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Rok XVIII. Styczeń 1938 r. Nr. 1. 

PIERWSZY 
POLSKI SYNOD PLENARNY 

ODBYTY W CZĘSTOCHOWIE ROKU PAŃSKIEGO 1936 

POD PRZEWODNICTWEM 

FRANCISZKA ŚW. K. RZ. KARD. MARMAGGIEGO 
LEGATA APOSTOLSKIEGO PIUSA XI PAPIEŻA 

lJCH.WAŁY 

Dekret Św. Kongregacii Soboru. 

Św. Kongregacja Soboru 
nr. 1668,37. 

Rzym, dnid 19 czerwca 1937 r. 

Do J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Marmaggiego 
Legata Apostolskiego na I. Polski Synod Plenarny. 

Eminencjo! 

W roku 1936 odbył się szczęśliwie z łaski' Boga pierwszy 
Polski Synod Plenarny, któremu Wasza Eminencja tak umiejętnie 
i korl)petentnie przewodniczył w charakterze Legata Apostolskiego 
Jego Swiątobliwości . W myśl kan . 291 § 1 Kodeksu Prawa Kano
nicznego przedłożył Wasza Eminencja św. Kongregacji Soboru 
do przejrzenia i uznania akty i uchwały tego Synodu Plenar
nego, które na posiedzeniach plenarnych dnia 8 i 15 maja 1937 
roku zostały z należytą ścisłością zbadane przez najdostojniej
szych Ojców tejże św . Kongregacji w obecności J. Em. Ks. Kardy
nała Hlonda, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego . Po
twierdzono wtedy i przyjęto te uchwały, poza kilku drobnymi 
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szczegółami, jako zgodne z obowiązującym Kodeksem Kanonicz
nym i uznano je za godne pochwały. 

Z uznaniem bowiem podnieść należy dzieło, które pod prze
wodnictwem Waszej Eminencji gorliwie i chętnie przeprowadzili 
Ich Eminencje Arcybiskupi Warszawski oraz Gnieźnieński i Po
znański wspólnie z innymi Biskupami i Ordynariuszami Polski, 
uchwalając z troskliwością pasterską i wytrawną znajomością 
świętych kanonów postanowienia, które wybitnie przyczynią się 
do spotęgowania wiary katolickiej, do utwierdzenia dobrych oby
czajów, do podniesienia czci bożej i do zabezpieczenia majątku 
kościelnego. 

Niech Bóg Wszechmocny sprawi, by akty i uchwały tego 
Synodu Plenarnego, które wydają się dostosowane do szczegól
nych warunków życia polskiego, przyniosły pożytek i pomyśl
ność zarówno duchowieństwu jak i wiernym tego narodu. 

Jego Świątobliwość Ojcier: św. z Opatrzności Bożej Papież 
Pius XI zatwierdził te uchwały przedłożone mu na audiencji 
dnia 23 maja 1937 r ., wyrażając z ich powodu swą wielką radość. 
Jest zatem rzeczą słuszną, by Wasza Eminencja o tym wszystkim 
powiadomił wspomnianych Arcypasterzy polskich i zarządził, by 
uchwały Polskiego Synodu Plenarnego zostały wydane i promul
gowane w myśl kan. 291 po uwzględnieniu załączonych uwag 
i poprawek. 

Całując pokornie ręce Waszej Eminencji, jestem z pełną 
czcią i szacunkiem 

Waszej Eminencji 
pokorny, oddany i zobowiązany sługa 

(-) KARD. SERAFINI 
Prefekt. 

(-) J. BRUNO, Sekretarz. 

Pismo J. Em. Ks. Kardynała Legata. 

Rzym, dnia 29 czerwca 1937 r. 

Do Jego Eminencji Ks. Kardynała Augusta Hlonda 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, 
Prymasa Polski. 

Eminencjo! 

Załączonym pismem z dnia 19 bieżącego miesiąca czerwca 
doniósł mi J. Em. Ks. Karąynał Juliusz Serafini, Prefekt św. Kon
gregacji Soboru, że Jego Swiątobliwość Papież PIUS XI na po
słuchaniu dnia 23 maja 1937 r. raczył zatwierdzić i zaaprobować 
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przejrzane przez św. Kongregację Soboru uchwały Pierwszego 
Polskiego Synodu Plenarnego, nie szczędząc zasłużonych po
chwał Czcigodnym Ojcom Synodu Polskiego a przede wszyst
kim św. Rzymskiego Kościoła Kardynałom Arcybiskupowi War
szawskiemu oraz Arcybiskupowi Gnieżnieńskiemu i Poznańskiemu 
z tego powodu, że z takim powodzeniem dokonali tego dzieła 
dla pożytku Kościoła katolickiego w Polsce. 

Ponieważ upoważniono mnie do tego, bym to obwieścił 
oraz przypilnował wydania i promulgacji uchwał wspomnianego 
Synodu Plenarnego w myśl kan. 291 po uwzględnieniu załączo
nych uwag i poprawek, mam przyjemność i zaszczyt zwrócić 
się do Waszej Erninencji, jako zasłużonego przewodniczącego 
Komisji przygotowawczej tego Synodu, ze zleceniem i prośbą 
braterską, by Wasza Eminencja zechciał podjąć się tego końco
wego aktu i dopełnić go po naradzie z tamtejszym czcigodnym 
Episkopatem. 

Spełniwszy swoje zadanie, przyłączam się do gorących 
modlitw, którymi Bogu Wszechmogącemu dziękujecie za nadzwy
czajne łaski, jakimi Was w tym dziele wspierał, a składając 
Wam ponowne serdeczne powinszowanie, całuję pokornie ręce 
Waszej Eminencji i z wyrazami szczerej miłości kreślę się 

Waszej Eminencji 
pokorny, oddany i obowiązany sługa 

(-) FR. KARD. MARMAGGI 
Legat a latere Jego Świątobliwości 
na Pierwszy Polski Synod Plenarny. 

Dekret Promulgacyiny. 

Biskupi Rzeczypospolitej Polskiej na Konferencji odbytej 
w roku 1928 przy grobie św. Wojciecha w Gnieżnie, mając przed 
oczami pasterski obowiązek kierowania Duchowieństwem i wier
nymi, postanowili zgotować Synod Plenarny, któryby w zakresie 
swych zadań wskazał skuteczne środki na współczesne niedo
magania i potrzeby. Wskutek tej uchwały Arcypasterze w kilku 
sekcjach badali starannie kryzys moralny obejmujący całokształt 
życia, ustalając i kodyfikując te zasady, które w odnowionej 
Rzeczypospolitej miały gruntować wiarę, utwierdzać obyczaje ka
tolickie, usuwać nadużycia i w stosownej mierze ujednolicić ko
ścielne życie kraju. W tym celu odbywały się częściej posiedze
nia, pytano o opinię Kapituły i Fakultety katolickie, wzywano do 
współpracy kapłanów biegłych w teologii i prawie kanonicznym 
i zasiągnięto zdania poważnych przedstawicieli laikatu. Po ośmio
letniej pracy Biskupi doszli do wniosku, że przygotowanie Sy-
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nodu Plenarnego uważać można za skończone i że należy przy
stąpić do jego zwołania. Hołdowniczym pismem Episkopatu zo
stał o tym powiadomiony Ojciec święty, który raczył wyznaczyć 
J. Em. Księdza Kardynała Franciszka Marmaggiego na swego Le
gata a latere do zwołania Synodu Plenarnego i przewodniczenia 
jego obradom. W ten sposób dnia 26 i 27 sierpnia roku ubie
głego, pod pr?ewodnictwem wspomnianego Kardynała Legata 
a latere Jego Swiątobliwości, w klasztorze Jasnogórskim odbył się 
szczęśliwie I. Polski Synod Plenarny. Uchwały jego rozpatrzyła 
następnie św. Kongregacja Soboru, wyrażając dla nich swe uzna
nie, po czym z radością zatwierdził je Ojciec św. Papież 
PIUS XI. 

W takim stanie rzeczy My, trzech obrządków Biskupi Rzeczy
pospolitej Polskiej, zebrani na nadzwyczajnej Konferencji w War
szawie, po uwzględnieniu uwag i poprawek poczynionych w ak
tach Synodu Plenarnego przez św. Kongregację Soboru, niniej
szym dekretem w myśl kan. 291 promulgujemy i jako promulgo
wane obwieszczamy uchwały I. Polskiego Synodu Plenarnego 
w brzmieniu, w jakim są zawarte w wydaniu dołączonym do 
niniejszego dekretu. Obowiozywać zaś zaczną uchwały Synodu 
Plenarnego dopiero w sześć miesięcy od tej promulgacji, czyli 
dnia 16 czerwca 1938 r. Od tej daty powinni ich ściśle przestrze
gać i ich przestrzegania pilnować wszyscy, do których się od
noszą. 

Gdy o tym na mocy swego urzędu powiadamiamy czci
godne duchowieństwo świeckie i zakonne oraz ukochanych 
wiernych, zwracamy się z modlitewną prośbą do Najświętszej 
Maryi Panny, pod której królewską opieką Synod się odbył, by 
nam Swym wstawiennictwem to wyjednała, iżby sumienne wyko
nanie uchwał synodalnych zapewniło im pełną skuteczność. 

W Warszawie z Konferencji Biskupów Rzeczypospolitej Pol
skiej, dnia 15 grudnia, w oktawę uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, roku Pańskiego 1937. 

t A u gust Kard. HI o n d - Arcybiskup Gnieżnieński i Po
znański, Prymas Polski. 

t A Ie ks a n der Kard. Ka ko wski - Arcybiskup War
szawski. 

t A n d r ze j Szeptycki Arcybiskup Lwowski obrz. 
gr.-katolickiego. 

t Józef Teodor o w i cz - Arcybiskup Lwowski obrz. 
ormiańskiego. 
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t Bo I es ław Twa r do ws k i - Arcybiskup lwowski. 

t Adam Stefan Sapieha - Arcybiskup Krakowski. 

t Rom u a I d J a ł brzy ko wski - Arcybiskup Wileński. 

t Antoni Julian Nowowiejski - Arcybiskup, Biskup 
Płocki. 

t Grze g or z Chom y szyn - Biskup Stanisławowski 
obrz. gr.-kat. 

t J ó z a fa t J ó ze f Koc y ł owski - Biskup Przemyski 
obrz. gr.-kat. 

t Mar i a n Le o n Fu Im a n - Biskup Lubelski. 

t Henryk Ignacy Przeździecki - Biskup Siedlecki. 

t A d o I f S z e I ą ź e k - Biskup Łucki. 

t T eo d o r K u b i n a - Biskup Częstochowski. 

t St a n i sł a w Kostka Ł u k omski - Biskup Łom-
żyński. 

t St a n is ław O ko n ie wski - Biskup Chełmiński. 

t K a r o I R a d o ń s k i - Biskup Włocławski. 

t W ł o d z i m ie r z B ro n is ław J as i ń s k i - Biskup Łódzki. 

t St a n is ław Ad a m ski - Biskup Katowicki. 

t Franciszek Lisowski - Biskup Tarnowski. 

t J ó z ef Ga w I i n a - Biskup Polowy. 

t Ka z i mi er z Buk rab a - Biskup Piński. 

t Fr a n cis zek Bard a - Biskup Przemyski. 

t J a n Lor e k - Administrator Apostolski Sandomierski. 

t Fr a n cis zek Sonik - Wikariusz Kapitulny Kielecki. 

t Jak ó b Med weck i - Administrator Apostolski Łemków. 
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Rozdział I. 

Zasady ogólne. 

Uchwała 1. § 1. Uchwały niniejszego Synodu Plenarnego 
obowiązują duchowieństwo wiernych obrządku łacińskiego 
w Polsce. 

§ 2. Duchowieństwo i wiernych innych obrządków obo
wiązują te uchwały, które albo z natury rzeczy dotyczą wszyst
kich obrządków, albo odnoszą się do wykonywania Konkordatu. 

Uchwała 2. Uchwały Synodu Plenarnego, po uznaniu ich 
przez Stolicę Apostolską, zaczną obowiązywać w szesc miesięcy 
od dnia ogłoszenia ich przez Konferencję Biskupów Rzeczy
pospolitej Polskiej. 

Uchwała 3. § 1. Istniejące obecnie chwalebne zwyczaje 
miejscowe zachowują nadal moc obowiązującą w granicach do
zwolonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, o ile przez 
uchwały niniejszego Synodu nie zostały wyraźnie uchylone. 

§ 2. Uważa się za zniesione wszystkie przepisy diecezjalne, 
które są sprzeczne z uchwałami niniejszego Synodu. 

§ 3. Wykaz tych przepisów diecezjalnych ogłosi każdy Bis
kup w swej diecezji. 

Uchwała 4. W poszczególnych wypadkach każdy Biskup 1) 

rozstrzygać może wątpliwości dotyczące uchwał niniejszego Sy
nodu Plenarnego. 

Rozdział II. 

O duchowieństwie w ogólności. 

Uchwała 5. W trosce o świątobliwe życie kleru Ojcowie 
Synodu Plenarnego wzywają duchowieństwo, aby, poza środkami 
wskazanymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego, oddawało się 
czytaniu Pisma świętego oraz książek i czasopism treści asce
tycznej i zapisywało się na członków jednego ze stowarzyszeń 
kapłańskich, jak Unia Apostolska, Stowarzyszenie wytrwałości 
kapłańskiej, Liga świętości kapłańskiej, Związek księży Ado
ratorów. 

1) Nazwą »Biskup« w uchwałach 'hiniejszego Synodu Plenarnego ozna
cza się tego, który zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego stoi 
na czele diecezji. 
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Uchwała 6. Każdy kapłan ma obowiązek uczestniczyć 
przynajmniej co trzy lata w rekolekcjach według zarządzeń Bis
kupa. Zaleca się ponadto rekolekcje coroczne oraz miesięczne 
dni skupienia. 

Uchwała 7. § 1. Kapłani są obowiązani, stosownie do 
zarządzeń swego Biskupa, zamawiać i czytywać urzędowy organ 
diecezjalny oraz uczestniczyć w szczególnych kursach teologicz
nych, duszpasterskich, katechetycznych i innych podobnych. 

§ 2. Synod Plenarny wzywa kapłanów do czytywania dzieł 
i czasopism z dziedziny nauk kościelnych. 

Uchwała 8. § 1. Kapłani świeccy i zakonni, pełniący obo
wiązki duszpasterskie lub nauczający religii w szkołach, są obo
wiązani brać udział w konferencjach dekanalnych według kan. 
131 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

§ 2. Powyższy przepis dotyczy kapłanów wszystkich obrząd
ków, podlegających temu samemu Biskupowi. 

Uchwała 9. Duchowieństwo świeckie, zakonne i wojskowe 
powinno w duchu jedności Kościoła Chrystusowego utrzymywać 
z sobą braterskie pożycie i wspierać się wzajemnie współpracą. 

Uchwała 10. Zabrania się duchowieństwu: a) wystawnych 
przyjęć, b) uczęszczania do zakładów rozrywkowych, w których 
obecność duchownego może wywołać zgorszenie, c) korzystania 
z kąpieli i plaży wspólnej dla obu płci. 

Uchwała 11. § 1. Pod względem ubioru duchowieństwo 
zachowywać powinno przepisy diecezjalne. 

