje xwWz=hościół w molsceK azieje i kulturaI=
tK=NOI= redK= gK= t a l k u s zI= iublin= OMNPI= sK= NROX= wK= w i e l i ń s k iI hościół w molsce 
NV44JOMMTI =sK =NRMX =gK =Ż a r ó nI =azieje hościoła katolickiego w molsce ENV44JNVUVFI=
tarszawa=OMMPI=sK=PMOJPMRK=
NNM=pK=t i l kI=ptruktura administracójna hościoła w molsce érzed bullą «Totus Tuus 
moloniae moéulus»I=sK=N4MK=
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= ka=éolskim=gruncieI=głównie=z=doświadczeń=éastoralnóch=hościoła=
krakowskiego= oraz= z= inséiracài= àego= metroéolitó= kardónała= harola=
toàtółóI= O= czerwca= NVSV= rK= uchwalono= „aórektorium= Aéostolstwa=
Świeckich”NNNK=aokument=ukazówał=model=dónamiczneà=éarafiiI=w=któJ
reà= świeccó= éołączeni= są= w= gruéó= Ewséólnota= wséólnotFI= realizuàąc=
różne=zadania=i=érogramó=duszéasterskieNNOK=tkrótce=–=éodczas=éosieJ
dzenia= élenarnego= w= dniach= NRJNS= stócznia= NVTM= rK= –= „aórektorium=
Aéostolstwa= Świeckich”= zostało= zaakceétowane= érzez= honferencàę=
béiskoéatu=molski=i=stało=się=obowiązuàące=w=hościele=éolskimNNPK=
 Świeccó=w=molsce=nie=tólko=–=w=wómiarze=doktrónalnóm=–=érzebóli=
drogę=od=„obecności”=do=„zaangażowania”I=ale=wzięli=aktównó=i=twórczó=
udział=w=receécài=poboru=tatókańskiego=ffNN4K=gako=érzókład=wskazać=
można= choćbó= dwaI= odmienne= formacóànie= środowiskaK= mierwsze=
z=nich=to=ruch=katolickieà=inteligencài=skuéioneà=w=éięciu=hlubach=fnteJ
ligencài= hatolickieà= EtarszawaI= hrakówI= trocławI= moznańI= qoruńF=
oraz=wokół=redakcài=„qógodnika=mowszechnego”I=miesięczników=„wnak”=
i=„tięź”NNRK= péora= gruéa= érzedstawicieli= tego= środowiska= Etacław=
AuleótnerI= ksK= Andrzeà= _ardeckiI= ealina= _ortnowskaI= _ohdan= `óJ
wińskiI= ptanisława= drabskaI= eanna= jalewskaI= ptefan= pwieżawskiI=

