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PRAWOSŁAWNI W WIERZE, KATOLICCY W MIŁOŚCI. 
WSPÓŁCZESNA KONDYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

GREKOKATOLICYZMU NA BIAŁORUSI I W POLSCE

Tomasz Szyszlak, doktor nauk, Instytut Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytet Wrocławski

 Kojarzeni przede wszystkim z Ukrainą grekokatolicy, a więc chrześcijanie 
rytu bizantyjskiego, którzy uznają prymat papieża, są tak naprawdę o wiele 
bardziej rozprzestrzenieni geografi cznie. Można ich spotkać w całej Europie 
Środkowej — na pograniczu pomiędzy tradycyjnie katolicką (i protestancką) 
zachodnią częścią kontynentu, a także wschodnią, związaną z chrześcijańską 
ortodoksją. Jednak biorąc pod uwagę całość życia religijnego w regionie, 
to trzeba zauważyć, że w każdym państwie poza wspomnianą Ukrainą, 
prawosławni w wierze i katoliccy w miłości, jak sami często o sobie 
mówią, mają marginalne znaczenie. Celem niniejszego rozdziału jest próba 
charakterystyki współczesnej kondycji grekokatolicyzmu i omówienie 
perspektyw jego rozwoju w dwóch krajach — na Białorusi i w Polsce.

Bez zbędnego zagłębiania się w dzieje grekokatolicyzmu trzeba 
wspomnieć o kilku faktach historycznych, mających wpływ na dzisiejszą 
sytuację Kościoła. Otóż grekokatolicy na Białorusi i w Polsce, podobnie 
jak wierni Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, są spadkobiercami 
unii brzeskiej z 1596 r., kiedy to znaczna część hierarchów prawosławnych 
z terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów uznała zwierzchnictwo 
biskupa rzymskiego. W wyniku rozbiorów Polski wspólnoty katolickie 
rytu wschodniego znalazły się w granicach dwóch państw prowadzących 
odmienną politykę wobec grekokatolików: W 1839 r. zlikwidowano unię 
kościelną w całym Cesarstwie Rosyjskim za wyjątkiem Chełmszczyzny, 
gdzie uczyniono to w 1875 r. Tymczasem w Austrii Kościół grekokatolicki 
rozwijał się praktycznie bez przeszkód ze strony ofi cjalnych organów władzy.

Po raz pierwszy grekokatolicyzm na ziemiach białoruskich zaczął się 
odradzać w okresie międzywojennym, po blisko stuleciu od likwidacji. 
W tym czasie starły się dwie koncepcje złączenia prawosławnych z polskich 
kresów wschodnich z Kościołem katolickim: grekokatolickiego metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego ze Lwowa oraz rzymskokatolickiego ordynariusza 
podlaskiego, bp. Henryka Przeździeckiego. Pierwsza z nich mówiła o 
prowadzeniu działalności misyjnej wśród mieszkańców Wołynia i Polesia w 
obrządku bizantyjsko-ukraińskim, tożsamym z tym, który istniał w Galicji. 
Podjęto nawet próby reaktywowania dawnych diecezji unickich w Chełmie 
i Łucku oraz rozciągnięcia jurysdykcji nad grekokatolikami poza obszar 
metropolii lwowskiej, które zakończyły się niepowodzeniem. 

Zwolennicy drugiej koncepcji opowiadali się za konstruowaniem nowego 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, który praktycznie niczym nie miał się 
różnić od rytu prawosławnego, za wyjątkiem wspominania Ojca Świętego w 
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czasie liturgii oraz fi lioque w wyznaniu wiary. Za przyjęciem czystego obrządku 
wschodniego przemawiała chęć odsunięcia od pracy misyjnej grekokatolików 
z Galicji, a także to, że w odróżnieniu od rytu bizantyjsko-ukraińskiego, był on 
pozbawiony naleciałości łacińskich, co też mogłoby utrudniać pozyskiwanie 
nowych wiernych. Z tych samych względów językiem liturgicznym miał być 
język cerkiewnosłowiański, co miało zapobiec ewentualnym waśniom na 
tle narodowościowym, a przede wszystkim ukrainizacji. Nie przewidywano 
tworzenia hierarchii duchownej dla nowego rytu, a jedynie inkardynowanie 
księży neounickich do diecezji rzymskokatolickich i powierzanie 
im obowiązków duszpasterskich w parafi ach mieszanych przy boku 
proboszczów łacińskich 1 . Wkrótce Stolica Apostolska powierzyła hierarchom 
rzymskokatolickim jurysdykcję nad wiernymi obrządku wschodniego w 
diecezjach, na terenie których nie było biskupów unickich, nakładając na nich 
tym samym obowiązek zaspokojenia potrzeb neounitów.

