
2020, tom 21, nr 2 (81)
ISSN 2451-1617

Ewolucja instytucji ładu medialnego 
Stolicy Apostolskiej na tle przemian 
jej ustroju (1948–2018)

Wojciech Jakubowski
Uniwersytet Warszawski

wj.jakubowski@uw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2832-611X

STRESZCZENIE
Cel artykułu: Charakterystyka genezy organów Stolicy Apostolskich w latach 1948–2018, 
właściwych w sprawach mediów, na tle przemian ustroju Kurii Rzymskiej; ukazanie ewolucji in-
stytucjonalnej „resortu mediów” – od komisji papieskiej powołanej ad experimentum, przez radę 
papieską mającą status dykasterium1 o charakterze ekspercko-promocyjnym, po dykasterium na 
prawach analogicznych do statusu kongregacji. Metoda badań: Analiza historyczno-norma-
tywna oparta na legislacji papieskiej i kompetentnej literaturze przedmiotu. Wyniki i wnioski: 
Analiza doprowadziła do sformułowania wniosku, że cechą przemian było systematyczne pod-
noszenie rangi instytucji właściwych w sprawach ładu medialnego oraz ich integracja funkcjo-
nalna i organizacyjna. Wartość poznawcza: W artykule podjęto problem tradycji i modernizacji 
ustroju naczelnych organów Stolicy Apostolskiej, którego elementem jest projekt reformy Kurii 
zapoczątkowany przez papieża Franciszka i wdrażany od 2014 roku. Wątek ten stanowi relatyw-
nie nowy i mało rozpoznany przedmiot analiz naukowych.

SŁOWA KLUCZOWE
Dykasterium ds. Komunikowania, Kuria Rzymska, Papieska Rada Środków Społecznego Prze-
kazu, Stolica Apostolska, środki społecznego komunikowania

1 Dykasteria (lp. dykasterium) – grupa naczelnych organów zarządzających Kościołem, złożona z różnego 
typu instytucji (kongregacje, trybunały, rady, urzędy).
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R ozwój cywilizacyjny, który doprowadził do powstania środków społecznego komunikowa-
nia, zaowocował również ustanowieniem instytucji Stolicy Apostolskiej, których zadaniem 

było i jest odczytanie misji mediów w świecie w kontekście prawd wiary i uszanowania god-
ności Osoby ludzkiej. Ich historia liczy już przeszło 70 lat – od powstania, z woli papieża Piusa 
XII, w 1948 roku Papieskiej Komisji ds. Filmów Religijnych, do ustanowienia przez papieża 
Franciszka w 2018 roku Dykasterium ds. Komunikowania. 

Nauczanie Magisterium Kościoła o problematyce środków społecznego komunikowania li-
czy sobie ponad półtora wieku. Już w 1840 roku papież Grzegorz XVI w encyklice Probe Nostit 
pisał z obawą o świecie zasypywanym „pełnymi zarazy czasopismami i innymi bezwartościo-
wymi broszurami, jak i zwodniczymi przemówieniami” (BM, 1979). Potencjalnie pozytywną 
siłę środków masowego przekazu odkrył dla Kościoła Pius XII, ale radykalną zmianę przyniosła 
przemiana soborowa i epoka „papieża mediów” – św. Jana Pawła II. Warto także odnotować, że 
dzieje „mediów papieskich”, stanowiące kolejny i odrębny wątek badawczy, sięgają II połowy 
XIX stulecia. Pierwszy numer „L’Osservatore Romano” – półofi cjalnego organu Stolicy Apo-
stolskiej – ukazał się bowiem 1 lipca 1861 roku za pontyfi katu bł. Piusa IX. Rozgłośnia Radia 
Watykańskiego (Statio Radiophonica Vaticana) działa natomiast od 1931 roku, a programy w ję-
zyku polskim emituje od roku 1938. Wielkim zaś promotorem rozwoju nowoczesnych mediów 
Kościoła był papież Pius XI – w latach 1919–1921 pierwszy nuncjusz apostolski w Warszawie 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ostatnich dekadach XX wieku media Stolicy 
Apostolskiej zostały wzbogacone o Watykańskie Centrum Telewizyjne (Reskrypt Ex Audientia, 
(1983/1998) i profesjonalna służbę internetową (1995/1997).

