
List biskupa Františka Václava Lobkowicza 
do wiernych diecezji

Umiłowani bracia i siostry,
okoliczności życia Kościoła w naszym kraju, związane ze 
spolityzowaniem i nieustannym podawaniem w  wątpliwość 
Ustawy o zwrocie mienia Kościołów i związków wyznaniowych, 
prowadzi mnie do napisania niniejszego listu otwartego. W nich 
pragnę naszkicować sytuację, w której obecnie, jako diecezja, 
się znajdujemy.

W pierwszym rzędzie pragnę powiedzieć, że moją największą 
troską nie jest to, w jaki sposób skończy się cały proces zwrotu majątku i zabezpieczenia 
materialnego naszej diecezji. Uświadamiam sobie, że jesteśmy w  Bożych rękach 
i chociaż zdarzyłoby się cokolwiek, nic nas nie może oderwać od Bożej miłości, która 
objawiła nam się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Moją największą troską jest to, 
czy i w jaki sposób jest głoszona Ewangelia. Czy jesteśmy żywym ludem Bożym oraz 
czy nasze relacje są obrazem Bożej miłości. Z wdzięcznością Bogu słyszę, że w wielu 
miejscach tak jest, a z boleścią zastanawiam się, w jaki sposób wiernie i sumiennie 
wykonywać swoją posługę pasterską w sytuacjach, które wymagają poprawy. 
Wszystkim, którzy żyjecie uczciwie według wiary, którą przyjęliście jako największy 
dar, pragnę wyrazić swój braterski szacunek i wsparcie.

Nie mogę pominąć faktu, iż nasza diecezja znajduje się w regionie, w którym jedną 
z podstawowych spraw jest problem sprawiedliwości społecznej. Kościół nie może 
stać na uboczu i trzeba pamiętać o tym, że nasza miłość do Boga jest mierzona naszą 
wrażliwością wobec materialnej i duchowej biedy naszych współobywateli. Dziękuję 
za posługę caritas diecezjalnej i parafi alnej, które są konkretnym wypełnieniem 
służby miłości wobec potrzebujących. Dziękuję wszystkim szkołom kościelnym, 
które starają się formować swoich uczniów za pośrednictwem wartości, które oferuje 
chrześcijaństwo.

Kolejną dziedziną, która ma specyfi czne żądania, jest różnorodność naszej diecezji. 
Niełatwo refl ektować różnorodność warunków, w jakich nasz miejscowy Kościół żyje 
i działa. Od regionów tradycyjnych, aż po wyraźnie misyjne. Od parafi i miejskich ze 
swoją anonimowością, przez parafi e czysto wiejskie z bogactwem życia kulturalnego 
i społecznego w gminie, aż po wysiedlone wioski Sudetów, gdzie zostało tylko kilka osób 
a gdzie życie jest tak trudne. Od gęsto zaludnionych obszarów aglomeracji przemysłowej 
od Ostrawy do Trzyńca, aż po trudne życie w malowniczych górskich terenach Beskidów 
i Jesioników. Nie mogę pominąć prawa kilkudziesięciu parafi i dwujęzycznych. W ten 
sposób mógłbym jeszcze długo kontynuować. To wszystko powoduje, że moja posługa 
pasterska jest trudna, dlatego więc pragnę podziękować swoim współpracownikom 
w dziele na rzecz Królestwa Bożego, księżom, diakonom i świeckim.

Jest zrozumiałe, że ważną dziedziną moich rozważań są sprawy dotyczące zwrotu 
mienia i samofi nansowania Kościoła. Od uchwalenia ustawy o zwrocie mienia już 
minął więcej niż rok a w naszym społeczeństwie nie ucichają dyskusje o tym czy zwrot 



mienia jest odpowiedni albo nawet czy jest w zgodzie z prawem. W ciągu tego okresu 
był Kościół wiele razy oskarżany o chciwość i w przeróżne sposoby był oczerniany, 
często za pomocą półprawd i kłamstw. Byłoby mi przykro, gdyby te informacje 
w Was wywoływały nieuzasadnione niedowiarstwo i podejrzliwość. Dlatego pragnę 
Was teraz zaznajomić z tym, w jaki sposób dotknie zwrot mienia naszą, Ostrawsko-
Opawską Diecezję. 
Finansowanie Kościoła do 2012 roku

