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W stęp

Problem sanktuariów, czyli miejsc szczególnego kultu religijne
go wiernych z tytułu słynących łaskami przedmiotu kultu (święte 
obrazy, figury, pamiątki związane z osobami Chrystusa, Najświęt
szej Mairyi Pamny lub też świętych, np. całun turyński, relikwie 
Krzyża świętego, damek nazaireltańsiki N.M.P. w  Lareitto, ampuł
ka z krwią św. Januarego itp.) oraz związanego z tymi przedmio
tami nieprzeciętnego napływu pielgrzymów, istniał w Kościele od 
samego niemal początku 1. Jakkolwiek ich znaczenie i zasięg oddzia
ływania przekraczały najczęściej granice określonego regionu ko
ścielnego, a nawet kraju, ozy kontynentu, to jednak ich status 
pnaiwny nie był w prawie kościelnym dotąd szczególnymi przepi
sami uregulowany. W świetle przedsoboirowej (dyscypliny kości el- 
nnsj, a także regulowanej przepisami kanonicznymi praktyki dusz
pasterskiej, nie istniała konieczność idh szczególnej regulacji. Je
śli włączone były w struktury organizacyjne diecezji — podlegały 
jurysdykcji kompetentnej władzy diecezjalnej (ordynariuszowi miej
sca), jeśli zaś wyłączone były spod władzy ordynariusza jaiko in- 
kofrporowaine do zakonów wyjętych, stanowiące najczęściej wła
sność tychże osób prawnych o określonej w prawie kościelnym  
własnej autonomii — podlegały miejscowej i nadrzędnej władzy 
zakonnej zgodnie ;z konstytucjami danego zakonu, w  wypadkach 
zaś ściśle określanych w prawie kościelnym, jako placówki dusz
pasterskie, podlegały też kompetencji i nadzorowi ordynariusza 
miejsca. Ten status prawny dotyczył wszystkich sanktuariów w  
przedsoborowyrih strukturach administracyjnych Kościoła, określo
nych zwłaszcza w Kodeksie z 1917 roku, niezależnie od ich zna
czenia i zasięgu terytorialnego, a taikże duszpasterskiego wpływu.

Taki status prawny posiadało też sanktuarium Jasnogórskie z 
cudownym Wizerunkiem Matki Bożej, koronowanej koronami pa
pieskimi w  1717 roku, ściągające od 600 lat prawie rzesze piel
grzymów z całego kraju, a taikże z krajów sąsiednich, a pdzosta-

1 Por. Z dawna Polski T yś Królową, P rzew odnik po sanktuariach m a
ry jnych , Siostry Niepokalanki, Szymanów 1993, s- 12 i n.
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jątee w .zarządzie i gestii zafconu paulinów odpowiedzialnych za je
go funkcjonowanie i związaną iz n,im posługę duszpasterską, z uza
leżnieniem od ordynariusza miejsca w  wypadkach oikreśłonych w  
prawie kościelnym.

X. Zm iany soborowe

Wzrost życia religijnego naszego wieiku, wzrost liczby sanktu
ariów a zasięgu ich oddziaływania, wykraczającego często poza gra
nice danej diecezji i (kraju, a zwłaszcza nauka Soboru Watykań
skiego II, który w sposób szczególny mając z założenia swego cha
rakter pastoralny, uporządkował wszechstronnie kościelną działal
ność duszpasterską i oparł ją ina nowych podstawach, stał się też 
przyczyną bliższej ,i w miarę dokładnej precyzacji tego problemu 
w nowym prawie kanonicznym z 1983 roku.

