
79. 

R o z p o r z ą d z e n i e 

w sprawie urlopów i przebywania Duchowieństwa 

w miejscowościach kuracyjnych i wypoczynkowych 
 

 

 Na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz okólnika Świętej 

Kongregacji Soboru z dnia 1 lipca 1926 roku, w sprawie urlopów i przebywania do osób 

duchownych w miejscowościach kuracyjnych i wypoczynkowych, Episkopat Polski zarządza, 

co następuje: 

 

1. Do miejscowości kuracyjnych udawać się mogą tylko ci duchowni, którym zdaniem 

lekarza pobyt w tym kurorcie jest dla leczenia potrzebny. Wyjazdy do miejscowości 

wypoczynkowych, ściągających duże ilości ludzi, powinny być ograniczone  

do wypadków istotnej konieczności i potrzeby. Nie jest bowiem wskazanym,  

by duchowni swe urlopy w tych, zazwyczaj drogich, miejscowościach spędzali. 

 

2. Księża, mający zamiar korzystać z urlopu, powinni uprzednio wnieść podanie  

do Kurii Biskupiej, wyraźnie wskazując ścisłe daty wyjazdu i przyjazdu,  

oraz oznaczając miejscowość, do której zamierzają się udać, a także domy,  

lub hospicja, gdzie mają zamiar mieszkać podczas urlopu. 

 

3. Księża proboszczowie i rządcy kościołów na czas trwania swego urlopu powinni mieć 

kapłana zastępcę w parafii o kościele, o którego, w myśl kan. 465 § 4, sami się starają 

komunikując Kurii nazwisko swego zastępcy, który otrzymuje odpowiednie 

uprawnienia od władzy duchownej. 

 

4. Księża wikariusze oraz katecheci, zatrudnieni oprócz szkoły w pracy parafialnej,  

lub związani w jakiś sposób z parafią, lub kościołem, obowiązani są dołączyć  

do pisma o urlop, także i wniosek księdza proboszcza. 

 

5. W miejscowościach kuracyjnych i wypoczynkowych wolno jest księżom, lub innym 

duchownym, zamieszkiwać tylko w hospicjach, dla duchowieństwa przeznaczonych, 

lub w domach zakonnych, czy też plebaniach, a w braku tego rodzaju pomieszczeń,  

w domach odpowiadających w pełni ich duchownemu powołaniu. 

 

6. Po przybyciu do miejscowości kuracyjnej, lub wypoczynkowej, księża urlopowani 

przedstawiają się w miejscowej Kurii, lub u dziekana, albo u proboszcza w zależności 

od tego, który z tych urzędów w danym osiedlu się znajduje. Należy okazać  

swe dokumenty kościelne. 

 

7. Podczas urlopu nie można opuszczać dla jakiegokolwiek powodu odprawiania  

Mszy świętej, oraz praktykowania innych ćwiczeń pobożności kapłańskiej. 

 

8. Przestrzegać należy przepisy co do stałego noszenia ubioru duchownego, unikania 

nieodpowiednich rozrywek, nawiedzania widowisk, teatrów i kinematografów. 

 

9. Po powrocie z urlopu, należy zaraz powiadomić Kurię Biskupią o dacie ponownego 

objęcia swych obowiązków.  

 



10. Według wymagań okólnika Św. Kongregacji, Kuria Biskupia ma obowiązek 

komunikowania imienia i nazwiska księdza, udającego się na urlop. Kurii tej diecezji, 

gdzie znajduje się miejsce pobytu kapłana, korzystającego z urlopu. 

 

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. 1221/58 

 

 

+ Ignacy Świrski bp 

 

  

 

 

 

 

 
 