§ 2. Pod rygorem kar kościelnych nie wolno duchowieństwu 
występować w ubraniu zupełnie świeckim ani we własnej diece
zji, ani poza nią, z wyjątkiem wypadków wyraźnie przez Biskupa 
uznanych. 

§ 3. Kapłani odznaczeni godnością przez Stolicę Apostol
ską oraz członkowie kapituł katedralnych lub kolegiackich są 
obowiązani stosować się ściśle pod względem stroju do przepi
sów, dotyczących ich godności. 

§ 4. Wszystkich członków kleru obowiązuje noszenie ton
sury. 

Uchwała 12. Synod Plenarny podkreśla obowiązek naj-
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ściślejszego przestrzegania zarządzeń kanonu 133 1) Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. 

Uchwała 13. Dążyć należy do tego, aby wszyscy kapłani, 
zajęci w duszpasterstwie lub w szkolnictwie, mieszkali na ple
banii lub w innym domu przeznaczonym dla duchowieństwa, 
oraz prowadzili życie wspólne. 

Uchwała 14. Kapłanom nie wolno: a) pod grozą kar 
kościelnych współdziałać z organizacjami wrog1m1 Kościołowi, 
b) utrzymywać zażyłych stosunków z odstępcami od wiary oraz 
z osobami walczącymi z Wiarą i Kościołem, albo żyjącymi 
w nielegalnym związku małżeńskim. 

Uchwała 15. Synod żąda od duchowieństwa świeckiego 
zakonnego ścisłego stosowania się do kan. 140 i 142 2). 

Uchwała 16. Zarządzenia dyscyplinarne co do mieszkania 
i zachowania się duchownych w diecezji mogą Biskupi obostrzyć 
cenzurami i karami, Jakże w stosunku do duchownych z obcych 
diecezji. 

Uchwała 17. Bez zgody właściwego Biskupa oraz Bis ku pa 
miejsca wyborów kapłani świeccy i zakonni nie będą przyjmowali 
nie tylko mandatów senatorskich i poselskich 3), lecz nawet urzę-

1) Kan. 133 § 1. Duchowni moją się slrzec lrzymonio u siebie, lub 
nawiedzania kobie!, no klóre mogłoby pość podejrzenie. 

§ 2. Tylko z łokimi kobielomi wolno im wspólnie mieszkać, co do kłó
rych nolurolny związek pokrewieńsłwo nie pozwala podejrzewać nic złego, 
o łokimi są: matko, siosłro, ciołka, iłp., albo klórych znana uczciwość oby
czajów, połączona ze starszym wiekiem, usuwa wszelkie podejrzenie. 

§ 3. Do miejscowego Ordynariusza należy nie lylko sąd, czy w po
szczególnym wypadku łrzymonie lub nawiedzanie kobie! nowel lakich, na 
kłóre zazwyczaj podejrzenie nie pada, może być gorszące lub niebezpieczne 
dla cnoly powściągliwości, lecz przysługuje mu lakże prawo zakazania du
chownym takiego lrzymania lub odwiedzania. 

§ 4. Upornych uważa się za konkubinariuszów. 

2) Kan. 140. Duchownym nie wolno bywać na widowiskach, łań ca eh, za
bawach, klóre im nie przystoją, lub gdzieby ich obecność była zgorszeniem, 
zwłaszcza w lealrach publicznych. 

Kan. 142. Nie wolno duchownym zajmować się handlem i kupieclwem 
ani osobiście ani przez inne osoby, bez względu na Io, czy dochody mają 
być obrócone na własną korzyść, czy no korzyść innych. 

3) Kan. 139. § 4. W miejscowoścłoch, w klórych islnieje zakaz papieski, 
nie wolno duchownym bez. zezwolenia Słolicy Apostolskiej ubiegać się o man-
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dów publicznych i nie będą się zgadzali na wybieranie ich do 
ciał Samorządowych. 

Uchwała 18. Nie wolno duchowieństwu zarówno świec
kiemu jak i zakonnemu bez zgody własnego Ordynariusza: 
a) wystawiać i żyrować weksli, b) przyjmować pieniędzy w de
pozyt, c) zarządzać jakąkolwiek kasą poza funduszami kościel
nymi, d) przyjmować udziału w zarządach banków, spółek han
dlowych itp. instytucyj. 

Uchwała 19. § 1. Każdy kapłan świecki jest obowiązany 
sporządzić testament w formie przepisanej prawem cywilnym 
i złożyć go w Kurii diecezjalnej, albo przynajmniej powiadomić 
ją o spisaniu testamentu. 

§ 2. Przy sporządzaniu testamentu kapłani powinni szcze
gólnie pamiętać o celach dobroczynnych i kościelnych, a bene
ficjaci będą mieli na względzie przepisy kan. 1301 § 1 i 1473 1 ). 

Uchwała 20. § 1. Celem . zapewnienia duchowieństwu po
mocy na wypadek choroby, na starość, na czas niezdolności do 
pracy itp. należy tworzyć domy lub kasy emerytów, sanatoria, 
zakłady wypoczynkowe i inne tego rodzaju instytucje. 

§ 2. Poszczególni Biskupi starać się będą w miarę sił, aby 
całe duchowieństwo świeckie corocznie wpłacało na te cele 
umiarkowaną taksę. 

Rozdział III. 

O duchowieństwie w szc.z:ególności. 

A. O Pa p i e ż u. 

Uchwała 21. We wszystkich parafiach odbywać się będzie 
corocznie z okazji rocznicy koronacji Ojca św. »obchód papieski« 
zgodnie z przepisami diecezjalnymi. 

dat senatora lub posła do parlamentu, ani wyboru przyjmować; w innych zaś 
miejscowościach nie powinni lego czynić bez zezwolenia własnego Ordyna

riusza, oraz Ordynariusza tego miejsca, w którym wybór ma się dokonać. 

1) Kan. 1301 § 1. Kardynał św. Kościoła Rzymskiego, Biskup rezyden

cjalny oraz wszyscy inni duchowni beneficjaci obowiązani są przez testament 

lub inny dokument ważny wobec prawa cywilnego postarać się o to, by 

przepisy kanoniczne, o których mowa w kan. 1298-1300, miały należny sku

tek również wobec władzy świeckiej. 

Kan. 1473. Chociażby benelicjariusz posiadał inne dobra niebenefi

cjalne, może dowolnie używać dochodów z beneficjum potrzebnych do jego 



Str. 10 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr. 1 

Uchwała 22. Biskupi dołożą starań, aby encykliki papieskie 
oraz ważniejsze dokumenty i zarządzenia Stolicy świętej docho
dziły do wiadomości nie tylko duchowieństwa, lecz także i świec
kich przez kazania, wykłady i prasę. 

Uchwała 23. We wszystkich bez wyjątku kościołach i ka
plicach publicznych zbierać się będzie świętopietrze według 
przepisów, wydanych przez każdego Biskupa dla swej diecezji. 

B. O Biskup ach. 

Uchwała 24. Biskupom swoim okazywać będą zarówno du
chowieństwo jak i świeccy należne poszanowanie i posłuszeństwo 
jako pra.wowitym następcom Apostołów i ustanowionym przez 
Ducha Swiętego Pasterzom Kościoła. 

Uchwała 25. Duchowieństwo i wierni powinni zapoznać się 
należycie z listami pasterskimi i z dotyczącymi ich zarządzeniami 
swego Biskupa. 

Uchwała 26. § 1. Biskupi wszystkich obrządków zbierać się 
będą corocznie na zwyczajną Konferencję Biskupów. W razie 
potrzeby odbywać się będą Konferencje nadzwyczajne. 

§ 2. Konferencje Biskupów rządzą się własnymi przepisami 
a do pewnych spraw mogą powoływać komisje, określając ich 
skład i zakres działania. 

§ 3. W wypadkach, w których rozbieżne działanie Biskupów 
mogłoby się odbić szkodliwie na sprawach kościelnych, zwłaszcza 
w rzeczach związanych z wykonaniem Konkordatu, Biskupi są 
obowiązani zwracać się do Konferencji Biskupów po wskazówki 
i według nich jednolicie postępować, co nie narusza prawa od
wołania się do Stolicy Apostolskiej. 

C. O Ka pit u łach katedr a I ny c h i ko Ie g i ac kich. 

Uchwała 27. Kapituły katedralne powinny w zakresie swych 
obowiązków przyświecać duchowieństwu diecezjalnemu przykła
dem usilnej i zgodnej współpracy ze swym Biskupem. 

Uchwała 28. W kościołach katedralnych i kolegiackich od
prawiać należy w niedziele i święta Msze św. w godzinach 
i warunkach dogodnych dla wiernych. 

odpowiedniego utrzymania, zbywające ..zaś dochody obowiązany jest przeka
zywać ubogim lub instytucjom dobroczynnym, z zachowaniem jednak prze
pisów kan. 239 § 1. n. 19. 
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D. O dziek a n ach. 

Uchwała 29. Dziekani sprawują swój urząd według przepi
sów Kodeksu Prawa Kanonicznego i rozporządzeń Biskupa. 

Uchwała 30. Dziekani powinni bezzwłocznie powiadomić 
Biskupa o ważniejszych wypadkach w dekanacie. 

Uchwała 31. Archiwum dekanalne należy prowadzić od
dzielnie od parafialnego. 

E. O pro bo s z cz ac h i ich wsp ó ł prac o wnika c h. 

Uchwała 32. Duchowieństwo parafialne, przejęte świętością 
i nadprzyrodzonym charakterem swego urzędu, powinno spełniać 
swoje obowiązki gorliwie, zaznajamiać się z najlepszymi meto
dami pracy duszpasterskiej i przystosowywać je do potrzeb miej
sca i czasu, kładąc główny nacisk na uświadamianie wiernych 
w zasadach wiary, na rozwój życia nadprzyrodzonego parafian, 
na podtrzymywanie i pogłębianie moralności w życiu prywatnym, 
rodzinnym i społecznym, oraz na ducha apostolskiego. 

Uchwała 33. Proboszcz powinien znać swoich parafian, 
mieć ich imienny wykaz, przyjmować ich, zwłaszcza w godzinach 
w tym celu ustalonych i dogodnych dla parafian oraz odbywać 
dokładne nawiedzanie parafii, w czym będą mu na jego zlecenie 
dopomagać wikariusze. 

Uchwała 34. § 1. Duchowieństwo parafialne otoczy szcze
gólną opieką chorych. Nie ograniczając się do nawiedzania cho
rych przy udzielaniu Sakramentów świętych, powinno ich odwie
dzać częściej. 

§ 2. Podczas nawiedzania parafian, nawet w okresie tak 
zwanej kolędy, nie wolno duchowieństwu parafialnemu żądać dla 
siebie jakichkolwiek ofiar. 

Uchwała 35. Synod Plenarny, wymagając od duchowień
stwa parafialnego, aby staranną opieką otaczało trzecie zakony, 
bractwa, sodalicje i inne organizacje pobożne, przestrzega przed 
wprowadzaniem tych organizacji w nadmiernej ilo1C1,ci_n_afom1ast 
kładzie nacisk na ićh iywółność i na ścisłe zachowywanie sta
tutów. 

Uchwała 36. Każda parafia powinna mieć organizację mi
łosierdzia chrześcijańskiego, urządzoną według wskazań Biskupa. 

Uchwała 37. W każdej parafii powinien istnieć »Dom kato
licki«, jako siedziba Akcji Kat. i stowarzyszeń parafialnych. 
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Uchwała 38. Proboszcz jest obowiązany prowadzić staran
nie i według przepisów kanonicznych księgi parafialne i rachun
kowość, pisać kronikę parafialną i opiekować się archiwum para
fialnym, które powinno być skatalogowane przechowywane 
w bezpiecznym miejscu. 

Uchwala 39. § 1. Bez zgody Biskupa nie wolno przyjmo
wać krewnych ani innych osób świeckich na stałe mieszkanie 
na plebanii albo w innych domach, przeznaczonych dla ducho
wieństwa. 

§ 2. Krewnym i domownikom proboszcza nie wolno pod 
żadnym pozorem wtrącać się do spraw parafii i kościoła ani 
prowadzić kas funduszów kościelnych. 

Uchwała 40. § 1. Biskupi wydadzą w swoich diecezjach 
w przeciągu jednego roku zarządzenia, określające wysokość 
ofiar mszalnych i taks zwanych »iura stolae« zgodnie z postano
wieniami kan. 1234. 

§ 2. Synody Prowincjonalne w przeciągu dwóch lat określą 
według kan. 1507 § 1 dla poszczególnej prowincji kościelnej wy
sokość taks za dobrowolne posługi duszpasterskie oraz wysokość 
taks przy udzielaniu Sakramentów, zwłaszcza małżeństwa i Sakra
mentaliów. 

§ 3. Konferencja Biskupów wyda dla całego obszaru Rze
czypospolitej zarządzenie w sprawie taks dla proboszczów za 
wystawianie dokumentów. 

§ 4. Ubogim należy świadczyć posługi bez wynagrodzenia. 

Uchwała 41. Synod Plenarny potępia i piętnuje jako nad
użycie wymaganie świadczeń wyższych od taks ustanowionych. 
Duchownych dopuszczających się tego nadużycia zmuszą Biskupi 
według kan. 463 1) do zwrotu pobranych nadwyżek i karać będą 
zgodnie z kan. 2222 § 1 2). W cięższych wypadkach Biskupi za
stosują kan. 2147 § 1 lub 2408 3). 

1) Kan. 463. § 1. Proboszcz ma prawo do świadczeń, które mu przy
znaje albo zwyczaj albo prawna taksa wyznaczona w myśl przepisów kan. 
1507 § 1. 

§ 2. Wymagający większych świadczeń obowiązany jest do zwrotu. 

2) Kan. 2222. § 1. Chociażby przepis prawny nie miał dołączonej 

sankcji karnej, może prawowity zwierzchnik za jego przestąpienie i Io bez 
uprzedniego zagrożenia kary wymierzyć słuszną karę, jeśli powstało zgorsze

nie, abo wykroczenie było szczególnie ciężkie. 

3) Proboszcz nieusuwalny może być usunięty ze swej parafii dla przy-
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Uchwała 42. Proboszcz obowiązany jest niezwłocznie po
wiadamiać dziekana o ważniejszych wypadkach w parafii, zwła
szcza o propagandzie sekciarskiej. 

Uchwała 43. § 1. Wikariusz jest obowiązany pomagać pro
boszczowi w pracy duszpasterskiej i kancelaryjnej według zarzą
dzeń Biskupa i wskazań proboszcza. 

§ 2. Wikariusz ma otrzymywać bezpłatnie odpowiednie 
mieszkanie na plebanii lub wikariacie, w miarę możności z niezbę
dnym umeblowaniem. Sprawę utrzymania wikariuszów i ich udziału 
w dochodach parafialnych określą dla swych diecezji poszcze
gólni Biskupi. 

§ 3. Proboszcz powinien z ojcowską pieczołowitością po
uczać swych wikariuszów, kierować nimi i być dla nich we 
wszystkim przykładem. Wikariusze zaś powinni proboszczowi, 
jako swemu bezpośredniemu przełożonemu, okazywać uległość 
w sprawach odnoszących się do duszpasterstwa i stosować się 
do ustalonego przezeń porządku w domu i w kościele. 

Uchwała 44. Aby praca duszpasterska w większych para
fiach była uzgodniona i wydawała obfitsze owoce, proboszcz 
będzie urządzał specjalne konferencje i zapraszał na nie wszyst
kich kapłanów pracujących w parafii, zarówno świeckich jak 
zakonnych. 