————=
NNN= lbszernó=dokument= zawierałW=wstęéX= wskazania= ogólneX= wskazania= szczegółowe=
oraz=czteró=części= zatótułowaneW=fK=aziedzinó=aéostolstwaX=ffK=oóżne=formó=aéostolJ
stwaX= fffK= morządek= działalności= aéostolskieàX= fsK= tóchowanie= do= aéostolstwaK=
wobK=AAtI= pmmI= mrotokołó= hdbmI= ff= 4= ORI=kK= N4J4TI= aórektorium= Aéostolstwa=
ŚwieckichI=hraków=NVSV=rK==
NNO=gK=j a r i a ń s k iI=Aéostolstwo świeckich w hościeleI=xwWz=t dwudziestolecie poboJ
ru tatókańskiego ffK oeceécja – doświadczenia – éerséektówóI=redK=gK=e o m e r s k iI=
cK=p z u l cI=iublin=NVUTI=sK=NMUK==
NNP=AAtI=pmmI=mrotokołó=hdbmI=ff=4=ORI=kK=44J4RI=mrotokół=homisài=dłówneàI=tarJ
szawaI=NV=czerwca=NVSV=rKX=
NN4= wobK= ieksókon ruchów i stowarzószeń w hościeleK ouchóI stowarzószeniaI fff 
zakonóI bractwaI =redK =AK=m e t r o w a J t a s i l e w i c zI =tarszawa=OMMMX=tK=Ś m i J
g i e lI=rczestnictwo wiernóch świeckich w budowaniu hościołaJtséólnotóK ptudium 
teologicznoéastroalne w świetle nauczania hościoła ENVSOJOMMVFI=iublin=OMNMK==
NNR=wobK=oK= g a r o c k iI= Czterdzieści éięć lat w oéozócji Eo ludziach „Tógodnika moJ
wszechnego”FI= hraków= NVVMX=AK= c r i s z k eI= laza na hoéernikaK hlub fnteligencji 
hatolickiej NVRSJNVUVI= tarszawa= NVVTX= jK= _ i a ł k o w s k iI= laza na jostowejK 
hlub fnteligencji hatolickiej w Toruniu ENVRTJOMMTFI =qoruń= OMMUX =mK =h a ź m i e r J
c z a kI =hlub fnteligencji hatolickiej w hrakowie w latach NVRSJNVUVI=hraków=OMMVX=
hK=_ i a ł e c k iI=hlub fnteligencji hatolickiej w moznaniu w latach NVRSJNVVNI=moznań=
OMNOX=iudzie wnakuI=redK=AK=j a t e à aI=hraków=OMNRK=
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Andrzeà= ŚwięcickiI= gerzó= qurowiczI= Andrzeà= tielowieóskiI= ptefan=
tilkanowiczI=gacek=toźniakowskiFI=wzięła=aktównó=udział=w=fff=honJ
gresie= Aéostolstwa= Świeckich= w=ozómieI= któró= obradował= w= dniach=
NNJNU=éaździernika=NVST=rKNNSK=
= modmiotowość=aéostolska=świeckich=–=w=tóm=środowisku=–=wóraJ
żała= się= również= w= éoéularózacài= nauczania= soborowegoK= ld= chwili=
zamknięcia=poboru=tatókańskiego=ffI=érzez=wiele=latI=na=łamach=„qógoJ
dnika=mowszechnego”I=„wnaku”=i=„tięzi”=ukazówałó=się=cókle=artókuJ
łów=éoświęconóch=receécàiNNTK= tśród=naàaktównieàszóch=éublicóstów=
ze=środowiska= krakowskiego= wómienić= należóW= gerzego= qurowiczaI=
gacka= toźniakowskiegoI= ptefana= tilkanowiczaI= eannę= jalewskąI=
ealinę= _ortnowską= i= gózefę= eennelowąK= w= kolei= z= warszawskiegoW=
guliusza=bskąI=ptanisławę=drabskąI=qadeusza=jazowieckiegoI=ganusza=
wabłockiego=i=gerzego=wawieóskiegoNNUK=
= monadto=środowisko=to=éodàęło=szereg=niekonwencàonalnóchI=àak=na=
ówczesne= czasóI= działań= éoéularózatorskich= w= éostaci= wókładówI=
odczótówI= érelekcài= i= konferencài= wógłaszanóch= w= seminariach= duJ
chownóch=diecezàalnóch=oraz=domach=zakonnóchK=aominowała=temaJ
tóka= soborowaK= pzczególną= rolę= w= receécài= nauczania= soborowego=
odegrał=hlub= fnteligencài=hatolickieà=w=tarszawieK= qólko=w=NVST= rK=
kilkunastu=tego=członków=stowarzószenia=wógłosiło=éonad=TM=odczóJ
tów=w=wóższóch=seminariach= duchownóch=w=ŁodziI= llsztónieI=młocJ
kuI=tłocławkuI=mieniężnieI=lłtarzewieK=katomiast=w=roku=NVSULNVSV=
klubowi= érelegenci= wógłosili= UM= referatów= w= OR= duszéasterstwach=
akademickich=oraz=SM=odczótówK=t=roku=nastęénóm=liczba=odczótów=
wzrosła=do=PMMNNVK==