Pierwsza parafi a neounicka powstała w 1924 r. we wsi Hola w powiecie 
włodawskim. W 1931 r. Watykan wyznaczył wizytatora apostolskiego dla 
wiernych obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w osobie bp. Mikołaja 
Czarneckiego, grekokatolika z Galicji, który od 1926 r. uczestniczył w akcji 
misyjnej na Wołyniu. W 1932 r. parafi i neounickich w ówczesnych granicach 
Polski było 32, a dwa lata później — w szczytowym okresie odrodzenia 
grekokatolicyzmu — było ich 45 z 59 duchownymi. Liczba wiernych jest 
trudna do ustalenia, gdyż w tym czasie panowała pewna płynność między 
wspólnotami prawosławnymi i neounickimi, jednak nigdy nie przekroczyła 
wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Na obszarze dzisiejszej 
Białorusi skupili się oni w zaledwie 18 parafi ach, w tym 11 zlokalizowanych 
w diecezji pińskiej i 7 w granicach archidiecezji wileńskiej 2 .

Ważną cezurą w rozwoju grekokatolicyzmu na Białorusi był wrzesień 
1939 r., kiedy to Szeptycki utworzył białoruski egzarchat z bp. Czarneckim 
w charakterze tymczasowego egzarchy, do czasu powołania na ten urząd ks. 
Antoniego Niemancewicza we wrześniu 1940 r. Rok później, w listopadzie 
1941 r. papież Pius XII zatwierdził Niemancewicza jako administratora 
apostolskiego dla wiernych obrządku wschodniego na ziemiach białoruskich. 
Do tego czasu na podległym mu obszarze dotrwały jedynie trzy parafi e 
neounickie. Rok później Niemancewicz został aresztowany przez Niemców i 
zginął w mińskim więzieniu 3 .

Po włączeniu ziem Zachodniej Białorusi do ZSRR Kościół grekokatolicki 
uległ likwidacji, jego wierni w większości przypadków wrócili na łono 
Patriarchatu Moskiewskiego, ale związki Białorusinów z Rzymem przetrwały 
na emigracji. Namiestnikiem grekokatolików został ks. Lew Garoszka, który 
stał również na czele białoruskiej misji katolickiej początkowo we Francji, 
a potem w Londynie, dokąd przeniesiono siedzibę wizytatury apostolskiej.

Drugie odrodzenie grekokatolicyzmu na Białorusi związane jest z 
restytucją Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego na sąsiedniej Ukrainie. 
Pod koniec lat 80. XX w. część Białorusinów, głównie inteligencji, zaczęła 
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dostrzegać doniosłą rolę katolicyzmu rytu bizantyjsko-ukraińskiego w 
przebudzeniu narodowym u południowych sąsiadów, współcześnie, jak i w 
przeszłości. Środowiska te nie do końca zdawały sobie sprawę z zależności 
tego Kościoła od Stolicy Apostolskiej. Chcieli jednak, aby dzięki swojemu 
wschodniemu charakterowi i białoruskiemu językowi w liturgii, wspólnota 
grekokatolicka stała się bastionem dla odrodzenie narodowego w republice, 
która chyba najbardziej spośród podmiotów Związku Radzieckiego została 
poddana procesom rusyfi kacji i sowietyzacji. 

Opiekę nad utworzoną we wrześniu 1990 r. pierwszą parafi ą 
grekokatolicką w Mińsku oraz jej duszpasterzem ks. Janem Matusewiczem 
objął abp Wołodymyr Sterniuk ze Lwowa oraz biskupi z Iwanofrankowska: 
Sofron Dmyterko i Sofron Mudryj. W czerwcu 1991 r. Matusewicz 
został inkardynowany z rzymskokatolickiej diecezji grodzieńskiej do 
grekokatolickiej diecezji iwanofrankowskiej, czasowo, do momentu 
uregulowania statusu wspólnot grekokatolickich na Białorusi przez Stolicę 
Apostolską. Rok później Dmyterko wyznaczył ks. Jana Matusewicza na 
urząd dziekana Kościoła grekokatolickiego na Białorusi, również do chwili 
uregulowania statusu tejże jurysdykcji 4 . Matusewicz sprawował funkcję 
dziekana do swojej śmierci w 1998 r. Obecnie wspólnoty grekokatolickie 
na Białorusi podzielone są na dwa dekanaty (protoprezbiteraty): wschodni 
pw. św. Jozafata Kuncewicza z siedzibą w Witebsku (dziekan: ks. Zmicier 
Gryszan) oraz centralno-zachodni pw. bł. Mikołaja Czarneckiego z siedzibą 
w Mińsku (dziekan: ks. Jauhien Usoszyn) 5 .