F.J O n a uczycie I ach re I i g i i. 

Uchwała 45. Kapłani wykładający religię w szkołach niech 
o tym pamiętają, że młodzież sobie powierzoną powinni nie 
tylko nauczać prawd wiary, lecz przede wszystkim wychowywać 
w duchu katolickim. 

Uchwała 46. Kapłani nauczyciele religii podlegają nadzo
rowi i opiece dziekana. 

Uchwała 47, Nauczyciele religii nie będący wikariuszami, 
powinni utrzymywać łączność z proboszczem i duchowieństwem 
parafialnym, pomagać im szczególnie w słuchaniu spowiedzi 

czyny, która jego procę duszpasterską nawet bez jego ciężkiej winy czyni 

szkodliwą albo przynajmniej nieskuteczną. 

Kon. 2408. Ci, którzy podwyższają zwykle taksy prawne w myśl kan. 

1507 zatwierdzone, lub wymagają ponad ich normę, mają być ukarani ciężką 

grzywną, a na wypadek powrotnego przestępstwa mają być zasuspendowani 
w urzędzie lub nowel pozbawieni urzędu, zależnie od wielkości winy; prócz 

lego mają obowiązek zwrócić to, co nieprawnie pobrali. 
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wiernych i stosować się do porządku nabożeństw parafialnych; 
duchowieństwo zaś parafialne nie powinno odmawiać wzajemnei 
pomocy księżom katechetom. 

G. O duszpasterzach akademickich. 

Uchwała 48. Gdzie istnieją wyższe uczelnie, Biskup zamia
nuje specjalnych kapelanów, których zadaniem będzie opieka 
duchowna nad młodzieżą akademicką. 

H. O kapelanach szpitalnych i więziennych. 

Uchwała 49, § 1. Chorych, przebywających w szpitalach 
i lecznicach, otoczą umiejętną opieką proboszczowie miejscowi 
lub wyznaczeni przez Biskupa kapelani. 

§ 2. W szpitalach i lecznicach wprowadzić należy stowa
rzyszenie Apostolstwa chorych. 

Uchwała 50. § 1. Większe więzienia powinny mieć osob
nych kapelanów przez Biskupa ustanowionych, którzy dołożą 
wszelkich starań, by przebywających w więzieniu moralnie pod
nosić i naprowadzać na drogę poprawy. 

§ 2. W patronatach więziennych powinni brać czynny udział 
zarówno kapłani jak i katolicy świeccy. 

I. O z a ko n n i k a c h. 

Uchwała 51. Przepisy Konkordatu oraz ustawy i rozporzą
dzenia państwowe, uzgodnione z Episkopatem, obowiązują także 
zakonników. 

Uchwała 52. W sprawach należących do duszpasterskiej 
opieki nad wiernymi zakony i ich członkowie powinni się stoso
wać do zarządzeń Biskupa. 

Uchwała 53. § 1. We wszystkich diecezjach zakonnicy 
przed święceniami wyższymi są obowiązani składać egzamin, 
o którym jest mowa w kan. 996 §§ 2 i 3 1 ), przed komisją wy
znaczoną przez Biskupa według kan. 997 §§ 1 i 2 2). 

1) Kan. 996. § 2. Kandydaci do święceń wyższych muszą się poddać 

egzaminowi także z innych traktatów św. teologii. 
§ 3. Jest rzeczą Biskupów ustalić, jaką metodą, wobec jakich egzami· 

natorów i z jakichldziałów św. teologii mają zdawać egzamin kandydaci do 

święceń. 

2) Kan. 997. § 1. Egzamin ten kle°ryków świeckich i zakonników przyj
muje ten Ordynariusz miejscowy, któremu przysługuje prawo udzielania 
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§ 2. Zakonnicy są obowiązani składać egzamin na spowied
ników, przewidziany w kan. 877 § 1 1 ). 

Rozdział IV. 

O katolikach świeckich. 

U chwała 54. § 1. Synod Plenarny wzywa wiernych, aby, 
nie bacząc na względy ludzkie, odważnie wyznawali wiarę swoją 
w życiu prywatnym i publicznym, szczególnie wtedy, gdyby mil
czenie mogło oznaczać zaparcie się wiary, albo wywołać zgor· 
szenie. 

§ 2. Wierni powinni stale uzupełniać swą znajomość prawd 
wiary przez słuchanie słowa Bożego, przez czytanie Pisma świę
tego w wydaniach przez Kościół zatwierdzonych, książek i pism 
religijnych, przez uczestniczenie w wykładach o treści religij
nej i t. p. 

Uchwała 55. Wierni będą pielęgnowali i rozwijali w sobie 
nadprzyrodzone życie łaski przez uczestniczenie w Ofierze Mszy 
świętej, przyjmowanie Sakramentów świętych, przez modlitwę, 
rachunek sumienia i udział w misjach, rekolekcjach, uroczystościach 
kościelnych oraz innych pobożnych praktykach. 

Uchwała 56. § 1. Katolicy powinni w1esc życie według 
przykazań Bożych i kościelnych oraz świecić przykładem cnót 
chrześcijańskich, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego. 

§ 2. W ubiorze, zabawach i rozmowach powinni przestrze
gać zasad skrom n ości chrześcijańskiej. 

Uchwała 57. § 1. We wszystkich dziedzinach zbiorowego 
działania, jak w sferze kulturalnej, oświatowej, zawodowej i in., 
katolicy powinni się łączyć w zrzeszeniach statutowo opartych 

święceń lub wydonio dokumentu dymisorialnego; dla słusznej jednakże przy

czyny może egzamin len zlecić Biskupowi, mającemu udzielić święceń, o ile 

ten zechce podjąć się lego ciężaru. 

§ 2. Biskup, święcący obcego podwładnego, świeckiego czy zakonnego, 

nar podstawie dokumentu dymisorialnego stwierdzającego, że kandydat był 
egzaminowany podług § 1. i uznany został za zdatnego, może, chociaż nie 

jest obowiązany, poprzestać na tym zaświadczeniu a jeżeli w swym sumieniu 

uważa, że kandydat nie jest zdatny, nie powinien go święcić. 

1) Kan. 877. § 1. Ordynariusze miejscowi niech udzielają jurysdykcji 

a przełożeni zakonni niech dają jurysdykcję czy pozwolenie na słuchanie 

spowiedzi tylko tym, których przez egzamin uznano za przygotowanych, chyba 
że chodzi o kapłana, którego wiedza teologiczna jest im skądinąd znana. 
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na nauce Chrystusowej i pielęgnować w nich ducha i zasady 
katolickie. 

§ 2. Ilekroć w zrzeszenia<:h pod względem wyznaniowym 
neutralnych istnieje dla wiernych niebezpieczeństwo osłabienia 
ducha religijnego, katolicy, zgodnie z poleceniem Stolicy Apo
stolskiej, powinni trzymać się od nich z dala. 

§ 3. Nie godzi się należeć, popierać ani współpracować 
z sektami, z masonerią, z socjalistami ani z innymi organiza
cjami, zarówno jawnymi jak i tajnymi, które są wrogie Kościołowi 
i porządkowi społecznemu, albo szerzą zobojętnienie religijne. 

§ 4. W szczególniejszy sposób Synod Plenarny wzywa ka
tolików, by się pilnie strzegli komunizmu, stanowiącego najgroź
niejszą zarazę współczesnego świata, i by wszelkimi sposobami 
zwalczali zarówno jego przebiegłą propagandę jak i zgubne hasła 
burzenia religii, szerzenia nienawiści, niszczenia wszelkiego ładu 
społecznego. 

Uchwała 58. Katolicy powinni się wystrzegać zażyłych sto
sunków z odstępcami od wiary i z tymi katolikami, którzy żyją 
w nielegalnym związku małżeńskim. 

Uchwała 59. Synod Plenarny wzywa rodziców i opiekunów, 
aby pacierz codzienny odmawiali wspólnie z dziecmi. 

Uchwała 60, Wierni powinni poczytywać sobie za obowią
zek i zaszczyt popieranie i podtrzymywanie przedsięwzięć i dzieł 
parafialnych. 

Uchwała 61, Wzywa się wiernych do przynależenia i do 
czynnej pracy w katolickich organizacjach dobroczynnych. 

Uchwała 62. Obowiązkiem wiernych jest współpracować 
z duchowieństwem nad zachowaniem wiary i dobrych obyczajów. 

W tym celu katolicy: 

a) będą szerzyli zasady nauki katolickiej, oraz przeciwdzia
łali przede wszystkim bezbożnictwu, wolnomyślicielstwu, obojęt
ności religijnej, sekciarstwu, laicyzmowi oroz walce z Kościołem 
i jego hierarchią; 

b) będą bronili przykładem, słowem i pismem etyki chrześci
jańskiej, przeciwstawiając się bądź obniżaniu moralności w pry
watnym i publicznym życiu, bądź propagandzie etyki sprzecznej 
z prawem Bożym, oraz zwalczając niemoralność w literaturze, 
teatrze, kinematografie i radio; 

c) będą bronili nierozerwalności małżeństwa, czystości po
życia małżeńskiego i świętości rodziny a przeciwstawiać się 
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zasadom przeciwnym i zgubnym dla rodziny, zwłaszcza błędnym 
pojęciom o małżeństwie, propagandzie eugeniki zarażonej mate
rializmem, niemoralnemu ograniczaniu potomstwa oraz teoriom 
lub ustawom, broniącym lub dopuszczającym spędzanie płodu; 

d) będą popierali według zasad katolickich akcję, zwalcza
jącą nadużywanie alkoholu i narkotyków. 

Uchwała 63. Synod Plenarny wzywa katolików, aby, pamię
tając o potrzebach materialnych Kościoła, według zarządzeń 
Biskupa przyczyniali się składkami do kosztów wznoszenia i utrzy
mywania świątyń, budynków kościelnych i cmentarzy, oraz do 
wydatków na nabożeństwa i na utrzymanie duchowieństwa i służby 
koście I nej. 

Rozdział V. 

O Akcji Katolickiej. 

Uchwała 64. Wedle wskazań Stolicy Apostolskiej Akcja Ka
tolicka zależy pod względem ogólnego ustroju, zasadniczych pro
gramów i sposobu działania od Konferencji Biskupów, a w dzia
łalności diecezjalnej od Biskupa. 

Uchwała 65. Władze Akcji Katolickiej mają zgodnie z obo
wiązującymi przepisami budzić ducha apostolskiego, wyznaczać 
wspólne programy pracy i uzgadniać działalność zrzeszeń do 
Akcji Katolickiej przyjętych. 

Uchwała 66. § 1. Zrzeszenia, należące do Akcji Katolickiej, 
mają dbać o urabianie w swych członkach ducha religijnego 
i apostolskiego. Pod względem tego, co postanawiają wspólne 
programy pracy (uchw. 65) oraz pod względem wspólnych obcho
dów i występów powinny się rządzić duchem braterskiej solidar
ności zarówno w stosunku do władz Akcji Katolickiej, jak i do 
innych organizacyj katolickich. 

§ 2. Pomocnicze organizacje Akcji Katolickiej współpracują 
z jej władzami według zarządzeń Konferencji Biskupów. 

Uchwała 67. Na stanowiska kierownicze w Akcji Katolickiej 
należy powoływać świeckich odpowiednio przygotowanych, odzna
czających się wzorowym życiem i nie zajmujących kierowniczych 
stanowisk w stronnictwach politycznych. 

Uchwała 68. Synod Plenarny wzywa wiernych, aby wstępo-
wali w szeregi organizacyj Akcji Katolickiej, aby w nich wytrwale 
pogłębiali swą religijność i byli dla innych przykładem życia ka
tolickiego a czerpiąc zapał apostolski i wytrwałość z nadprzyro
dzonych źródeł wiary, odważnym i ofiarnym czynem katolickim 
przyczyniali się do urzeczywistnienia Królestwa Chrystusowego. r 
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Uchwało 69. § 1. Każde zrzeszenie Akcji Katolickiej ma 
mieć asystenta kościelnego, zamianowanego przez Biskupa. Urząd 
asystenta kościelnego należy do obowiązków duszpasterskich. 
Asystenci kościelni powinni przeto zapoznawać się dokładnie 
z zasadami Akcji Katolickiej, szczególnie zaś z jej ustrojem 
i programami w Polsce, oraz zgodnie ze statutami pracować 
energicznie zarówno w parafialnych ośrodkach Akcji Katolickiej 
jak i w jej zrzeszeniach, uwzględniając ich inicjatywy i działal
ność oraz pogłębiając w ich członkach ducha apostolstwa. 

§ 2. Nauczyciele religii obowiązani są krzewić ducha apo
stolskiego w swych uczniach, przygotowując ich do czynnego 
udziału w zrzeszeniach Akcji. Katolickiej. 

§ 3. Zakony również obowiązane są w zakresie swoich 
zadań do współpracy z Akcją Katolicką, zgodnie z obowiązują
cymi przepisami. 

Rozdział VI. 

O zasadach moralnych życia publicznego, 
społecznego i kulturalnego. 

Uchwała 70. § 1. Katolicy powinni zapoznawać się z ka
tolickimi zasadami moralnymi życia publicznego i być ich zdecy
dowanymi rzecznikami w teorii i praktyce. 

§ 2. Zarówno duchowieństwo jak i katolicy świeccy lojalnie 
spełniać będą obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z etyką katolicką, okazując należne poszanowanie pra
wowitym władzom i zachowując ustawy. 

§ 3. Przeciwstawiać się należy błędnym doktrynom poli
tycznym, według których wszystkie dziedziny życia powinny być 
poddane władzy i kontroli poństowa, tok iżby mu podlegały na
wet sprawy sumienia, władzo Kościoła katolickiego oraz wszyst
kie bez wyjątku prawa tok jednostek jak rodzin i społeczeństwa. 

Uchwało 71. Synod Plenarny wzywa katolików, mających 
udział w rządach Rzeczypospolitej lub należących do Izb Usta
wodawczych, aby w spełnianiu swych obowiązków i ustanawia
niu praw kierowali się zasadami katolickimi. 

Uchwało 72. Katolicy, spełniając wobec swego narodu służ
bę solidarności narodowej, krzewienia kultury rodzimej i, w miarę 
sił, pomnożenia dobrobytu własnego_ narodu, powinni się pilnie 
wystrzegać błędów szowinizmu noĆjonolnego i zwalczać napór 
poqońskiego rasizmu. 
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Uchwała 73. Duchowieństwo i świeccy powinni znać poda
ne w encyklikach społecznych zasady etyczne i prawne, we
dług których co prędzej dokonać należy naprawy stosunków 
społecznych. 

Uchwała 74. Katolicy powinni brać jak najliczniejszy udział 
w kształtowaniu i naprawie stosunków społecznych według zasad 
sprawiedliwości i miłości, usuwając nienawiść i walkę klasową 
oraz ułatwiając wszystkim uzyskanie pracy i możność odpowied
niego bytu. Między innymi dążyć należy do tego, by się w du
chu społecznych zasad katolickich układały stosunki pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami, by usunięto bezrobocie i bez
domność i by poprawiono ciężkie warunki wsi, robotników i pro
letariatu. 

Uchwała 75. Katolicy niech się starają zajmować przednie 
miejsce w życiu kulturalnym, przenikając je duchem wiary. 

