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Będzin 24 grudnia 2017 r. 

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 

Dr Grzegorz Kaszak 

Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie,  

 

Zwracamy się do Ekscelencji, jako do Ojca Diecezji, który na mocy pełnionego urzędu  troszczy 

się o zbawienie powierzonych sobie dusz z prośbą o uwzględnienie opisanych niżej potrzeb duchowych 

środowiska wiernych Tradycji Katolickiej. 

Realizując wskazania Motu Proprio Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Ojca 

Świętego Benedykta XVI zechciał Ekscelencja erygować, w odpowiedzi na prośbę wiernych, 

Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, które podobnie jak liczne duszpasterstwa 

Tradycji Katolickiej w Polsce i na świecie, są błogosławionym efektem wskazanego wyżej aktu Stolicy 

Świętej.  

W naszej Diecezji także można zaobserwować dobre owoce hojnej decyzji Ekscelencji, jednak 

choć Msze Święte są sprawowane w większość niedziel ciągle brakuje tego, co przy innych 

środowiskach jest szczególnie cenione – stałej, zgodnej z kalendarzem liturgicznym troski 

duszpasterskiej.  

Poprzedni duszpasterz, ks. dr Artur Seweryn, choć nie sprawował osobiście Mszy Świętej  

w każdą niedzielę, dbał o spotkania formacyjne, które odbywały się regularnie oraz o zapewnienie 

rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Zaś działalność duszpasterska ks. dr Tomasza Smalcerza, 

obecnego kapłana odpowiedzialnego za Środowisko sprowadza się do stworzenia grafiku odprawiania 

Mszy Świętych i paru uwag natury porządkowej.  

Powierzone sobie, przez naszego Pana zadanie, oddawanie czci Bogu i prowadzenie wiernych 

do zbawienia, Święta Matka Kościół Katolicki realizuje przez celebrację Mszy Świętej, Sakramenty 

oraz przewodnictwo duchowe. Zadanie to wypełnia przez parafie oraz, szczególnie w ostatnich latach, 

przez różnego rodzaju duszpasterstwa, w tym duszpasterstwa Tradycji. Również Środowisko wiernych 

Tradycji Katolickiej w Diecezji Sosnowieckiej potrzebuje prowadzenia duchowego oraz formacji, 

jednak bez zaangażowanego kapłana jest to niemożliwe. Ks. dr Tomasz Smalcerz zaś wydaje się, iż 

traktuje zadanie duszpasterstwa wiernych Tradycji jako przykry obowiązek, czego daje wyraz 

całkowitym brakiem zaangażowania (nie można bowiem uznać za zaangażowanie ułożenie grafiku, bez 

troski o jego wypełnianie). W pierwszym okresie posługi Księdza Opiekuna powodem nikłego 

zaangażowania była praca nad dysertacją doktorską. Ksiądz Opiekun zapewniał, iż sytuacja zmieni się 

po ukończeniu przewodu doktorskiego. Tak się jednak nie stało, a obecnie zaangażowanie Księdza 

Opiekuna w prace duszpasterską nad powierzonym sobie środowiskiem oscyluje wokół 10 godzin 
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rocznie. W tej sytuacji nie jest możliwa nie tylko jakakolwiek formacja duchowa wiernych, ale nawet 

zapewnienie całkiem podstawowych potrzeb wynikających z kalendarza liturgicznego. Szczególnie w 

okresie adwentu brak jest rekolekcji, których organizacji ksiądz Smalcerz zabronił. 

Szczególnie przykrym wyrazem braku należytej uwagi do wypełniania powierzonej sobie 

posługi jest niewłaściwe przygotowanie Księdza Opiekuna do sprawowania Najświętszej Ofiary. 

Eufemizmem będzie stwierdzenie, iż ksiądz Smalcerz liberalnie traktuje rubryki dotyczące sprawowania 

Mszy Świętej. Nie dokonywanie obowiązkowej przed niedzielną Mszą Świętą Aspersji, brak małego 

podniesienia, zamiana kolejności Ite missa est i Benedicat czy nieśpiewanie wszystkich obowiązkowych 

podczas Mszy Świętej śpiewanej części, to tylko kilka z wielu błędów.  

Pragniemy także poinformować Ekscelencję, iż najwyższa forma oddania czci Bogu – Msza 

Święta w tradycyjnej formie rytu rzymskiego odbywająca się w kaplicy Domu Księży Emerytów im. 