Jesienią 1993 Kongregacja Kościołów Wschodnich wyznaczyła na 
swojego delegata ds. grekokatolików na Białorusi ks. dr. Jana Sergiusza 
Gajka MIC, wykładowcę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Już kilka 
miesięcy później Jan Paweł II wyznaczył Gajka na wizytatora apostolskiego 
ad nutum Sanctae Sedis dla grekokatolików Białorusi. W 1996 r. otrzymał 
on godność archimandryty z rąk grekokatolickiego metropolity przemysko-
warszawskiego abp. Jana Martyniaka. Zimą 2003 r. podczas audiencji 
papieskiej hierarchów katolickich z Białorusi ad limina Apostolorum Jan 
Paweł II podarował ks. Gajkowi krzyż biskupi, zaś w 2004 r. zwierzchnik 
Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego kard. Lubomyr Huzar zezwolił 
archimandrycie na noszenie panagii oraz nadał liturgiczny przywilej na 
błogosławienie wiernych dwoma i trzema krzyżami. Jan Sergiusz Gajek jest 
na chwilę obecną jedynym w Kościele katolickim archimandrytą omofornym, 
a więc upoważnionym do noszenia szat liturgicznym zarezerwowanych dla 
biskupów.

Pytanie o przyszłość grekokatolików na prawosławnej Białorusi wydaje 
się złożone. Dla mnie osobiście najbardziej prawdopodobne w najbliższej 
przyszłości wydaje się zastosowanie na Białorusi «modelu rosyjskiego» 
organizacji Kościoła grekokatolickiego. Jak wiadomo w styczniu 2005 r. 
nowosybirski biskup rzymskokatolicki Joseph Werth został przez Stolicę 
Apostolską mianowany ordynariuszem dla wszystkich grekokatolików na 
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terenie Rosji, zarówno rytu bizantyjsko-rosyjskiego 6 , jak i bizantyjsko-
ukraińskiego. Dlaczego wybór Kurii Rzymskiej padł na Wertha, a nie 
abp. Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy, obecnego metropolitę mińsko-
mohylewskiego na Białorusi? Otóż właśnie na Syberii żyje znaczna część 
grekokatolików, prawie wyłącznie Ukraińców. Ze względu na fakt, że 
w warunkach białoruskich wspólnoty grekokatolickie rozmieszczone 
są dość równomiernie na terenie całego kraju trudno wskazać tego 
hierarchę rzymskokatolickiego, który mógłby pełnić funkcję ordynariusza 
dla grekokatolików. Zatem najprawdopodobniej byłby to metropolita 
Kondrusiewicz.

Czy takie rozwiązanie zadowoliłoby białoruskich grekokatolików? 
Obawiam się, że na pewno nie. Otóż Stolica Apostolska nie potwierdza w 
«Annuario Pontifi cio» istnienia egzarchatu dla Białorusinów w unii z Rzymem, 
który we wrześniu 1939 r. utworzył metropolita Andrzej Szeptycki ze Lwowa. 
Trzeba jednak pamiętać, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów 
prawa kanonicznego: Terytorium Kościoła, którym rządzi Patriarcha, 
rozciąga się na te regiony, w których zachowywany jest ryt właściwy dla 
tego Kościoła, a Patriarcha ma zgodnie z prawem nabyte uprawnienie 
do erygowania prowincji, eparchii i egzarchatów (kan. 146, § 1 Kodeksu 
Kanonów Kościołów Wschodnich). W związku z powyższym uznanie 
egzarchatu oznaczałoby potwierdzenie przynależności białoruskich wspólnot 
katolickich rytu wschodniego do Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, 
natomiast sam egzarchat miałby rangę egzarchatu arcybiskupiego, nie zaś 
egzarchatu apostolskiego, jak ma to miejsce choćby we Francji, w Niemczech i 
Skandynawii, czy też w Wielkiej Brytanii. Rytem liturgicznym obowiązującym 
w Kościele byłby zatem obrządek bizantyjsko-ukraiński.

