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Ks. Zygmunt Jagiełło 

Kancelaria parafialna według 
Kodeksu prawa Kanonicznego 
z 1983 roku i prawa partykularnego 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Kancelaria parafialna jest miejscem realizacji podstawowych celów wspólnoty para-

fialnej, tak administracyjnych, jak i duszpasterskich1. To w niej powinno dokonywać się 
autentycznie ubogacanie wiernych duchowymi dobrami Kościoła przy zachowaniu podsta-
wowych reguł administrowania wspólnotą, jednak nie powinny być one sztucznie ekspo-
nowane, aby w kapłańskim działaniu nie zagubiono podstawowego celu, czyli zbawczego 
posługiwania Ludowi Bożemu2. Dlatego też życzliwe i uprzejme załatwianie spraw intere-
santów może wpłynąć na zbliżenie się ich do Kościoła, i odwrotnie – niewłaściwe potrakto-
wanie, zwłaszcza obojętnych religijnie, może zupełnie zrazić do religii i Kościoła3.

W ostatnim czasie można zaobserwować zdecydowany atak środków społecznego prze-
kazu na Kościół. Jest on przemyślany, uporządkowany, co  więcej – czyniony w sposób 
systematyczny. Próbuje się podważyć, zlekceważyć i wyśmiać całe zbawcze dzieło Jezusa 
Chrystusa w Kościele. W Internecie można odnaleźć każdą parafię w Polsce i informacje 
o jej funkcjonowaniu, chociażby: jak wygląda „wielki cennik usług kościelnych”4, „co ła-
ska, czyli ile kosztuje bycie katolikiem”5, oraz wiele innych spraw załatwianych w kance-
larii parafialnej.

1. Kancelaria parafialna
Zgodnie z normami prawa powszechnego i partykularnego, w każdej parafii powinno 

być odpowiednie pomieszczenie na kancelarię (biuro parafialne), możliwie w tym samym 
miejscu, w którym mieszka proboszcz, czyli na plebanii. Kancelaria powinna być czysto 
utrzymana, ogrzana, w większych parafiach ma znajdować się w niej poczekalnia dla in-
teresantów. Powinien w niej wisieć krzyż, portret Ojca Świętego i Biskupa Diecezjalnego. 

1 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, kol. 80.
2 W. Wenz, Kancelaria parafialna. Quaestiones Selectae, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 

red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 217. 
3 R. Kantor, Parafia terytorialna i personalna troska jej własnego pasterza, „Currenda” 163 (2013), nr 3, s. 406.
4 J. Sobolak, Cennik usług kościelnych, http://biznes.pl/kraj/cennik-uslug-koscielnych/6r30t [dostęp: 

30.03.2016].
5 Zob. http://blog.onet.pl/42335,archiwum_goracy.html [dostęp: 29.03.2016]. 

http://biznes.pl/kraj/cennik-uslug-koscielnych/6r30t
http://blog.onet.pl/42335,archiwum_goracy.html
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Z ksiąg parafialnych wymienionych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.6 oraz w pra-
wie partykularnym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej powinny znajdować się: Pismo Świę-
te, KPK/83, dokumenty Soboru Watykańskiego II, uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego 
oraz Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ponadto prawodawca synodal-
ny zaleca, by w kancelarii znajdowały się zasady pisowni, a także publikacje uznane za obo-
wiązkowe przez kurię diecezjalną7.

Każda parafia powinna posiadać własną pieczęć (podłużną i okrągłą). Wydawane doku-
menty i zaświadczenia o stanie kanonicznym wiernych oraz wszelkie inne akty, aby posia-
dały znaczenie prawne, muszą być podpisane przez proboszcza lub jego de legata i opatrzo-
ne pieczęcią parafialną (kan. 535 § 2). Pieczęć podłużna może być zastąpiona wydrukiem 
firmowym8. Godziny urzędowania kancelarii należy podać w widocznym miejscu. Jeżeli 
proboszcz nie ma w kancelarii stałych dyżurów, powinien określić czas, w którym zaintere-
sowani mieliby do niej dostęp.

Księgi parafialne, inne akta i dokumenty mające znaczenie należy przechowywać w do-
brze strzeżonym miejscu, dostępnym tylko dla upoważnionych osób. Proboszcz ma czuwać, 
by zawartość archiwum nie dostała się w ręce niepożądanych osób. Nie wolno zbywać, wy-
rzucać czy wydawać osobom niepowołanym ksiąg metrykalnych, dokumentów i innych akt, 
ani też ich wypożyczać poza archiwum parafialne. W razie konieczności czy potrzeby wy-
pożyczenia akt odpowiednim osobom czy instytucjom, proboszcz powinien mieć pozwo-
lenie kurii diecezjalnej w Zamościu9. Ustawodawca kodeksowy przypomina, że za prze-
chowywanie ksiąg i akt  parafialnych w należytym stanie i porządku odpowiedzialny jest 
proboszcz (kan. 535 § 4). Archiwum powinno mieć sporządzony inwentarz. Przy zmianie 
proboszcza powinien być sprawdzany stan archiwum parafialnego na podstawie inwentarza 
oraz spisany protokół zdawczo-odbiorczy10.

Z okazji wizytacji delegat biskupi – wizytator kurialny, ewentualnie dziekan, powinni 
sprawdzić archiwum parafialne i o jego stanie zapisać wzmiankę w protokole wizytacji. 

Proboszcz, który wykonuje swoją posługę parafialną, korzystając ze współpracy kapła-
nów, diakonów, a czasem wiernych świeckich, z odpowiedzialnym zachowaniem ducha 
przepisów prawa kościelnego (kan. 519)11, może roztropnie dobrać do pomocy w pracy 

6 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; 
tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, 
Pallottinum, Poznań 1984 [dalej cyt.: KPK/83].

7 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej (27.09.1993), w: Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej 1996-2001, Kuria Diecezjalna, Zamość 2001, s. 197.

8 Tamże.
9 Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (27.09.1993), 

„Zamojski Informator Diecezjalny” 2 (1993), nr 3, s. 163 [dalej cyt.: ZID], p. 11.
10 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 195.
11 W. Wójcik, Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986), nr 3-4, 

s. 68-69. 

kancelaryjnej np. siostrę zakonną, brata zakonnego lub sumienną osobę świecką. Osoby te 
powinny być jednak odpowiednio przygotowane, obdarzone zaufaniem, koniecznie zobo-
wiązane do zachowania tajemnicy z zakresu prowadzonych prac i wiadomości zapisywa-
nych w poszczególnych dokumentach12. 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski, idąc za głosem ustawodawcy kodeksowego, uwzględ-
nił zasady, iż opłaty kancelaryjne powinny być dzielone w następujący sposób: 20 % otrzy-
muje organista, jeśli prowadzi kancelarię, a pozostałą sumę dzieli się według iura stolae13.