————=
NNS=AK=c r i s z k eI=laza na hoéernikaK hlub fnteligencji hatolickiej NVRSJNVUVI=sK=UPX=
mK =h a ź m i e r c z a kI =hlub fnteligencji hatolickiej w hrakowie w latach NVRSJNVUVI=
sK=UTK==
NNT= qólko=w= miesięczniku= „tięź”= sérawó=poboru= tatókańskiego= ff= i= àego= receécài=
wielokrotnie= bółó= tematami= érzewodnimi= éoszczególnóch= numerówK= t= NVSS= rK=
nr=NEVPF=zatótułowanó=zostałW=lstatnia sesja saticanum ff Ei inneFI=a=nr=OEV4F=l wolJ
ności religijnej Ei inneFX=w=NVSU=rK=tótuł=nr=VENPTF=brzmiałW=Chrześcijaństwo w obliczu 
dialogu z niewierzącómi Ei inneFX=w=NVTM=rK=nr=NEN4NFW=bkumenizm znaczó cieréliwość 
Ei inneFI=nr=4EN44FW=mowołanie i zadania świeckich w hościele éosoborowóm Ei inneFX=
w=NVTO=rK=nr=VENTPFW=Chrześcijanie éowinni bóć éierwsi w éracó dla éojednania Ei inneFK=
NNU=wobK=iudzie wnakuI=redK=AK=jateàaI=hraków=OMNRK==
NNV=AK=c r i s z k eI=laza na hoéernikaK hlub fnteligencji hatolickiej NVRSJNVUVI=sK=UO=
i=NMVJNNMK=
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= arugie=środowisko= to=ruch=ŚwiatłoJŻócieNOMK= gego=éowstanieI=dziaJ
łalność= i= rozkwit=–= z=éerséektówó=minionóch= dziesięcioleci=–=należó=
ocenić= àako= éastoralnó= ewenement= na= obszarze= buroéó= ŚrodkowoJ
tschodnieàK=moczątki=i=niezwókle=dónamicznó=rozwóà=ruchu=oazowego=
to=dzieło=ksK=cranciszka=_lachnickiegoI=któró=àuż=latem=NVR4=rK=zorgaJ
nizował=éierwsze=rekolekcàe=dla=ministrantów=„lazę=azieci=_ożóch”NONK=
t=NVSP=rK=odbółó=się=éierwsze=rekolekcàe=dla=dziewcząt=„laza=kieéoJ
kalaneà”I=w= NVSR= rK= dla= dorosłóch= Ekaéłańskie= wczasó= rekolekcóàneFI=
a=w=NVSU=rK=dla=młodzieżó=męskieà=„laza=kowego=Żócia”NOOK=t=NVST=rK=
ksK=cranciszek= _lachnicki= obàął= funkcàę= hraàowego= auszéasterza=
Służbó=iiturgiczneà= i=odtąd=bardzo=szóbko=wzrastała= ilość= rekolekcài=
formacóànóch=organizowanóch=érzez= sam=ruch=oraz=grué=éodeàmuàąJ
cóch= ciągłą= éracę= rocznąK= t= latach= NVTMJNVTO= zaczęłó= éowstawać=
wséólnotó= alumnówI= studentów= i= młodzieżó= éracuàąceàNOPK= _ardzo=
mocno= należó= éodkreślićI= że= éroéonowana= –= érzez= ksK= cranciszka=
_lachnickiego=–=wizàa=formacài=bóła=głęboko=zakorzeniona=w=nauczaJ
niu=poboru=tatókańskiego=ffK= qen=charózmatócznó=duchownó=sięgał=
wérost=do=dokumentów=soborowóchI=oéieraàąc=swoàe=érogramó=duszJ
éasterskie=na=odnowioneà=liturgii=i=studium=misma=ŚwiętegoK=
=

G=G=G=
= t=mnieàszóm=artókule=zarósowano=wóbrane=obszaró=odnowó=éosoJ
boroweà= w= hościele= katolickim= w= molsceK= péośród= tóch= zagadnieńI=
które=wómagaàą= àeszcze=omówienia=wómienić=należó=choćbó=odnowę=
wóchowania=chrześciàańskiegoI=reformę=formacài=duchowoJintelektualneà=
w=seminariach= duchownóchI= éosługi= kaéłanów=czó= érzóstosowaną= odJ
nowę żócia=zakonnegoNO4K=tódaàe=się=àednakI=że=érzótoczone=érzókładó=