W tym kontekście należy zadać również pytanie o Ukraińców w 
parafi ach grekokatolickich na Białorusi. Zgodnie z opracowanymi danymi 
pochodzącymi ze spisu powszechnego z 2009 r. Ukraińcy byli na Białorusi 
trzecią mniejszością narodową, po Rosjanach i Polakach, licząc 158,7 tys. 
osób. Nie posiadamy takich informacji, ale z powodzeniem na nich tylko 
mogłaby opierać się struktura wiernych 14 zarejestrowanych na Białorusi 
grekokatolickich organizacji religijnych.

Ponadto przyjęcie «modelu rosyjskiego» nie byłoby niczym nowym 
w dziejach Kościoła katolickiego i zjednoczonych z nim wspólnot 
wschodniochrześcijańskich. Mogłoby przywoływać na myśl próby powołania 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounickiego), z czym mieliśmy do 
czynienia w okresie międzywojennym. Wówczas to nie zdecydowano się 
na powierzenie opieki nad neounitami Ukraińcom, co też było zrozumiałe 
biorąc po uwagę politykę etniczną II Rzeczypospolitej, i niebezpieczne dla 
białoruskiego etnosu.

W przypadku zastosowania «modelu rosyjskiego» można byłoby się 
spodziewać artykulacji obaw przed prozelityzmem i polonizacją. Wszak 
najwyższe stanowiska w białoruskim Kościele katolickim zajmują etniczni 
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Polacy, choć Kościół jako instytucja w przeciągu dwóch dekad niezależnej 
państwowości i odrodzenia religijności, stracił swój polski czy też 
polskojęzyczny charakter, stając się wspólnotą narodową.

Jeżeli chodzi o Polskę to do 1945 r. losy miejscowych grekokatolików były 
nierozerwalnie związane z dziejami Kościoła unickiego w przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej, a następnie z losami Kościoła grekokatolickiego w 
zaborze austriackim. Wystarczy wspomnieć, że Przemyśl jest współcześnie 
siedzibą najstarszej diecezji grekokatolickiej, nie licząc Kijowa, uznającej 
zwierzchność w kwestiach rytu arcybiskupa większego kijowsko-halickiego.

Po zakończeniu II wojny światowej należąca do metropolii lwowskiej 
diecezja przemyska została przedzielona polsko-radziecką granicą 
państwową. Jeszcze w grudniu 1946 r. Stolica Apostolska mianowała 
specjalnego delegata dla katolików obrządków wschodnich w osobie 
prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, a po jego śmierci w 1948 r. został 
nim kard. Stefan Wyszyński. Na mocy otrzymanych od papieża Piusa XII 
uprawnień wiosną 1947 r. Hlond wyznaczył wikariuszy generalnych dla 
diecezji przemyskiej (ks. Bazyli Hrynyk) i Administracji Apostolskiej 
Łemkowszczyzny (ks. Andrzej Złupko). W wyniku akcji Wisła duchownych 
tych przesiedlono, a tytułów wikariuszy generalnych nie odnowiono. Hrynyk 
z czasem został wyznaczony przez prymasa Wyszyńskiego na stanowisko 
referenta ds. obrządku bizantyjskiego. Duchowni grekokatoliccy pracowali 
w tym czasie w parafi ach łacińskich, w większości jako birytualiści, 
choć ofi cjalnie obowiązywał wówczas zakaz odprawiania nabożeństw w 
obrządkach innych, aniżeli rzymski 7 . 

Jednym z efektów odwilży popaździernikowej było uznanie legalnej 
działalności rytu bizantyjsko-ukraińskiego wewnątrz struktur Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce, bez prawa posiadania własnej hierarchii 
duchownej. Z tego prawa miały zostać wyłączone ziemie Polski południowo-
wschodniej, a więc tereny, skąd pochodzili grekokatolicy. Na wniosek 
ks. Hrynyka Wyszyński erygował kilkadziesiąt placówek i ośrodków 
duszpasterskich, przede wszystkim przy parafi ach łacińskich. W 1964 r. 
Stolica Apostolska mianowała kard. Stefana Wyszyńskiego ordynariuszem 
dla wiernych obrządków wschodnich, a więc bizantyjsko-ukraińskiego, 
bizantyjsko-słowiańskiego (tzw. neounickiego) i ormiańskiego, którzy byli 
pozbawieni własnej struktury kościelnej. Wyszyński wyznaczył wówczas 
na swojego wikariusza generalnego dla wiernych tego pierwszego obrządku 
ks. Bazylego Hrynyka. Pięć lat później, w 1969 r. Hrynyk objął ponadto 
obowiązki proboszcza parafi i katedralnej w Przemyślu, które wykonywał 
przed akcją Wisła. Po śmierci ks. Hrynyka w 1977 r. nowym wikariuszem 
generalnym został ks. Stefan Dziubina, który wypełniał urząd aż do czasu 
śmierci kard. Wyszyńskiego w 1981 r. 8 

Następca Wyszyńskiego kard. Józefa Glempa, który od sierpnia 1981 r. 
pełnił również urząd ordynariusza dla wiernych obrządków wschodnich, 
zdecydował wkrótce o powołaniu dwóch wikariuszy generalnych, dla Polski 
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północnej (o. Jozafat Romanyk OSBM) i dla Polski południowej (ks. Jan 
Martyniak) 9 .