Rozdział VII. 

O pismach i wydawnictwach katolickich. 

Uchwała 76. § 1. Z uwagi na doniosłe znaczenie prasy 
w kształtowaniu zasad życia, Synod Plenarny wzywa: 

a) pisarzy i dziennikarzy, aby oddawali swe zdolności na 
służbę Królestwa Bożego; 

b) duchowieństwo i katolików świeckich do popierania 
i szerzenia dobrych książek, dzienników i pism, wydawanych 
w duchu katolickim. 

§ 2. Poszczególni Biskupi dążyć będą do utworzenia 
w swych diecezjach funduszu prasowego celem popierania i roz
powszechniania wydawnictw katolickich. 

Uchwała 77. § 1. Wierni nie powinni się uchylać od pre
numerowania i czytywania katolickiej prasy codziennej i perio
dycznej, zwłaszcza zaś pism diecezjalnych i wydawanych przez 
Akcję Katolicką. 

§ 2. Wierni niech starannie unikają nabywania książek 
i pism wrogich Bogu, Wierze i Kościołowi, lub głoszących i sze
rzących zasady przeciwne etyce katolickiej albo pornografię. 

Uchwała 78. Przy każdym kościele parafialnym należy 
urządzić sprzedaż książek i pism duchem katolickim owianych. 

Uchwała 79. Dążyć należy do tego, aby w każdej parafii 
istniały kościelne, lub inne katolickie biblioteki i czytelnie. Du
chowieństwo i wierni otoczą je staranną opieką. 
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Uchwała 80. Synod Plenarny nakazuje większą ostrożność 
i ścisłość przy udzielaniu pozwolenia na drukowanie książek, 
broszur i innych wydawnictw. Na cenzorów zaś nakłada obo
wiązek odmawiania «nihil obstat» nietylko książkom i pismom 
o treści w czymkolwiek niezgodnej z nauką Kościoła, lecz i tym 
publikacjom, które mogą skądinąd wywołać zgorszenie, budzić 
niepokój, lub podawać sprawę katolicką w pogardę. 

Rozdział VIII. 

O misjach i jedności Kościoła. 

Uchwała 81. Synod Plenarny nakazuje, aby we wszystkich 
diecezjach szerzono prawdziwe zrozumienie istoty i celów Akcji 
unijnej i aby zarówno duchowieństwo jak i wierni modlitwą i czy
nem popierali sprawę zjednoczenia Kościołów. 

Uchwała 82. Duchowieństwo i wierni dołożą starań, aby 
na łono Kościoła Chrystusowego sprowadzić pogan, sekciarzy, 
odstępców od wiary, żydów i bezwyznaniowców. 

Uchwała 83. § 1. Kapłani popierać będą prace misyjne 
i zachęcać wiernych do modlitwy za misję, oraz do ofiar na 
rzecz szerzenia wiary w krajach pogańskich; szczególnie zaś 
polecać będą trosce wiernych misje powierzone duchowieństwu 
polskiemu. 

§ 2. We wszystkich parafiach powinny istnieć i rozwijać się 
Papieskie Dzieła misyjne. 

Rozdział IX. 

O Sakramentach świętych. 

Uchwała 84. § 1. Chrztu powinno się udzielać dzieciom 
jak najrychlej w kościele własnego obrządku. 

§ 2. Kapłan, który w przypadkach przewidzianych w kan. 
98 § 1. 1) chrzci wyjątkowo dziecię innego obrządku, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym chrzcie właściwego probosz
cza, który ma wyłączne prawo zapisania chrztu w księdze 
ochrzczonych. 

1) Kan. 98. § 1. Spośród istniejących obrządków katolickich człowiek 
należy do tego obrządku, według którego został ochrzczony, chyba że chrztu 
udzielił kapłan innego obrządku podstępnie, albo z konieczności dla braku 
kapłana właściwego obrządku, który nie mógł być obecny, albo na podstawie 
dyspensy apostolskiej, na mocy której ud;ielono zezwolenia, by ktoś został 
ochrzczony w pewnym obrządku bez wpisania go jednak do tego obrządku. 
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§ 3. Kapłanowi obrządku wschodniego, udzielającemu chrztu 
dziecięciu obrządku łacińskiego, nie wolno temu dziecięciu udzie
lać sakramentu Bierzmowania. 1) 

Uchwała 85. Znosi się zwyczaj udzielania chrztu uroczy
stego poza kościołem. 

Uchwała 86. Duszpasterze są obowiązani odprawiać Mszę 
św. i inne nabożeństwa o godzinach stałych i dogodnych dla 
wiernych. 

Uchwała 87. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w cza
sie Mszy św. jest dozwolone tylko w przypadkach określonych 
przez Kodeks Prawa Kanonicznego i przepisy liturgiczne. Znosi 
się przeciwne zwyczaje. 

Uchwała 88. Mszę św. poza kościołem lub kaplicą wolno 
odprawiać jedynie za pozwoleniem Biskupa i zgodnie z przepi
sami kościelnymi. 

Uchwała 89. § 1. W razie koniecznej potrzeby kapłani 
obrządku wschodniego mogą odprawiać Mszę św. w kościołach 
obrządku łacińskiego na ich ołtarzach, kapłani zaś obrządku ła
cińskiego na podstawie specjalnego indultu apostolskiego 2) w ko
ściołach i kaplicach obrządku wschodniego na antymensach. 

1) Kan. 782. § 5. Kapłanom obrządku wschodniego, którzy mają wła

dzę czy przywilej udzielania bierzmowania łącznie ze chrztem dzieciom swo
jego obrządku, nie wolno bierzmować dzieci obrządku łacińskiego. 

2) Kongr. św. Oficjum za aprobatą Klemensa VIII z r. 1602: ,,Kapłani 
ruscy nieschizmatycy mogą w wypadku koniecznej potrzeby, a nawet z sa
mej pobożności, używać w kościołach katolickich obrządku łacińskiego ołta

rzy, kielichów i szal świętych i odprawiać Mszę św., byleby celebrowali 
w obrządku rusińskim. I odwrotnie kapłani obrządku łacińskiego mogą w ko
ściołach rusińskich nieschizmatyckich używać ołtarzy, kielichów, szal świę

tych i odprawiać Mszę św. ale w obrządku łacińskim. Tego przestrzegać nale
ży, o ile nie będzie zgorszenia i za zezwoleniem przełożonych i rządców 
kościołów». - Bened. XIV. Konsl. lmposilo nobis z dnia 29 marca 1751, § 7. 

Dekret św. Kongr. Rozkrz. Wiary 6 pażdziernika 1863. B. a) «Kapłani 
obydwóch obrządków nie obciążeni cenzurami, mogą nawzajem na mocy 
apostolskiego indultu w swoich kościołach odprawiać Mszę św. na ołtarzach 
bądż konsekrowanych, bądż portatylach, czy leż na anlymensach, będących 
w użyciu w kościele greckim, każdy jednakże w swoim obrządku i w swoim 
języku liturgicznym oraz za pozwoleniem rządcy kościoła. b) Tak samo ka
płani obydwóch obrządków mogą odprawiać Ołiarę Mszy św. w oratoriach 
prywatnych kanonicznie erygowanych lub kaplicach znajdujących się za zgo
dą Biskupów po wsiach czy na cmentarzach, lecz zawsze za uprzednim po
zwoleniem proboszcza, w którego parafii kaplica się znajduie». (Collect. S. C. 
Prop. Fide 1907, vol. li p. 686, n. 1243). 
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§ 2. Przy odprawianiu Mszy św. wolno kapłanom w obrę
bie Rzeczypospolitej Polskiej używać szat liturgicznych tego 
obrządku, do którego należy kościół lub oratorium, w którym 
celebrują. 

Uchwała 90. § 1. Dzieci należy dopuszczać do pierwszej 
Komunii św., gdy odpowiednio do swego rozwoju umysłowego 
poznały podstawowe prawdy Wiary, czyli zasadniczo około siód
mego roku życia. 

§ 2. Biskupi ustalą dla swych diecezji sposób odbywania 
pierwszej Komunii świętej prywatnej i uroczystej. 

§ 3. Dzieci mają być przygotowane do pierwszej spowie
dzi i Komunii św. przez duchowieństwo parafialne lub przez 
nauczycieli religii w myśl przepisów kan. 854 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 

Uchwała 91. § 1. Synod Plenarny zachęca wiernych, szcze· 
gólnie zaś młodzież, aby przystępowali do Komunii świętej często, 
nawet codziennie. 

§ 2. Kapłani, przede wszystkim zaś duszpasterze, pouczać 
będą wiernych o nadzwyczajnych korzyściach częstej Komunii 
świętej. 

Uchwała 92. Proboszczowie, wikariusze i rządcy kościo
łów powinni zasiadać w konfesjonałach codziennie rano w go
dzinach ustalonych i dogodnych dla wiernych, a także w godzi
nach wieczornych w soboty, w przeddzień świąt i przed pierw
szym piątkiem miesiąca. 

Uchwała 93. Zarówno kapłani jak świeccy, a zwłaszcza 
krewni, powinni dbać o to, aby osoby zagrożone śmiercią z po
wodu choroby, starości, lub ciężkiej operacji chirurgicznej, zo
stały zaopatrzone Sakramentami świętymi, dopóki są zupełnie 
przytomne. 

Uchwała 94. Synod Plenarny gani i potępia małżeństwa, 
które katolicy ośmielają się zawierać z pogwałceniem przepisów 
Kościoła, jako też rozwiązywanie małżeństw katolickich przez sądy 
świeckie i sądy innych wyznań. 

Uchwała 95. Kapłani wojskowi, posiadający jurysdykcję 
proboszczowską, ważnie błogosławią małżeństwa, w których przy
najmniej jedna strona podlega ich jurysdykcji. 

Uchwała 96. § 1. Osoby mające zawrzeć małżeństwo pod
dać należy egzaminowi przedślubnemu stosownie do przepi
sów diecezjalnych, i pouczać je o istocie i obowiązkach mał
żeńskich. 
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§ 2. Należy czuwać nad tym, aby narzeczeni przed za
warciem małżeństwa spowiadali się według przepisów lub zwy
czajów miejscowych. 

Uchwała 97. Osoby obecne na ceremoniach ślubnych 
powinny zachowywać się skromnie i z uszanowaniem należnym 
sakramentowi i miejscu świętemu. 

Rozdział X. 

O Sakramentaliach. 

Uchwała 98. Duchowieństwo powinno pouczać wiernych 
o znaczeniu i skuteczności Sakramentaliów i zachęcać ich, aby 
z nich korzystali zgodnie z nauką Kościoła. 

Uchwała 99. § 1. Należy zachowywać uświęcone starym 
zwyczajem błogosławieństwa liturgiczne, związane z pewnymi 
świętami i okresami roku kościelnego. 

§ 2. Uroczyste święcenia poza kościołem, niezastrzeżone Bi
skupowi, należą wyłącznie do duchowieństwa parafialnego. 

§ 3. Sztandary, nie mające emblematów religijnych, świę
cić wolno jedynie za zgodą Biskupa. 

Uchwała 100, § 1. Nie wolno poświęcać gmachów, insty
tucyj itp., jeżeli do spełnienia tego aktu zaproszeni zostali także 
duchowni akatolicy. W przypadkach wątpliwych należy się zwró
cić do Biskupa. 

§ 2. Nie wolno poświęcać pomników i tablic nie mających 
charakteru religijnego. 

Uchwała 101. Należy upominać wiernych, aby obrazy świę
te, różańce i inne przedmioty kultu katolickiego kupowali tylko 
u katolików. 

Rozdział XI. 

O mieiscach świętych. 

Uchwała 102. § 1. Kościoły i inne miejsca czci Bożej po
święcone wierni powinni uszanować czcią religijną. 

§ 2. Osoby nieprzyzwoicie ubrane nie mają wstępu ao 
kościoła, ani na nabożeństwa poza kościołem. 

Uchwała 103. § 1. Prezbiterium jest zarezerwowane dla 
duchowieństwa. 
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§ 2. W czasie nabożeństwa mężczyźni nie mogą przeby
wać z głową nakrytą, z wyjątkiem wojskowych, pełniących służbę 
w rynsztunku. 

Uchwała 104. Przy we1sc1u do kościołów należy um1esc1c 
tablicę, na której między innymi podany będzie porządek nabo
żeństw zarówno na niedziele i święta jak i na dni powszednie 
oraz godziny słuchania spowiedzi. 

Uchwała 105. Kościoły, w których przechowuje się Prze
najświętszy Sakrament, powinny być codziennie przynajmniej przez 
kilka godzin otwarte dla wiernych. 

Uchwała 106. Synod Plenarny podkreśla zakaz udziału w 
aktach religijnych innowierców. 

Uchwała 107. § 1. Służbę kościelną czyli organistę, psał
terzystę, zakrystiana i grabarza przyjmuje i zwalnia proboszcz 
lub rządca kościoła zgodnie z przepisami diecezjalnymi. 

§ 2. Proboszcz lub rządca kościoła może przyjmować na 
stanowisko organisty tylko te osoby, które komisja diecezjalna 
uznała za odpowiednio przygotowane w myśl przepisów diece
zjalnych. 

§ 3. Umowy z osobami, należącymi do służby kościelnej, 
należy zawsze zawierać na piśmie. 

§ 4. Osobom tym należy wypłacać odpowiednie wynagro
dzenie według kan. 1524 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z fun
duszu kościelnego, co miesiąc i za pokwitowaniem. 

Uhwała 108. § 1. Cmentarze katolickie należy urządzać 
i utrzymywać według prawa kanonicznego i prawa państwowego 
uzgodnionego z Kościołem. 

§ 2. Cmentarzem katolickim zarządza proboszcz. 

Uchwała 109. Do orszaku pogrzebowego nie wolno do
puszczać oficjalnych przedstawicieli stowarzyszeń potępionych 
przez Kościół, ani sztandarów lub emblematów tych stowarzyszeń. 

Rozdział XII. 

O czci Boga i Świętych. 

Uchwała 110. Z ambony i w szkołach pouczać należy 
wiernych o znaczeniu liturgii, świąt i obrzędów roku kościelnego. 

Uchwała 111. § 1. W każdej parafii kwitnąć powinna cześć 
dla Trój cy Przenajświętszej i Przenajświętszego Sakramentu oraz. 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. W tym celu 
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należy popierać Komunię świętą wynagradzającą, nabożeństwo 
czerwcowe i nabożeństwo odprawiane w pierwszy piątek każdego 
miesiąca, godzinę świętą oraz poświęcenie rodzin Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. 

§ 2. Zaleca się gorąco wiernym odprawianie Drogi Krzy
żowej. 

Uchwała 112. Synod Plenarny usilnie zaleca wiernym zwy
czaj pozdrowienia chrześcijańskiego: »Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus - Na wieki wieków. Amem«. 

Uchwała 113. § 1. Należy szerzyć cześć Najświętszej Pan
ny Marii, która to cześć powinna zajmować szczególne miejsce 
w prywatnym i publicznym życiu katolickim. 

§ 2. Synod Plenarny zaleca między innymi odmawianie 
Różańca świętego także w gronie rodzin i modlitwy »Anioł Pań
ski« oraz uczestniczenie w nabożeństwie majowym. 

§ 3. Miesiąc marzec poświęcać należy czci św. Józefa w 
myśl zarządzeń Stolicy Apostolskiej. 