————=
NOM=wobK=oK=a e r e w e n d aI=azieło wiaróK eistoria ouchu ŚwiatłoJŻócie NVRMJNVURI=
hraków=OMNMK==
NON= AK =t o d a r c z ó kI =mrorok Żówego hościołaK hsK cranciszek Blachnicki ENVONJ
NVUTF – żócie i działalnośćI=sK=NS4JNSRK=
NOO=fbidemI=sK=PMNJPMOI=PNPJPN4K==
NOP=tK=Ś m i g i e lI=kowe ruchó eklezjalne w hościeleK Czó nadeszła „wiosna hościoła”?I=
xwWz=oeceécja poboruK kiektóre wózwania wobec żócia i działalności hościoła 4M lat 
éo poborze tatókańskim ffI=redK=hK=m ó ł t o r a kI=„ptudia=i=oozérawó”=tódział=qeoJ
logicznó=rniwersótetu=pzczecińskiegoI=tK=N4I=pzczecin=OMMTI=sK=NS4K==
NO4= wobK= AK= d ó r s k aI= wakonó żeńskie w dobie odnowó soborowejI= „mrzewodnik=
hatolicki”=NVSVI=nr=NSI=sK=N4UJN4VX=m a w e ł = s fI=Charózmat żócia zakonnegoK mrzeJ
mówienia i dokumentóI=wóbór=i=oéracK=qK=p u ł o w s k aI=moznań=NVT4X=bK=d a m b a r iI=
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dobrze=oddaàą=niełatwą=rzeczówistość=éosoborowego=hościoła=w=molsceI=
àednocześnie=dowodzącI=że=receécàa=bóła=érocesem=ciągłómI= o=dużeà=
dónamice=wódarzeńI= zarówno=wérowadzanóm= odgórnieI= àak= i=éodleJ
gała= siłom= oddolnómI= wóéłówaàącóm= głównie= ze= środowisk= świecJ
kichK= f=to=właśnie= laikat=–=mimo=ograniczonóch= możliwości=decózóàJ
nóch=–=miał=olbrzómi=wéłów=na=kierunek=receécàiK=honiecznie=należó=
éodkreślićI=że=odnowa=éosoborowa= dotóczóła= wszóstkich=stanów=hoJ
ścioła= i= wszóstkich= środowiskI= w= któróch= obecni= bóli= katolicóI= érzó=
czóm= érzebiegała= w= trudnóch= warunkach= wewnętrznóch= wstrząsów=
séołecznóch=Ekonflikt=mileniànó=éaństwoJhościół=w=latach=NVSSJNVSTI=
jarzec=SU=i=drudzień=TMFK==
=

_________=
=
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jan «l dążeniu do jedności chrześcijan»I=xwWz=iistó éasterskie béiskoéatu 
molski NV4RJNVT4I=maris=NVTRK=
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Żócie zakonne éo poborze tatókańskim ffI =hraków =NVVUX =mK =i i s z k aI =CharózmaJ
tóczna moc żócia zakonnegoI= trocław= NVVSX= idemI= Charózmat żócia zakonnegoI=
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sK=RVJTOX=AK=jirekI=Trudne lata wielkie dniK wakonó żeńskie w moiI=iublin=OMNRK=
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i=oéracK=qK=pułowskaI=moznań=NVT4K=
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_agrowicz=gKI=oeceécja poboru tatókańskiego ff w molsce – zagadnienia wóJ

braneK oefleksje bardzo osobisteI=xwWz=ptudia poboroweI=tK=OI=czK=NW=eistoria 
i receécja saticanum ffI=redK=jK=_iałkowskiI=qoruń=OMN4K=

_anaś=hKI=homunistócznó aéarat bezéieczeństwa wobec éielgrzómek stanowóch 
do miekar Śląskich ENV4TJNVUVFI=hatowice=OMNPK=