Wiadomo, że podstawowymi jednostkami administracyjnymi — 
także dla daiałalności duszpasterskiej Kościoła — pozostały nadal 
parafie i diecezje. Ale pojawił się też nowy typ parafii i diecezji 
o charakterze nie ityliko terytorialnym (jak dawniej), ale także 
personalnym. Wiadomo, że oprócz parafii i diecezji pojawiły się 
w nowym prawie szersize okręgi pastoralne w wymiarach krajo
wych, objętych nową instytucją Krajowych Konferencji Episko
patu. Wiadomo też, że pojawiły się takież Konferencje Biskupów 
o zasięgu kontynentalnym (Konferencje Biskupów Europy, Amery
ki, Afryki, Azji itp), że wreszcie cała działalność pastoralna Ko
ścioła kierowana jest i .inspirowana przez Stolicę Apostolską z 
właściwymi jej centralnymi organami, jak odpowiednie Kongre
gacje Rzymskie, Sekretar.i!arty, Centralne urzędy oraz nowopowsta
ła po Soborze instytacja Synodu Biskupów. Te zmiany i modyfi
kacje strukturalne nie tylko w  pewien określony sposób (decentra
lizacja) uaktywniły inicjatywę i poszerzyły autonomię podstawo
wych jednostek pastoralnych (parafie, diecezje, obszary objęte za
sięgiem Krajowych Konferencji Episkopatów). Dokonuje się to 
przez reaktywowanie różnych instytucji doradczych na szczeblu 
parafialnym i diecezjalnym (rady parafialne, Rady Kapłańskie i 
duszpasterskie). Z drugiej strony jednak te zmiany poddały wspom
niane jednostki pastoralne określonym kompetencjom organów 
nadrzędnych i  centralnych (Krajowe Konferencje Episkopatu, Sto
lic® Apostolska) nie tylko w  sensie potwierdzania podejmowanych 
parasz te organa inicjatyw duszpasterskich, ale także w  sensie pod
porządkowania się wytycznym tych organów nadrzędnych. Chodzi 
tu zwłaszcza o sprawy związane z depozytem wiary zawartym w  
nauce soborów oraz tzw. magisterium Kościoła, czyli nauczanie pa
pieży w  sprawach wiary, obyczajów, życia religijnego, i działal
ności pastoralnej.
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Niadmienić przy tym należy, iż w d/olktrynie soborowej Kościoła, 
a taikże w  nowym prawie kościelnym w oparciu oi kolegialność 
Episkopatu wraz z papieżem oraz wynlfflaająicej stąd suikcesjŁ apo
stolskiej Kolegium Biskupiego — Biskup diecezjalny jako następ- 
c!a Apostołów i członek Kolegium BisikiupliegO' odpowiedzialny jest 
w sposób szczególny za całokształt działalności pastoralnej prowa
dzonej przez wszystkie ośrlodki pastoralnie, taikże zakonne, xua pod
ległym sobie terytorium 2. W szerszym wymiarze regionalnym kom
petencję taką posiada Kolegium Biskupie w ramach Krajowej Kon
ferencji Epieikopatu. Wyrazem tego rozszerzenia kompetencji bisku
piej nad całą działalnością duszpasterską parafialną i zakonną jest 
poiddanliie w niolwym Kodeksie nadzorowi biskupa wszystkich pla- 
cówejk duszpatsterskich, w tym taikże pozaparafialnych, a więc za
konnych lub reiktoirskich kościołów i  kaplic, nawet półpublicznych, 
do których jednak wierni uczęszczają i uczestniczą w sprawowa
nych taim nabożeństwach 3.

Ta szeroka płaszczyzna kompetencji biskupa jako pasterza die
cezji, odpowiedzialnego za całokształt działalności duszpasterskiej 
na swym terytorium, poddała też ma przyszłość jego nadzorowi pra
cę duszpasterską zaikonów, niezależnie od rangi ich placówek dusz
pasterskich, tym  bardziej sanktuarium, którego zasięg pastoralny 
jest zwykle szerszy ii głębszy.

Rzecz jasna, że rola Siamktuariów wykraczających poza zasięg 
diecezji, czy nawet Krajowej Konferencji Episkopatu, przekroczyć 
musi i rozszerzyć kompetencję biskupa diecezjalnego, już to o 
kompetencję Krajowej Konferencji Episkopatu — jeśli sanktuarium 
ma zasięg pastoralny krajowy, lub nawet Centralnych Organów 
Rzymskich ■— jeżeli sanktuarium ma zasięg międzynarodowy 4.

2 Por. kan. 336, 3)75, 381 § 1, 383—$86,, 391—1394; „Zwyczajnej w izytacji 
biskupiej podlegają osoby, insty tucje katolickie, rzeczy i m iejsca św ię
te, znajdujące się w  obrębie diecezji. Członków insty tu tów  zakonnych 
n a  praw ie papieskim  oraz ich domy, bisiku-p może wizytować jedynie 
w  przypadkach przewidzianych przez p raw o” (kan. 397).

3 „B iskup diecezjalny może osobiście lub przez kogo innego, podczas 
w izytacji pasterskiej, jak  rów nież w  w ypadku fcomieczoośei wizytować: 
kościoły i kaplice, do których w ierni hah itualn ie uczęszczają, szkoły 
oiraz inne dzieła relig ijne lub m iłosierdzia duchowego, powierzone 
zakonnikom. Nile dotyczy to jednak  szkół, które są dostępne w yłącznie 
w łasnym  alum nom  in sty tu tu” (kan. 683 § 1); „Gdyby przypadkiem  w y
k ry ł nadużycie, może on  —• jeśli nie odniosło sku tku  powiadom ienie o 
tym  przełożonego' — sam w łasną powagą spraw ę załatw ić” (kan. 603 
§ 2).

4 W dniach 22—23 listopada 1983 r. odbył się w  Rzymie zjazd rekto>- 
rów  sanktuariów  m aryjnych Italii. Na tem at sta tusu  praw nego sank tu 
arium  w  nowym  praw ie wygłosił re fera t K ard. P iętro Palazzini, Mó
w ił Ю sank tuariach  o sta tusie  m iędzynarodowym  (Lourdes, Fatim a), n a 
rodowym  (jakkolw iek dotąd żadna K onferencja Episkopatu inie w ydała 
dokum entu, określającego status „.narodowy” jakiegoś ,sanktuarium ). Za 
w y jątek  uznał Ja sn ą  Górę, k tórej status sanktuarium , narodow ego nie
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Oto 'w wielkim skrócie podstawy prawne nowego określenia 
miejsca i roli sanktuarium w  nowym Kodeksie prawa kanoniczne
go oraz nowa postać jego posoborowego statusu prawnego w cza
sach współczesnych. Przepisy kanoniczne dotyczące sanktuariów 
jako szczególnego typu placówek duszpasterskich zawarł Prawo
dawca kościelny w  Księdze IV nowego Kodeksu prawa kanoniczne
go, a szczególnie w  jej trzeciej części: Miejsca i czasy święte.