Uchwała 114. § 1. W całym życiu Rzeczypospolitej po
winna się sk,uteczniej zaznaczać cześć dla naszych Patronów 
niebieskich, Swiętych i Błogosławionych. 

§ 2. Wytrwale prowadzić należy dawne i nowe procesy 
beatyfikacyjne i kanonizacyjne. 

Uchwała 115. Należy baczyć, aby przy urządzaniu i od
bywaniu pobożnych pielgrzymek nie wkradały się nadużycia i nie
właściwości, oraz aby pielgrzymki nie zatracały charakteru reli
gijnego. 

Uchwała 116. Należy dołożyć starań, aby obok chorału i poli
fonii rozbrzmiewał w kościołach i na procesjach śpiew w języku 
ojczystym, dostosowany do przepisów liturgicznych. 

Uchwała 117. § 1. Synod Plenarny zarządza, aby polski 
tekst Lekcyj i Ewangelii był jednolity dla całej Polski w brzmie
niu przyjętym przez Konferencję Biskupów. 

§ 2. Konferencja Biskupów ustali także teksty i melodie 
pieśni kościelnych i głównych modlitw. 

Rozdział XIII. 

O posłannictwie nauczycielskim Kościoła. 

A. O nauczaniu i wychowaniu religijnym. 

Uchwała 118. Synod Plenarny za nieodzowną konieczność 
uważa gruntowną naukę religii dla młodzieży oraz szersze i głęb
sze dokształcanie starszych w katechiźmie. 
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Uchwała 119. § 1. Synod Plenarny przypomina rodzicom, 
że pierwszą szkołą religii dla dzier:ka jest rodzina. Dlatego wy
maga od rodziców, aby w duszach dzieci od najmłodszych lat 
budzili wiarę w Boga, uczyli je pacierza i podstawowych prawd 
chrześcijańskich, oraz dawali dzieciom przykład życia chrześci
jańskiego. 

§ 2. W miarę zaś, jak młodzież wzrasta, rodzice powinni 
ustawicznie uzupełniać jej katolickie wykształcenie i wychowanie, 
dbając pilnie o to, aby młodzież zdobywała gruntowną znajomość 
prawd wiary, zaprawiała się we właściwych praktykach religijnych 
i kierowała się w życiu zasadami katolickimi, uszlachetniając swój 
charakter prawdziwą cnotą chrześcijańską. 

Uchwała 120. § 1. Nauki religii, wykładanej w szkołach 
po myśli art. XIII. Konkordatu, udzielać się powinno w sposób 
przystępny dla uczniów oraz przy zastosowaniu takiej metody, 
iżby uczniowie, poznawszy prawdę objawioną, przejęli się zupeł
nie jej duchem i zapłonęli ukochaniem Wiary i Kościoła. 

§ 2. Nauki religii udzielać należy zgodnie z programami 
zatwierdzonymi przez Konferencję Biskupów i z podręczników 
przez nią zaaprobowanych. 

§ 3. Z nauką Wiary łączą się w szkole ustalone praktyki 
religijne. 

§ 4. Stowarzyszenia religijne młodzieży szkolnej pozostają 
pod kierownictwem właściwego proboszcza lub kapłana naucza
jącego religii. 

§ 5. Nauczyciele, zarówno duchowni jak i świeccy, aby 
mogli wykładać religię, muszą uzyskać misję kanoniczną, której 
im Biskup udzieli dla oznaczonej szkoły; proboszcz zaś i jego 
wikariusze mają dla szkół powszechnych w swojej parafii misję 
kanonir:zną na mocy swego urzędu duszpasterskiego. 

§ 6. Kierownictwo i nadzór nad nauką religii w szkołach 
należy do Biskupa, który je sprawuje sam, albo przez wyznaczo
nych przez siebie wizytatorów. 

Uchwała 121. Dla podnoszenia poziomu nauki religii w szko
łach starać się mają Biskupi, aby oprócz katedr pedagogii i ka
techetyki na wydziałach teologicznych i w seminariach diecezjal
nych urządzano osobne kursy, w których powinni brać udział 
nauczyciele religii, zarówno duchowni jak świeccy. 

Uchwała 122. Na mocy prawa przyrodzonego i uroczystych 
orzeczeń papieskich, a zwłaszcza na mocy encykliki o chrześ
cijańskim wychowaniu młodzieży, rodzice katoliccy powinni się 
domagać, aby ich dzieci kształciły się w katolickich szkołach 
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wyznaniowych. Zanim szkoły wyznaniowe utworzone zostaną, Sy
nod Plenarny nalega, aby wierni z prawa i obowiązku domagali 
się, by nauczanie w obecnym ustroju szkolnym odpowiadało 
w całości zasadom nauki katolickiej i aby młodzieży nie naraża
no na szkody religijne i moralne i przez niestosowną koeduka
cję, przez łączenie młodzieży katolickiej z żydowską i przez po
wierzanie wychowania młodzieży katolickiej nauczycielom in
nowiercom. 

B. O g ł o s z e n i u s ł o w a B o ż e g o. 

Uchwała 123. Synod Plenarny zaleca duchowieństwu, aby 
w kazaniach starannie przygotowanych, treściwych i na piśmie 
św. oraz nauce Kościoła opartych, podawało wiernym całokształt 
prawdy objawionej, z uwzględnieniem współczesnych warunków, 
oraz z przystosowaniem treści do poziomu umysłowego i ducho
wych potrzeb słuchaczy. 

Uchwała 124. § 1. Duszpasterze świeccy i zakonni mają 
ścisły obowiązek wygłaszania kazań katechizmowych w ten spo
sób, aby całość nauki chrześcijańskiej wyłożona została najdalej 
w przeciągu pięciu lat. 

§ 2. W tym celu głosić będą: a) w niedziele kazania na 
tematy katechizmowe z wyjątkiem tych niedziel, na które Biskup 
wyznaczy inny temat; b) w święta kazania na temat uroczystości. 

Uchwała 125. Oprócz kazania w czasie sumy, należy 
w niedziele i obowiązujące święta qłosić nauki trwające około 
1 O minut także przy innych Mszach świętych, na które wierni licz
nie uczęszczają. 

Uchwała 126. Kazania ;podczas Mszy św. należy głosić 
przed Credo, zaraz po Ewangelii. Znosi się przeciwny zwyczaj. 

Uchwała 127. Tematy kazań wygłoszonych należy zapisywać 
w specjalnej księdze, wchodzącej w skład archiwum parafialnego. 

Uchwała 128. Starać c;ię należy, aby w każdej diecezji by
ły domy dla rekolekcyj zamkniętych. 

C. O K a t o I i c k i m U n i w e r s y t e c i e w L u b I i n i e. 

Uchwała 129. § 1. Biskupi z całej Polski otaczać będą tro
skliwą opieką i popierać Katolicki Uniwersytet w Lublinie jako 
doniosłą placówkę myśli i kultury katolickiej w Rzeczypospolitej. 

§ 2. W tym celu wszystkie diecezje składać będą na rzecz 
Uniwersytetu ofiary pieniężne w wysokości ustalonej przez Kon
ferencję Biskupów. 
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§ 3. W dniu przez Konferencję Biskupów wyznaczonym od
bywać się będzie we wszystkich kościołach składka na rzecz 
tego Uniwersytetu. 

§ 4. Synod wzywa wszystkich, zarówno duchownych jako 
i świeckich, do wspierania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przez ofiary i zapisy, oraz przez moralne i materialne popiera
nie »Dnia Uniwersyteckiego«. 

D. O w y d z i a ł a c h t e o I o g i c z n y c h 
S e m i n a r i a c h d u c h o w n y c h. 

Uchwała 130. Wydziały teologiczne na Uniwersytetach pań
stwowych podlegają nadzorowi właściwego Biskupa w myśl l(on
stytucji »Deus Scientiarum Dominus« i powinny być wybitnymi 
ośrodkami nauki kościelnej i katolickiej. 

Uchwała 131. Dla popierania rozwoju nauk teologicznych 
w Polsce Biskupi będą: 

a) ułatwiać wyższe studia teologiczne alumnom wyróżnia
jącym się cnotą, zdolnościami i pilnością; 

b) dążyć do zbierania funduszu celem popierania wydaw
nictw, czasopism i dzieł z zakresu teologii oraz nauk 
pokrewnych. 

Uchwała 132. Przełożeni i profesorowie seminariów diece
zjalnych mają dokładać wszelkich starań, aby alumni wzrastali 
w życiu nadprzyrodzonym, zdobywali głęboką wiedzę, zgłębiali 
potrzeby religijne swego czasu i nowoczesne metody pracy 
duszpasterskiej. 

Uchwała 133. § 1. Studia kościelne należy 
podnosić i doskonalić, aby coraz lepiej odpowiadały 
czasu. 

ustawicznie 
potrzebom 

§ 2. Wykłady powinno się powierzać profesorom posiada
jącym wymagany stopień naukowy i odpowiednie przygotowanie 
do wykładania powierzonych sobie przedmiotów, aby umieli roz
budować i rozwijać w alumnach wybitne i stałe zamiłowanie 
nauk kościelnych. 

§ 3. W wykładach należy uwzględniać zagadnienia, w któ
rych wschodni teologowie prawosławni różnią się od katolickich. 

§ 4. Alumnom powinno się podawać argumenty i sposoby 
zwalczania sekciarstwa i bezbożnictwa. 

Uchwała 134. Duchowieństwo powinno się:bardzo troskliwie 
opiekować stanem i rozwojem własnego seminarium, udzielając 
mu wedle możności wsparcia, czyniąc na jego' rzecz ofiary i za
pisy oraz polecając je ofiarńości wiernych. 
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Uchwała 135. Proboszczowie i nauczyciele religii mają sc,
sły obowiązek sumienia podawać Biskupowi prawdziwe i ścisłe 
wiadomości o kandydatach do stanu duchownego, i to nietylko 
na jego zapytanie, lecz i z własnego popędu. 

Rozdział XIV. 

O majątkowych sprawach kościelnych. 

Uchwała 136. Majątkiem kościelnych osób prawnych zarzą
dzać należy zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i die
cezjalnego. 

Uchwała 137. Biskup może nadać kościelną osobowość 
prawną między innymi: 

a) szpitalom kościelnym zarówno zakonnym jak i niezakon
nym, sierocińcom, zakładom dobroczynnym, ochronkom, instytu
towi nazwanemu »Caritas« i jego oddziałom, oraz stowarzysze
niom, których zadaniem jest popieranie wiary, pełnienie chrze
ścijańskiego miłosierdzia co do duszy i co do ciała, lub służyć 
innym celom religijnym i dobroczynnym; 

b) Naczelnemu Instytutowi Akcji Katolickiej, Diecezjalnym 
Instytutom Akcji Katolickiej i stowarzyszeniom Akcji Katolickiej. 

Uchwała 138. § 1. Obowiązek wznoszenia, utrzymywania 
i naprawy kościołów oraz innych budynków parafialnych spoczy
wa, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, konkordatowego 
i diecezjalnego, na patronach, parafianach i innych, którzy z pu
blicznego czy prywatnego tytułu prawnego są obowiązani do po
krywania tych wydatków w całości lub w części. 

§ 2. l\la ten cel jest poza tym przeznaczony przez Kon
kordat osobny kościelny fundusz budowlany. 

Uchwała 139. Beneficjat powinien wykonywać na swój koszt 
mniejsze naprawy w majątku i domu beneficjalnym. Jeżeli w tym 
względzie był niedbały lub w inny sposób zawinił, obowiązany 
jest pokryć także szkody, które stąd wynikły. 

Uchwała 140. Biskupi zarządzą, aby przynajmniej raz na 
rok odbywała się rewizja wszystkich funduszów i kas kościelnych. 

Uchwała 141. § 1. Jedynie za zgodą Biskupa proboszczo
wie i inni beneficjaci mogą wydzierżawiać w całości, lub w czę
ści plebanię i inne zabudowania kościelne i beneficjalne. 

§ 2. Potrzebna jest zgoda Biskupa na oddawanie w dzier
żawę ogrodów i ziem kościelnych lub beneficjalnych na przeciąg 
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czasu dłuższy niz jeden rok, lub gdy się je zamierza wydzierża
wić akatolikom. 

Uchwała 142. Bez pozwolenia Biskupa nie wolno przedsię
brać jakiejkolwiek budowy, przemiany lub odnowienia kościoła 
czy kaplicy, ani też większych zmian w plebanii i innych bu
dynkach kościelnych, czy beneficjalnych; 

§ 2. Przy przeprowadzaniu tych robót należy ściśle prze
strzegać obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, konkor
datowego i państwowego. 

Uchwała 143. Odnawianie, przerabianie i usuwanie przed
miotów, należących do wewnętrznego urządzenia kościoła lub ka
plicy, a mających wartość historyczną lub artystyczną, jak ołtarze 
i obrazy zabytkowe, figury, pomniki, ambony itp., uzależnia się 
od pozwolenia Biskupa, który poweż mie swą decyzję zgodnie 
ze zdaniem Komisji, przewidzianej w art. XIV Konkordatu. 1) 

Uchwała 144. § 1. Żadnym kwestarzom, ani świeckim ani 
duchownym ani zakonnym, zamierzającym zbierać składki na 
cele kościelne lub dobroczynne, nie należy pod żadnym pozo
rem ani pozwalać na kwestowanie, ani dawać ofiar, jeżeli nie 
udowodnią swego prawa do kwestowania w myśl kan. 621, 622 
i 1503 2) i jeżeli poza tym nie wykażą swej tożsamości dokumen
tem zaopatrzonym w fotografię. 

§ 2. O kwestarzach, nie odpowiadających warunkom wy
mienionym w § 1. należy natychmiast powiadomić Biskupa. 

Uchwała 145. § 1. Synod Plenarny wzywa Biskupów, aby 
w archiwach i muzeach diecezjalnych przechowywali książki,, 
dokumenty oraz inne przedmioty zabytkowe, które pozostawione 
po parafiach łatwo mogłyby być narażone na uszkodzenie lub 
zniszczenie. 

§ 2. Archiwa, biblioteki i muzea należy otoczyć staran
ną opieką, a ważniejsze uprzystępnić uczonym. 

1) Art. XIV. Konkordatu: »W każdej diecezji utworzona będzie ko
m1s1a, mianowana przez Biskupa w porozumieniu z właściwym Ministrem, dla 
ochrony w kościołach i lokalach kościelnych starożytności, dzieł sztuki, doku
mentów orchiwolnych i rękopisów, posiadających wartość historyczną lub ar
tystyczną«. 

2) Kan. 621. § 1. Zakonnicy, którzy z założenia swego nazywają się że

brzącymi i są nimi, mogą zbierać jałmużny w diecezji, w której znajduje się 
ich dom, na mocy samego pozwolenia swych przełożonych; poza diecezją zaś 
muszą mieć ponadto piśmienne pozwolenie Ordynariusza tego miejsca, w któ
rym pragną kwestować. 
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. . U.chwała 146. Przepisy uchwał 143 i 145 § 2. odnoszą się 
rowniez do kościołów i zabytków bedących własnością zakonów. 

Rozdział XV. 

O sądownictwie kościelnym. 

Uchwała 147. Na sędziów i innych urzędników w sądach 
duchownych powoływać należy kapłonów biegłych w prawie i wy· 
robionych w praktyce sądowej. 

