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Kościół Matki Bożej Gromnicznej – świątynia zaanektowana? 

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

 
Kościół Matki Bożej Gromnicznej został zbudowany w XVII w. Do 1946 r. świątynia 

należała do archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Po uzyskaniu niepodległości 
Państwa ukraińskiego i wznowieniu struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 
rozpoczęto starania o zwrot kościoła prawowitemu i historycznemu właścicielowi. Jednak 
władze miasta, wrogo nastawione wobec katolików łacińskich, ze względu na ich polskie 
korzenie, świątynię złośliwie przekazały na własność wspólnocie Kościoła 
greckokatolickiego. Po stronie hierarchów grekokatolickich istnieje dobra wola, aby kościół 
ten został zwrócony Kościołowi łacińskiemu na Ukrainie. Jednak według ustawodawstwa 
ukraińskiego, to zarejestrowana wspólnota wiernych jest decydentem w tej kwestii, ponieważ 
jest aktualnie prawnym właścicielem kościoła. Gdyby można było oczekiwać od hierarchów 
grekokatolickich bardziej zdecydowanej postawy i działań, a zarazem wykluczyć polityczną 
niechęć władz lwowskich wobec Kościoła rzymskokatolickiego, to istnieją możliwości na 
drodze prawnej (nawet przy braku reform państwowych w kulejącym ukraińskim systemie 
sądowniczym) na triumf sprawiedliwości – uznanie prawa własności rzymskokatolickiej 
archidiecezji lwowskiej do kościoła Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie. 

 
Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, zwrot świątyń i mienia kościelnego, 

prawo majątkowe, dyskryminacja na tle etnicznym i wyznaniowym 
 
 

Church of Our Lady of Candles – Temple Annexed? 
 

S u m m a r y 
 

Church of Our Lady of Candles was built in the seventeenth century. Until 1946 this 
temple belonged Lviv Archdiocese of the Latin rite. After independence Ukrainian state and 
the resumption of the structures of the Roman Catholic Church in Ukraine began efforts to 
return the church to its rightful historical owner – Lviv archdiocese. However, the city 
government hostile to the Catholics of Latin – because they have Polish roots – mentioned 
temple mischievously transferred ownership of the community of the Greek Catholic Church. 
From the Greek Catholic hierarchy is the good will that the church was returned to the Latin 
Church in Ukraine. But according to the Ukrainian legislation, the registered community of 
the faithful it is the decision-maker on this issue, because it is now the legal owner of the 
church. If could have been expect from a Greek Catholic hierarchy more decisive stance and 
activities and to exclude political reluctance authorities of Lviv to the Roman Catholic 
Church, there are possibilities for the legal (even in the absence of state reforms in the lame 
Ukrainian judicial system) for the triumph of justice – the recognition of property rights of 
the Roman Catholic Archdiocese of Lviv to the Church of Our Lady of Candles in Lviv. 
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