2. S tatus praw ny sanktuariów

Normując status prawny sanktuariów, podaje najpierw nowy 
Kodeks definicję sanktuarium: jest to kościół lub iinne miejsce 
święte, do którego z tytułu pobożności religijnej często pielgrzy
mują wierni przy aprobacie ordynariusza m iejscas. Następnie po
dana jest klasyfikacja sanktuariów. I tak nowy Kodeks wyróżnia 
trzy ich kategorie: diecezjalne, podlegające aprobacie i nadzorowi 
ordynariusza miejsca, narodowe — podlegające Krajowej Konferen
cji Episkopatu i międzynarodowe — podlegające Stolicy Świętej ®.

Podstawą tego podziału jest zasięg terytorialny wpływu pasto
ralnego danego sanktuarium oraiz faktyczna praktyka wiernych, 
którzy z pobożności pielgrzymują z danego regionu o mniejszym 
lub większym zasięgu do danego sanktuarium. Nowością organi
zacyjną tego typu placówki duszpasterskiej jaką jest sanktuarium, 
przekraczające zwyczajne nonmy organizacji duszpasterstwa nip. 
parafialnego (większy i częstszy napływ wiernych), jest koniecz
ność posiadania własnych statutów danego sanktuarium, które oikre- 
ślać winny cel, zadania i sposoby zarządzania, administracji ma
jątkiem i organizacji działalności pastoralnej saniktuarium oraz za
kres jego zależności ii podległości kompetentnej władzy kościelnej, 
nadzorującej i koordynującej tę działalność pastoralną.

Ta właśnie kompetentna władza kościelna aprobuje wspomniane 
statuty danego sanktuarium w  zaiteżnościi od charakteru (kategorii) 
sanktuarium. Będzie to więc: dla sanktuarium diecezjalnego — or
dynariusz miejsca, w  wypadku sanktuarium narodowego — Kon
ferencja Episkopatu, lub wreszcie, gdy idzie o sanktuarium o wy
miarze międzynarodowym — jedynie Stolica Apostolska7. Statuty

budzi w ątpliw ości w  oparciu  o przem ów ienie papiieskie (por. Ja n  P a c h  
Z. P., Sanktuaria  w  życiu  Kościoła, W: Jasna  Góra 7 (1984) s. 5).

5 „Przez saniktuarium  rozum ie się kościół lub inne miejsce święte, 
do którego — aa aprobatą ordynariusza miejscowego — pielgrzym ują 
liczni w ierni, z powodu szczególnej pobożności” (kan. 1'230).

9 „Aby sank tuarium  mogło nazyw ać się narodowym , musi otrzym ać 
aprobatę K onferencji Episkopatu; aby mogło nazywać się m iędzynaro
dowym, w ym agana jest ap roba ta  Stolicy Ś w iętej” (ikan. 123(1).

7 „Do zatw ierdzania sta tu tów  sanktuanium  diecezjalnego kom petentny 
jest m iejscowy ordynariusz; sta tu tów  sank tuarium  narodow ego — K on
ferencja  Episkopatu; sta tu tów  sank tuarium  m iędzynarodowego — tylko
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te zawierać winny i  określać przede wszystkim cele religijne i pa
storalne, którym służy damę sanktuarium, które jakgdyby uzasad
niają rację jego bytu. Następnie winny określać uprawnienia 
rządcy (rektora) tego sanktuarium udzielone mu przez prawo ko
ścielne lub  kompetentną władzę Kościelną, której podlega (Ordy
nariusz, Konferencja Episkopatu, Stolica Apostolska). Statuty okre
ślają również podmiot własności tego sanktuarium, czyli kościelną 
osobę prawną, do jakiej przynależy: parafii, diecezji, zakonu, sto
warzyszenia religijnego. Określają również zasady administracji 
dobrami materialnymi w  oparciu o przepisy prawa kościelnego oraz 
szazególne przepisy diecezjalne, wydane przez Konferencję Episko
patu lub wreszcie Stolicę Apostolską — w zależności od charakte
ru, które sanktuarium posiada i  od władzy, której w wyniku tego 
podlega.