W połowie maja 1989 r. Sejm przyjął ustawę o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w PRL, która już w pierwszym artykule gwarantowała 
równość wszystkich jego obrządków. Dokument ten umożliwił stopniową 
odbudowę struktur hierarchicznych Kościoła grekokatolickiego w Polsce. 
Kilka miesięcy później, w połowie lipca 1989 r. papież Jan Paweł II 
wyznaczył ks. Jana Martyniaka na ordynariusza tytularnego Vardimissa z 
przeznaczeniem na biskupa pomocniczego dla grekokatolików kard. Józefa 
Glempa jako ordynariusza dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce.

Na początku 1991 r. Stolica Apostolska ofi cjalnie odtworzyła struktury 
Kościoła grekokatolickiego w Polsce i na Ukrainie, dostosowując granice 
diecezji do przebiegu granicy polsko-radzieckiej. Cały obszar Polski 
objęła diecezja przemyska, podporządkowana bezpośrednio władzy 
zwierzchniej Rzymu, zaś jej ordynariuszem został bp Jan Martyniak 10 . 
Bullą Totus tuus Poloniae Populus z 25.03.1992 r. Jan Paweł II zdecydował 
o podporządkowaniu grekokatolickiej diecezji przemyskiej łacińskiej 
metropolii warszawskiej i jej metropolicie kard. Józefowi Glempowi. Taka 
sytuacja spotkała się z krytyką społeczności grekokatolickiej w Polsce i poza 
jej granicami, dlatego też z dniem 19 VI 1993 r. powrócono do status quo 
ante. 

W czerwcu 1996 r. papież Jan Paweł II zdecydował o reorganizacji diecezji 
przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, poprzez podniesienie jej 
do rangi archidiecezji przemysko-warszawskiej, a także wydzielenie z jej 
granic nowej diecezji wrocławsko-gdańskiej. Obie jednostki administracji 
kościelnej weszły w skład metropolii przemysko-warszawskiej obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego, a do godności metropolity wyniesiony został 
dotychczasowy ordynariusz przemyski, bp Jan Martyniak. Otrzymał on 
od papieża paliusz — widzialny znak łączności ze Stolicą Apostolską, 
który zgodnie z kan. 156 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich 
przysługuje wyłącznie metropolitom Kościołów metropolitarnych sui 
iuris, a za taki nie jest uznawana metropolia przemysko-warszawska 11 . 
Na ordynariusza wrocławsko-gdańskiego Stolica Apostolska wyznaczyła 
ks. Teodora Majkowicza, dotychczasowego wikariusza generalnego 
grekokatolickiej diecezji przemyskiej.

Z powyższej tabeli wynika, że władze kościelne oceniają liczbę 
grekokatolików w Polsce na 55 tys. wiernych. Tymczasem podczas spisu 
powszechnego z 2011 r. narodowość ukraińską zadeklarowało 49 tys. polskich 
obywateli, z czego 27 tys. podało ją jako jedyną, a 20 tys. jako występującą 
wspólnie z narodowością polską. W tym kontekście chciałbym przywołać 
starsze dane liczbowe: spis powszechny z 2002 r. wykazał 31 tys. obywateli 
polskich narodowości ukraińskiej w naszym kraju, zaś «Annuario Pontifi cio» 
z 2003 r. podawał, że rok wcześniej w archidiecezji przemysko-warszawskiej 
było 32 tys. wiernych, zaś w diecezji wrocławsko-gdańskiej — 53 tys., 
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łącznie zatem miało być w Polsce 85 tys. grekokatolików. Porównując dane 
sprzed dekady należy zatem zauważyć, że katolików obrządku bizantyjsko-
ukraińskiej miało być blisko trzy razy więcej, aniżeli Ukraińców. Wydaje się 
zatem, że dane współczesne, i kościelne, i Głównego Urzędu Statystycznego 
są bardziej zgodne ze stanem faktycznym. 