(sic!) św. Józefa wymaga każdorazowo uciążliwego przystosowywania przestrzeni kaplicy do 

wymogów Mszału Rzymskiego z 1962 r., w tym przenoszenia stopni, nastawy, koniecznych 

paramentów z wydzielonego pomieszczenia, w czasie gdy przytłaczająca większość kościołów naszej 

diecezji zbudowana była dla tej właśnie formy rytu. Nie bez znaczenia jest również atmosfera 

wytworzona w Domu Księży Emerytów, szczególnie przez kierownictwo domu, sugerująca utrudnienia 

w normalnej działalności placówki przez cotygodniową Mszę Świętą, manifestowana w szczególności 

przez zastawianie w okresie świąt Narodzenia Pańskiego wyjścia z wspomnianego wyżej pomieszczenia 

gdzie przechowywane są paramenty z roku na rok coraz większymi choinkami, tak by była konieczność 

noszenia wszystkich potrzebnych sprzętów na około budynku,  głośne upomnienia księdza Dyrektora 

domu, utrudnienia w parkowaniu pojazdów wiernych, etc. 

W związku z powyższym, wyrażając myśli i postulaty wiernych Tradycji Katolickiej Diecezji 

Sosnowieckiej, przynaglani troską o cześć Kościoła oraz o nasze dusze, wierząc w ojcowski patronat 

i wielkoduszną hojność Ekscelencji, z synowskim oddaniem ośmielamy się przedstawić nasze prośby  

i oczekiwania:  

• Zwracamy się do Ekscelencji o wyznaczenie duszpasterza, zainteresowanego celebracją 

Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim, dysponującego odpowiednią dla duchowości środowiska 

formacją i należytym zaangażowaniem;  

• Prosimy o umożliwienie uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych w Klasycznym 

Rycie Rzymskim we wszystkie niedziele i święta kościelne;  

• Prosimy o umożliwienie dostępu do sakramentów w tradycyjnej formie  

– w szczególności sakramentów Chrztu Świętego, i Małżeństwa, a także tradycyjnej celebracji 

pochówku wiernych zmarłych; 

• Prosimy o umożliwienie korzystania z nauk rekolekcyjnych, misji św., nabożeństw  

i katechezy; 
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• Prosimy o wskazanie godnego stałego miejsca sprawowania liturgii w Klasycznym 

Rycie Rzymskim w centralnej części naszej Diecezji tak, aby możliwy był łatwy dojazd z najgęściej 

zaludnionych jej części; 

• Prosimy o możliwość uczestnictwa, stosownie do dostępności kapłanów sprawujących 

liturgię w Klasycznym Rycie Rzymskim we własnych parafiach.  

Chcemy pozostać wiernymi synami nie tylko Kościoła Świętego ale także naszej Diecezji  

i naszych parafii, dlatego z wielką ufnością i z nadzieją oczekujemy na stosowne 

rozstrzygnięcie Ekscelencji.   

Prosimy Ekscelencję o poinformowanie Środowiska o wyniku rozważenia naszej 

synowskiej prośby poprzez poinformowanie naszych przedstawicieli: 

Adama Dobińskiego Rynek 30, 41-250 Czeladź, 

Mateusza Kostki ul. Legnicka 4/23, 41-200 Sosnowiec lub 

Wacława Kowala ul. Kolejowa 67, 42-512 Psary, 

tak abyśmy mogli prosić o wsparcie Ekscelencji przez Stolicę Apostolską lub podjąć 

decyzję o skorzystaniu z możliwości stwarzanych np. w sąsiednich diecezjach.  

Błagamy o wstawiennictwo Najświętszą Pannę Maryję, św. Piotra i wszystkich 

świętych Polskich o łaski Ducha Świętego dla Waszej Ekscelencji.  

Zapewniamy o pamięci w modlitwie zarówno indywidualnej jak i w ramach Duszpasterstwa, 

gdzie w każdą niedzielę odmawiamy modlitwę za kapłanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Lista wiernych składających pismo w sprawie ks. dr. Tomasza Smalcerza 

obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 24 grudnia 2017 r. 
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Lista wiernych składających pismo w sprawie ks. dr. Tomasza Smalcerza obecnych na 

Mszy Świętej w niedzielę 24 grudnia 2017 r. 