3. Prawa i obowiązki sanktuariów

Wiadomo, .iż nowy Kodeks prawa kanonicznego określa ściśle 
prawa i obowiązki administratorów dóbr kościelnych, określa też 
uprawnienia kompetentnej władzy kościelnej w kwestii nadzoru 
nad administracją, świadczeń nakładanych w  określonych wypad
kach na dochody danego sanktuarium jako placówki duszpaster
skiej (podobnie jak i inne placówki duszpasterskie), na określone 
w prawie cele kościelne (kam. 1254 § 2, 1263, 1264). Rzecz jasna, 
zależeć to będzie w  pewnym stopniu od podmiotu własności tego 
majątku i ozy podmiotem własności będzie osoba prawna diecezjal
na, zakonna (zwłaszcza izakonu wyjętego), cizy wresizcie oznaczonego 
i zdolnego do posiadania majątku (posiadającego publiczną ko
ścielną osobowość prawną) stowarzyszenia religijnego. Cele jakie 
nowy Kodeks wyznacza majątkowi, to: utrzymanie i organizacja 
kultu religijnego, organizacja działalności apostolskiej, utrzymanie 
personelu pracującego, dizieła miłości i  miłosierdzia chrześcijań
skiego, jakie sanktuarium powinno podejmować, wreszcie świad
czenia, jakie kompetentna władza kościelna może nakładać na cele 
diecezjalne, krajowe czy międzynarodowe (w tym na rzecz Sto
licy Świętej). Wszystko to jest zależne od charakteru diecezjalnego, 
narodowego lub międzynarodowego danego sanktuarium (kam. 1266, 
1274).

Nowy Kodeks określa również przywileje8, jakie mogą być 
udzielone przez kompetentną władzę kościelną dla usprawnienia

Stolica Św ięta (kan. 1232 § 1); „W sta tu tach  należy określić zwłaszcza 
cel i w ładzę rektoira, praw o w łasności i zarząd m ajątk iem ” ( te n . 1232 
§  2 ).

8 „Sanktuariom  mogą być przyznane pew ne przyw ileje, ilekroć to 
zdają się zalecać .okoliczności m iejsca, nap ływ  pielgrzymów, a  zw ła
szcza dobro w iernych” (tan . 12'3j3).
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działalności pastoralnej personelu lub (też ubogacania wiernych w 
łaski duchowe d odpusty, które oni w dainyim sainktuarium jako 
owoc pielgrzymowania mogą uzyskiwać. Rodzaj i , zakres tych 
przywilejów zależy od okoliczności miejsca, (usytuowania danego 
sanktuarium), liczby i częstotliwości pielgrzymek, wreszcie dobra 
duchowego wiernych, które stać się może ich udziałem w rozwoju 
życia religijnego.

Nowe prawo, biorąc pod uwagę ten szczególny charakter i sta
tus prawny sanktuarium jako szczególnego typu placówki duszpa
sterskiej, nakłada też na te placówki nowe i specjalne powinności 
duszpasterskie9. Powinny tu więc być obficiej udostępnione wier
nym środki zbawienia, jaik: częstsze głoszenie słowa Bożego, głębsze 
i pełniejsze życie liturgiczne, zwłaszcza przez krzewienie i popie
ranie celebracji eucharystycznej, łatwiejsze udostępniainie udziału 
w sakramencie pokuty, wreszcie innego rodzaju, aprobowane przez 
Kościół, formy religijnego kultu właściwe dla danego regionu ko
ścielnego'. Nie pomija też nowe prawo kwestii właściwej dla tego 
rodzaju placówki duszpasterskiej — potrzeby zbierania dokumen
tacji, zabezpieczania wotów dtp. Nakazuje mianowicie, aby wota 
(zwłaszcza artystyczne, miie wyłączając sztuki ludowej) oraz doku
menty pobożności (prośby d podziękowania) były nie tylko skrzęt
nie zbierane i  gromadzone, ale taikże eksponowane w miejscach 
przyległych do sanktuarium i udostępniane wiernym, a także pil
nie strzeżone i zabezpieczone (muzea, skarbce, sale wystawowe 
itp.).

4. Sanktuarium jasnogórskie w  świetle nowego prawa i wypowiedzi
papieskich

Odnosząc wszystkie wymiemione wyżej przepisy nowego Kodeksu 
prawa kanonicznego do sainktuarium Jasnogórskiego — postawić 
można pewne stwierdzenie faktyczne i wyciągnąć niektóre prakty
czne wnioski.

Jasna Góra jest jednym z najstarszych polskich sanktuariów 
maryjnych — i to od wielu stuleci, o zasięgu nie tylkio krajowym, 
aile — wydaje się — i  międzynarodowym. Najstarsze bowiem kro
niki jasnogórskie, poczynając od relacji Długosza, odnotowują 
wieilikde rzesze pielgrzymów przybywających na Jasną Górę -nie ty l
ko z różnych regionów całego kraju, ale i z krajów sąsiednich.