Z doświadczenia duszpasterskiego wynika, że wierni wolą, by w kancelarii parafial-
nej mogli swoje sprawy powierzyć proboszczowi jako własnemu pasterzowi, a nie oso-
bie świeckiej czy siostrze zakonnej. Obowiązek sporządzania aktów metrykalnych stanowi 
bezpośrednią okazję do indywidualnych spotkań pasterza z wiernymi, podjęcia twórczego 
dialogu na temat codziennego życia i wszelkich trudności. Jest również dobrą okazją do po-
stawienia duszpasterzowi trudnych i intymnych pytań, bez obawy naruszenia własnej god-
ności oraz utraty dobrego imienia14. Warto przypomnieć, że protokół badania kanonicznego 
z narzeczonymi spisuje duchowny, a nie organista lub siostra zakonna (kan. 1070).

Ważną kwestią posługi duszpasterskiej w kancelarii jest sprawa uzyskania zaświadczenia 
do bycia ojcem lub matką chrzestną. Obecnie osoby wyjeżdżające za granicę, tam pracujące 
i mieszkające od lat powinny same zapisać się do danej wspólnoty parafialnej, np. parafie 
i wspólnoty katolickie Anglii i Walii są parafiami personalnymi. Osoby, które chcą przyna-
leżeć do parafii: polskojęzycznej lub też angielskiej, powinny złożyć deklarację (pisemną) 
członkostwa15. Bez pisemnego zapisania się do parafii, duszpasterze lokalnych wspólnot nie 
mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy refe-
rencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych). Ozna-
cza to, że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przynależność do wspólnoty, staje się jej 
oficjalnym członkiem. Ma to decydujące znaczenie w momencie przystępowania do sakra-
mentów świętych w danym kościele. Dlatego duszpasterze w kancelarii parafialnej powinni 
zwracać uwagę i podpowiadać interesantom, jak i co powinni załatwiać w miejscu swego 
zamieszkania za granicą.

12 W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 234-235.
13 Dekret w sprawie uposażenia Księży (30.09.1993), ZID 2(1993), nr 2, s. 166, II, ad 3; Statut Organistów Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej (27.11.1994), ZID 3(1994), nr 4, s. 344, III, p. 7.
14 W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 235.
15 Zob. http://parafiamilosierdziabozego.org.uk/kontakt/zapisanie-sie-do-parafii-w-anglii-i-walii/ [dostęp: 

20.03.2016].

http://parafiamilosierdziabozego.org.uk/kontakt/zapisanie-sie-do-parafii-w-anglii-i-walii/
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2. Zasady ogólne prowadzenia ksiąg parafialnych 
 w kancelarii
Parafialne księgi ochrzczonych, I Komunii św., bierzmowanych, małżeństw i zmarłych, 

proboszczowie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej prowadzą zgodnie z kan. 535 § 1. 

Każda księga w kancelarii parafialnej (unikat) służy do spisywania tylko jednego rodzaju 
aktów, aż do wyczerpania w niej miejsca, i przechowywana jest w archiwum parafialnym. 
Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz ma obowiązek sporządzić zamknięcie da-
nego roku16 oraz na końcu sporządzić alfabetyczny skorowidz aktów, zaś dziekan dekanatu 
ma obowiązek potwierdzić ten fakt17, a następnie przekazać duplikat ksiąg metrykalnych 
do archiwum kurii diecezjalnej w Zamościu do końca lutego kolejnego roku18. Księgi wie-
loletnie w małych parafiach przekazuje się po ich zakończeniu.

Każda księga przed rozpoczęciem dokonywania w niej wpisów powinna być zaopatrzo-
na w kolejną numerację kart oraz zalegalizowana przez stosowny zapis miejscowego dzie-
kana, w którym określa się nazwę parafii i ilość kart do zapisywania aktów. Na każdej karcie 
księgi powinna być postawiona pieczęć z nazwą dekanatu.

Akta spisane w parafialnych księgach ochrzczonych, małżeństw i zmarłych proboszcz 
podpisuje swym podpisem natychmiast po przejęciu parafii protokołem zdawczo-odbior-
czym parafii, równolegle w dwóch jednobrzmiących księgach: unikacie i duplikacie.

Bardzo ważnym szczegółem, na który zwraca uwagę Instrukcja w sprawie prowadzenia 
ksiąg metrykalnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, jest sposób zapisu danych w księ-
gach metrykalnych. Zapisy winny być kompletne, dokonane pismem starannym i czytel-
nym, najlepiej piórem z atramentem, bez używania skrótów, oraz we właściwych rubrykach. 
Jeśli chodzi o imiona i nazwiska osób, których dany akt dotyczy, powinny być zgodne z do-
kumentem z Urzędu Stanu Cywilnego19.

Jeżeli cały akt został np. błędnie zapisany w księgach parafialnych, nie należy go prze-
kreślać, czy zaklejać, lecz unieważnić przez wpisanie stwierdzenia nieważności i jej przy-
czyny oraz zaopatrzyć w datę i podpis proboszcza, zaś nowy akt – pod tą samą numeracją 
– spisuje się zaraz po akcie unieważnionym. Jeżeli pomyłka nastąpiła w jakiejś części aktu, 
należy pomyłkowo zapisany fragment lekko przekreślić na czerwono i poniżej podać jego 
właściwe brzmienie. Obok proboszcz powinien umieścić swój podpis. Jeżeli natomiast 

16 „Niniejsza księga ochrzczonych (małżeństw, zmarłych) parafii pw. … w … zawiera akta od … do … włącznie, 
co  stwierdzam własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną”. 

17 „Niniejszą księgę ochrzczonych (małżeństw, zmarłych) parafii pw. …w …, zgodnie z kan. 555 § 1 n. 3 KPK, 
sprawdziłem i stwierdzam, iż zawiera ona akta od … do … włącznie, spisane zgodnie z przepisami prawa 
kościelnego na stronach od … do …, co  stwierdzam swym podpisem i pieczęcią dziekańską”.

18 Zasady sprawowania urzędu dziekańskiego w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (10.10.2007), ZID 16 (2007) 
nr 4, s. 561, nr 21d.

19 Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych, nr 10.

duplikat został oddany do archiwum kurii diecezjalnej w Zamościu i należy zmienić dane 
w akcie unikatu i duplikatu, na wniosek proboszcza lub osoby zainteresowanej za pośred-
nictwem proboszcza20, można to uczynić dopiero po uprzednim złożeniu prośby o ze-
zwolenie na dokonanie zmian w akcie chrztu i po uzyskaniu zgody z kurii diecezjalnej21. 
Powyższe pozwolenie na dokonanie zmian otrzymane z kurii należy w kancelarii para-
fialnej przechowywać w osobnej teczce w archiwum parafii. Należy przypomnieć zasadę, 
że wszelkie dokumenty i załączniki mające łączność ze sporządzonym aktem, jak reskryp-
ty dyspens od przeszkód, świadectwa stanu wolnego, czy pozwolenia na dokonanie zmian 
w akcie chrztu, itp. mają być przechowywane w osobnej teczce lub segregatorze w archi-
wum parafii, gdzie został spisany akt.

