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PATRONATY ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH 

W PRAWODAWSTWIE KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO 

 

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

 

Artykuł patronaty świętych i błogosławionych w prawodawstwie Kościoła łacińskiego 

zawiera następujące zagadnienia szczegółowe: podstawy prawno-dogmatyczne kultu świętych 

i błogosławionych, dlaczego oddajemy kult świętym i błogosławionym, jakie są przyczyny 

rozwoju kultu świętych. Ponadto, zostały ukazane zasady wprowadzania świętych do 

Ogólnego kalendarza rzymskiego, jak również zasady dotyczące wpisywania świętych  

i błogosławionych do kalendarza liturgicznego oraz ustanawianie świętych patronami 

województw, powiatów, miast, większych terytoriów, ulic, stowarzyszeń, szkół, 

uniwersytetów oraz rodzin zakonnych. 

Szczegółowe dane odnośnie do kalendarza danego kraju i wprowadzenia nowych świętych 

do kalendarza zawierają aktualne dokumenty Kościoła łacińskiego. Dokumenty te 

podkreślają, że wszelkie obchody dotyczące Kościoła partykularnego, które należy 

uwzględnić w kalendarzach mają być – zgodnie z wytycznymi Kongregacji ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów – podporządkowane obchodom powszechnym. Do tejże 

Kongregacji należy ocena warunków przedstawionych w prośbie, wskazanie rangi obchodu 

liturgicznego oraz przedstawienie prośby Ojcu Świętemu. 

Święci mogą być także ustanawiani – za zgodą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów – patronami województw, powiatów, miast, większych terytoriów, ulic, 

stowarzyszeń, szkół, uniwersytetów oraz rodzin zakonnych. Błogosławieni mogą zaś być 
patronami tych miejsc tylko na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej. 
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THE PATRONAGE OF SAINTS AND BLESSEDS 

IN THE LEGISLATION OF THE LATIN CHURCH 

 

S u m m a r y  

 

The patronage of saints and blesseds in the legislation of the Latin Church is comprised of 

the following particular matters: the juridical-dogmatic foundations of the cult of saints and 

blesseds; why we observe the cult of saints and blesseds; what are the causes for development 

of the cult of saints. In addition are presented the rules for adding saints to the General Roman 

Calendar and also for inscribing saints and blesseds into the liturgical calendar as well as 

establishing patron saints for provinces, counties, cities, larger territories, streets, associations, 

schools, universities, and religious community families. 

The particular details regarding the calendar of a given country and introducing new saints 

to the calendar are contained in current documents of the Latin rite Church. These documents 

emphasize that all commemorations concerning the particular Church which are included in 

the calendar, are to be subordinated to the commemorations of the universal Church, in 

conformity with the directives of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of 

the Sacraments. It belongs to this Congregation to evaluate the conditions presented in 

requests, to assign liturgical ranking, and to introduce petitions to the Holy Father.  



Saints can also be established – with the approval of the Congregation for Divine Worship 

and the Discipline of the Sacraments – as patrons of provinces, counties, cities, larger 

territories, streets, associations, schools, universities, and religious community families. 

Blesseds however can only be established as patrons of places only with special permission 

granted by indult from the Holy See. 
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