9 „W sank tuariach  ,należy zapewnić w iernym  obfitsze środki zbaw ie
n ia  praez gorliw e głoszenie słowa Bożego, przez odpowie dnie ożywienie 
życia liturgicznego, zwłaszcza przez spraw ow anie Eucharystii i pokuty 
oraz przez kultyw ow anie zatw ierdzanych form  pobożności ludow ej” 
(kan. 1234 § 1); „W ota sz tuk i ludow ej i dokum enty pobożności w inny 
być przechow yw ane w  sanktuaiiiach lub w m iejscach przyległych i 
bezpiecznie strzeżone” (kan. 1234 § 2).
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Ten przede wszystkim „.krajowy”, ale też równocześnie „między
narodowy” chairatkter sanktuarium Jasnogórskiego potwierdza 
przekonywująca praktyka pastoralna wieków następnych aż do cza
sów nam współczesnych. Przybywały bowiem d ciągle przybywa
ją na Jasną Górę zarównjo pielgrzymki z  całego kraju (niektóre 
z nich mają już długą, nawet kilkuwiekową tradycję), ale także 
pielgrzymki w  mniejszych lub większych grupach z krajów ościen
nych oraz krajów izachoidniej Europy, nie wyłączając niawet grup 
z innych kontynentów. Dość wspomnieć tu choćby tradycyjną 
Pieszą Pielgrzymikę Warszawską, do której od sizeregu lat włącza
ją się grupy pielgrzymów z  różnych krajów środkowej i zachodniej 
Europy. Pielgrzymki zaś ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zw ła
szcza grup polonijnych, należą już dio zwykłej prafktyiki pielgrzym
kowej wielu dziesiątków lait. Niie brak też Wśród pielgrzymów za
równo hierarchów kościelnych jalk i laikatu z (krajów afrykań
skich, czy nawet azjatyckich. Jasną Górą interesuje się też szcze
gólnie od wielu stuleci Stolica Święta, której wybitni przedstawi
ciele (nawet późniejsi papieże) przybywali na Jasną Górę, składali 
swoje wota i dary, a później — jaiko papieże — prosili o modlitwę 
przed Matką Bożą w swojej osobistej intencji Głowy Kościoła, jaik 
i w intencji całego Kościoła Powszechnego (Pius XI, Jan XXIII, 
Paweł VI, Jan Paweł II).

Wyraził to najdobitniej papież Jam Paweł II, który w liście do 
Generała Zakonu na 600-lecie jasnogórskiej służby paulinów napi
sał:

„Przez długi szereg stuleci, zarówno w pomyślności, jak i w prze
ciwnościach, ta Święta Stolica Piotrowa była zawsze z wami, zwła
szcza w dzaele rozkrzewiania kultu Jasnogórskiej Dziewicy. Nie
gdyś po wyróbowaindoi wierniej miłości, Stolica Święta w roku 1308 
zatwierdziła waisz Zakon, włączając was w sposób pełnoprawny w  
szeregi zakonne. Podobnie też, zawsze i wszędzie troszczyła się 
o potwierdzenie, pochwałę i upowszechnianie foulltu Najświętszej 
Maryi Parany Królowej Polski. Dzętei temu to Wzgórze maryjne sta
ło się zmane i sławne na całym świecie. Dowodem życzliwości Pa
pieży są, między inmymi, dwie złote koiromy, 'ozdobione klejnotami, 
które Poprzednik Nasz Klemens XI w  >r. 1717 przesłał w  darze 
celem ukoronowania tak wielkiej Matki. A gdy te zostały skra
dzione., św. Pius X, również Nasz Poprzednik, zastąpił je łaskawie 
innymi. Talkże i My przyozdobiliśmy drogi Nam Obraz w roku 1979 
złotą różą, powodowana miłością i oddaniem względem Najświęt
szej Dziewicy i  zarazem względem Ojczyzny. Świadczy o tym rów
nież złote serce posłane tego iroku aa pośrednictwem Czcigodnego 
Brata Alojzego Poggi, Arcybiskupa tytularnego Foromtonium, na 
ręce Generała Braici św. Pawła i  umieszczone w  pobliżu róży” 10.

10 Par. B iu le tyn  In form acyjn y  Z akonu OO. P aulinów  r. 1982.
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Rzecz jasna — Jasna Góra, imając niewątpliwie ten charakter 
sanktuarium międzynarodowego, nie przestała być równocześnie 
sanktuarium diecezjalnym (największym w  maryjnej diecezji czę
stochowskiej, iktórej główną Patronką jest Matka Boża Jasnogór
ska), a także sanktuarium o zasięgiu krajowym. Taki charakter i 
status prawny posiadała Jasna Góra aż dio tej chwili — uzależnio
na w  dotychczasowych strukturach administracji kościelnej zarów
no od władz diecezjalnych, jak również — zwłaszcza po Soborze 
Watykańskim II — od Krajowej Konferencji Episkopatu, której 
wytyczne liturgiczne i programy pastoralne Obejmowały Jasną Gó
rę w całej rozciągłości. Oprócz tego:, swoje specjalne sugestie, po
stulaty i zarządzenia kierowała Krajowa Konferencja Episkopatu 
względem sanktuarium Jasnogórskiego poprzez Komisję Maryjną 
Episkopatu, powołaną do różnorakich akcji pastoralnych, których 
ośrodkiem stała się po drugiej wojnie światowej Jasna Góra. N ie
zależnie od tego należy stwierdzić, iż Jasna Góra (zwłaszcza w  
kwestii szczególnych uprawnień i przywilejów, w  tym także odpu
stów) korzystała niejednokrotnie z uprawnień Księdza Kardynała 
Prymasa Polski jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, a 
nawet jego 'uprawnień specjalnych, udzielonych mu przez Stolicę 
Świętą. Zatem w tym  nawet dotychczasowym stylu działania, bę
dąc sanktuarium diecezjalnym i równocześnie krajowym, przekra
czała w praktyce (choć bez określonego statusu prawnego, ustano
wionego dopiero w  nowym prawie kościelnym) wymiary krajowe 
i stawała się sanktuarium o 'charakterze międzynarodowym.