Uchwało 148. § 1. Biskup może udzielać adwokatom apro
baty do występowania w sądzie duchownym jedynie na określo
ny przeciąg czasu. 

§ 2. Gdyby dom zokonny z jałmużny zbieranej w diecezji, w której się 
znajduje, w żaden sposób wyżyć nie mógł, niech Ordynariusze zwłaszcza są
siednich diecezji nie odmawiają i nie odwołują pozwolenia na kwestę chybo 

z ważnych i naglących powodów. 
Kan. 622. § 1. Wszystkim innym zakonnikom zgromadzeń istniejących 

na prawie papieskim, bez szczególnego przywileju Stolicy Apostolskiej nie 
wolno kwestować, a gdyby laki przywilej otrzymali, potrzebne będzie po
nadto piśmienne pozwolenie miejscowego Ordynariusza, chyba że sam przy
wilej co innego postanawia. 

§ 2. Zakonnicy zgromadzeń istniejących na prawie diecezjalnym nie 
mogą zbierać jałmużny bez piśmiennego pozwolenia Ordynariusza diecezji, 
w której znajduje się ich dom oraz Ordynariusza lego miejsca, w którym za
mierzają kwestować. 

§ 3. Zakonnikom o których mowo w §§ 1 i 2 lego kanonu, właściwi 

Ordynariusze nie powinni udzielać pozwolenia no zbieranie jałmużny zwłasz
cza lam, gdzie istnieją domy zakonników, lok z nazwy jak i z istoty swej że
brzących, chyba że jest wiadomy rzeczywisty niedostatek domu zakonnego 
czy leż pobożnego dzieła, a w inny sposób lej biedzie żadną miarą zaradzić 
nie można. Gdyby zaś temu niedostatkowi zaradzić się dało przez zbieranie 
jałmużny w okręgu lub diecezji, w której mieszkają, wówczas Ordynariusze 
nie będą udzielali sz<trszego pozwolenia. 

§ 4. Bez autentycznego i świeżo wydanego reskryptu Św. Kongregacji 
dla Kościoła Wschodniego niech Ordynariusze łacińscy nie pozwalają nikomu 
ze wschodnich, bez względu na stopień ich święceń czy godności, na zbie
ranie pieniędzy na swym terytorium, i niech leż nie wysyłają swego podwład
nego w tym celu do wschodnich diecezji. 

Kan. 1503. Przy zachowaniu przepisów kan. 621-624 zabrania się oso
bom prywatnym, tak duchownym jak i świeckim, zbierać ofiary na jakiekol
wiek pobożne czy kościelne instytucje lub cele bez piśmiennego pozwolenia 
Stolicy Apostolskiej albo Ordynariusza własnego oraz Ordynariusza miejsco
wego. 
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§ 2. Adwokatowi, upoważnionemu do prowadzenia spraw 
w sądzie kościelnym, nie wolno spełniać tego obowiązku w są
dach akatolickich. 

§ 3. Na zlecenie sędziego powinni adwokaci prowadzić 
bezpłatnie sprawy osób ubogich. 

Uchwała 149. § 1. Tłumaczenie aktów sądowych, odsyła
nych do Trybunałów Stolicy Apostolskiej, powinno być dokonane 
przez ten sąd, w którym akta zostały sporządzone. 

§ 2. Sprawy o domniemanej śmierci małżonka powinny być 
rozpatrywane i rozstrzygane przez ten sąd lub Kurię diecezjalną, 
do której należy badanie stanu wolnego osób, zamierzających 
wstąpić w nowe związki małżeńskie. 

Uchwała 150. § 1. Biskupi powinni czuwać nad tym, aby w ich 
sądach sprawy były rozpatrywane w terminach postanowionych 
przez prawo, bez odkładania i przewlekania. 

§ 2. Trybunały kościelne powinny służyć sobie wzajemną 
pomocą i sporządzać bez zwłoki akta żądane przez inne Kurie. 

Uchwała 151. W przeciągu roku od ogłoszenia uchwał ni
niejszego Synodu Plenarnego wszystkie prowincje kościelne zgod
nie z kan. 1909 § 1 1) uchwalą wymiar taks, które strony uiszczać 
mają z tytułu kosztów sądowych i honorarium adwokackiego. Taksy 
te powinny być umiarkowane, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy 
małżeńskie. 

1) Kon. 1909. § 1. Do Synodu prowincjonalnego lub Konferencji Bisku
pów należy ustalenie wymiaru taks i zasad określających, co strony płacić 
powinny tytułem kosztów sądowych, jakie honorarium należy wypłacać adwo· 
katom i pełnomocnikom za ich czynności, jakie wynagrodzenie należy się za 
tłumaczenie i przepisywanie aktów, za ich bodonie, sprawdzanie i uwierzy· 
telnianie, oraz za sporządzanie wyciągu dokum~ntów z archiwum. 
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I. ROZPORZĄDZENIA J. E. PASTERZA DIECEZJI. 

1. 

Muzeum Diecezialne. 

Jak przystało na nową diecezję, w kolei pracy musimy two
rzyć nowe jej ogniska. Obecnie przystępujemy do zebrania roz
sianych w diecezji lub u osób prywatnych dzieł sztuki kościelnej 
i świeckiej, przemysłu artystycznego, pamiątek historycznych, nu
mizmatyki, rękopisów, starych druków i dawnych aktów stanu 
cywilnego. 

W tym celu ogłaszam statut Muzeum, regulamin wewnętrzny 
i dla korzystających z Muzeum, zatwierdzone dnia 21 grudnia 
1937 r. 

Muzeum Diecezjalne będzie na razie składnicą zebranych 
zabytków, a po ich uporządkowaniu skatalogowaniu zostanie 
otwarte dla zwiedzających. 

Przedmioty mogą być ofiarowane, zdeponowane lub nawet 
wypożyczone, a zainteresowani otrzymają stosowne i dokładne 
pokwitowanie. 

Z całą ufnością i gorącością serca zwracam się do Prze
wielebnego Duchowieństwa z prośbą o pomoc i współpracę. 

30. XII. 1937. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

2. 

Koło Przyiaciól Muzeum Diecezialnego. 

W myśl art. 19 Ustawy powołuję do życia Koło Przyjaciół 
Muzeum Diecezjalnego, powołując do niego kapłanów członków 
Komisji Konserwatorskiej, 2 delegatów z wyboru Prześw. Kapituły 
Katedralnej, 2 delegatów Wyższego Seminarium Duchownego, 
wszystkich Księży Dziekanów i Ks. Dyrektora Muzeum. 

W miarę postępu prac Koło będzie dokompletowane. 

30. XII. 1937. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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3. 
Naboieństwa w dniu imienin Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitei. 

Dnia 1 lutego, jako w dzień imienin Pana Prezydenta Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej, odprawią się we wszystkich Kościo
łach Diecezji nabożeństwa po porozumieniu się z Komitetami 
urządzającymi obchody, z modlitwami za pomyślność, potęgę 
i rozkwit Naszej Rzeczypospolitej i Pana Prezydenta Ignacego 
Mościckiego. 

2. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

4. 
Akta Stanu Cywilnego. 

Od miesiąca stycznia winny być podpisane i sprawdzone 
Akta Stanu Cywilnego przez Przewielebnych Księży Dziekanów. 

Na rok 1938 książki aktów Stanu Cywilnego (unikaty i du
plikaty) winny być oprawione, oparafowane przez l<s. Dziekana 
i winien być sporządzony protokół z wykazaniem ilości kart, 
podpisem i pieczęcią dziekańską na ostatniej stronicy książek. 

30. XII. 1937. (-) WŁODZIMIERZ, Biskup. 

5. 

List pasterski Episkopatu. 

W związku z promulgacją aktów Synodu Plenarnego otrzyma 
Przewielebne Duchowieństwo list pasterski, który proszę dnia 6 
lutego odczytać z ambon, zamiast kazania na sumie. 

Jednocześnie proszę Przewielebne Duchowieństwo o zapo
znanie się z dekretami Synodu Plenarnego, które podaję w nu
merze niniejszym Wiadomości. 

2. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

6. 

Obchód rocznicy, wyboru i koronacii 
Oica Swiętego. 

Zbliża się szesnasta rocznica wyboru i koronacji Ojca św. 
Piusa XI, zachęcam przeto Przew.._ Duchowieństwo, a w szcze
gół n ości Księży Proboszczów i Księży Prefektów, by zawczasu 



Nr. 1 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 35 

przygotowali uroczyste obchody tej drogiej sercu naszemu rocz-
nicy. 

W dniu 6 i 12 lutego dziękczynne nabożeństwo z »Te 
Deum« odprawi się w naszej Katedrze, a pro populo 13 lutego 
w Katedrze i we wszystkich kościołach Diecezji urządzone będą 
nabożeństwa z »Te Deum« i kazaniem o prymacie św. Piotra. 

3. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

7. 

Program Kongregacji Dekanalnej wiosennej. 

1. Msza św. 
2. Na plebanii »Veni Sancle«, odczytanie protokółu konfe

rencji dekana!nej jesiennej. 
3. Zagajenie przez Przewielebnego Księdza Dziekana, wy

bór 2 asesorów i sekretarza. 
4. Konferencja Duchowna »Konieczność ofiary i poświęce-

nia w życiu kapłana«. 
5. Referat »Główne zasady katolickiej nauki społecznej«. 
6. Referat »Dekrety Synodu Plenarnego«. 
7. Wybory na urzędy w dekanacie. 
8. Wolne wnioski. 
9. Cząstka Różańca św. 

4. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

8. 
Program Konferencji Dekanalnej jesiennej. 

1. W kościele Adoracja Najśw. Sakramentu z krótkim roz
myślaniem na temat »Na świecie ucisk będzie, ufajcie, Jam zwy
ciężył świat«. 

2. Na plebanii: »Veni Sancle«, zagajenie zebrania przez 
Przewielebnego Księdza Dziekana. Odczytanie protokółu z kon
ferencji wiosennej, wybór 2 asesorów i sekretarza. 

3. Konferencja »Kapłańskie sentire cum Ecclesia«. 
4. Sprawozdanie ze Zjazdu Księży Dziekanów. 
5. Referat »Ideał kancelarii parafialnej«. 
6. Sprawozdanie delegatów dekanalnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Wspólne nieszpory z kompletą. 

4. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup, 
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9. 

Bractwa Trzeźwości. 

Przewielebnych Księży Proboszczów, którzy mają w swych 
parafiach Bractwa Trzeźwości, proszę o nadesłanie mi wiado
mości, jaki jest ich stan, liczebność i czy są erygowane.\ 

4. I. 1938. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

10. 

Statut Muzeum Diece.z:ialnego w Lodzi. 

I. Organizacja. 

Art. 1. 

Muzeum Diecezjalne w Łodzi powstaje w roku 1937 i jest 
założone przez J. E. Księdza Biskupa Włodzimierza Jasińskiego, 
Ordynariusza Diecezji Łódzkiej. Jako instytucja kościelna, Muzeum, 
jest własnością diecezji, rządzi się niniejszym statutem i osob
nymi regulaminami. 

Art. 2. 
W chwili ogłoszenia statutu Muzeum Diecezjalne znajduje 

się w stanie organizacji i jest na razie składnicą zabytków. 

Art. 3. 
Osobnym dekretem J. E. Księdza Biskupa Ordynariusza Mu

zeum zostanie ogłoszone, jako otwarte. 

li. Cel i .zakres działania. 

Art. 4. 
Zasadniczym celem Muzeum Diecezjalnego jest przedsta

wienie na podstawie zebranych i systematycznie porządkowanych 
zabytków i pamiątek o wartości historyczno-muzealnej stanu oraz 
rozwoju historycznego i kulturalnego instytucyj i osób kościelnych, 
które istniały lub istnieją na obszarze dzisiejszej diecezji łódzkiej. 

Art. 5. 
Cel ten Muzeum osiąga przez utworzenie trzech !działów: 

1. Dzieła sztuki i przemysłu artystycznego 

2. Dział rękopisów 
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3. Biblioteka przede wszystkim starych 
druków. 

wartościowych 

Art. 6. 

Poszczególne działy Muzeum, powstałe przez gromadzenie 
rozproszonych przedmiotów, drogą kupna, rewindykacji, przejmo
wania na własność i w depozyt, obejmować mają: 

1. Dział sztuki i przemysłu artystycznego: 

a) oryginalne dzieła sztuki rodzimej i obcej, zwłaszcza 
kościelnej, jako Io: obrazy, rzeźby, ryciny, sztychy; 

b) przedmioty przemysłu artystycznego: stare tkaniny, 
szaty i sprzęty liturgiczne; 

c) pamiątki historyczne; 

d) numizmatyka; 

e) kopie i fotografie zabytków historycznych dzieł 
sztuki. 

2. D z i a ł r ę k o p is ó w: 

a) wydzielone archiwalia z archiwum Kurii Diecezjalnej, 
archiwa dawnych kolegiat, parafii, innych kościołów 
i instytucyj kościelnych, istniejących dawniej lub obec
nie w diecezji. W stosunku do instytucyj obecnie 
istniejących i urzędujących do Muzeum wchodzą archi
walia w części starszej, t. j. zwyczajnie do połowy 
XIX wieku; 

b) inne rękopisy o znaczeniu historycznym ogólno ko
ścielnym i lokalnym, jak n. p. stare kroniki parafialne, 
a także rękopisy o treści teologicznej; 

c) rękopisy iluminowane, jak: mszały, graduały, antyfo
narze i inne. 

3. Dz i a ł d r u k ów, a więc: 

pozostałości po bibliotekach poklasztornych i pokole
giackich, inkunabuły, stare druki. Tworzenie systematyczne 
biblioteki pomocniczej dla zarządu Muzeum i pracowni
ków naukowych; gromadzenie wydawnictw źródłowych 
i informacyjnych z zakresu historii kościelnej i sztuki. 

Art. 7. 

Muzeum Diecezjalne udostępnia swe zbiory władzom du
chownym, państwowym oraz osobom pracującym naukowo. Druki 
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i rękopisy na zasadach wzajemnosc1 można wypożyczać tylko 
instytucjom naukowym bibliotekom publicznym za wyraźnym 
poręczeniem. 

Art 8. 

Zbiory Muzeum Diecezialnego w dniach i godzinach ozna
czonych przez zarząd udostępnione są dla zwiedzających, w spo
sób, określony regulaminem. 

Art. 9. 

Muzeum roztacza opiekę nad zabytkami i archiwami, znaj
dującymi się przy instytucjach kościelnych w diecezji. 

Art. 10. 

Dalszym celem Muzeum jest naukowe opracowywanie i ogła
szanie drukiem katalogów zabytków ze wszystkich działów. 

Ili. Zarząd. 

Art. 11. 

Bezpośredni zarząd nad Muzeum sprawuje dyrektor, powo
łany i mianowany przez Ordynariusza Łódzkiego, a ogólną opiekę 
Rada Muzeum. Ona też troszczy się o środki materialne dla 
instytucji. 

Ar ł. 12. 

Przy objęciu urzędowania dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
składa w ręce Ordynariusza przysięgę, że obowiązki swoje bę
dzie pełnić sumiennie, z korzyścią dla instytucji. 

Art. 13. 

Dyrektor Muzeum jest również konserwatorem archiwaliów 
istniejących w diecezji, i jako taki wchodzi z urzędu do diece
zjalnej komisji zabytków ruchomych. 

Art. 14. 