3. Księgi parafialne 
Zgodnie z normami KPK/83 w każdej parafii powinny być prowadzone księgi parafial-

ne: ochrzczonych (liber baptizatorum), zawartych małżeństw (liber matrimoniorum), 
zmarłych (liber mortuorum) i inne, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu Polski 
oraz biskupa diecezjalnego22.

Parafia kieruje się normami ustanowionymi przez najwyższego ustawodawcę kościelne-
go oraz przez biskupa diecezjalnego. Proboszcz nie jest „właścicielem” parafii, lecz tylko jej 
„ministrem”, czyli pierwszym sługą i administratorem. Kapłani są zaszczyceni i wyróżnieni 
przez Kościół, że mogą służyć parafiom, w których dokonuje się dzieło zbawcze Chrystusa, 
oraz realizuje się potrójna Jego misja: prorocka, czyli nauczycielska, kapłańska i królewska, 
czyli duszpasterska23.

Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych na ziemiach polskich został wprowa-
dzony w drugiej połowie XVI wieku, tuż po Soborze Trydenckim. Biskupi obligowani 
uchwałami Soboru nakazali spisywanie ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych 
i przyjmujących komunię na Wielkanoc24. Nieco później rozpoczęto rejestrowanie zmar-
łych. W XVIII w. zalecono prowadzenie oddzielnych ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów. 

20 L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, s. 81.

21 Instrukcja w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych, nr 11.
22 A. Mezglewski, Metrykalne księgi parafialne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. A. Bednarek, 

O. Błaszczak, S. Brzozecki [i in.], Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, kol. 661. KPK/83 nakazuje 
także prowadzenie ksiąg: katechumenów (kan. 788 § 1), bierzmowanych (kan. 895), stypendiów mszalnych 
(kan. 955 § 3, 958 § 1), przychodów i rozchodów (kan. 1287 § 1) oraz zbiór dokumentów i dowodów, na których 
opierają się prawa instytucji parafialnych (kan. 1287 § 2). Zob. J. Krukowski, Prawo administracyjne 
w Kościele, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 217.

23 E. Gabryel, Obowiązek prowadzenia ksiąg parafialnych, „Currenda” 158 (2008), nr 2, s. 287.
24 Sobór Trydencki nakazał, aby proboszczowie osobiście spisywali akta chrztów i małżeństw. Niemal 

równocześnie Sobór zezwolił, by biskupi mogli wyznaczyć proboszczom niepiśmiennym i niedoświadczonym, 
ale uczciwym, wikarych pomocników pro materialibus. 
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Wpisy prowadzone były łącznie dla wszystkich miejscowości należących do parafii, 
w księgach bez podziału na rubryki25.

W dużych parafiach dla każdej miejscowości prowadzono oddzielną księgę, w małych 
parafiach jedną, ale wpisy z poszczególnych miejscowości były wyraźnie oddzielone. Księ-
gi prowadzone były w formie opisowej, bez rubryk, gdzie duchowny pisał np.: „dnia drugie-
go maja tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku zjawił się u mnie Jan Kowalski i okazał dziecię 
płci męskiej…”, różnie w zależności od zaboru26. Później księgi były rubrykowane, a z cza-
sem pojawiły się drukowane formularze. Episkopat Polski w czasie Konferencji Plenarnej 
w dniach 5-7 września 1947 r. w Częstochowie uchwalił wprowadzenie nowych formularzy 
ksiąg metrykalnych i ustalił wzory świadectw wydawanych z ksiąg27. Po reformie KPK/83 
wprowadzono nowe wzory z dostosowaniem do przyjętych kanonów, zwłaszcza w kwestii 
badania kanonicznego narzeczonych28.

Szczegółowe kanony KPK/83 wyliczają także inne obowiązujące księgi, jak bierzmo-
wanych (liber confirmatorum) – (kan. 895), intencji mszalnych (liber stipendiorum), pro-
tokołów badania narzeczonych, stanu wiernych (liber status animarum), I Komunii św., 
zapowiedzi przedślubnych, nawróconych, inwentarzową, kasową, wizytacji kanonicznych, 
protokołów posiedzeń rad parafialnych, celebr obcych kapłanów w kościele parafialnym, 
ogłoszeń duszpasterskich, kronikę parafialną29. Ustawodawca kodeksowy przypomina też, 
jak należy je prowadzić i co należy w nich zapisywać. Pozostałe reguły prowadzenia ksiąg 
parafialnych określa Konferencja Episkopatu lub biskup diecezjalny. Niektóre reguły okre-
śla ponadto prawo zwyczajowe30.

Księgi parafialne spełniają wieloraką rolę. Przede wszystkim są one dowodem zaistnia-
łych faktów prawnych, które powodują skutki prawne w życiu wiernych, odzwierciedlają 
życie parafialne, stanowią dokumentację wiary, a także są łącznikami między pokoleniami. 
Stąd ich ważność i znaczenie, a jednocześnie obowiązek starannego i odpowiedzialnego 
prowadzenia. Najważniejsze w kancelarii parafialnej są księgi zawierające akta metrykalne 
chrztów, zawartych małżeństw, zmarłych i protokoły kanonicznego badania narzeczonych, 
które sporządza się przy pomocy ujednoliconych formularzy z rubrykami wskazującymi, 

25 S. Olczak, Kancelaria, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. A. Bednarek, A. Brajerska, J. Breś [i in.], 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 555; Z. Chodyński, Metryki kościelne, w: Encyklopedja 
kościelna podług teologicznej Encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami, t. 14, Warszawa 1881, 
red. M. Nowodworski, s. 224-231; B. Kumor, Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej” 14 (1966), s. 65-75.

26 S. Olczak, Kancelaria, kol. 555. 
27 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja z dnia 5-7 września 1947 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

parafialnych, w: Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, red. F. Bączkowicz, W. Stawinoga, 
A. Baron, Opole 31958, s. 597-604.

28 Zob. W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 236.
29 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 198. 
30 R. Bodański, O prowadzeniu ksiąg parafialnych, „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 51 (1996), 

nr 26, s. 84.

jakie dane powinny być zapisane w danym akcie. Wszystkie rubryki formularzy metrykal-
nych powinno się sporządzać wyraźnym pismem ręcznym, z wykluczeniem niedbalstwa, 
niechlujstwa i odkładania spisywania na później. 