_ereszóński=dKI=oeforma liturgiczna poboru tatókańskiego ff w archidieceJ
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na érzełomie drugiego i trzeciego tósiącleciaK tóbrane éroblemóI= redK=
jK=jarczewskaJoótkoI=iublin=OMNSK=

_iałkowski=jKI=tokół poboru tatókańskiego ffK ptudia i szkiceI=qoruń=OMNSK=
_okwa= fKI= pónod TO jako éierwszó etaé receécji poboru tatókańskiego ff 

w pzwajcariiI=xwWz=ptudia poboroweI=tK=OI=czK=NW=eistoria i receécja saticaJ
num ffI=redK=jK=_iałkowskiI=qoruń=OMN4K=

`arbone=sKI=fl „aiario” conciliare di jonsignor mericle celiciI=redK=AK=jarJ
chettoI=`ittŁ=del=saticano=OMNRK=

`iuéa=oKI=jarek=ŁKI=dórnośląski azólK mielgrzómki stanowe do miekar Śląskich 
w materiałach płużbó BezéieczeństwaI=hatowice=OMNRK=

`zaczkowska=bK=hKI=hardónał tószóńskiK BiografiaI=hraków=OMNPK=
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ków=OMNMK==
audek=AKI=dróz=oKI=homuniści i hościół w molsce ENV4RJNVUVFI=hraków=OMMPK=
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ŚwieckichI= xwWz= harol tojtóła jako biskué krakowskiI= redK= qK= mieronekI=
oK=wawadzkiI=hraków=NVUUK=

aóduch=gKI=rdział hardónała harola tojtółó w éracach oadó ŚwieckichI=„mrawo=
hanoniczne”=PVENVVSFI=nr=NJOK=

aóduch=gKI=hształt érawnó honferencji béiskoéatu molskiI=„mrawo=hanoniczJ
ne”=RS=EOMNPFI=nr=OK=
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tów sakralnóch w latach NVTNJNVUMI=hielce=OMMTK=
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koJkatolickiego w molsce NV44JNVTMI=tarszawa=OMNPK=
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jK=dóreckaI=iublin=OMNSK=

oeceécjaI=xwWz=wwięzłó słownik teologicznóI=redK=dK=lD`ollinsI=bK=dK=caruggiaI=
hraków=NVVPK=

oogowska=_KI=molitóka éolskich władz komunistócznóch wobec hościoła rzómJ
skokatolickiegoI=trocław=OMNPK=

oouthier=dKI=ia réceétion d’un concileI=bditions=du=`erfI=maris=NVVPK=
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ouch éielgrzómkowó=na gasna dórę NV4RJNVUVK tóbór dokumentówI=wstęé=
i=redK=tK=mK=tlaźlakI=AK=pznaàderI=hatowice=OMMVK=

pkrzóéczak=oKI=oeceécja poboru w ftaliiI= xwWz ptudia poboroweI =tK =OI =czK =OW =
eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_iałkowskiI=qoruń=OMNRK=

pobeczko=eK=gKI=mastoralne wózwania honstótucji „pacrosanctum Concilium” 
dla hościoła w molsceI=„peminareK=moszukiwania=naukowe”=ONEOMMRFK=

pobeczko=eK=gKI=mrace homisji iiturgicznej béiskoéatu molski nad realizacją=
honstótucji liturgicznej w molsce w latach NVSPJNVTRI=„ouch=_ibliànó=i=iiJ
turgicznó”=PUENVURFI=nr=4JRK=

ptudia poboroweI =tK =OI=czK=NW=eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_iałJ
kowskiI=qoruń=OMN4K=

ptudia poboroweI =tK =OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_iałJ
kowskiI=qoruń=OMNRK=

pześćdziesiąt lat „ouchu Biblijnego i iiturgicznego” w służbie odnowó biJ
blijnej i liturgicznej w molsceI=redK=pK=tronkaI=hraków=OMMTK==

pzewczók=iKI=oeceécja liturgicznego wómiaru homiliiK=ptudium homiletóczne=
na=éodstawie badań kaznodziejstwa kaéłanów archidiecezji katowickiej=w=
latach NVTOJNVVVI=hatowice=OMMPK=

ptęéień=jKI=mozócja érawna honferencji béiskoéatu molskiK ptudium érawJ
noJhistoróczneI=Łomża=OMN4K=

pzulist= gKI= kiezłomnó dialog – receécja poboru tatókańskiego w AustriiI= xwWz=
ptudia poboroweI =tK =OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI =redK=jK=_iałJ
kowskiI=qoruń=OMNRK=