Pojęcie Stolicy Apostolskiej
W płaszczyźnie prawa międzynarodowego przez Stolicę Apostolską rozumie się Biskupa Rzym-
skiego, jako zwierzchnią władzę w Kościele Powszechnym. Zgodnie z kan. 331 CIC/1983: 

„Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony przez Pana samemu Piotrowi, 
pierwszemu z Apostołów, a który ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium 
Biskupów, Zastępcą Chrystusa i Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji swego 
urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, 
którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany”. 

Biskup Rzymski sprawuje swoją władzę dobrowolnie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych 
i uwarunkowań. Do papieża należy cała jurysdykcja wykonywana w starożytności przez bisku-
pów i metropolitów, przez synody i sobory powszechne. Współcześnie całą tę władzę papież 
wykonuje osobiście lub za pośrednictwem podległych sobie Sekretariatu Stanu, kongregacji, try-
bunałów, rad i urzędów określanych mianem Kurii Rzymskiej (Curia Romana), a nad Państwem 
Miasta Watykańskiego – przez Papieską Komisję, Gubernatorat, kompetentne trybunały i inne 
organy specjalistyczne (CIC, kan. 360, 361). Stolica Apostolska w swej działalności utożsamia 
się z Kościołem (Cardinale, 1963), jest ona w stosunku do Niego tym, czym forma w stosunku 
do materii. Stolica Apostolska jest więc „personifi kacją prawną Kościoła” (Le Fur, 1930, s. 157). 
Stolica Apostolska cieszy się odrębną podmiotowością prawnomiędzynarodową od podmioto-
wości Państwa Miasta Watykańskiego (Jakubowski, 2005). 

Zgodnie z kan. 361 CIC/1983 „Przez Stolicę Apostolską (…) rozumie się (…) nie tylko 
Biskupa Rzymskiego, lecz także, o ile co innego nie wynika z prawa lub z natury rzeczy, inne 
dykasterie i instytucje Kurii Rzymskiej”. Kuria Rzymska jest więc instytucją, za pomocą której 
Biskup Rzymski załatwia sprawy Kościoła Powszechnego i która w jego imieniu oraz jego auto-
rytetem wykonuje wszelkie inne zadania (CIC/1983, kan. 360). Jest ona organizmem bardzo zło-
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żonym. Jej struktura podlegała licznym zmianom przeprowadzanym przez kolejnych papieży, 
pragnących mieć do dyspozycji sprawny instrument umożliwiający sprostanie stojącym przed 
nimi ogromnym zadaniom, których liczba i stopień skomplikowania był i jest świadectwem 
zmieniających się czasów (Sitarz, 2004). 

Curia Romana semper reformanda
Powstanie Kurii Rzymskiej sensu stricto wiąże się z pontyfi katem Sykstusa V (papież 1585–
1590), który Konstytucją Apostolską Immensa Aeterni Dei z 22 stycznia 1588 roku ustanowił 
ją – zgodnie z wytycznymi Soboru Trydenckiego – jako zorganizowaną instytucję obejmującą 
piętnaście kongregacji (Del Re, 1998). W ten sposób papież podzielił Kolegium Kardynalskie 
na wiele różnych „kolegiów” liczących po kilku kardynałów, których kompetencje obejmowa-
ły konkretną dziedzinę lub problem. Dopiero za pontyfi katu św. Pawła VI upowszechnił się 
zwyczaj powoływania w skład kongregacji również biskupów diecezjalnych nieobdarzonych 
czerwonym kapeluszem. Formuła działania kongregacji przypominała komitet rządowy w ad-
ministracji świeckiej. Należy dodać, że Kuria Rzymska kierowała wówczas zarówno sprawami 
Kościoła powszechnego, jak i pełniła funkcje rządu Państwa Kościelnego.