Prawidłowość prowadzenia i przechowywania ksiąg parafialnych jest sprawdzana przy 
okazji wizytacji kanonicznej parafii, przeprowadzanej przez biskupa, a także przez dziekana 
z racji corocznej wizytacji parafii, co  bezpośrednio wynika z jego urzędu (kan. 555 § 1).

3.1. Księga chrztów
Liber baptizatorum jest księgą szczególnego znaczenia, ponieważ zawiera nie tylko 

spisany akt chrztu, ale także adnotacje o przyjęciu sakramentu bierzmowania, małżeństwa 
i inne, które dotyczą stanu kanonicznego danej osoby ochrzczonej, które odnoszą się do sta-
nu wolnego osób lub statusu prawnego wynikającego ze święceń diakonatu, prezbiteratu lub 
wieczystej profesji zakonnej. 

Proboszcz miejsca udzielenia chrztu powinien dokładnie i bezzwłocznie zapisać w księ-
dze ochrzczonych imiona i nazwisko ochrzczonego, czyniąc wzmiankę o szafarzu, rodzi-
cach, rodzicach chrzestnych, względnie o świadku, miejscu i dacie chrztu oraz miejscu 
i dacie urodzenia ochrzczonego (kan. 877 § 1). Daty należy wpisywać w kolejności: dzień, 
miesiąc i rok. Powinno się wpisywać: dzień i rok cyframi arabskimi, a nazwę miesiąca 
– słownie31. Gdyby, zaś chodziło o wpisanie ochrzczonego dziecka matki niezamężnej, 
należy wpisać nazwisko matki, jeśli publicznie wiadomo o jej macierzyństwie albo sama 
z własnej woli o to prosi na piśmie lub wobec dwóch świadków; również nazwisko ojca 
należy wpisać, jeśli jego ojcostwo można udowodnić za pomocą jakiegoś dokumentu pu-
blicznego lub oświadczenia złożonego przez niego wobec proboszcza i dwóch świadków; 
w pozostałych przypadkach zapisuje się ochrzczonego bez żadnej wzmianki o nazwisku 
ojca lub rodziców (kan. 877 § 2). Jeżeli rodzice dziecka, które zrodziło się poza małżeń-
stwem, później zawarli ślub, należałoby to odnotować także w akcie chrztu tegoż dziecka 
celem udokumentowania jego legitymacji; przez następcze bowiem małżeństwo rodziców 
potomstwo staje się legitymowane (kan. 1139).

Adnotacje związane z małżeństwem mogą dotyczyć faktu zawarcia małżeństwa (kan. 
1122), jego uważnienia w zakresie zewnętrznym, orzeczenia jego nieważności albo jego 
prawnego rozwiązania, jednakże nie przez śmierć (kan. 1123). Nie odnotowuje się w księ-
dze ochrzczonych małżeństwa tajnego, którego akt zawarcia powinien znajdować się w spe-
cjalnej księdze przechowywanej w tajnym archiwum kurii diecezjalnej (kan. 1133).

Adnotacje zamieszczane w księdze ochrzczonych powinny być zwięzłe i wyrażać istotną 
treść. Sporządza się je w rubryce przeznaczonej na adnotacje lub na marginesie odpowied-
niego aktu chrztu. Każdą taką adnotację podpisuje proboszcz, zaznaczając kiedy została 

31 R. Kufel, Jak prowadzić księgi parafialne? Poradnik, Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2015, s. 37.
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poczyniona. Adnotacje o święceniach kapłańskich i o orzeczeniu nieważności małżeństwa 
dokonuje się według tekstu przesłanego przez odpowiedni urząd kościelny. Wszystkie sło-
wa zawarte w takim tekście są ważne i należy je zamieścić, dokonując adnotacji. Jeżeli 
w akcie chrztu brakuje miejsca w stosownej rubryce lub na marginesie, można dokleić kart-
kę, przyklejając jej brzeg i zaznaczając numer aktu, którego dotyczy.

Proboszcz wypisujący w kancelarii świadectwo przyjęcia chrztu, zwane metryką chrztu, 
zobowiązany jest do zamieszczenia w nim wszystkich adnotacji, jakie znajdują się przy 
danym akcie chrztu32. Brak adnotacji, aby nie było żadnej wątpliwości co  do stanu osoby 
ochrzczonej, należy również odnotować w wystawionym świadectwie chrztu. Dzięki ad-
notacjom metryka chrztu jest ważnym dowodem stanu osoby, przede wszystkim zaś sku-
tecznie zapobiega zawieraniu nieważnych ślubów kościelnych. Stąd ważność i znacze nie 
dokładnego wprowadzania takich adnotacji, szczególnie po zawarciu małżeństwa.

Stwierdzenie i zapisanie chrztu należy do proboszcza parafii, w której był udzielony. Ma 
tu zastosowanie zasada: ubi factus ibi actus, tzn. tam gdzie fakt, tam akt. Za treść aktu od-
powiada personalnie proboszcz, niezależnie od tego, kto faktycznie był szafarzem i kto fak-
tycznie wykonywał czynności kancelaryjne33. Po dokonaniu czynności urzędowego spisania 
aktu metrykalnego tylko proboszcz tej parafii nabywa i zachowuje prawo do wydawania 
wiarygodnych świadectw, odpisów i zaświadczeń o sprawowanym obrzędzie i dokonanej 
zmianie statusu w kanonicznej pozycji wiernego, którego akt dotyczy34.

3.2. Księga bierzmowanych i i Komunii świętej
Fakt bierzmowania powinien być zapisany w parafii, w której się dokonał. Ustawodawca 

kościelny w kan. 895 dopuszcza możliwość prowadzenia księgi bierzmowanych w kurii 
diecezjalnej albo, gdzie tak zarządzi konferencja biskupów lub biskup diecezjalny, w archi-
wum parafialnym, czyniąc wzmiankę o szafarzu, rodzicach i świadkach, miejscu i dacie.

W praktyce parafialnej nie prowadzi się księgi z odrębnymi aktami bierzmowania, lecz 
księgę zawierającą listę bierzmowanych w danym dniu, miesiącu i roku. Na początku listy 
wpisuje się dane wspólne, takie jak: szafarz, miejsce i data bierzmowania, a obok każdego 
nazwiska bierzmowanego podaje się adnotację właściwą dla każdej osoby, dotyczącą rodzi-
ców i świadka35.

Sakrament bierzmowania należy także udokumentować poprzez adnotację o nim na mar-
ginesie aktu chrztu. Proboszcz miejsca bierzmowania ma obowiązek zawiadomić o fakcie 

32 A. Mezglewski, Metryki kościelne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. A. Bednarek, O. Błaszczak, 
S. Brzozecki [i in.], Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, kol. 661. 