Państwo, które po 1948 roku zabrało majątek Kościoła, nam z części zarobków 
z  tych majątków dawało pieniądze na pensje osób zatrudnionych w  Kościele, 
a częściowo także na pozostałe koszty utrzymania. Upadek reżimu komunistycznego, 
od którego w  bieżącym roku minie już 25 lat, przyniósł wolność dla całego 
społeczeństwa, również dla Kościołów. Jednak uzależnienie fi nansowe Kościołów od 
państwa, wprowadzone już przez reżim komunistyczny, pozostało i nadal miało wpływ 
na życie Kościoła. Oprócz pensji i darów na utrzymanie otrzymywaliśmy od państwa 
pieniądze na remonty budynków. Biorąc pod uwagę łączną ilość 565 kościołów i kaplic, 
razem z 246 budynkami probostw, które mamy w diecezji, wynosiła średnia roczna 
suma ofi arowana na jeden budynek niespełna 1000 Kč. Tylko z pomocą szczodrości 
wiernych i wielu ofiarodawców oraz dzięki dofinansowaniom udało nam się 
w minionych latach wyremontować liczne kościoły, które są znaczącymi dominantami 
i bogactwem kultury Regionu Morawsko-Śląskiego. W niektórych miejscach trzeba 
było zbudować nowe kościoły, wraz z ośrodkami duszpasterskimi. Nowo zbudowane 
zostało także miejsce pielgrzymkowe Maryi Panny Pomocnej koło Zlatých Hor, które 
na mocy decyzji przedstawicieli byłego reżimu zostało zrównane z ziemią.
Rekompensata majątku 

Celem rekompensaty nie jest gromadzenie bogactw, ale umożliwienie Kościołom, 
by ponownie odzyskały niezależność od budżetu państwa. Ową niezależność 
powinien zapewnić, po pierwsze zwrot części zabranego majątku, po drugie 
wypłacenie odszkodowania fi nansowego za majątek, którego już nie można zwrócić. 
Równolegle do tego będzie w ciągu siedemnastu lat stopniowo, aż do zera, obniżane 
państwowe wsparcie pensji pracowników. Tak więc musimy być stopniowo zdolni 
do fi nansowania wszystkich pracowników z własnych źródeł. Już tylko ten fakt jest 
przede wszystkim dla naszej diecezji dużym zobowiązaniem, ponieważ przy obecnej 
ilości pracowników (księży i świeckich), których nasza diecezja ma 358, chodzi o sumę 
w rocznej wysokości 100 milionów Kč. W dodatku dotychczasowe płace są o 30% pod 
średnią płacą w naszym kraju. Oprócz tego sporo czynności wykonują wolontariusze. 
Wspomnę między innymi kościelnych, organistów w parafi ach, osoby troszczące się 
o czystość i wyzdobienie naszych kościołów. Wszystkim, którzy w Kościele ofi arnie 
pełnią posługę, pragnę także podziękować.

Jako biskup diecezji muszę z odpowiedzialnością zadawać pytanie, w jakim stopniu 
jest realne, że nasza diecezja upora się w przyszłych latach z samofi nansowaniem. 
Analizy ekonomiczne wskazują, że w razie dotrzymania kilku warunków byłoby to 
realne.



Zwrot mienia
Pierwszym warunkiem będzie roztropne i efektowne gospodarowanie ze 

zwróconym majątkiem. W całej diecezji w imieniu Kurii i parafi i złożyliśmy w sumie 
346 wniosków o zwrot mienia. W nich zażądaliśmy zwrotu mniej więcej 22 tysięcy 
hektarów działek leśnych i 3,5 tysiąca hektarów działek rolnych. Państwo nie śpieszy 
się ze zwrotem. Do początku marca 2014 zostały zawarte umowy o zwrocie majątku 
na 580 hektarów, co nie jest ani 3%. Mamy nadzieję, że do zwrotu większości 
majątku naprawdę dojdzie. Wybudowanie na tych miejscach ponownie działającego 
gospodarstwa, które byłoby dla diecezji stałym źródłem dochodów, na pewno nie 
będzie łatwe. Mam nadzieję, że nasze gospodarowanie w lasach przyniesie pracę 
w regionie Beskidów i Jesioników dla wielu miejscowych drobnych przedsiębiorców, 
którzy są dziś zmuszani do pracy w niegodnych warunkach dla dużych spółek 
leśniczych.
Wspólne gospodarowanie

Drugim warunkiem jest, by cała diecezja jeszcze bardziej żyła jako jedna 
wspólnota – jedna rodzina, w której istnieje wzajemna troska jednego o drugiego 
i w której słabsi są wspierani przez silniejszych. Dlatego już teraz zdecydowałem, 
że będzie istnieć wspólne zarządzanie majątków leśnych wszystkich parafi i w całej 
diecezji, zapewniane przez Kurię. Parafi e same będą w postaci wynajmowania 
gospodarować z działkami rolnymi a 30% z zysku z wynajmowanych działek rolnych 
będą odprowadzać do wspólnego funduszu diecezji. W niektórych wypadkach będą 
miały parafi e współudział w płaceniu pensji swoich asystentów pastoracyjnych. Jest 
ważne, by poszczególne parafi e odczuwały odpowiedzialność za ogół, a nie miały na 
celu tylko własne interesy i własną korzyść.
Wykorzystanie rekompensaty fi nansowej