Kuria Rzymska w I połowie XX wieku (św. Pius X–św. Jan XXIII)
Pierwszą XX-wieczną reformę Kurii Rzymskiej przeprowadził św. Pius X Konstytucją Apostolską 
Sapienti Consilio z 29 czerwca 1908 roku (AAS I, 1909, 7–19). Zakreślono w niej dwa zasadnicze 
cele: rozdzielenie pionów administracyjnego i sądowniczego oraz precyzyjne rozgraniczenie kom-
petencji poszczególnych dykasteriów. Po raz pierwszy wprowadzono podział na grupy dykasterii: 
kongregacje, trybunały i urzędy, przyznając tym pierwszym kluczowe znaczenie w zarządzaniu 
Kościołem. Ustanie władztwa terytorialnego papieża spowodowało, że instytucje publiczne Pań-
stwa Kościelnego oraz zajmujące się sprawami państwowymi dykasteria kurialne zostały zawie-
szone bądź przetrwały w szczątkowym wymiarze, radykalnie ograniczając swoją działalność. Ku-
ria administrowała nadal nieokupowanym obszarem właściwego Watykanu oraz dobrami docze-
snymi Stolicy Apostolskiej i Państwa Kościelnego, których nie przejął rząd włoski (od 1870 roku 
papieże – bł. Pius IX, Leon XIII, św. Pius X i Benedykt XV – określali siebie mianem „więźniów 
Watykanu”). Do tego jednak rozbudowany ponad miarę i skomplikowany organizacyjnie dawny 
aparat administracyjny państwa nie był już potrzebny (Jakubowski, Solarczyk, 2002).

Po reorganizacji piańskiej (SC) Kuria Rzymska obejmowała: 
• kongregacje: Kongregację Św. Ofi cjum (Congregatio Sancti Offi cii), Kongregację Konsysto-

rialną (Congregatio Consistorialis), Kongregację Sakramentów (Congregatio de Disciplina 
Sacramentorum), Kongregację Soboru (Congregatio Concilii), Kongregację Zakonów (Con-
gregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita), Kongregację Rozkrzewiania Wiary 
(Congregatio de Propaganda Fide), Kongregację Indeksu (Congregatio Indicis), Kongrega-
cję Obrzędów (Congregatio Sacrorum Rituum), Kongregację Ceremonii (Congregatio Cere-
monialis), Kongregację Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (Congregatio pro Negotiis ec-
clesiasticis extraordinariis), Kongregację Studiów Kościelnych (Congregatio Studiorum); 

• trybunały: Świętą Penitencjarię Apostolską (Sacra Poenitentiaria), Świętą Rotę Rzymską 
(Sacra Romana Rota), Sygnaturę Apostolską (Signatura Apostolica); 

• urzędy: Kancelarię Apostolską (Cancellaria Apostolica), Datarię Apostolską (Dataria Apo-
stolica), Kamerę Apostolską (Camera Apostolica), Sekretariat Stanu (Secretaria Status), Se-
kretariat Brewiów do Panujących oraz Pism Łacińskich (Secretaria Brevium ad Principes et 
Epistolarum latinarum). 
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Reforma św. Piusa X została usankcjonowana i uzupełniona przez Kodeks prawa kanonicz-
nego (CIC/1917) ogłoszony przez Benedykta XV w 1917 roku (tzw. „Kodeks Pio-Benedyktyń-
ski”) i pozostała bez istotniejszych zmian aż do 1967 roku. 

*          *          *

Jednym z pierwszych przejawów troski Kościoła odnośnie do rodzących się mediów maso-
wych była encyklika Piusa XI Vigilanti Cura „o widowiskach kinematografi cznych” z 1936 roku 
(AAS XXVIII, 1936, pp. 249–263). Doceniając fenomenalne walory nowego środka przekazu, 
papież upominał się o poszanowanie zasad moralności. 