33 L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych, s. 80. 
34 W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 238.
35 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania 

(16.01.1975), w: Dokumenty duszpastersko-Liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, oprac. Cz. Krakowiak, 
L. Adamowicz, Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne, Lublin 1994, s. 35, nr 16.

bierzmowania i podać konieczne dane proboszczowi miejsca chrztu. Jeżeli bierzmowanie 
nie zostało zapisane z różnych powodów, należy taki zapis odtworzyć zgodnie z regułami 
określonymi w kan. 876, poprzez oświadczenie jednego wiarygodnego świadka albo złoże-
nie przysięgi przez samego bierzmowanego.

Księgę dzieci będących u I Komunii św. należy prowadzić podobnie jak księgę bierzmo-
wanych, sporządzając listę dzieci, które w danym dniu przystąpiły do I Komunii św.

3.3. Księga małżeństw (zaślubionych)
Przed zawarciem małżeństwa zgodnie z kan. 1066, obowiązkiem proboszcza jest spo-

rządzić protokół kanonicznego badania narzeczonych, którego celem jest stwierdzenie 
kanonicznej zdolności nupturientów do zawarcia małżeństwa. Obowiązek jego sporządze-
nia spoczywa na proboszczu upoważnionym do asystowania przy zawarciu małżeństwa36. 
Według kan. 1115 jest to proboszcz parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów po-
siada stałe lub tymczasowe zamieszkanie, względnie miesięczny pobyt. Za zezwoleniem 
ordynariusza miejsca lub własnego proboszcza wolno zawrzeć małżeństwo gdzie indziej 
(kan. 1115). Narzeczeni sami wybierają kompetentnego proboszcza.

W ostatnim czasie sporo młodych osób wyjeżdżających za granicę, by tam pracować 
i mieszkać, najczęściej na stałe, jednak wraca do Polski, by w parafii pochodzenia narze-
czonej lub narzeczonego zawrzeć małżeństwo. Rektor Polskiej Misji Katolickiej dla Anglii 
i Walii w piśmie skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski, jak też i księży probosz-
czów przypomniał następujące wytyczne: „Gdy przynajmniej jedno z narzeczonych nale-
ży do Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, przygotowanie do małżeństwa, 
łącznie ze spisaniem Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych, powinno odbyć się 
w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Dokumentacja jest wtedy przesyłana do Biura Central-
nego Polskiej Misji Katolickiej, gdzie dokumenty są sprawdzane, odpowiednie pozwolenia 
i dyspensy wydane przez Wikariusza dla Polaków w Anglii i Walii, łącznie z uznaniem stanu 
wolnego narzeczonych. Dokumenty przesyłane są do odpowiedniej Kurii, która przesyła je 
do parafii ślubu po udzieleniu NIHIL OBSTAT”37. 

Proboszcz w kancelarii parafialnej, spisując protokół rozmów kanoniczno-duszpaster-
skich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa, powinien dołączyć wszystkie wyma-
gane prawem dokumenty. Nie oznacza to, że wkłada on między kartki protokołu luzem 
dokumenty, lecz powinien wszystkie załączniki spiąć razem oraz opisać zbiór nazwiska-
mi nupturientów i numerem protokołu oraz umieścić w specjalnie złożonym segregatorze. 

36 Por. R. Sztychmiler, Kanoniczne badanie narzeczonych, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. A. Bednarek, 
O. Błaszczak, S. Brzozecki [i in.], Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, kol. 598-599. 

37 S. Wylężek, Dokumentacja małżeńska przygotowywana w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (PMK), 
ZID 24 (2015), nr 1, s. 86. 
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Podobnie postępuje się z załącznikami do innych ksiąg metrykalnych. Protokoły kanonicz-
nego badania narzeczonych należy rocznikami przechowywać w archiwum parafialnym.

Jeżeli chodzi o zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi, to podsta-
wą do jego zawarcia jest oświadczenie woli nupturientów przed duchownym o chęci jedno-
czesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu oraz przedłożenie dwóch 
lub trzech egzemplarzy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzającego brak 
okoliczności do zawarcia małżeństwa oraz trzy egzemplarze czystego druku zaświadcze-
nia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone 
w obecności duchownego38. Zaświadczenie, od 1 marca 2015 r., ważne jest przez okres 
sześciu miesięcy.

Instrukcja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych 
ze skutkami cywilnymi, przypomina duszpasterzom, że po zawarciu małżeństwa powinni 
oni jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego przez nupturientów i świadków oraz 
duchownego zaświadczenia przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu 
na miejsce zawarcia małżeństwa, przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa. Drugi 
włączyć jako załącznik do protokołu badania kanonicznego, a trzeci, jeśli nupturienci otrzy-
mali trzy egzemplarze zaświadczenia z USC, proboszcz powinien przekazać nupturientom 
po zawarciu małżeństwa39.

KPK/83 przypomina, by po zawarciu małżeństwa proboszcz miejsca lub jego zastępca, 
chociażby żaden z nich przy nim nie asystował, powinien jak najszybciej zapisać w księdze 
zaślubionych nazwiska małżonków, osoby asystującej i świadków, a także miejsce i datę za-
warcia małżeństwa (kan. 1121 § 1). Bardzo ważny jest nakaz kodeksowy, który w kan. 1122 
przypomina, by fakt zawarcia małżeństwa zapisać na marginesie aktu chrztu nupturientów, 
w rubryce „uwagi”. Proboszcz miejsca zawarcia małżeństwa jest zobligowany jak najszyb-
ciej zawiadomić o fakcie zawarcia małżeństwa proboszcza miejsca chrztu nupturientów. 
Proboszcz, do którego zostało skierowane powiadomienie, powinien potwierdzić jego od-
biór i fakt dokonania zapisu. Jeżeli to zaniedba, proboszcz parafii chrztu nupturientów, któ-
rzy zawarli małżeństwo, może się upomnieć o takie zawiadomienie, a gdy takie upomnienie 
nie będzie skuteczne, proboszcz miejsca chrztu powinien zapisać na marginesie aktu chrztu 
to, co  wie od wiarygodnych świadków. KPK/83 wspomina także o innych rodzajach adno-
tacji związanej z małżeństwem, a mianowicie odnoszącej się do: uważnienia małżeństwa 
w zakresie zewnętrznym, gdy została orzeczona jego nieważność albo zostało rozwiązane, 
poza przypadkiem śmierci. W takich przypadkach należy powiadomić proboszcza miejsca 
zawarcia małżeństwa, aby dokonał odpowiedniej adnotacji w księdze małżeństw i ochrzczo-
nych (kan. 1123).

38 Instrukcja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. 
małżeństwa konkordatowe) (1.03.2015), ZID 24 (2015), nr 1, s. 90-91.

39 Tamże, s. 91.

Odpis aktu chrztu należy zawsze wydawać ze wzmianką umieszczoną na marginesie 
o zawartym małżeństwie, lub gdy jej brak, wyraźnie zaznaczyć: „brak adnotacji o zawarciu 
małżeństwa”, a jeżeli dokument ma być użyty poza granicami Polski, warto zapisać to w ję-
zyku łacińskim: „de matrimonio nulla adnotatio”.