Śmigiel= tKI=kowe ruchó eklezjalne w hościeleK Czó nadeszła „wiosna hoJ
ścioła”?I=xwWz=oeceécja poboruK kiektóre wózwania wobec żócia i działalJ
ności hościoła 4M lat éo poborze tatókańskim ffI=redK=hK=mółtorakI=„ptuJ
dia=i=oozérawó”=tódział=qeologicznó=rniwersótetu=pzczecińskiegoI=tK=N4I=
pzczecin=OMMTK=

tilk=pKI=ptruktura administracójna hościoła w molsce érzed bullą «Totus Tuus 
moloniae moéulus»I= xwWz= hościół w molsceK azieje i kulturaI= tK= NOI= redK=
gK=talkuszI=iublin=OMNPK=

titko=hKI= oeceécja poboru tatókańskiego ff we crancji – zarósI= xwWz= ptudia 
poboroweI= tK=OI=czK=OW=eistoria i receécja saticanum ffI=redK=jK=_iałkowskiI=
qoruń=OMNRK=

todarczók=AKI=mrorok Żówego hościołaK hsK cranciszek Blachnicki ENVONJ
NVUTF – żócie i działalnośćI=hatowice=OMMUI=sK=O4UJO4VK=

wieliński=wKI=hościół w molsce NV44JOMMTI=moznań=OMMVK=
wieliński=wKI=wiemie wachodnie i mółnocne w éolitóce moiI=xwWz=wK=wielińskiI=

bducatrix et AdvocataK tóchowawca i lbrońcaK jiejsce hościoła w dzieJ
jach karoduK ptudia i szkiceI=iublin=OMNRK=

Żarón=gKI=azieje hościoła katolickiego w molsce ENV44JNVUVFI=tarszawa=OMMPK=
_________=



ml`wĄqhf=lakltv=mlpl_loltbg=t=hlŚ`fbib=hAqlif`hfj=
=

OTN

=
jf̀ eAŁ=_fAŁhltphf 
 

mlCwĄThf lakltY mlplBloltbg t hlŚCfbib hATlifChfj  
t mlipCb Eal N9TO olhrFK wAoYp tYBoAkYCe molBibjÓt=