„Powszechnie wiadomo, jak destrukcyjnie działają złe fi lmy, przez gloryfi kację namiętności stają 
się okazją do grzechu, młodzież sprowadzają na drogę złą, w fałszywym świetle przedstawiają 
życie i pomniejszają ideały, niszczą czystą miłość, świętość małżeństwa i zamiłowanie do życia 
rodzinnego. Mogą też narzucić fałszywe i potępione już poglądy nie tylko poszczególnym 
jednostkom, ale całym warstwom społeczeństwa i całym narodom”. (n. 20)

Pius XI zauważył, że nie ma innego środka przekazu, który by miał tak duży wpływ na maso-
wego odbiorcę. „Nie potrzeba nawet podkreślać, że miliony i miliony codziennie uczestniczą 
w tych widowiskach, że liczba tych teatrów rośnie z dnia na dzień prawie u wszystkich narodów, 
i tych o starej kulturze, i tych, które dopiero wkraczają w obręb cywilizacji, i że wytchnienia 
i rozrywki w ten sposób wchodzą w zwyczaj nie tylko u bogatych, ale także we wszystkich war-
stwach społeczeństwa” (n. 17). Przyczynę takiego stanu rzeczy odnajduje w samej naturze kina, 
którym są obrazy, jak też i dźwięk rzucony na ekran. „Żywe obrazy sprawiają radość i bez trudu 
są zrozumiałe nawet dla umysłów pierwotnych i mało wyrobionych, które lubują się w rzeczach 
konkretnych i nie chcą, albo nie umieją, rozumować ani ze skutków wnosić na przyczyny. Czyta-
nie zaś, a nawet słuchanie wymaga pewnego napięcia uwagi; widowisko kinematografi czne zaś, 
podając nieprzerwany szereg gotowych obrazów, nie wymaga takiego wysiłku” (n. 18). Sztuka 
fi lmowa, zdaniem Piusa XI, powinna zmierzać do moralnego udoskonalenia człowieka. Papież 
zalecił, aby w poszczególnych krajach powołać „jedną stałą Komisję nadzorczą, która by propa-
gowała dobre fi lmy, inne według podanych wskazówek klasyfi kowała, a wyniki oceny podawała 
do wiadomości duchowieństwa i wiernych” (n. 39). 

W 1948 roku papież Pius XII ad experimentum ustanowił na okres trzech lat nowy organ 
kurialny – Papieską Komisję ds. Filmów Religijnych, która była – przypomnijmy – pierwszą 
w historii instytucją Stolicy Apostolskiej właściwą w sprawach mediów masowych. Zadaniem 
Komisji była przede wszystkim kanoniczna ocena (nihil obstat) fi lmów o tematyce religijnej lub 
moralnej. Pismo Substytuta Sekretariatu Stanu nr 163561 z 30.01.1948 roku, erygujace nowy 
organ, nie precyzowało jednak miejsca Komisji w strukturze instytucjonalnej Stolicy Apostol-
skiej i jej szczegółowego statusu. Komisja otrzymała statut i nową nazwę – Papieska Komisja 
ds. Filmów Oświatowych i Religijnych – 17 września 1948 roku (Pito, 2003). Pozostała jednak 
urzędem o charakterze par excellence cenzorskim.

W 1952 roku Komisję przekształcono w Papieską Komisję ds. Kinematografi i, a w 1954 roku 
– w Papieską Komisję ds. Filmu, Radia i Telewizji (AAS XLVI, 1954, s. 783–784). Komisja 
w nowym kształcie przybrała charakter instytucji badawczej. O ile w podstawowym składzie 
Komisji zasiedli wyżsi prałaci Kurii, których zadaniem było zajmowanie się problemami dusz-
pasterskimi związanymi z rozwojem nowoczesnych technik komunikowania, to rozbudowane 
kolegium ekspertów stanowili specjaliści świeccy i duchowni z różnych krajów świata podzie-
leni na trzy sekcje (fi lm, radio, telewizja) i problemowe grupy robocze. Komisja Papieska brała 
czynny udział w przygotowaniu i organizacji międzynarodowych kongresów katolickich orga-
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nizowanych corocznie przez Offi ce Catholique International du Cinéma (OCIC) oraz, w sekto-
rze radiowym i telewizyjnym, przez Association Catholique Internationale pour la Radio et la 
Télévision (UNDA).

