
MGR LIC. PATRYCJA KUKULSKA – doktorant, Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów 
Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin  
e-mail: patrycjakwiecien@wp.pl 

 
Cel wizyty ad limina Apostolorum 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Ad limina Apostolorum oznacza obowiązek biskupa diecezjalnego i zrównanych  

z nim w prawie (wikariusz apostolski, opat terytorialny, prałat terytorialny, administrator 
apostolski administratury apostolskiej erygowanej na stałe, ordynariusz wojskowy, 
ordynariusz sprawujący władzę w Ordynariacie Personalnym dla byłych anglikanów, 
administrator apostolski Personalnej Administratury Apostolskiej Świętego Jana Marii 
Vianney’a) odwiedzenia, w ustalonym czasie, grobów Apostolskich i zdania relacji o stanie 
swoich Kościołów partykularnych. Dlatego też przedmiotem artykułu jest 
scharakteryzowanie celów wizyty ad limina Apostolorum. Autor opisuje każdy etap wizyty: 
1) uczczenie grobów Apostołów Piotra i Pawła; 2) spotkanie z papieżem i 3) odwiedzenie 
dykasterii Kurii Rzymskiej. Zasadniczym celem wizyty jest wzmocnienie kolegialności  
i jedności w Kościele.   
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Purpose of the Visit ad limina Apostolorum 
 

S u m m a r y 
 
 Ad limina Apostolorum means the obligation of the diocesan bishop and those who are 

equal to him under law (apostolic vicar, territorial abbot, territorial prelate, apostolic 
administrator of an apostolic administration which has been erected on a stable basis, military 
ordinary, personal ordinary of personal ordinariates for anglicans entering into full 
communion with the catholic Church and apostolic administrator of Personal Apostolic 
Administration of Saint John Maria Vianney) to visit, at stated times, the thresholds of the 
Apostles, and to present themselves before the pope to give an account of the state of their 
particular Churches. Therefore, the subject of the article is to characterize the purposes of the 
visit ad limina Apostolorum. The Author describes each stage of the visit: 1) venerating the 
tombs of the Blessed Apostles Peter and Paul; 2) meeting the Roman Pontiff and 3) visiting 
the Roman dicasteries. The essential purpose of the visit is to strengthen collegiality and 
unity in the Church. 
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