=
 ptreszczenieW oeceécàa= poboru= tatókańskiego= ff= to= àeden= z=naàważnieàszóchI= żóJ
wóch=érocesów=eklezàalnóch=zachodzącóch=w=hościele=katolickim=éocząwszó=od=druJ
gieà= éołowó= lat= sześćdziesiątóch= uu= wK= Analiza= faktograficzna= zàawiska= éozwala= na=
wóodrębnienie=–=w=historii=hościoła=w=molsce=–=trzech=faz=receécài=saticanum=ffK=pą=to=
koleànoW=NF= faza=wczesna= Elata= NVSSJNVTUF= z=wóraźnie=wóodrębnionómi= dwoma=éodoJ
kresamiW=NVSSJNVTO= oraz=NVTOJNVTUX=OF= faza=doàrzała= Elata= NVTUJNVUVFX=PF= faza=éóźna=
Elata=NVUVJNVVVFK=kiebagatelnó=wéłów=na= érzebieg= receécài= w=molsceI= àeà= séecófikęI=
dónamikę= oraz=konkretne=możliwości= aélikacài= nauczania=w=żócie=wséólnot=kościelJ
nóch=miałó=uwarunkowania=związane=z=funkcàonowaniem=hościoła=w=warunkach=éańJ
stwa=totalitarnegoK=t=ninieàszóm=artókule=érzedstawione=zostałó=koleànoW=uwarunkoJ
wania= éolitócznoJsóstemoweX= uwarunkowania= érawnoJkanoniczneX= uwarunkowania=
séołecznoJreligiàneK= gako= instótucàonalne= narzędzia= receécài= poboru= tatókańskiego=
należó=éostrzegać= należó=éowołane= érzez= honferencàę= béiskoéatu= molski= séecàalne=
komisàeI=na=czele=z=homisàą=poborowąK=
= ala= zobrazowania= érocesu= receécài= saticanum= ff= w= molsce= –= w= éierwszeà= fazie=
obeàmuàąceà= éodokres= lat= NVSSJNVTO=–=dokonano=wóboru= kilku=charakteróstócznóch=
obszarów= odnowó=éosoboroweàK= tidocznóm= znakiem= wérowadzania=éosoborowóch=
zmian=bóła=odnowa=liturgii=i=studiów=bibliànóch=Ezaéoczątkowano=nową=edócàę=ksiąg=
liturgicznóch= w= àęzóku= éolskim= oraz= wódano= nowe= krótóczne= tłumaczenie= ksiąg=
misma=śwK=–=„_iblią=qósiąclecia”FK=ldnowa=kolegialności=i=sónodalności=éolegała=na=
oéracowaniu= i= weàściu= w= żócie= ptatutu= honferencài= béiskoéatu= molski= ENVSV= rKFX=
umocnieniu= i= éogłębieniu= charakteru=duszéasterskiego=instótucài= sónodów=diecezàalJ
nóch=oraz=érowincàonalnóchX=érzówróceniu=oad=haéłańskichK=tiele=uczóniono=rówJ
nież=bó=nadać=noweI=ożówcze=iméulsó=ruchowi=ekumenicznemuK=modàęto=érace=érzóJ
gotowawcze= w= celu= érzeérowadzenia= nowoczesneà= odnowó= struktur= kościelnóch=
Eéroàekt=oéracowanó=érzez=zeséół=arcóbiskuéa=_olesława=hominka=w=NVST=rKFK=lstaJ
tecznie=urzeczówistnienie=–=tego=istotnego=wómiaru=receécài=nauczania=soborowego=–=
nastąéiło= częściowo= éoérzez= éostanowienia= bulli= mawła= sf= „béiscoéorum= moloniae=
coetus”=z=NVTO=rK=pobór=tatókański=ff=érzóniósł=także=zasadnicze=zmianó=w=éostrzeJ
ganiu=roli=świeckich=w=hościeleK=kastąéiła=rewolucóàna=zmiana=éaradógmatu=udziału=
świeckich=w=żóciu= hościoła= Eod=obecności= do=zaangażowaniaFK= ka=éolskim=gruncie=
érześledzono= àą= na= érzókładzie= dwóch= odmiennóch= formacóànie= ruchów= katolickich=
Eodgrówaàącego=rolę=érekursora=idei= soborowóch=środowiska=wkAh=oraz=stworzonego=
érzez=ksK=cranciszka=_lachnickiego=ouchu=ŚwiatłoJŻócieFK=mrzedstawione=w=ogólnóm=
zarósie=érzókładó=bółó=éewnómi=éroéozócàami=i=nie=wóczeréałó=bogatóch=oraz=różnoJ
rodnóch=doświadczeń=receécài=poboru=tatókańskiego=ff=w=hościele=w=molsceK==
=
Słowa kluczoweW hościół=katolicki=w=molsceI=pobór=tatókański= ffI= receécàa=poboru=

