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Dnia 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus Poloniae 

populus, na mocy której dokonał reorganizacji struktur kościelnych w Polsce. Utworzonych 

zostało wówczas 13 nowych diecezji, a wśród nich diecezja warszawsko-praska. Rozprawa 

doktorska zatytułowana Powołanie i rozwój diecezji warszawsko-praskiej w latach 1992-2017 

poświęcona jest genezie i rozwojowi Kościoła warszawsko-praskiego przez pierwszych 

25 lat jego istnienia. Fakt, że diecezja obejmuje zarówno tereny aglomeracji warszawskiej,  

jak i obszary rolnicze, nadaje jej wyjątkową specyfikę i charakter. Celem pracy było zatem 

ukazanie historii diecezji oraz wielości podejmowanych w niej działań duszpasterskich, które 

dotyczyły różnych grup społecznych i rozmaitych dziedzin życia. 

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich podejmuje zagadnienie 

przynależności ziem obecnej diecezji warszawsko-praskiej do struktur kościelnych przed 

1992 rokiem. Na początku omówiona została w zarysie historia Mazowsza, a także 

prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy – Pragi. Następnie w kolejnych paragrafach ukazane 

zostało, jak przebiegał proces tworzenia się kościelnych struktur administracyjnych na tych 

terenach, począwszy od biskupstwa poznańskiego, które obejmowało państwo Mieszka I, 

poprzez diecezje w Gnieźnie i Płocku, a skończywszy na archidiecezji warszawskiej. 

W drugim rozdziale, poświęconym powstaniu diecezji i jej ogólnej charakterystyce, 

wpierw przedstawione zostały, podjęte po Soborze Watykańskim II, próby reorganizacji 

administracji kościelnej na Mazowszu. Następnie, nakreślone zostało, jak wyglądały prace 

nad reformą administracyjną w 1992 roku i jakie były postanowienia papieskiej bulli Totus 

Tuus Poloniae populus. W dalszej części została scharakteryzowana struktura terytorialna  

i społeczna diecezji: omówiono rozwój sieci dekanalnej oraz parafialnej, przedstawiono 

strukturę społeczną i religijną zamieszkującej ludności, a także opisano zachodzące 

przemiany demograficzne. 
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Trzeci rozdział zawiera opis struktur administracyjnych Kościoła warszawsko-

praskiego. W pierwszym paragrafie przedstawione zostały życiorysy biskupów diecezji. Dalej 

scharakteryzowano pod kątem liczebności i pełnionych zadań duszpasterskich 

duchowieństwo diecezjalne, a także instytuty życia konsekrowanego. W ostatniej części 

rozdziału została zaprezentowana organizacja centralnych instytucji diecezji: kurii biskupiej, 

struktur kolegialnych oraz seminarium duchownego. Omawiając poszczególne organy, 

zamieszczono w pracy wykazy stanowisk i ich obsadę personalną.  

W czwartym rozdziale zaprezentowano aktywności pastoralne charakterystyczne dla 

diecezji warszawsko-praskiej. W pierwszym paragrafie zaprezentowano przejawy troski  

o małżeństwo i rodzinę, których wyrazem było powołanie duszpasterstwa rodzin, poradni 

rodzinnych oraz ośrodka adopcyjnego. Dalej opisano działania duszpasterskie, jakie 

kierowane były do dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem katechizacji szkolnej. W trzecim 

paragrafie ukazano, w jaki sposób realizowana była troska o najbardziej potrzebujących: 

ubogich, chorych i niepełnosprawnych. Diecezjalne media, które są nośnikiem treści 

ewangelizacyjnych, przedstawiono w czwartym paragrafie. Na koniec zaprezentowano 

duszpasterskie działania wobec różnych grup zawodowych i środowiskowych, 

scharakteryzowano wiodące ruchy i wspólnoty obecne na terenie diecezji, a także przybliżono 

działalność misyjną oraz ekumeniczną Kościoła warszawsko-praskiego. 

Analiza uzyskanych materiałów źródłowych pozwoliła nakreślić obraz diecezji 

warszawsko-praskiej oraz ukazać zamysł pastoralny kolejnych jej biskupów, którzy  

we współpracy z prezbiterami starali się odczytywać znaki czasu i formułować odpowiednie 

wnioski. Pierwszych 25 lat istnienia diecezji należy zatem uznać za obfite pod względem 

rozwoju nie tylko strukturalnego, lecz przede wszystkim – duszpasterskiego. Warto również 

podkreślić, że niniejsza rozprawa jest pierwszą publikacją próbującą w sposób syntetyczny 

ukazać dzieje diecezji warszawsko-praskiej od czasu jej utworzenia w 1992 roku. 

 