3.4. Księga zmarłych i księga cmentarna
Ustawodawca kodeksowy w kan. 1182 nakazuje duszpasterzom, by tuż po pogrzebie 

sporządzić akt w księdze zmarłych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego. Każ-
da parafia powinna posiadać księgą zmarłych i księgę cmentarną, o ile istnieje cmentarz 
na terenie parafii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów nakazuje, by administrator cmentarza 
przechowywał księgi cmentarne w pomieszczeniu zapewniającym należyte ich zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, zaś po-
mieszczenie w którym są przechowywane księgi, powinno być w miarę możliwości wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz w urządzenia kontrolujące temperaturę 
i wilgotność powietrza40.

Rozporządzenie przypomina ponadto duszpasterzom posługującym w kancelarii para-
fialnej, by wpisów w księgach cmentarnych dokonywali pismem ręcznym w sposób sta-
ranny, czytelny i trwały. Natomiast pisownia poszczególnych wyrazów nie może budzić 
wątpliwości i powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną, z wyjątkiem pi-
sowni nazwisk, która może uwzględniać również pisownię tradycyjną, używaną przez oso-
bę noszącą określone nazwisko. Nazwiska i imiona osób oraz nazwy miejscowości należy 
wpisywać w pełnym brzmieniu bez skrótów. Wszelkie pomyłki powstałe przy dokonywaniu 
wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla się linią ciągłą w sposób uniemożliwiający od-
czytanie wyrazu wykreślonego, zaś prawidłowe brzmienie wyrazu wykreślonego powinno 
wpisać się w rubryce „uwagi”41.

Do spisania aktu zmarłych w kancelarii parafialnej potrzebna jest: karta zgonu, wysta-
wiona przez lekarza, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Kartę zgonu otrzymuje rodzina 
zmarłego w celu załatwienia formalności w USC, a następnie w zarządzie cmentarza. Jest 
ona jednocześnie pozwoleniem na pochowanie zwłok. W razie jej braku, do sporządzenia 
aktu zgonu wystarczy wyciąg z aktu cywilnego aktu zgonu. Nie można natomiast spisywać 
parafialnego aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądowego o uznaniu kogoś za zmarłego. 
Akt zgonu w księdze zmarłych wypełnia się zgodnie z zamieszczonymi rubrykami, a lekar-
ską kartę zgonu lub cywilny akt zgonu danej osoby przechowuje się w osobnym skoroszycie, 

40 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia ewidencji grobów, Dz. U. Nr 90, poz. 1013, § 16. 1-2.

41 Tamże, § 9. 1-4.
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jako załączniki do księgi zmarłych. Karty zgonu, na których podstawie dokonano pocho-
wania zwłok, powinny być przechowywane przez zarząd cmentarza co  najmniej 30 lat42.

Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych Pierwszego Synodu Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej (1996-2001) w numerze 11 zaleca: „W każdej parafii, na terenie której 
znajduje się cmentarz, należy prowadzić księgę ewidencji grobów. Do księgi wpisuje się: 
nazwisko i imię osoby pochowanej, wiek, ostatnie miejsce zamieszkania, datę i miejsce 
zgonu, datę pochowania, numer grobu i kwatery zgodnie z planem cmentarza. Jeżeli go nie 
ma należy go bezzwłocznie sporządzić; przy ekshumacji datę i miejsce ponownego złoże-
nia szczątków. Należy także wpisać datę i numer pokwitowania stwierdzającego nabyte 
prawo do grobu”43.

Każdy cmentarz powinien posiadać regulamin. Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu 
na cmentarz, proboszcz parafii powinien umieścić regulamin, w którym będą podane godzi-
ny otwarcia, wezwanie nawiedzających cmentarz do poważnego i godnego zachowania się, 
jak też podanie do wiadomości publicznej tego wszystkiego, czego nie wolno na cmentarzu 
czynić, zaś treść regulaminu przechowywać w kancelarii parafialnej.

3.5. Księga intencji mszalnych 
Ustawodawca kodeksowy nakazuje, by proboszcz, rektor kościoła lub zarządca innego 

pobożnego miejsca, w którym zwykło się przyjmować ofiary na Msze św., posiadał spe-
cjalną księgę, w której ma dokładnie zapisywać liczbę przyjętych Mszy św., treść intencji, 
datę odprawienia, jak również wysokość złożonej ofiary (kan. 958 § 1). W księdze intencji 
mszalnych należy odnotować także Msze św., które zostaną przekazane innym kapłanom, 
wraz z zapisaniem wysokości ofiar (kan. 955 § 3). Ratio legis powyższej normy należy upa-
trywać w ogromnej trosce Kościoła o przyjęte zobowiązania mszalne44. Niedopuszczalne 
jest zapisywanie stypendiów na jakimś skrawku papieru, notatniku, czy nawet podręcznym 
kalendarzu ze względu na powagę sprawy i niebezpieczeństwo zgubienia. Fakt solidnego 
i uczciwego prowadzenia liber stipendiorum stanowi bardzo poważne zobowiązanie, dla-
tego powinno być dokładnie przestrzegane, aby wykluczyć sytuacje, gdy przez śmierć lub 
chorobę kapłana nie czyni się zadość przyjętym stypendiom mszalnym45.

42 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania 
zmarłych, Dz. U. Nr 47, poz. 299, § 15.

43 Instrukcja synodalna o cmentarzach grzebalnych (25.03.2001), w: Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, s. 219.

44 P. Lewandowski, Ofiary mszalne według KPK z 1983 i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, „Roczniki Nauk 
Prawnych” 25 (2015), nr 1, 99.

45 A. Sobczak, Jałmużna mszalna. Komentarz do kanonów 945-958 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Cz. II, 
„Homo Dei” 3 (2000), s. 88.