Wydaje się, iż obecnie, skoro wszystkie struktury administra
cyjne Kościoła, a także jego działalność pastoralną w kościołach 
lokalnych dostosowuje się do wymagań nowego prawa kościelnego, 
ten nowy status prawny sanktuarium Jasnogórskigeo, w oparciu 
o własne statuty, zatwierdzone najpierw przez Krajową Konferen
cję Episkopatu, a następnie przez Stolicę Świętą, powinien być 
wypracowany. Rozgłos bowiem ii zasięg oddziaływania sanktuarium 
Jasnogórskiego w  dobie obecnej — podobnie jak innych tego typu 
sanktuariów w świecie (Lourdes, Fatima, Guadełupa i in.) •— ma 
już zasięg międzynarodowy.

Oprócz wspomnianych już wyżej okoliczności i  realiów histo
rycznych, warto przytoczyć tu niektóre wypowiedzi Papieża Jana 
Pawła II z jego pierwszej i drugiej pielgrzymki apostolskiej do 
Ojczyzny, które na ten krajowy, a zarazem międzynarodowy cha
rakter sanktuarium Jasnogórskiego wyraźnie wskazują.

Oto słowa z kazania, wygłoszonego 4. VI. 1979 r. na Jasnej Górze 
w uroczystość Matki Kościoła:

„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego 
życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowie
dzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny 
dziecka, jak matura czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych...
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wiązać z 'tym miejscem, z tym Sanktuarium. Przyzwyczaili się ze 
wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim  
swojej Matce — Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój 
Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych 
na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny siposób jest, 
jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła — uczy 
Sobór. Jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do Niej 
pielgrzymują ... choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostat
nim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą.

Przyzwyczaili się do tego Polacy. Przyzwyczaili się ich Pobra
tymcy, sąsiedzi z różnych narodów. Coraz więcej przybywa tu 
ludzi z całej Europy i spoza Europy ...”

Z tych słów papieskich wynika jakże -wyraziście nieezwykle głę
boki związek egzystencjalny i religijny życia Polaków z sanktu
arium Jasnogórskim, oraz wynika także jego narodowy i zarazem 
międzynarodowy charakter.

Wyraża to w sposób szczególny wypowiedziany w tymże dniu 
4 IV 1979 r. na Jasnej Górze Papieski Akt Zawierzenia całego 
świata i Kościoła Jasnogórskiej Matce Kościoła:

„O, jakże wiele byłoby spraw, które przy tym spotkaniu powi
nienem był wyrazić, nazwać po imieniu. O, jakżeż wiele byłoby 
ludów i narodów, o których chciałbym Ci tu powiedzieć, Matko, po 
imieniu! Zawierzam Cd je wszystkie, o Matko, tak, jak Ty sama 
najlepiej je znasz i  odczuwasz. Czynię to na miejscu wielkiego 
zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół cały 
w wymiarach krajów i kontynentów; cały w Twoim macierzyń
skim Sercu. Ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przy
szłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i ludz
kości, ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, 
Matce i zawierzam z bezgraniczną ufnością, Amen”.

Powierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej całego Kościoła, wszyst
kich ludów i narodów, całej rodziny ludzkiej na globie ziemskim 
teraz i na przyszłość — to nie tylko potwierdzenie dotychczaso
wego charakteru narodowego i  międzynarodowego zarazem sank
tuarium Jasnogórskiego, ale to także wyznaczenie mu tego między
narodowego i ogólnioko ściek) ego charakteru na przyszłość. Pani 
Jasnogórska staje się nie tylko Matką Kościoła, ale także Królową 
ludów i narodów — jak dotąd była Królową Polaków — na przy
szłość.

Potwierdzi to Papież jeszcze raz, gdy w kaplicy Cudownego Obra
zu dnia 6 VI 1979 r. do zgromadzonych tam paulinów powie: 

„Jesteście dzisiaj świadkami spotkania Ibez precedensu w histo
rii Jasnej Góry d w  historii Waszego Zakonu. Oto otaczacie w tej 
chwili pielgrzymkę Stolicy Apostolskiej, która tutaj przybyła z 
samym Papieżem, ażeby nawiedzając 'ziemię polską na historycz
nym szlaku św. Wojciecha :i św. Stanisława w  jego jubileuszowym

15 — Prawo K anoniczne
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roku, znaleźć się również tutaj. I iznaleźć wśród różnych punktów 
programu tej jakże bogatej i wymownej pielgrzymlki przynajmniej 
jedną taką .chwilę, w  'której my wszyscy, przybywający tutaj z  
Rzymu, służąc sprawie Kościoła powszechnego, pragniemy sprawo
wać Eucharystię wobec Jasnogórskiej Parni, wobec Jej wizerunku. 
Pragniemy zaczerpnąć światło i siłę iz całej tej głębi 600-letniej 
tradycji macierzyństwa Maryi iw stosunku nie tylko do jednego 
Narodu, ale do wdeiu narodów i ludów, w  stosunku do całego 
Kościoła, tak jak nas o tym uczył Sobór Watykański II. Drodzy 
Ojcowie i Bracia! Waszym szczególnym 'zaszczytem i Waszym szcze
gólnym powołaniem jest straż przy tej świętości. Jesteście stróża
mi tego Sanktuarium, jesteście duszpasterzami w tym Sanktuarium. 
To jest wielkie powołanie...”

