
78. 

R o z p o r z ą d z e n i e 

w sprawie noszenia stroju duchownego przez 

Duchownych 
 

 

1. Jest wolą Kościoła katolickiego, niejednokrotnie mocno przypominaną i akceptowaną, 

by duchowni nosili tonsurę i używali zawsze ubioru, z ich stanem związanego. 

 

Postanowienia prawa kanonicznego w tej sprawie są zawarte w kanonie 130 C.J.C. 

oraz w specjalnych zarządzeniach Kongregacji, zwłaszcza w dekrecie Św. 

Kongregacji Soboru z 28 lipca 1931 r. (ob. wyżej str. 179. 

 

Te słuszne wymagania Kościoła były przestrzegane przez nasze duchowieństwo dość 

ściśle, w ostatnich jednak latach zaczęło się wkradać w tej dziedzinie pewne 

rozluźnienie, które tu i ówdzie nawet w zakonach występuje. 

 

Zamienienie stroju kapłańskiego na ubranie świeckie nie tylko sprzeciwia się 

przepisom kościelnym, ale łączy się i z pewnymi niebezpieczeństwami dla życia 

wewnętrznego kapłanów, a nawet dla ich zewnętrznego postępowania i zachowania, 

gdyż łatwo powodować może pragnienie poszukiwania zewnętrznej swobody. Wierni 

nasi są przyzwyczajeni widzieć kapłana ubranego w sutannę i bardzo się dziwią, a na 

pewno i gorszą, jeżeli kapłan tę szatę zdejmuje, jak gdyby poszukując mniejszego  

skrępowania. Przywdziewanie ubrania świeckiego nie jest zresztą podyktowane jakąś 

potrzebą, a tym więcej koniecznością, nikt bowiem nie narzuca nam tego i z całą 

pewnością nigdzie kapłana nie spotka najmniejsza przykrość z tego tylko tytułu, że 

jest ubrany w sutannę. Gdyby jednak komuś taka przykrość zdarzyła się nawet, to 

chętnie ją przyjąć powinien ze świadomością, że ubiór duchowny jest także 

zewnętrznym wyznaniem naszego powołania kapłańskiego. To jednak nie zachodzi, 

przykrości takie nie mają u nas wcale miejsca. 

 

2. Przypominając te przepisy i postanowienia prawa kanonicznego, zarządzamy,  

by wszyscy duchowni, mający niższe i wyższe święcenia, stale ubrani byli w ubiór, 

odpowiadający przepisom kanonicznym i zarządzeniom diecezjalnym, tak w kościele, 

jak w swym domu i poza plebanią, jak również poza własną swą parafią, lub 

miejscowością swego zamieszkania. 

 

3. Nie należy nigdy dopuszczać do odprawiania Mszy świętej lub spełniania innych 

czynności liturgicznych tych kapłanów, którzy nie są ubrani w sutannę, jak tego 

wymaga przepis kanonu 811. Dotyczy to również i księży kapelanów wojskowych. 

Księża proboszczowie, rządcy kościołów i kapelani kaplic zakonnych obowiązani  

są dopilnować przestrzegania tego postanowienia kodeksu. 

 

4. Również podczas wakacji, w miejscach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, księża 

proboszczowie, rektorzy kościołów i kapelani kaplic pod osobistą odpowiedzialnością 

mają nie dopuszczać odprawiania Mszy świętej tych kapłanów, którzy nie noszą stale 

ubioru przepisanego dla osób duchownych. 

 

5. Księża dziekani oraz proboszczowie miejsc wypoczynkowych, mają obowiązek 

powiadomienia właściwej Kurii Diecezjalnej  o wypadkach nienoszenia ubioru 



kapłańskiego. Duchowni, uchybiający temu obowiązkowi będą upominani, a w razie 

bezskuteczności upomnienia suspendowani (kan. 2379) i pozbawieni urzędu  

lub beneficjum wskutek milczącego zrzeczenia się (kan. 188 n. 7). 

 

6. Duchowni wszystkich stopni mają obowiązek noszenia tonsury. Ten nakaz prawa 

kanonicznego, wyraźnie wymieniony w kanonie 136, ma być zachowany  

pod sankcjami, przewidzianymi w kanonie 2379. 

 

Niniejsze rozporządzenie, uchwalone przez Biskupów Polskich na konferencji  

w dniu 12 lutego 1958 r. , ogłaszam jako obowiązujące w podległej mej jurysdykcji 

diecezji. 

 

 

 

SIEDLCE, dnia 2 maja 1958 r.      L. dz. 1220/58 

 

 

+ Ignacy Świrski bp 

 

  

 

 

 

 

 
 