W zakres pracy kancelaryjnej wchodzi również obowiązek proboszcza co  do apliko-
wania Mszy św. za wiernych powierzonych jego pasterskiej pieczy46. Musi on to uczynić 
we wszystkie niedziele i nakazane w Kościele partykularnym święta (kan. 534 § 1). Jak 
zauważa W. Wenz: „obowiązek aplikowania Mszy św. stanowi najbardziej osobistą część 
przekazanych proboszczowi wraz z jego urzędem obowiązków. W razie realnej prze-
szkody proboszcz musi się zatroszczyć o to, aby odprawienie Mszy św. za powierzonych 
wiernych nie zostało w żadnym wypadku pominięte lub zlekceważone. Dlatego realizację 
tego obowiązku może powierzyć innemu kapłanowi, który może zrealizować zastępczo 
ten obowiązek wyłącznie w dniu wymaganym przez prawo, natomiast w innym czasie 
proboszcz musi ten obowiązek wypełnić osobiście. Prawodawca nie przewiduje innego 
rozwiązania. Dlatego odprawienie Mszy św. za lud powierzony przez wikariusza poza 
niedzielą lub dniem świątecznym nie będzie realizacją kanonicznego obowiązku, choć 
będzie modlitwą za wiernych. Natomiast proboszcz, zaniedbujący kanoniczny obowią-
zek aplikowania Mszy św. za parafian powinien jak najszybciej odprawić w tej intencji 
tyle Mszy św., ile opuścił lub zaniedbał (kan. 534 § 3). Samo zaś opuszczenie lub zlekce-
ważenie tego obowiązku, albo puszczenie zobowiązania w tzw. niepamięć, nie powoduje 
przedawnienia zobowiązania, które wynika ściśle z urzędu”47. Przypomina to probosz-
czom Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Dekret w sprawie stypendiów mszalnych z dnia 
30 września 1993 r.48 oraz 9 statut Synodu. Ordynariusz zobowiązany jest każdego roku 
sprawdzać osobiście lub przez innych (np. dziekana) księgę intencji mszalnych parafii 
(kan. 958 § 2). Nie trzeba przypominać proboszczom o ważności i znaczeniu księgi in-
tencji mszalnych oraz sumiennym i dokładnym jej prowadzeniu, kiedy weźmie się pod 
uwagę normy prawne odnoszące się do intencji mszalnych, zawarte w kan. 945-958.

3.6. inne księgi parafialne
Ważną księgą, która powinna znajdować się w kancelarii parafialnej i którą powinien 

prowadzić proboszcz, jest księga inwentarzowa. W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o jej 
prowadzeniu przypomina Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej w punkcie IX. 
Proboszcz pełniący swój urząd odpowiada za dobra parafii, której jest prawnym przed-
stawicielem. Jest więc odpowiedzialny za właściwe administrowanie majątkiem parafii, 
zgodnie z normami zawartymi w kan. 1281-1288. Do księgi inwentarzowej powinny być 
wpisane wszystkie nieruchomości parafialne (plebania, budynki gospodarcze, duszpaster-
sko-katechetyczne, ziemia orna, łąki, nieużytki, działki budowlane, kościół, kaplice filialne, 

46 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 9; zob. W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 224.
47 W. Wenz, Kancelaria parafialna, s. 224-225.
48 Stypendia parafialne winny być przyjmowane i zapisywane do wspólnej Księgi intencji mszalnych. Wspólnie 

prowadzona ewidencja, odprawianie i rozliczanie, jest obowiązujące dla księży parafialnych, także emerytów, 
jeśli uczestniczą we wspólnocie kapłańskiej. Rozlicza się je sumując wszystkie odprawione stypendia i dzieląc 
w zależności od ilości odprawionych Mszy św. przez poszczególnych kapłanów. Nie wlicza się do tego podziału 
Mszy św. pro populo. 
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cmentarz grzebalny, kaplica przedpogrzebowa), jak i ruchomości (wszystkie przedmioty 
i urządzenia, które nie są związane na trwałe z podłożem). Wpisy powinny być w miarę ak-
tualne i obejmować własność parafialną oraz zawierać opis i stan techniczny nieruchomości 
czy ruchomości.

Synod Zamojsko-Lubaczowski w stat. 192 przypomina administratorom parafialnym, 
że: „bez zezwolenia władzy diecezjalnej nie wolno przeprowadzać żadnych zmian w pra-
wie własności oraz w swobodnym posiadaniu i użytkowaniu dobra kościelnego. Zabro-
nione są takie zmiany, w wyniku których następuje pogorszenie lub szkoda dla własno-
ści kościelnej. Dla dokonania alienacji rzeczy o niewielkiej wartości lub takiej, której nie 
warto zachowywać, nie potrzeba zezwolenia. Bez zgody Kurii nie wolno proboszczowi 
likwidować budynków należących do parafii, stawiać na ziemi parafialnej budynków wła-
snych, krewnych, służby lub innych osób. Jeżeli gdzieś taka sytuacja istnieje, należy jak 
najszybciej ją uregulować, bądź przez rozbiórkę, bądź przez przekazanie ich na własność 
parafii. Na sprzedaż lub kupno gruntu lub budynków w całości lub w części potrzebna jest 
zgoda Kurii Diecezjalnej. Po zawarciu kontraktu notarialnego kupna-sprzedaży jeden wy-
pis przechowuje się w parafii, drugi zaś przekazuje się do Kurii. Na każdą dzierżawę grun-
tu, budynków w całości lub części, potrzebna jest pisemna zgoda Kurii. Wszystkie umowy 
dzierżawne powinny być zatwierdzone przez Kurię i sporządzone w trzech egzemplarzach. 
Dla uniknięcia spekulacji w umowie najmu, winno być zastrzeżone, że wydzierżawione 
grunty, budynki lub ich części, nie mogą być podnajmowane lub poddzierżawione osobom 
trzecim. Poza rzeczami małej wartości, nie wolno zarządcom parafii bez pisemnego zezwo-
lenia Kurii sprzedawać lub wydzierżawiać majątku kościelnego krewnym albo powino-
watym aż do czwartego stopnia. Za wszelkie szkody wynikłe z niedbałości gospodarczej, 
samowolnej alienacji, odpowiada zarządca parafii osobiście. W razie poważniejszej szkody 
może być wniesiona sprawa do sądu cywilnego celem odzyskania własności Kościoła. 
Zabrania się wyzbywania się rzeczy zabytkowych, choćby zniszczonych i w kościele nie-
użytecznych. Rzeczy te należy przekazać do Muzeum Diecezjalnego, względnie przecho-
wywać zabezpieczone w parafii. To samo dotyczy także starych ksiąg, druków, czasopism, 
fotografii, szat liturgicznych itp.”49.

Każdy proboszcz ma obowiązek prowadzenia księgi kasowej dla celów wyłącznie ko-
ścielnych. Wpisuje tam wszystkie wpływy i rozchody parafialne, gotówkowe oraz banko-
we, rozpisując wszystko według ustalonych rubryk50. Zapisy w księdze kasowej powinny 
być dokonywane na bieżąco, tzn. w dniu otrzymania przychodu lub dokonania rozchodu, 
na podstawie dowodu urzędowego lub wewnętrznego sporządzonego przez proboszcza. Dla 
lepszego zrozumienia zagadnienia należy przywołać Zarządzenie w sprawie dokonywania 
opłat kurialno-diecezjalnych, wydane przez administratora Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, które obowiązuje na terenie całej diecezji od 4 marca 2012 r. Zgodnie z zarządzeniem 

49 Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, stat. 192.
50 Tamże, stat. 186.

w celu ujednolicenia i uporządkowania spraw dotyczących opłat kurialnych za dyspensy 
i wszelkie zobowiązania finansowe względem diecezji, administrator prosi o ich realizo-
wanie wyłącznie w kasie kurii diecezjalnej w Zamościu lub w formie przelewu bankowego 
na konto diecezjalne, z wyraźnym określeniem tytułu wpłaty, a nieregulowanie tych zobo-
wiązań drogą listową. Jednocześnie przypomina proboszczom, że są zobowiązani do rzetel-
nego prowadzenia ksiąg finansowych parafii oraz przechowywania wszystkich dowodów 
wpłat (w tym także kurialnych) w kancelarii parafialnej51.