W tymże diniiu 6 VI 1979 r. do pielgrzymów z  Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego, przybyłych na Jasną Górę, Papież przed 
jasnogórskim szczytem powie:

„Jasina Góra stała się stolicą duchową Polski, do której ze wszy
stkich stroin ojczystej ziemi podążają pielgrzymi, aby odnaleźć tu
taj jedność z Chrystusem Panem poprzez Serce Jego Matki. A nie 
tylko z Polski samej, ale także i spoiza jej granic. W tej chwili 
też na wprost moich oczu widzę transparent, którego .pierwsze sło
wa odczytuję Svaty Otec ■— już wiem, Skąd pocihodizi. I tych przy
byłych spoza południowej granicy Polski wraz z  wszystkimi tu 
zgromadzonymi najserdeczniej pozdrawiam, Wizerunek jasnogórski 
stał się na całym świecie znakiem duchowej jedności Polaków. 
Jest to równocześnie jakby znak rozpoznawczy naszej duchowości, 
naszego zarazem miejsca w  wielkiej rodzinie ludów chrześcijań
skich, zespolonej w  jedności Kościoła. Przedziwne jest zaiste owo 
królowanie Matki ;za pomocą Jej jasnogórskiego wizerunku: kró
lowanie Serca ooraiz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko 
usiłuje wyrazić przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto mate
rialnych celów ...”

Nie sposób nie przytoczyć tu powtórzonego przeiz Papieża przy 
pożegnaniu Jasnej Góry w  czasie pierwszej pielgrzymki, w  tymże 
dniu 6 VI 1979 r. afctu zawierzenia Maryi Jasnogórskiej Kościoła 
i  świata o charakterze wybitnie uniwersalnym:

„Jasnogórska Matko Kościoła; Raz jeszcze .oddaję Ci siebie w  
„macierzyńską niewolę miłości” — wedle słów mego zawołania: 
Totus Tuus! Oddaję Ci cały Kościół wszędzie, aż do najdalszych 
krańców ziemi! Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi —• moich 
braci, wszystkie ludy i  inarody, Oddaję Ci Europę i wszystkie kon
tynenty. Oddaję Cd Rzym d Polskę, zjednoczone poprzez Twego 
Sługę nowym węzłem miłości. Matko, przyjmij! Matko, nie opu
szczaj! Matko, prowadź!”

Już tylko dopowiedzeniem i potwierdzeniem tego uniwersalnego 
charakteru Jasnogórskiego sanktuarium Królowej Polski i Matki



[11] S tatus praw ny sank tuariów 227

Kościoła będą w  wielkim skrócie słowa Papieża wypowiedziane w 
tym samym duchu w  czasie Jego drugiej pMgrzymiki do Ojczyzny 
w 1983 roku ma Jubileusz Jasnej Góry. Oto niektóre krótkie w y
jątki. Już w dradze na Jasną Górę, w katedrze częstochowskiej 
w dniu 18 VI 1983 r. o sanktuarium Jasnogórskim powiedział: 

„Wiążą siię na 'ziemi Kościoły wokół swoich biskuipów, wiążą się 
poprzez katedry, które stanowią serce wspólnot diecezji ... wiążą 
się także poprzez sanktuaria, które stanowią serce całych ludów 
i  narodów, tak jak nasza Jasna Góra stanowi serce Narodu pol
skiego, Kościoła na ziemi polskiej”.

Do patulinów zaś w dniu następnym, 19 VI 1983 r. w kaplicy 
Cudownego Obrazu powiedział:

„Można powiedzieć, że ta łaska Jasnej Góry stała się wspólnym 
charyzmatem całego Waszego Zakonu, bo jakkolwiek znajdujecie 
się i poza Jasną Górą, w Poilsoe i poza Polską, to wydaje się, że 
posługa jasnogórska najpełniej wyraża charyizmat Waszego Zakonu 
w  Kościele na ziemi polskiej, a pośrednio i w Kościele powszech
nym”.

Ta uniwersalna misja Zakonu wiąże się przede wszystkim z uni
wersalnym charakterem sanktuarium Jasnogórskiego, któremu pau
lini służą i uniwersalną misją samej Pand Jasnogórskiej —■ Matki 
Kościoła. Ona to w  tym sanktuariom jako służebnica Pańska od
daje najwyższą chwałę samej Trójcy Przenajświętszej — jak stwier
dził Papież w swej jubileuszowej homilii 19 VI 1983 r. przed szczy
tem jasnogórskim:

„Oto przybywam w  pielgrzymce, ażeby oddać chwałę Bogu 
Przedwiecznemu w  tym narodowym sanktuarium mej Ojczyzny, w 
którym Pani Jasnogórska jako służebnica Pańska oddaje Trójcy 
Przenajświętszej wszelką cześć i chwałę, wszelką miłość i wdzię
czność, jakiej sama tu doznaje”.