Grekokatolicy w Polsce zadają sobie pytanie o przyszłość własnej konfesji, 
a przykładem na to jest sonda, która została zainicjowana w styczniu 2009 r. 
na stronie internetowej grekokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej. 
Wówczas to internautom zadano pytanie: Czy Kościół grekokatolicki w Polsce 
powinien zacząć używać języka polskiego? Redaktorzy portalu zamieścili 
następujące opcje odpowiedzi: 1) absolutnie nie; 2) częściowo w kazaniach, w 
czasie ślubów, pogrzebów czy innych obrzędów «mieszanych», gdy są obecni 
Polacy; 3) pewne części Liturgii powinny być w języku polskim; 4) kazanie, 
przynajmniej częściowo, powinno być w języku polskim; 5) katecheza dla 
dzieci i młodzieży, tam gdzie młode pokolenie nie rozmawia po ukraińsku, 
powinna być w języku polskim; 6) wydawnictwa (Błahowist), przynajmniej 
częściowo, powinny być wydawane w języku polskim; 7) oprócz Liturgii 
w języku ukraińskim powinna być sprawowana druga Liturgia po polsku; 
8) cerkiewne strony internetowe powinny być prowadzone tylko w języku 
ukraińskim; 9) cerkiewne strony internetowe powinny być prowadzone 
tylko w języku polskim; 10) cerkiewne strony internetowe powinny być 
prowadzone w obu językach — polskim i ukraińskim. Wyniki były niezwykle 
interesujące, gdyż blisko co piąty ankietowany opowiedział się za obecnością 
języka polskiego w życiu kościelnym, w tym w liturgii.

W styczniu 2011 r. problem przypomniał ks. Ireneusz Kondrów podczas 
liturgii w cerkwi w mazurskich Bartoszycach. Duchowny zwrócił uwagę na 
postępującą asymilację mieszkających w Polsce Ukraińców, przechodzenie na 
język polski w życiu codziennym, a także otwarcie Kościoła grekokatolickiego 

Podstawowe informacje o Kościele grekokatolickim w Polsce

Ź r ó d ł o: «Annuario Pontifi cio», 2010.

Archidiecezja przemysko-
warszawska Diecezja wrocławsko-gdańska

Ordynariusz Jan (Iwan) Martyniak Włodzimierz Roman Juszczak, 
O.S.B.M.

Liczba wiernych 
(grekokatolików) 30 000 25 000

Liczba parafi i 85 57
Liczba księży 51 32

w tym:
diecezjalnych 38 30
zakonnych 13 2

Liczba diakonów stałych 3 0
Liczba zakonników 17 2
Liczba zakonnic 76 16
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na Polaków, którzy chcieliby oddawać cześć Bogu w rycie wschodnim. Po 
burzliwej dyskusji na ten temat na łamach «Naszego Słowa» — tygodnika 
mniejszości ukraińskiej w Polsce, głos zabrał bp Włodzimierz Juszczak. 
Hierarcha w duchu II Soboru Watykańskiego przypomniał, że wiernymi 
Kościoła grekokatolickiego w Polsce są nie tylko Ukraińcy, ale również 
Łemkowie, a także Polacy. W samej diecezji wrocławsko-gdańskiej w 
jednym 2010 r. 30 małżeństw, a więc 2/3 wszystkich zwartych w tym roku, 
miało charakter mieszany, pomiędzy grekokatolikami i rzymskokatolikami. 
Oznacza to, że jakieś związki z Kościołem grekokatolickim będzie miało 
przynajmniej 150 osób, małżonków i ich dzieci, i to są dane tylko za jeden 
rok.

Co prawda Ukraińcy są w większości i Kościół musi brać to pod uwagę. 
Wszak zadaniem Kościoła jest troska o życie w zgodzie z Bogiem i o zbawienie, 
zaś kwestie natury językowej są kwestiami drugorzędnymi. Juszczak 
podkreślił, że pojawiają się również zarzuty niewystarczającej ochrony 
języka ukraińskiego przez duchownych i hierarchów grekokatolickich, 
przy czym stawiają je świeccy działacze organizacji ukraińskich, a więc 
organizacji powołanych do ochrony spuścizny kulturalnej, w tym również 
językowej. 