Kolejnym zadaniem Komisji ds. Filmu, Radia i Telewizji było wprowadzanie w życie prze-
słania encykliki Miranda Prorsus z 1957 roku, w sprawach związanych z dyscypliną kościelną 
w dziedzinie radia, telewizji i kina (Del Re, 1995; por. Kamiński, 2017; Pokorna-Ignatowicz, 
2002, s. 86–89). Pius XII stwierdzał:

„[11.] Jak wiecie, Naszym staraniem została ustanowiona przy Kurii Rzymskiej specjalna Komisja, 
której powierzono obowiązek badania zagadnień fi lmu, radia i telewizji z uwzględnieniem katolickiej 
wiary i chrześcijańskich obyczajów. Do tej Komisji, tak Biskupi jak i inni zainteresowani, mogą się 
zwracać o podanie właściwych zasad postępowania.

[12.] My sami często korzystamy z tych nowoczesnych środków komunikowania ze światem, które 
Nam dają »możność wzmożenia jedności duchowej między trzodą i Pasterzem, aby Nasze słowo 
wśród dzisiejszych walk ideologicznych miało zapewnioną taką moc przenikania i taki rozgłos, 
by mogło sprostać coraz to bardziej rosnącym zadaniom najwyższego pasterzowania, które Nam 
zostało powierzone«.
[---]
[157.] Ponieważ zaś silnie wierzymy w zwycięstwo Bożej sprawy, nie wątpimy, że te Nasze 
zalecenia i nakazy, których wykonanie zlecamy Papieskiej Komisji dla Spraw Filmu, Radia 
i Telewizji, wzbudzą nowego ducha apostolstwa w dziedzinie, na której zapowiadają się niezwykle 
obfi te plony” (AAS XLIX, 1957, s. 765–805).

Pius XII wyraził także życzenie, aby podobne instytucje działały w kościołach partykularnych.

„[78.] Chcąc osiągnąć ten cel, świętej pamięci papież Pius XI polecił Biskupom ustanowić we 
wszystkich krajach »stałe urzędy kontroli, których zadaniem byłoby popieranie wartościowych 
fi lmów, ocenianie innych i przekazywanie swych ocen do wiadomości kapłanom i wiernym« oraz 
kierownictwo działalnością katolików w dziedzinie kinematografi i.

[79.] W różnych krajach Biskupi ustanowili także urzędy do koordynacji działalności katolików na 
polu radia i telewizji.

[80.] My zaś, po dojrzałym rozważaniu duchowych korzyści, jakie z tych nowych środowisk 
można osiągnąć, oraz potrzeb obrony moralności chrześcijańskiej, którą niestety tak często jeszcze, 
gorszące widowiska wystawiają na niebezpieczeństwo, pragniemy, aby we wszystkich krajach, 
gdzie dotąd nie ma takich urzędów, jak najprędzej je ustanowiono, powierzając je specjalistom 
kierowanym przez kapłana, wyznaczonego przez Biskupów”.