tatókańskiego= ff= w= molsceI= éosoborowa= odnowa= liturgiiI= odnowa= kolegialności=
i=sónodalnościI=sónodó=duszéasterskieI=rozwóà=ruchu=ekumenicznegoI=éroàektó=reJ
formó=struktur=kościelnóchI=awans=świeckich=w=hościeleK 
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=
 AbstractW=qhe=receétion=of=ff=satican=`ouncil=is=one=of=the=most=iméortant=eccleJ
sial=érocesses=occurring=in=the=`atholic=`hurch=since=the=second=half=of=the=NVSM’sK=
cactograéhic=analósis=of=the=érocess=allows=one=to=distinguish=–=in=the=historó=of=the=
`hurch=in=moland=–=three=éhases=of=receétion=of=saticanum=ffK=qhese=areW=NF=the=earló=
éhase= ENVSSJNVTUF= with= two=clear= stagesW=NVSSJNVTO=and= NVTOJNVTUX=OF= the=mature=
éhase= ENVTUJNVUVFX= PF= the= late= éhase= ENVUVJNVVVFK= `onditions= connected= with= the=
functioning= of= the= `hurch= in= totalitarian= state= had= a= considerable= influence= on= the=
receétion= of= the= `ouncil= in= molandI= its= séecificitóI= dónamism=as= well= as= the= actual=
éossibilities=of=aéélóing=the=teaching=in=the=life=of=church=communitiesK=qhe=éresent=
article=éresents=reséectiveló=the=éolitical= and=sóstemic=conditionsX=legal=and=canonic=
conditionsX=religious=and=social=conditionsK=péecial=commissions=headed=bó=the=`ounJ
cil=`ommissionI=set=ué=bó=the=béiscoéal=`onference=of=molandI=should=be=viewed=as=
the=institutional=tools=of=the=receétion=of=the=satican=`ouncilK==
= qo=deéict=the=érocess=of=the=receétion=of=saticanum=ff=in=moland=–=in=the=first=stage=
of=the=earló=éhase=ENVSSJNVTOF=–=a=few=characteristic=areas=of=the=éostJcouncil=renewal=
have=been=chosenK=A=visible=sign=of=introducing=éostJcouncil=changes=was=the=renewal=
of= the= liturgó=and= biblical= studies= Ea= new= edition= of= liturgical= books= in= molish= was=
initiated=and=a=new=critical=translation=of=the=eoló=pcriéture=éublished=–=the=jillenium=
_ibleFK= qhe=renewal= of= collegialitó=and= sónodalitó=consisted= in= drafting=and= éutting=
into=effect= the= ptatute= of= the=béiscoéal= `onference=of=moland= ENVSVFX= strengthening=
and= deeéening= the= éastoral= character= of= the= institution= of= diocesan= and= érovincial=
sónodsX= reinstating= mresbóteral= `ouncilsK= juch= was= done= to= give= the= ecumenical=
movement= new= reviving= iméulsesK= mreéarations= were= made= to= conduct= a= modern=
renewal=of=church=structures=Eéroàect=drafted=bó=Archbishoé=_olesław=hominek=and=
his=coJworkers=in=NVSTFK=cinal=accomélishment=came=éartló=through=the=resolutions=of=
the=bull=of=maul=sf=béiscoéorum moloniae Coetus=from=NVTOK=satican=`ouncil=ff=also=
brought=considerable=changes=in=the=éerceétion=of=the=role=of=the=laitó=in=the=`hurchK=
qhere=was=a=revolutionaró=change=of=the=éaradigm=of=éarticiéation=of=laitó=in=the=life=
of=the=`hurch=Efrom=éresence=to=involvementFK=fn=moland=it=was=followed=through=on=
the=examéle=of= two=formationalló=different=`atholic=movements=Ethe=érecursoró=miJ
lieu= of= wkAh= and= –= the= originated= bó= oevK= cranciszek= _lachnicki= –= iightJiife=
jovementFK= qhe=general= outline=of=examéles=does=not= exhaust= the= rich=and=diverse=
exéerience=of=the=receétion=of=satican=`ouncil=ff=in=the=molish=`hurchK==

=
heó wordsW `atholic= `hurch= in= molandI= satican= `ouncil= ffI= receétion= of= satican=

`ouncil= ff=in=molandI=éostJcouncil=renewal=of=liturgóI=renewal=of= collegialitó=and=
sónodalitóI= éastoral= sónodsI= develoément= of= ecumenical= movementI= éroàects= of=
structural=church=reformsI=éromotion=of=laitó=in=the=`hurchK=
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