Wspólnoty etno-religijne w diasporze często w następnych pokoleniach 
po przybyciu swoich założycieli odchodzą od języka ojczystego w liturgii. 
Wystarczy zwrócić uwagę na losy lwowskiej archidiecezji ormiańsko-
katolickiej, u progu II wojny światowej w pełni spolonizowanej. Inny 
przykład, również bliski Polakom, to losy Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, który z kolei mniej 
więcej od lat 60. XX w. przeszedł w całości na język angielski. Zresztą sam 
Juszczak zauważył, że od dawna starosłowiański czy nawet ukraiński nie jest 
w użyciu we wspólnotach bizantyjsko-ukraińskich w Stanach Zjednoczonych 
czy Kanadzie, w Brazylii czy w Argentynie, a nawet w Rosji i w Kazachstanie, 
a więc w sytuacji zbliżonej do tej, w której znajdują się polscy grekokatolicy.

Przyszłość wspólnot grekokatolickich na Białorusi i w Polsce będzie zależała 
nie tylko od samych wiernych i polityki państw funkcjonowania, ale również 
od Kurii Rzymskiej. Tymczasem co najmniej niejednoznacznym można 
nazwać stosunek obecnego papieża do katolicyzmu w rytach wschodnich. 
Jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger wraz z 
przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. 
Walterem Kasperem oraz prefektem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich 
patriarchą Ignacym Moussa Daoudem, podczas konsystorza Kolegium 
Kardynalskiego w lutym 2003 r. sprzeciwił się podniesieniu Ukraińskiego 
Kościoła Grekokatolickiego do rangi patriarchatu 12 . Z drugiej strony 
pontyfi kat Benedykta XVI jawi nam się jako dynamiczny okres rozwoju 
wspólnoty katolickich Kościołów wschodnich: w grudniu 2005 r. rumuńską 
metropolię Fagaras-Alba Julia podniesiono do rangi arcybiskupstwa 
większego, w styczniu 2008 r. grekokatolicką diecezję w Preszowie na 
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Słowacji podniesiono do rangi metropolii, w marcu 2010 r. administrator 
apostolski grekokatolickiej diecezji w Mukaczewe z siedzibą w Użhorodzie na 
ukraińskim Zakarpaciu, bp Milan Szaszik został zatwierdzony na stanowisku 
ordynariusza wspomnianej katedry, w listopadzie 2011 r. ukraińskie diecezje 
grekokatolickie w Iwanofrankowsku, Lwowie oraz Tarnopolu i Zborowie 
zostały podniesione do miana archidiecezji metropolitarnych. W marcu 
2011 r. Synod Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego wybrał a papież 
Benedykt XVI zatwierdził na archikatedrze większej kijowsko-halickiej 
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego bp. Światosława Szewczuka — jednego 
z najmłodszych obecnie hierarchów katolickich na świecie (rocznik 1970). 
W czasach najnowszych jedynie Sługa Boży Andrzej Szeptycki stanął na 
czele Kościoła grekokatolickiego wcześniej, bo w wieku 35 lat.