Wieczorem zaś tego dnia w  ApeŁu Jasnogórskim doda:
,,I dlatego, odmawiając wraz z Wami, którzy tu jesteście, Apel 

Jasnogórska, pragnę ogarnąć w  nim zarazem wsizystkich naszych 
Rodaków na ziemi polskiej i  paza jej granicami. W iluż to stro
nach świata, w  iluż krajach, na iluż kontynentach Jasnogórski 
Wizerunek jest równocześnie widomym znakiem duszy polskiej i 
ziemi polskiej”.

Zaś w  dniu następnym 20 VI 1983 r. w  tymże Apelu Jasnogór
skim powie po powrocie z Katowic do- zgromadzonych i oczeku
jących go na Jasnej Górze pielgrzymów:

„I właśnie dlatego 'bairdzo Was iproszę, abyśmy, jednocząc się z 
całą naszą Ojczyzną, a równocześnie jednocząc się z Kościołem 
Bożym na całym okręgu ziemi, 'Odśpiewali Apel Jasnogórski i  przy
jęli błogosławieństwo zgromadzonych tu Pasterzy wespół z  B i
skupem Rzymu”.
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Jeszcze tylko dodajmy to, co powiedział Papież na Gó-nze św. 
Anny w dniu 21 VI 1983 r. i w dniu następnym w  Krakowie: 

„Przybywam tutaj, idąc -s-zlalkiem mojej .pielgrzymki związanej 
z Jubileuszem Jasnej Góry: lod sześciu stuleci czcimy Maryję jako 
naisizą Matkę i Królową w  Jej wizerunku, izmainym nie tylko w 
Ojczyźnie, ale ta'kże szeroko w świecie”.

Wreszcie w końcu swej Jiufoileiuszoweej Pielgrzymki w dniu 22 
VI 1983 x. na 'Błoniach Krakowskich w nawiązaniu do Jubileuszu 
Odkupienia Papież o. Jasnej Górze powie:

„Czyż Jasna Góra nie jest dla nas takim miejscem, gdzie mo
żemy odpocząć, gdzie dusze nasze doznają orzeźwienia? Czyż nie 
jest ona podobna do źródła żywej wody, z  którego w ciągu poko
leń czerpiemy? Czerpiemy z nieskończonych zasobów Chrystuso
wego Odkupienia, do którego przybliża nas Maryja!”

W świetle uprzednio przytoczonych wypowiedzi papieskich o 
uniwersalnym charakterze sanktuarium Jasnogórskiego możemy 
słusznie wnosić, iż takim „źródłem żywej wody ...”, udostępniają- 
jącym przez Maryję „nieskończone zasoby Chrystusowego Odkupie
nia” jest Jasna Góra nie tylko dla Kościoła w Ojczyźnie naszej, ale 
i dla Kościoła Powszechnego-1Ł.

Wydaje się zatem postulatem słusznym i uzasadnionym, aby w  
oparciu o .postanowienia miowego prawa kościelnego — talk opra
cować status prawny sanktuarium Jasnogórskiego i takie ułożyć 
jego prawne statuty, iżby na przyszłość — nie zatracając dotych
czasowego charatkeru sanktuarium diecezjalnego i narodowego — 
mogło o-no uzyskać od Stolicy Świętej, jak inne tego typu sanktu
aria w świecie, status sanktuarium międzynarodowego.

11 W arto nadm ienić, że istotn ie Jasna Góra staw iane w  now ym  pra
w ie  kościelnym  w arunki, zw łaszcza szerokiego (naw et m iędzynarodow e
go) zasięgu oddziaływ ania pastoralnego spełnia. Św iadczą o- tym  choćby  
statystyk i za rok 19.83,,, które podają: 5.904 p ielgrzym ki (w tym  5915 
grup zagranicznych); rozdano dwa i pół m iliona K om unii św., odpra
w iono przeszło 42 tysiące M szy św. (w  tym  liczne -koncelebry -kapła
nów  z 46 krajów); Nadto: złożono ponad 200 tysięcy  dziękczynnych  
piism za otrzym ane łasiki, 560 próśb, ofiarowano 2.288 dziękczynnych  
woltów, w ygłoszono około 2 tysiące hom ilii, odbyto 173 czuw ań ca ło 
nocnych. Ilości odbytych spow iedzi statystyki n ie  podają, lecz Jasną  
Górę nazyw a się często „spow iednicą N arodu” (Ks. K ardynał Prym as 
W yszyński). Jasna Góra posiada grom adzone przez w iek i zabytki dziieł 
sztuki, m uzea, skarbce, organizuje w ystaw y, ośrodki duszpasterstw a  
specjalistycznego, prelekcje religijne, w yśw ietla  film y o treści relig ij
nej itp.


