
2. Liga Świętości Kapłańskiej 
 

 

 Liga Świętości Kapłańskiej jest stowarzyszeniem kapłanów zarówno diecezjalnych, 

jak i zakonnych, którzy pragnąc spełnić życzenie Serca Jezusowego, wspomagają się 

nawzajem w dążeniu do świętości i dokładają starań, aby wszystkich kapłanów do świętości 

doprowadzić. 

 

 Cele szczegółowe Ligi zawierają się w trzech życzeniach Pana Jezusa: 

 

1) „Ut sint unum” (Jan 17, 22) jednością celu, serca i działania. 

2) „Ut sint ei ipsi sanctiticati in veritate” (Jan 17, 19) przez ustawiczny wysiłek, aby 

wytrwać w Jezusie Chrystusie i Jego miłości. 

3) „Quaesivi qui me consolaretur” (Ps. 68, 21) – wynagrodzić Jezusowi zniewagi i 

opuszczenie, jakich doznaje w Eucharystii nieraz nawet od samych kapłanów. 

 

Warunki przyjęcia.  

 

1. Zewnętrzne: 

1) Zaofiarowanie się Sercu Jezusowemu według formuły przepisanej dla członków 

Ligi; zaofiarowanie się dwojakie – a) zasadnicze, przez które członek świeżo 

przyjęty oddaje swe uczynki Najświętszemu Sercu Jezusowemu na pożytek całego 

Kościoła, b) codziennie, przez które członek już przyjęty odnawia i utwierdza swe 

pierwsze zaofiarowanie, a przez to samo swą łączność z Ligą. 

2) Odprawianie Mszy św. w intencji Ligi. 

2. Wewnętrzne: stan łaski uświęcającej. Nie można wstąpić do Ligi Świętości, jeśli się 

nie ma łaski uświęcającej w duszy. Kapłan, który został przyjęty do Ligi, a mimo to 

utracił łaskę uświęcającą, już tym samym przestaje być członkiem Ligi. Odzyskuje 

swoje prawa członkowskie z chwilą, gdy odzyskuje łaskę uświęcającą. Oczywiście 

zarówno wykluczenie z Ligi, jak i powrót do niej dokonuje się w sumieniu i tylko 

Bogu jest wiadome. Członek na nowo włączony powinien odprawić Mszę św. w 

intencji Ligi i znowu zaofiarować się na zawsze Sercu Jezusowemu. 

 

Przywileje. 

 

1. Możność odprawiania prywatnie w pierwszy piątek miesiąca wotywy o Najświętszym 

Sercu Jezusowym, na tych samych warunkach, co uroczysta; 

2. Antycypowanie Matutinum i Laudes od południa;  

3. Możność korzystania z odpustów przysługujących apostolstwu Modlitwy, albowiem 

członek Ligi jest zarazem członkiem Apostolstwa Modlitwy. 

 

Z historii Ligi.  

 Liga Świętości zawiązała się dnia 1 lipca 1901 w Amiens (płn. Francja). Jej 

założycielem i pierwszym dyrektorem był O. Alojzy Feyerstein TJ (+1911). Przed wojną 

Liga liczyła 15 000 członków. Do Ligi należeli papieże: Pius X, Benedykt XV i Pius XI. 

Do Polski wiadomość o Lidze dotarła w roku 1910. Jej pierwszym dyrektorem krajowym 

był O. Kazimierz Smoroński CSSR (zamordowany w 1942 w Oświęcimiu). Dzięki 

własnemu organowi „Homo Dei” w Tuchowie, liczba członków wśród polskiego 

duchowieństwa szybko rosła i osiągnęła w roku 1939 liczbę 2 500. Obecnie dyrektorem 

krajowym jest O. Marian Pirożyński CSSR (Wrocław 9, ul. W. Szymanowskiego 10), do 



którego należy się zgłaszać z prośbą o przyjęcie do Ligi. Opłat obowiązkowych nie ma 

jednak zaleca się przesłać jakąś drobną ofiarę na koszty korespondencyjne i na 

prenumeratę Biuletynu, wydawanego przez Zarząd Główny (konto PKO: VIII-533). 

 

- o - 

 

 Stowarzyszenie powyższe, obok Unii Apostolskiej Kapłanów, kanonicznie 

erygowanej w Naszej diecezji polecam gorąco uwadze moich Kapłanów, gdyż jedno i drugie 

ma te same zasadnicze cele ascetyczne i zmierzają do pozyskania wszystkich kapłanów 

polskich dla dzieła osobistego poświecenia się Sercu Jezusowemu. 

 

 Drodzy Bracia, wybierajcie jedno lub drugie Stowarzyszenie, zapisujcie się na 

członków, aby nikogo z Was nie zabrakło w szeregach czcicieli gorliwych Boskiego Serca 

Jezusowego, usilnie i wytrwale zdążających do osiągnięcia prawdziwej świętości kapłańskiej. 

 

+ IGNACY ŚWIRSKI bp. 
Siedlce, 30 kwietnia 1948 r. 

 

  

 

 

 

 

 
 