1 Mróz, M. Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i 
białoruskiej w Polsce w latach 1918—1925. — Toruń 2003. — S. 226—232. Papież 
Pius XI entuzjastycznie odniósł się do planów misyjnych wśród zamieszkującej Polskę 
ludności prawosławnej. W styczniu 1924 r. bp Przeździecki otrzymał dekret i specjalne 
pełnomocnictwa papieskie do prowadzenia działalności unijnej w obrządku bizantyjsko-
słowiańskim na terenie diecezji podlaskiej. Nieco później plenipotencje neounijne rozszerzono 
na łacińskich ordynariuszy diecezji lubelskiej, łuckiej, pińskiej i wileńskiej, a więc również na 
tereny wchodzące obecnie w skład Białorusi. W celu prowadzenia spraw wschodnich przy 
poszczególnych kuriach powstały specjalne wikariaty generalne lub też urzędy koordynujące 
prace obu obrządków. Rzemieniuk, F. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego 
(neounia). — Lublin, 1999. — S. 57—58.
2 Dzwonkowski, R. Kościół Katolicki na Białorusi — przemiany i problemy // Sprawy 
Narodowościowe. Seria nowa. — T. II. — 1993. — Z. 1 (2). — S. 174; Hryhoriewa, 
W., Nawicki, U., Filatawa, A. Unijactwa u Belarusi. Ad Połackaha Sabora 1839 h. i da 
naszych dzion // Z historyi unijactwa u Belarusi. Da 400-hoddzja Bresckaj unii / pod red. 
M. W. Bicza, P. A. Łojki. — Minsk, 1996. — S. 127—129.
3 Gajek, J. S., Moskałyk, J. Kościoły greckokatolickie na świecie // Unia brzeska z 
perspektywy czterech stuleci / pod red. J. S. Gajka i S. Nabywańca. — Lublin, 1998. — 
S. 248.
4 W maju 1994 r. Kongregacja Kościołów Wschodnich ofi cjalnie uznała Matusewicza 
jako proboszcza grekokatolickiej parafi i w Mińsku i dziekana białoruskiego dekanatu 
grekokatolickiego.
5 W 2009 r. funkcjonowało na Białorusi 20 parafi i grekokatolickich, w tym 
15 zarejestrowanych. Aż 4 wspólnoty działały w Mińsku, 2 w Witebsku. Własnością 
grekokatolików były jedynie dwa budynki kultowe: cerkiew w Połocku oraz niewielka 
kaplica cmentarna w Mohylewie. W innych miastach działały grekokatolickie centra 
duszpasterskie wraz z kaplicami: od 1999 r. w Brześciu, zaś od 2008 r. w Mińsku. Posługę 
duszpasterską w Kościele sprawowało 16 księży i 2 dziekanów. Liczbę wiernych oceniano 
zazwyczaj na 3—10 tys., choć zdarzały się również szacunki mówiące o 30 tys. Regularnie 
w nabożeństwach uczestniczyło tymczasem ok. 500 osób.
6 Nie wdając się w genezę Rosyjskiego Kościoła Grekokatolickiego trzeba wspomnieć, 
że pierwsza wspólnota parafi alna po upadku Związku Radzieckiego powstała w 1991 r. w 
Moskwie i aż do 1999 r. znajdowała się w jurysdykcji kard. Lubacziwskiego ze Lwowa. 
Następnie były duchowny prawosławny Andriej Udowienko wraz ze swoją parafi ą 
został inkardynowany do kierowanej przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza moskiewskiej 
administracji apostolskiej. W tym czasie wspólnota liczyła około setki członków. 
W rosyjskiej stolicy i w obwodzie moskiewskim działa obecnie jeszcze kilka wspólnot 
bizantyjsko-rosyjskich. Niewielkie grupy rosyjskich grekokatolików funkcjonują ponadto 
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w Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie, Kałudze, Woroneżu, Czycie i Murmańsku. Szerzej 
na temat historii i współczesności Rosyjskiego Kościoła Grekokatolickiego zob.: Mróz, 
M. Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907—
2007. — Toruń, 2008. — S. 437.
7 Wojewoda, Z. Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944—
1989. — Kraków, 1994. — S. 33—34. 
8 Majkowicz, T. Kościół greckokatolicki w PRL // Polska—Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. — 
T. 1: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym / pod red. S. Stępnia. — 
Przemyśl, 1990. — S. 253.
9 W jurysdykcji o. Romanyka znajdowały się dekanaty koszaliński i olsztyński, zaś pod 
zwierzchnictwem ks. Martyniaka były dekanaty przemyski i wrocławski. Kandydaci do stanu 
kapłańskiego kształcili się we własnym seminarium duchownym w Lublinie, związanym 
dydaktycznie z tamtejszym archidiecezjalnym seminarium Kościoła rzymskokatolickiego. 
Jego pierwszym rektorem w 1982 r. prymas Glemp mianował ks. Teodora Majkowicza. 
W latach 80. XX w. funkcjonowały również w Polsce zakony bazylianów (założona w 
1983 r. wiceprowincja Opieki Matki Bożej), bazylianek, służebnic Najświętszej Maryi 
Panny i józefi tek, łącznie 19 zakonników i 140 zakonnic. Ibidem. — S. 254—255.
10 W tym miejscu warto przypomnieć, że od 2 IV 1977 r. do 16 I 1991 r. pod względem 
prawno-kanonicznym ordynariuszem grekokatolickiej diecezji przemyskiej był rezydujący 
w Rzymie bp Iwan Choma, który, aby zrobić miejsce dla faktycznego zwierzchnika Kościoła 
grekokatolickiego w Polsce, złożył rezygnację z ofi cjalnie zajmowanego urzędu.
11 Popwycz, J. Własna identycznist’ UHKC w Pol’szczi // Dokumenty jeparchijal’nych 
soboriw Ukrajins’koji Hreko-Katolyc’koji Cerkwy 2001—2002. — T. 2. — L’wiw, 
2004. — S. 64.
12 Rudnic’kyj, L. Za wyznannja Patriarchatu UHKC Apostol’s’koju Stolyceju // 
Mychajłyszyn, M. M. Błażenniszyj Josyf Slipyj ta ideja patrijarchatu UHKC. — L’wiw, 
2007. — S. 319—321.
 