Do obowiązków dyrektora Muzeum Diecezjalnego należy 
zarząd wewnętrzny i zewnętrzny irn;tytucji: naukowy, techniczny 
i administracyjny. 
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Art. 15. 

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
1. porządkuje, konserwuje i przechowuje 

opracowu1e inwentarze i katalogi, tak 
i szczegółowe; 

2. reprezentuje instytucję na zewnątrz; 

3. odpowiada za całość zbiorów i porządek; 

4. sprawuje pieczę nad majątkiem Muzeum; 

Str. 39 

zbiory oraz 
ogólne, jak 

5. prowadzi kancelarię Muzeum i przechowuje pieczęć; 

6. ułatwia pracownikom naukowym korzystanie ze zbio
rów Muzeum. 

Art. 16. 
Przy każdorazowej zmianie zarządu i w terminach dowol

nych Ordynariusz diecezji dokonuje wizytacji Muzeum, której 
wyniki ujmuje się w szczegółowy protokół, podpisany przez Ordy
nariusza, względnie jego delegata, i dyrektora Muzeum. 

Art. 17. 

Dyrektor Muzeum składa doroczne sprawozdanie ze swej 
działalności i rozwoju Muzeum w ręce Ordynariusza w obec-
ności komisji konserwatorskiej zabytków ruchomych. 

Art. 18. 

Stosownie do uznania Ordynariusza sprawozdania roczne 
ogłasza się drukiem w celach informacyjnych dla zainteresowa
nych, a w szczególności dla świata naukowego. 

Art. 19. 

Przy Muzeum powstaje Koło Przyjaciół zabytków rzym.-kat. 
Diecezji"Łódzkiej, z którego stworzona zostanie Rada Muzeum. 

S t a t ult n i n i e j s z y z at w i e r d z am 

21. XII. 37. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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11. 

Regulamin wewnętrzny Muzeum Diecezialnego 
w lodzi. 

1. Zarząd Muzeum ma na celu przejmowanie, porządkowa
nie, inwentaryzację, katalogowanie oraz konserwację zabytków. 

2. Sposób przejmowania zabytków określa osobna instrukcja. 

3. Napływające do Muzeum przedmioty, stosownie do trzech, 
wymienionych w statucie działów, mają być systematycznie po
rządkowane. 

1) Zabytki muzealne, napływające do Muzeum wraz 
z ich spisem szczegółowym moją być rozpoznane i wciągnięte 
do tymczasowego inwentarza bez żadnej nowej sygnatury, z za
chowaniem tylko kolejności (L. p.) oraz krótkim opisem ich pocho
dzenia i wartości na podstawie wiadomości zewnętrznych lub też 
samego rozpoznania. Po koniecznym odczyszczeniu, względnie 
odremontowaniu, umieszcza się przedmioty w odpowiednich sza
fach oszklonych (szaty i cenne sprzęty liturgiczne, naczynia 
z szlachetnych kruszców, te ostatnie nieraz w specjalnych futera
łach, ceramikę, przedmioty przemysłu artystycznego), czy gablo
tach (miniaturową rzeżbę, malowidła, dział numizmatyki i t. p.), 
wreszcie na osobnych podstawach, postumentach, lub wprost na 
podłodze (większe posągi lub całe kompleksy rzeźb, stanowią
cych jedną całość artystyczną, jak n. p. stare stylowe ołtarze, 
chrzcielnice, kolumny i filary). Jednocześnie, wyłączywszy poszcze
gólne grupy przedmiotów, oznacza się je, albo kryjące je sprzęty, 
sygnaturą, zgodną ze sporządzanym katalogiem kartkowym, za
wierającym dokładny opis każdego przedmiotu i jego historię, 
zachowując zarazem i numer inwentarza pierwotnego. Dla lep
szej orientacji sporządza się obok katalogu alfabetyczny skoro
widz osób i miejscowości, dotyczący przedmiotów. 

Rysunki i sztychy segreguje się w tekturowych tekach i ko
pertach z papieru pergaminowego, bardziej wartościowe zaś, 
obok obrazów, umieszcza się w ramach oszklonych na ścianie. 

2) Rękopisy. Archiwalia i inne rękopisy, przejęte przez 
Muzeum, spisuje się w trakcie przejmowania do inwentarza, 
w którym odrazu wyodrębnia się charakter rękopisów. I tak od
dzielnie spisuje się pergaminy i dokumenty papierowe, akta, 
kodeksy, rękopisy teologiczne (4 księgi). Po sprowadzeniu do 
Muzeum, rękopisy porządkuje siE1, oczyszcza, reperuje pod
niszczone cenne oprawy, oprawia na nowo, akta posegregowane 
wkłada się do tek tekturowych. Wszystkie rękopisy, podzielone 
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według kategoryj, z zachowaniem porządku chronologicznego, 
układa się w szafach, posiadających wentylację. We wszystkich ka
tegoriach, a nieraz z ich pominięciem, wyodrębnia się oddzielne 
grupy, jako odrębne znaczniejsze jednostki archiwalne, zwłaszcza 
w stosunku do rękopisów, złożonych w depozycie. Pergaminy 
i dokumenty papierowe, złożone w kopertach z trwałego papieru 
umieszcza się w szufladach lub w tekturowych pudłach. Po upo
rządkowaniu i zabezpieczeniu wszystkich rękopisów, sporządza się 
systematycznie katalog kartkowy szczegółowy, wprowadzając syg
natury, odpowiadające pierwotnemu inwentarzowi i poszczegól
nym grupom. Wreszcie sporządza się dokładne indeksy dla 
wszystkich ksiąg i aktów. 

3) Bib I i ot eka. Przejęte przez Muzeum książki i spisane 
w inwentarzu, porządkuje się, naprawia. Następnie wyłączywszy 
w nich grupy, stosownie do treści, układa się w szafach z zacho
waniem porządku chronologicznego wydawni.ctwa. Wyłącza się 
osobno inkunabuły i osobno polskie druki z XVI wieku. Przystę
puje się do sporządzania katalogów kartkowych z poszczegól
nych grup. 

4. Zarząd Muzeum prowadzi kancelarię, w tym celu utrzy
muje: 

1) Dziennik korespondencyjny, 

2) księgę korzystających ze zbiorów, 

3) arkusze i protokóły przejętych przez Muzeum zabyt-
ków z poszczególnych działów, 

4) księgi inwentarzów zabytków, 

5) księgę rachunkową, 

6) kronikę Muzeum, 

7) album dla wpisywania osób znaczniejszych, które zwie
dziły Muzeum. 

5. Muzeum w swej korespondencji posługuje się pieczęcią, 
zatwierdzoną przez J. E. Księdza Biskupa, Ordynariusza Diecezji. 

6. Dla sygnowania :zabytków Muzeum posiada odrębną 
pieczęć. 

Regulamin niniejszy zatwierdzam 

21. XII. 37. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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12. 

Regulamin dla korzystaiących z Muzeum 
Dieceziainego w Łodzi. 

Nr. 1 

1. Muzeum Diecezjalne jest otwarte dla zwiedzających dwa 
razy na tydzień: we wtorki i czwartki od godziny 1 O-ej do 13-ej. 

2. Zwiedzać Muzeum może zasadniczo każdy, grupami lub 
indywidualnie, za wyjątkiem młodzieży szkolnej do lat 18, która 
dopuszczona będzie tylko w grupach, złożonych najwyżej z 30 
osób i w towarzystwie osoby starszej, po uprzednim porozumieniu 
się z zarządem co do terminu zamierzonej wycieczki. 

3. Wycieczki, złożone z osób ponad 30, dzieli się na grupy 
mniejsze, kolejno dopuszczane do zwiedzania. 

4. Osoby, nie budzące zaufania, nie będą dopuszczone do 
zwiedzania Muzeum. 

5. Przedmiotów muzealnych nie wolno dotykać. 

6. Za zwiedzenie Muzeum składa się opłatę do kasy Mu
zeum, przy czym dorośli płacą 30 gr., ucząca się młodzież 15 gr., 
wycieczki zaś, złożone z osób ponad 15, płacą połowę sumy, 
przypadającej za indywidualne bilety wszystkich uczestników. 

7. Zwiedzający obowiązani są stosować się do niniejszego 
regulaminu i wskazówek personelu Muzeum. 

8. Muzeum w pracowni naukowej uprzystępnia swe zbiory 
wszystkich działów pracownikom naukowym. 

9. Do korzystania ze zbiorów mogą być dopuszczone osoby 
znane ze swych prac naukowych lub posiadające pisemne pole
cenie tnstytucyj lub osób, które zarząd Muzeum uzna za dosta
teczne. Zarząd Muzeum zezwala na korzystanie ze zbiorów po 
złożeniu stosownego podania na piśmie. Od decyzji zarządu 
w razie odmowy przysługuje prawo odwołania się do Ordyna
riusza diecezji. 

10. Korzystający ze zbiorów Muzeum obowiązani są do zło
żenia dla biblioteki Muzeum bezpłatnie przynajmniej jednego 
egzemplarza publikacji, zawierającej reprodukcje zbiorów lub 
w jakiejkolwiek części opartą na źródłach rękopiśmiennych Mu-
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zeum. Obowiązek ten dotyczy też w przypadku lużnych repro
dukcyj zabytków i rękopisów. 

11. Na pisemną lub ustną prośbę osób czy instytucyj, któ
rym niema powodu odmówić korzystania ze zbiorów, zarząd Mu
zeum obowiązany jest dać odpowiedź, jakie materiały z zakresu 
poruszonego w pytaniu, znajdują się w Muzeum. 

12. Za przeprowadzenie dłuższych badań, sporządzenie 
kopii lub reprodukcji, zarząd Muzeum pobiera wynagrodzenie za 
dokonaną pracę. Przy obliczaniu należności zarząd kieruje się 
normami wzorowanymi na państwowych przepisach o opłatach 
archiwalnych w archiwach państwowych (Dziennik Ustaw r. 1926 
Nr. 128, poz. 775). 

13. Dla pracowników naukowych Muzeum jest otwarte każ
dego dnia w godzinach dogodnych dla zarządu i badacza, po 
uprzednim wzajemnym porozumieniu się. 

14. Na korzystanie z pomocy kopistów i fotografów, spro
wadzonych przez pracowników naukowych, konieczna jest osobna 
zgoda zarządu Muzeum. 

15. Korzystający z materiałów Muzeum Diecezjalnego otrzy
mują stopniowo poszczególne przedmioty, czy tomy, z materiałów 
wchodzących w zakres zamierzonych ich badań. 

16. Korzystający z materiałów Muzeum zobowiązują się do 
przestrzegania regulaminu pracowni. Nie wolno im: 

a) bez zezwolenia zarządu czynić kopii w sposób mecha-
ni cz ny, 

b) brudzić i plamić przedmiotów, robić dopisków, znaków 
i zakreśleń, 

c) dokonywać faksymilów rękopisów przez kalkę, 

d) używać reagensów chemicznych dla ułatwienia odczyta
nia wyblakłego pisma, 

e) opierać się na rękopisach i pisać na położonym na nich 
papierze, 

f) trzymać pióro nad zabytkami, 

g) palić tytoniu, mając przed sobą stare pismo lub rysunki, 

h) wynosić przedmiotów poza Muzeum. 
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17. Przy notowaniu należy posługiwać się ołówkiem, pisanie 
atramentem dozwolone jest tylko za osobną zgodą zarządu. 

18. Po skończonej pracy w Muzeum, badacz składa pisemne 
sprawozdanie, w jakiej mierze skorzystał z materiałów Muzeum. 
Gdy zarząd Muzeum uzna, że poczynione kopie przekraczają 
zakres pozwolenia, może je zatrzymać. 

19. Do badań materiałów archiwalnych z ostatnich lat 50 
mogą być dopuszczone osoby zaufane i za szczególnym zezwo
leniem Ordynariusza. 

20. Z iluminowanych ksiąg liturgicznych i innych zabytków 
malarstwa miniaturowego mogą korzystać jedynie uczeni, zajmu
jący się specjalnie tym działem sztuki. 

Re gu I am i n n i n ie j s z y z at wie rdza m 

21. XII. 37. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

13. 

Zmiany w Diecezii. 

1. Ks. Kanonik Czesław Stań cz a k zamianowany został 
członkiem Komitetu Zarządzającego Domu Księży w Łodzi 
z jednoczesnym powierzeniem obowiązków gospodarza Domu. 

2. Ks. Dr He nry k Rybus zamianowany został Dyrektorem 
Muzeum Diecezjalnego w Łodzi. 

14. 

Z Kurii Diecezialnei. 

Kuria Diecezjąlna podaje do wiadomości Przewielebnych 
Księży Dyrektorów Zywego Różańca, że. wyszedł z druku i jest 
do nabycia w Kurii Statut i Regulamin Z. R. zatwierdzony przez 
J. E. Pasterza Diecezji, w cenie 15 groszy za egzemplorz. 
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li. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PAŃSTWOWE. 

o przesyłkach 

Do 

Pismo okólne 
z dnia 1 grudnia 1937 r. 

listowych władz i urzędów 
Katolickiego. 
(Nr. GB 48-1-7) 

Kościoła 

P. P. Wojewodów, Komisarza Rządu na m. st. Warszawę. 
W związku z ustępem 8 okólnika Nr 3 z dnia 1 O stycznia 

1934 r. o przesyłkach listowych władz, urzędów i instytucyj koś
cielnych (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. t~r 1, poz. 3 z 1934 r.) 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po porozumieniu się z Mini
sterstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Pablicznego zarzą
dza zaniechanie prowadzenia nadal statystyki przesyłek listowych, 
nadawanych przez władze i inslytucje Kościoła Katolickiego jako 
urzędy stanu cywilnego. 

Równocześnie lraci moc obowiązującą zarządzenie z dnia 
27 grudnia 1935 r. Nr GB. 48-96 (Dz. Urz. Min. Spraw Wewn. 
Nr. 40, poz. 233 z 1935 r.). 

(-) Hausner 
Dyrektor Gabinetu Ministra. 

Ili. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynności biskupie 
Jego Ekscelencji Ks. Siskupa Ordynariusza. 

1. W dniach 14 - 17 grudnia 1937 r. Jego Ekscelencja Naj
dostojniejszy Pasterz był w Warszawie na Sesji Plenarnej Najdo
stojniejszego Episkopatu Polski, na której zostały promulgowane 
dekrety Synodu Plenarnego. 

2. W dniu 17 grudnia poświęcił kamień węgielny nowobudu
jącego się gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi, przy 
czym przemawiał. 

3. W dniu 21 grudnia poświęcił nowy gmach Ubezpieczal
ni Społecznej w Łodzi, oraz wygłosił przemówienie. 

4. W dniu 24 grudnia przyjmował życzenia świąteczne od 
alumnów Seminarium, Duchowieństwa i przedstawicieli organizacji 
katolickich. 
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5. Tegoż dnia przyjął Duchowieństwo na wieczerzy wigilijnej. 

6. Tegoż dnia w Katedrze Łódzkiej odprawił uroczystą 
Jutrznię i Pasterkę. 

7. W dniu 25 grudnia, jako w uroczystość Bożego Naro
dzenia wygłosił w Katedrze Łódzkiej kazanie na Sumie. 

8. W dniu 31 grudnia odprawił w Katedrze ł.ódzkiej kon
kluzyjne nieszpory Starego Roku oraz przyjmował życzenia od 
duchowieństwa. 