Trzecim warunkiem jest waloryzacja rekompensaty fi nansowej, którą otrzymamy 
za niezwrócony majątek. W wypadku naszej diecezji chodzi rocznie o sumę 
156  milionów koron. Środki te powinny nam obok zwróconego mienia pomóc 
w stworzeniu kolejnego źródła samofi nansowania diecezji w przyszłości. Wiemy, 
że nie możemy tych środków zużyć, ale na odwrót inwestować tak, by stworzyły 
kolejne źródło dochodów na pokrycie kosztów fi nansowych Kościoła w naszej 
diecezji. Dlatego trzeba będzie te środki rozłożyć na więcej rodzajów inwestycji, jak 
na przykład konserwatywne inwestycje fi nansowe, obligacje skarbowe lub inwestycje 
majątkowe. Część środków będziemy inwestować w ważne potrzeby, jak np. ocieplenie 
budynku Liceum Biskupiego lub fi nansowanie współudziału w projekcie odnowy 
i udostępnienia katedry Boskiego Zbawiciela. Trzeba jednak mieć na pamięci, że 
chodzi o poszczególne inwestycje, które nie cierpią zwłoki i  nie mogą odebrać 
znaczących procentów z tego, co ma służyć życiu w następnych dziesięcioleciach. 
Zysk z inwestowanych środków musi służyć do wsparcia działalności duszpasterskiej 
i społecznej Kościoła na terenie diecezji. Już teraz – na przykład dzięki rekompensacie 
finansowej – rozpoczynamy finansowanie projektu mieszkań treningowych 
przeznaczonych dla osób z  domów azylowych w ich przejściu do normalnego 



mieszkania. O jak duże środki inwestowane w służbach społecznych będzie chodziło, 
będzie zależało od umiejętności gospodarowania, własnej skromności i zapewne od 
chętnych osób, które przyjmą ten trudny sposób posługi.
Współudział wiernych

Oprócz wspomnianego jest również ważnym warunkiem, by nasza diecezja 
uporała się z  sytuacją usamodzielnienia fi nansowego, stały współudział wiernych 
w fi nansowaniu działalności Kościoła. Często słyszymy, że Kościół teraz będzie bogaty, 
co niektórych logicznie może doprowadzić do myśli, że nie trzeba już swoim darem 
wspierać Kościół. Prawda jest inna. Bez kolekt i darów wiernych, bez sponsorów by 
nasze parafi e nie potrafi ły dalej działać. Jestem wdzięczny wam wszystkim, którzy 
swoim darem wspieracie działalność Kościoła. Co roku przy kolektach kościelnych 
i w ofi arach jest w diecezji zebranych 105 mil. koron, co jest znaczącą kwotą. Suma 
obecnych wydatków na działanie parafi i i Kurii, po odjęciu wydatków na pensje, 
wynosi 183 mil. koron. Ta suma jest częściowo pokryta wsparciem z programów 
dofi nansowania gmin, województw i Unii Europejskiej, dlatego jest oczywiste, że 
i nadal będziemy składać o nie wnioski.

Z  porównania tych danych, które znamy z  analizy minionych lat życia naszej 
diecezji, możecie sobie lepiej wyobrazić, że okres, w który poprzez rekompensatę 
majątków wchodzimy, będzie dla życia naszej diecezji i całego Kościoła w naszej 
ojczyźnie trudny. Widzę to jednak jako nowe wezwanie. O sytuacji Kościoła w naszym 
kraju informowaliśmy wraz z pozostałymi biskupami naszego kraju Ojca Świętego, 
Franciszka podczas wizyty Ad limina. Papież nam przy tej okazji powiedział, że „na 
polu ekonomii trzeba rozwinąć taki system, który by każdej instytucji kościelnej zapewnił 
podstawowe środki i wolność do działalności duszpasterskiej, przy czym by zadbał o to, by 
środki materialne zostały wykorzystane wyłącznie do duchowego posłannictwa Kościoła. 
Trzeba uważnej czujności, by majątek kościelny był zarządzany w sposób roztropny 
i transparentny, by został zachowany i chroniony, a to także za pomocą wiarygodnych 
i kompetentnych osób świeckich.“

Nie są na miejscu rozważania o bogactwie, ale na odwrót o skromności, 
o odpowiedzialności także za przyszłą posługę Kościoła w naszym regionie. Do tej 
odpowiedzialności należy spostrzeganie i odczuwanie wezwań, jakie przed nami 
stoją. Również w ten sposób musimy rozumieć środki – duchowe, personalne 
i materialne, jakie do tego otrzymujemy. Niech ten etap życia diecezji wzajemnie 
wspiera i umacnia naszą jedność i umożliwi nam przynosić dobry owoc naszej 
posługi społeczeństwu.

Proszę Was o modlitwę i zaangażowane życie chrześcijańskie. Z serca błogosławię.

Wasz biskup František Václav Lobkowicz
Ostrava, marzec 2014