Papież św. Jan XXIII w Liście Apostolskim (dalej: Motu Proprio) Boni Pastoris nadał w 1959 
roku Komisji nowe kompetencje i zmienił jej nazwę na Papieską Komisję ds. Kinematogra-
fi i, Radia i Telewizji (Pontifi cium Consilium Rei Cinematographicae, Radiophonicae ac Tele-
visifi cae) oraz włączył do Sekretariatu Stanu, który już wtedy zajmował strategiczne miejsce 
wśród instytucji kurialnych (malejąca rola Kancelarii Apostolskiej). Jednocześnie zobowiązał 
do współpracy z nią wszystkie dykasteria Kurii Rzymskiej, krajowe i regionalne konferencje 
episkopatu oraz poszczególnych biskupów (contrariis quibusvis nihil obstantibus). W skład Ko-
misji weszli prominentni urzędnicy kurialni: asesorzy i sekretarze Kongregacji Świętego Ofi -
cjum, Kongregacji Konsystorialnej, Kongregacji Kościołów Wschodnich, Kongregacji Soboru, 
Kongregacji Zakonów, Kongregacji de Propaganda Fide, Kongregacji Studiów Kościelnych, 
a także Substytut Sekretariatu Stanu, tzn. zastępca Kardynała Sekretarza Stanu ds. ogólnych 
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(AAS LI, 1959, s. 183–187). Kilka miesięcy później papież powołał do życia Filmotekę Wa-
tykańską (Filmoteca Vaticana) i zatwierdził jej statut, powierzając nadzór nad nią Papieskiej 
Komisji (AAS LI, 1959, s. 875–876).

Nowe impulsy pojawiły się w dobie Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Już w okresie 
przygotowań do zwołania soboru św. Jan XXIII, na mocy Motu Proprio Superno Dei nutu, ustano-
wił Sekretariat zajmujący się sprawami dotyczącymi nowoczesnych środków rozpowszechniania 
myśli (Secretariatus pariter instituitur quaestionibus omnibus expendendis, quae cum hodiernis 
vulgandarum sententiarum rationibus [ut sunt folia typis impressa, radiophonicae et televisifi cae 
transmissiones, cinematographica spectacula etc.] quoquo modo conectuntur). Sekretariat działał 
pod kierunkiem przewodniczącego Komisji Papieskiej (AAS LII, 1960, s.  433–437).

Problem mediów znalazł się w agendzie głównych obrad Soboru. 

„Cofnijmy się więc do dnia 4 grudnia 1963 roku. Po raz pierwszy w historii Sobór Ekumeniczny 
poświęca środkom społecznego przekazu dokument – dekret. Inter mirifi ca – czyli pośród cudów, 
które dobry Bóg złożył w nasze dłonie. Musimy pamiętać, że magisterium papieskie, które 
poprzedza Inter mirifi ca, ze szczególną uwagą śledziło środki komunikacji społecznej swoich 
czasów. Wystarczy pomyśleć o radiu, kinie, prasie. Chciałbym przypomnieć w tym momencie 
dokument Piusa XI Vigilanti cura z roku 1936, a także Miranda prorsus Piusa XII z roku 1957. 
Nauczanie papieskie świadczy o zainteresowaniu rozwojem komunikacji społecznej w tej epoce. 
Papieże doceniali i podkreślali jego aspekty pozytywne, ale także – w tym samym czasie – wyrażali 
zaniepokojenie negatywami, które towarzyszyły pojawieniu się nowych środków przekazu (Celli, 
2013, s. 9). 

W dekrecie Inter Mirifi ca o społecznych środkach przekazywania myśli (AAS LVI, 1964, 
s. 145–157) Ojcowie Soborowi, odnosząc się do Papieskiej Komisji ds. Kinematografi i, Radia 
i Telewizji, zwrócili się do papieża, „by zechciał kompetencje tego urzędu rozciągnąć na wszyst-
kie społeczne środki przekazywania myśli, nie wyłączając prasy, oraz by w jej skład zechciał 
włączyć ekspertów z różnych państw, w tym osoby świeckie” (Inter Mirifi ca, n. 19, nota 1). 
W 1964 roku, jeszcze zatem w czasie trwania Soboru, św. Paweł VI na mocy Motu Proprio In 
Fructibus Multis utworzył Papieską Komisję ds. Środków Społecznego Przekazu (Pontifi cium 
Consilium Instrumentis Communicationis Socialis Praepositum), zależną bezpośrednio od Se-
kretariatu Stanu (Dickes, 2013; AAS LVI, 1964, s. 289–292). W skład Komisji weszli, na pra-
wach członków zwykłych ad quinquennium, kardynałowie i biskupi prezydujący w komisjach 
ds. komunikowania utworzonych przy krajowych konferencjach episkopatów oraz 36 duchow-
nych i świeckich konsultorów, jak również przewodniczący trzech międzynarodowych organi-
zacji katolickich zajmujących się kinem, radiem, telewizją i prasą – OCIP, UNDA, UCIP (Union 
Catholique Internationale de la Presse), którzy zostali członkami durante munere.