Na koniec warto przywołać inne księgi, które powinny znajdować się w kancelarii para-
fialnej, a także wskazać, co  powinny one zawierać52: 1) księga chorych53 (nazwiska, imiona, 
wiek i adres osób, którym udzielono sakramentu namaszczenia chorych); 2) księga celebra-
cji kapłanów gości (dane kapłana odprawiającego Mszę św. – imię, nazwisko, stanowisko 
i diecezja z jakiej pochodzi); 3) księga renowacji Najświętszego Sakramentu (data i ilość 
konsekrowanych komunikantów); 4) księga ogłoszeń parafialnych (treść ogłoszeń parafial-
nych podawanych w niedzielę do publicznej wiadomości); 5) księga nawróconych i przy-
jętych do Kościoła (imię, nazwisko, wiek i okoliczności osób przyjętych do wspólnoty Ko-
ścioła); 6) kronika parafialna (opis i dokumentacja ważniejszych wydarzeń parafialnych)54; 
7) księga protokołów wizytacji biskupich i dziekańskich (protokoły z wizytacji biskupich 
i dziekańskich); 8) kartoteka parafialna (spis wszystkich wiernych przynależących do parafii 
wraz z uwagami i adnotacjami duszpasterskimi); 9) kartoteka zabytków (określenie zabyt-
ku, jego opis, styl, czas powstania, autor, wymiary, stan zachowania oraz przeprowadzone 
prace i potrzeby konserwatorskie, fotografia).

Ważną księgą w kancelarii parafialnej jest dziennik korespondencyjny, do którego wpi-
suje się wszelką korespondencję urzędową (pisma przychodzące i wychodzące). 

Wszystkie księgi parafialne podlegają kontroli przez biskupa podczas wizytacji parafial-
nej55 i nic nie może usprawiedliwiać proboszcza od ich nieprowadzenia czy zaniedbywania 
w prowadzeniu.

51 Zarządzenie w sprawie dokonywania opłat kurialno-diecezjalnych (24.05.2012), ZID 21 (2012), nr 2, s. 38.
52 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej, s. 198. 
53 Zob. W. Góralski, P. Wiśniewski, Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych w uchwałach synodów 

polskich po Soborze Watykańskim II, „Prawo Kanoniczne” 41 (1998), nr 1-2, s. 111.
54 R. Kufel, Jak prowadzić kronikę parafialną? Poradnik, Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2014, s. 36-

50; P. Dymmel, Kronika, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. A. Bednarek, O. Błaszczak, A. Brajerska 
[i in.], Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, kol. 1308.

55 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores 
(22.02.2004), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004 [dalej cyt.: AS]; tekst polski w: Ustrój 
hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2006, s. 517-711, nr 221-225. 
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podsumowanie
Powyższe uwagi poczynione w odniesieniu do prowa dzenia kancelarii parafialnej 

i znajdujących się w niej ksiąg parafialnych mają na celu uświadomienie proboszczom roli 
i znaczenia ich pracy administracyjno-duszpasterskiej oraz przypomnienie najważniejszych 
zasad jej realizacji. Proboszcz powinien kancelarię parafialną i wszystkie czynności tam 
prowadzone traktować jako ważny i konieczny odcinek duszpasterskiego oddziaływania 
i jednocześnie realizo wania norm prawa kanonicznego. Samo przyjęcie zgłoszenia chrztu, 
pogrzebu, czy tylko realizacja prośby dotyczącej wydania zaświadczenia nie musi być 
wyłącznie formalną realizacją biurowo-administracyjną, lecz może stać się okolicznością 
zbawczego dialogu.

W analizowaniu kwestii związanych z prowadzeniem kancelarii parafialnej ustawodaw-
ca kodeksowy, jak też synodalny, przypominają proboszczom, że jest to ważna dziedzina 
ich pracy duszpasterskiej, która ma znaczenie dla teraźniejszości i dla przyszłości, ponieważ 
księgi parafialne stają się niezmiernie cennymi dokumentami historycznymi dla przyszłych 
pokoleń.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania należy zauważyć, że praca w kancelarii para-
fialnej jest ważna i trudna. Ważna, bo możemy oddziaływać na ludzi, których nie widzimy 
w kościele. Do kancelarii przychodzą nie tylko praktykujący katolicy, ale także tzw. „kato-
licy z metryki”. Jest to zatem jedyna okazja do duszpasterskiego oddziaływania56. Trudna, 
bo przybywający do kancelarii najczęściej mają nastawienie „roszczeniowe”, liczą na to, 
a nawet domagają się, że wszystkie ich oczekiwania zostaną spełnione, a wymagania wobec 
nich będą jak najmniejsze. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Dlatego zasadniczym postulatem w pracy kancelaryjnej, jak pisał w 1947 r. W. Dygonie-
wicz, jest: „okazanie interesantom zawsze dużo serca – dobroci. Serce ludzkie zdobywa się 
tylko sercem. Każdy interesant musi wyczuć w duszpasterzu wielką dobroć – dobre serce. 
Niechże ludzie znajdą u duszpasterza zawsze wielkie, ofiarne serce, niech w nieszczęściu 
widzą prawdziwe współczucie. Załatwiajmy interesantów zawsze tak życzliwie i uprzejmie, 
jak chcemy, by nas samych załatwiano, gdy do jakiegoś urzędu się udajemy. Niektórzy 
czują się w kancelarii tylko urzędnikami stanu cywilnego, załatwiają sprawy jak automaty. 
Wieje od nich chłodem, rutyną, surowością […]. Gdy są jakieś trudności, należy wtedy wy-
jaśnić obowiązujące prawo w tej materii, wskazać ewentualną drogę dyspensy. Gdy pracę 
kancelaryjną będziemy pojmować jako pracę duszpasterską, gdy ją sprawować będziemy 
po Bożemu z sercem i taktem – to nam samym da dużo zasług, zadowolenia wewnętrz-
nego i będzie zjednywała serca naszych interesantów, usuwała z nich uprzedzenia i urazy 
do duchowieństwa”57. 

56 W. Rzeszowski, Kancelaria miejsce trudnych spotkań, „Pastores” 33 (2006), s. 72-73.
57 W. Dygoniewicz, Duszpasterz w kancelarii parafialnej, „Currenda” 2 (1947), s. 70-73.