9. W dniu 1 b. m. złożyli Jego Ekscelencji życzenia nowo
roczne przedstawiciele władz i społeczeństwa m. Łodzi. 

10. W dniu 7 b. m. był Jego Ekscelencja na egzaminie 
w Seminarium Duchownym. 

11. Tegoż dnia był w Seminarium Duchownym na pierwsza
piątkowej adoracji kapłańskiej. 

12. W dniu 9 b. m. poświęcił w Katedrze Łódzkiej nowoza
instalowane urządzenie centralnego ogrzewania. 

13. W dniu 10 b. m. był w Seminarium Duchownym na 
egzaminie. 

14. Tegoż dnia przyjął p. Pollaka, Dyrektora Departamentu 
w Ministerstwie W. R. i O. P. 

Zaproszenie do przedpłaty na drugi tom 
Pisma Św. Starego Testamentu. 

W r. 1937 wyszedł z druku Pięcioksiąg Mojżeszowy, prze
kład z oryginału hebrajskiego. Obszerny komentarz naukowy. Du
ża 8-ka str. 1 O i 864, cena 1 O zł. wraz z przesyłką. W końcu lutego 
b. r. opuści prasę w moim przekładzie i z komentarzem tom 
drug i Pisma Św. obejmujący siedem ksiąg kolejnych, a mia
nowicie: Jozuego, Sędziów, Ruty i 4 księgi Królewskie. Tom bę
dzie miał te same rozmiary, co Pięcioksiąg i tę samą szatę wy
dawniczą. Cena u autora ta sama. 

Zwracam się z serdeczną prośbą o zwrot należności za 
zamówione uprzednio i dostarczone tomy Pisma Św. 

Ks. Józef Kruszyński, Kat. Uniwersytet Lubelski - Lublin . .... 
Rachunek w P. K. O. Ks. Dr. Józef Kruszyński nr 68.180. 



Nr. 1 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 

Komunikat Syndykatu Emigracyjnego. 

Poszukiwani. 

Kalinowska Feliksa, ur. w Dominicienie dn. 24. 8. 191 O. 
Fronczyk Franciszka ur. w Wieleszynie dn. 26. 9. 1902. 
Kozłowska Sabina, ur. w Kromolowicach dn. 20. 5. 1912. 
Kurica Tekla, ur. w Nostasowie dn. 20. 1 O. 1911. 
Nowak Helena, ur. w Duchniku dn. 28. 6. 191 O. 
Jutrosińsko Waleria, ur. w Czersku dn. 10. 5. 1908. 
Kuśnierska Marianna, ur. w Łagiewnikach dn. 18. 4. 1919. 
Balearek Florentyna, ur. w Łagiewnikach dn. 18. 4. 1919. 
Wolna Genowefa, ur. w Cieni dn. 19. 1 O. 1912. 
Chechelska Marianna, ur. w Ciężkowicach w 1908. 
Wolna Helena, ur. w Cieni dn. 2. 4. 1917. 
Kowalska Aleksandra, ur. w Barakach dn. 12. 6. 1914. 
Czarnojanczyk Walentyna, ur. w Kaliszu dn. 24. 1. 1904. 
Dziuba Jadwiga, ur. w Grodzielcu dn. 2. 1 O. 1901. 
Lewkowycz Paweł, ur. w Sadowej dn. 18. 5. 1909. 
Kędzia Marianna, ur. w Gąszcze dn. 24. 10. 1912. 
Kwiecińska Maria, ur. w Młyku dn. 23. 8. 1899. 
Lasota Teresa, ur. w Siemiechowie w 1927. 
Skonicka lub Skotnicka Katarzyna ur. w Dębicach dn. 20. 
Panek Antonina, ur. w Inwałd dn. 7. 11. 1900. 
Helińska Katarzyna, ur. w Kraszewicach dn. 19. 11. 1899. 
Straś Maria ur. w Starkowie w 1912. 
Blach Wictoria, ur. w lsołgży 10. 9. 1905. 
Rotarska Zofia, ur. w Kromołowie dn. 14. 1. 1906. 
Gawrysiak Władysława, ur. w Bruckhausen dn. 18. 6. 1916. 
Zukowska Regina, ur. w Chojnicach dn. 29. 1. 1913. 
Baniewicz Helena, ur. w Pieczeni, dn. 14. 9. 1908. 
Kujawa Józefa, ur. w Scheune (Niemcy) dn. 21. 3. 1918. 
ltkowiak Zofia, ur. w T urewie dn. 21. 3. 1904. 
Kołodziej Bolesława, ur. w Klimontowie dn. 6. 2. 1917. 
Kolerska Konstancja, ur. w Osieku dn. 19. 2. 1907. 
Uchwał Tekla, ur. w Szomolnokhuttai dn. 12. 7. 1902. 
Króliczak Filipina, ur. Zawoj 9. 5. 1907. 
Hermanowska Maria, ur. Mogilno dn. 28. 3. 1903. 
Pasternak Marianna, ur. Brzezia dn. 28. 3. 1918. 

Str. 47 
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Parez Zofia, ur. Zaben w 1906. 
Tobolik Władysława, ur. Oleśnica 2. 1895. 
Wit Leonarda, ur. Zagórze dn. 22. 3. 1904. 
Wołoszyn Maria, ur. Kornice dn. 11. 3. 1913. 
Rader:ka Antonina, ur. Ołobok dn. 6. 6. 191 O. 
Woźnica Pelagia, ur. Zugi dn. 29. 5. 1905. 
Poczesna Stefania, ur. Podli piny dn. 14. 5. 191 O. 
Koska Helena, ur. Zasutowo dn. 13. 5. 1912. 
Tataruch Magdalena, ur. Zalesie dn. 5. 9. 1905. 
Puchała Władysława, ur. Poloty, dn. 13. 11. 1909. 
Duda Genowefa, ur. Sosnowiec dn. 8. 1. 1912. 
Kochańska Irena, ur. Gniezno dn. 4. 5. 1911. 
Dwornik Joanna, ur. Essen-Borbek dn. 9. 8. 1907. 
Kolska Franciszka, ur. Braboszewo dn. 17. 2. 1905. 
Bista Honorata, ur. Piła Koloszecka dn. 13. 1. 1903. 
Soroczyńska Anna, ur. Rakebuty w 1905. 
Dąbek Feliksa, ur. Dąbrowa Górn. dn. 20. 3. 1900. 
Klinik Helena, ur. Doruchów, dn. 4. 4. 1913. 
Flasińska Leokadia, ur. Będzin, dn. 8. 12. 1914. 
Fedorenko Julia, ur. Kastarowce, dn. 6. 6. 1917. 
Janota Emilia, ur. Leśna dn. 22. 3. 1922. 
Sznajcwajn Irena, ur. Niwka dn. 2. 7. 1911. 
Witczak Marianna 
Kapałka lub Kopatka Helena, ur. Hamburg dn. 27. 2. 1913. 
Jackowska Franciszka, ur. Siedmiogród dn. 29. 1. 191 O. 
Cygan Stanisława, ur. Osiek dn. 4. 12. 1905. 
Muszalska Helena, ur. Jaworzno dn. 14. 8. 1905. 
Kupczyk Genowefa, ur. Kucharki dn. 24. 11. 191 O. 

Nr. 1 

Wyżej wymienieni winni zgłosić się jaknajprędzej do biur 
Syndykatu Emigracyjnego, gdyż mogą otrzymać wizy wjazdowe 
do Belgii i wyjechać do swych rodzin. 
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BIBLIOGRAFIA. 

Ks. Dr Zygmunt Pi Ich. Nowa pisownia w świet
le wymowy. Kielce 1937. 

Do różnych utrapień chwili obecnej przybyła nam »nowa 
pisownia« przez Komitet Ortograficzny podana i nakazem w ży
cie wprowadzona, choć społeczność myśląca i pisząca, nie mo
że się z nią pogodzić, krytykuje ją i lekceważy. 

Trud no przyjąć zasady nowatorskie ze względu na ich błę
dne założenia, na kompromisy, które są widoczne, ale nie uza
sadnione, a głównie dlatego, że kłóci się słowo pisane z mówio
nym. T rzebaby stworzyć nowe przepisy, jak czytać pewne wy
razy, a jest ich sporo, by ich sens istotny nie został zatracony. 

Temu zagadnieniu poświęca Ks. Dr Z. Pilch, niezrównany 
pracownik w dziedzinie kaznodziejstwa, swą broszurę. 

Przechodząc kolejno zasadnicze zmiany z całym umiłowa
niem dla języka rodzinnego, autor poddaje je krytyce, której traf
ność i spostrzegawczość przyznać należy. 

Nie brak i silnych orzeczeń, jak »trudno patrzeć na gwoż
dzie bite do trumny z żywym tworem mowy«, »trzeba ją uznać 
za eksperyment, którego na każdym kroku odczuwa się niedogod
ność i bezcelowość« a ostateczny wniosek podaje autor: »znak 
Io nieomylny, że reforma zraniła poczucie językowe Polaków ... .. . 
powinna rychło runąć». 

Piszemy się na to, wyrażając Autorowi wdzięczność za ja
sne i szczere postawienie sprawy, poparte dowodami. 

W . Asz. 

Ks. Józef Winkowski. W głąb wzwyi. Zako
pane 1938. 

Niestrudzony wytrwały apostoł Najświętszej Dziewicy 
wśród młodzieży męskiej szkół średnich, Prezes Związku So
dalicji i Redaktor miesięcznika sodalicyjnego »Pod znakiem Ma
rii« zebrał w jedną całość drukowane artykuły, usystematyzował 
je i ogłosił drukiem. 

Siedemnaście lat żmudnej pracy w nich się odbija, świad
cząc zaszczytnie o trudzie wielkim, umiłowaniu sprawy; i zna
jomości dusz, jakie je cechują. 

Zupełnie zbytecznie Autor w przedmowie tłumaczy się z te
go, że drukiem ogłasza swą pracę, bo 433 jej stronic same za 
siebie mówią, bo dzieło Sodalicji jest żywym organizmem, który 
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stale strawy potrzebuje, bo kierownicy Sodalicji Szkół średnich 
znajdą zebrany materiał dotąd rozrzucony w 17 rocznikach, bo 
dzieła z umiłowania powstałe mają zawsze swoją moc i rację. 

Autor podzielił pracę na 7 części. 

Pierwsza podaje hasła pracy sodalisom. Są one drogowska
zami, mają młodzież zbliżyć do ideału, a zarazem, jak pierw
sze dają w przystępnej formie program życia sodalisów, a już 
ideał dzieci Bożych im zawsze przyświeca. 

Druga część zajmuje się momentami ważkimi w życiu 
szkolnym, uwzględniając święta kościelne, które opromienić mają 
całoroczną pracę a nawet wakacje. 

Część trzecia i czwarta zbliżone są do pierwszej, bo po
ruszają myśli pokrewne, choć Autor niektóre tematy jak »O wyż
szą wartość naszych sodalicji« w formie dłuższego referatu słusz
nie ujmuje. 

W »rzeczach zastanawiających« omawia autor losy dusz 
zbłąkanych, choć od Boga w talenty wyposażonych, porusza bez
skuteczne ataki nauki, władców i polityków bezbożnych na Wiarę 
Świętą, rozprawia się z błędnymi pojęciami wychowania, wska
zując krótko i skutki straszne i straty niepowetowane, będące ich 
następstwem. 

Piąta część pracy podaje sylwetki katolickie dla przykładu 
młodych sodalisów, w których autor najobszerniej opisał życie 
Ks. Adolfa Kolpinga, - apostoła młodzieży. 

Szósta część zajmuje się zagadnieniami z »pedagog i ki so
dalicyjnej«, nie kusząc się ani o całość, ani o systematyczność. 
Autor miał życie młodzieży na uwadze, więc o nim w kilku 
krótkich artykułach mówi, poświęcając więcej miejsca wskazów
kom, ujętym w pytania »Czy umiesz się uczyć« »z krainy 
srebrnego ekranu«. 

Ostatnia część przeznaczona jest na sprawy organizacji so
dalicyjnej. 

Pracę »W głąb i wzwyż« dzięki prostocie i czystości ję
zyka czyta się łatwo, a dzięki potoczności stylu, doskonałym dy
gresjom, cytowaniu źródłowych wiadomości - z zainteresowaniem. 

Moderatorzy i sodalisi powitają ją jako dobrego znajome
go, źródło pożytecznych wiadomości dla siebie i miłego towa
rzysza pracy. Sprawa sodalicyjna 'la tej publikacji zyskała wiele. 

W. Asz. 
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Nowe wydawnictwo Instytutu Różańcowego 
w Toruniu. 

Sir. 51 

»Niech procesje rozbrzmiewają pieśnią gorącą, żywą i mo
cną - wszystkich!«. Takie jest założenie nowowydanego przez 
Instytut Różańcowy śpiewniczka p. t. ,.Śpiewajmy wszyscy ra
zen,", 

»Śpiewajmy wszyscy razem« - to zbiorek najbardziej roz
powszechnionych pieśni procesyjnych, wydany w tym celu, aby 
zapobiec kłopotliwym sytuacjom, kiedy na procesjach, pielgrzym
kach, zjazdach rozpoczynali śpiewać wszyscy, a 3-cią, czy 4-tą 
zwrotkę śpiewało już tylko kilka osób, »bo reszta nie zna słów ... « 

Śpiewniczek zawiera 27 różnych pieśni procesyjnych w tym 
8 hymnów różnych Stowarzyszeń katolickich. Cena wykalkulowa
na 1 O gr. za egzemplarz, ma to na względzie, aby śpiewniczek 
dostępny był dla każdego, a nawet, aby można było go większe
mi ilościami doraźnie zamawiać na pielgrzymki, zjazdy, kongresy ... 

I ten wzgląd brany był pod uwagę, aby dzieciom szkolnym, 
do nauki pieśni religijnych, udostępnić tani śpiewniczek pieśni 
procesyjnych. 

Ukazanie się »Śpiewajmy wszyscy razem« wpłynie niewąt
pliwie dodatnio, że wspólny potężny śpiew wiernych zatryumfuje 
na procesjach, pielgrzymkach, zjazdach. 

OD REDAKCJI. 

Do ninierszego numeru »Wiadomości« dołączamy spis rzeczy 
za 1937 rok, który może być oprawiony na początku rocznika. 
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Zakład Malarsko Dekoracyjny 
i pracownia artystycznych robót kościelnych 

Malarstwo 
ścienne i stalugowe 

Witraże 
projekty 

R z e ź b a 
kościelna 

Ikonografia 
Renowacje 
Konserwacje 
P o r a d y 

W lalach 1936-37 wyko
nano: polichromie w Burze
ninie, Godynicach, Sokółce 
i Łodzi (kościół Opatrz. Bo
żej). Renowacje obrazów 
ołtarzowych w Ozorkowie 
i Godynicach. - Projekty 
sztandarów dla oddz. K. 
S. M. ż. w Retkini, Łódź 
»Jutrzenka« oraz dla K.S. 
Kob. przy par. św. Anny 
w Łodzi i wiele in. robót. 
Wszystkie roboty wykonuje 
się solidnie pod osobistym 
i fachowym nadzorem. 

Architektura 
wnętrz kościelnych 

Dekoracje 
teatralne 

H a f t 
projekty 

Grafika 
Projekty 
Kierownictwo 
Wykonanie 

artysta malarz dekorator Chwalisław Zieliński 
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