Komisji powierzono, w odniesieniu do potrzeb religii katolickiej, problemy związane z ki-
nem, radiem i telewizją, a także prasą codzienną i periodyczną. Komisja była również odpowie-
dzialna za wdrażanie dyrektyw i norm odnośnego dekretu Soboru Watykańskiego II dotyczących 
instrumentów komunikacji społecznej. Miała też przygotować stosowną instrukcję duszpaster-
ską, co uczyniła w 1971 roku (Communio et Progressio, AAS LXIII, 1971, s . 593–656). Ko-
misja nadzorowała Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, które powstało w 1966 roku (Urząd In-
formacyjny „L`Osservatore Romano” funkcjonował od 1939 roku), oraz Filmotekę Watykańską 
działającą od 1959 roku.
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Reforma Kurii za pontyfi katu św. Pawła VI (1963–1978)
Zgodnie z życzeniem Soboru Watykańskiego II, św. Paweł VI dokonał reorganizacji Kurii, przy-
stosowując jej strukturę i funkcjonowanie do posoborowej odnowy Kościoła, wymagań czasu 
i potrzeb duszpasterskich, ogłaszając 15 sierpnia 1967 roku Konstytucję Apostolską Regimi-
ni Ecclesiae Universae (AAS LIX, 1967, s. 885–928). Papież w sposób bardziej precyzyjny 
określił strukturę, kompetencje i zasady działania istniejących dykasteriów i, pozostawiając im 
funkcje związane z jurysdykcją kanoniczną, powołał do życia nowe, którym powierzył zadanie 
upowszechniania w Kościele określonych inicjatyw duszpasterskich. 

Odnowiona Kuria obejmowała: 
• Papieski Sekretariat Stanu – kierowany przez Kardynała Sekretarza Stanu, wspieranego przez 

substytuta (faktycznie zastępca Sekretarza Stanu ds. wewnątrzkościelnych) i asesora – oraz 
[Świętą] Radę do Spraw Publicznych Kościoła – kierowaną przez kardynała prefekta, wspie-
ranego przez sekretarza (faktycznie zastępca Sekretarza Stanu ds. zewnętrznych) i podsekreta-
rza – pozostające w ścisłym związku funkcjonalnym i unii personalnej (Secretaria Status seu 
Papalis et Sacrum Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis). Sekretariat Stanu stanowi dyka-
sterium zbliżone charakterem do kancelarii głowy państwa oraz resortu spraw zagranicznych, 
a jednocześnie jest organem koordynującym pracę Kurii Rzymskiej na podobieństwo kance-
larii szefa rządu. Zreformowany Sekretariat Stanu obejmował (REU, n. 22): Urząd Łacińskich 
Pism Apostolskich; Urząd Pism Apostolskich zajmujący się wysyłaniem w sprawach mniej 
istotnych oraz określonych aktów kardynała Wikariusza Miasta; Urząd Analizy zajmujący się 
pozyskiwaniem wiadomości, czasopism, dzienników oraz innych materiałów i ich porządko-
waniem. Po zniesieniu Kancelarii Apostolskiej w 1973 roku, Sekretariat przejął jej zadania 
i kompetencje (AAS LXV, 1973, s. 113–116). Zreorganizowano również jego strukturę, wy-
dzielając dwa urzędy: Kancelarię Listów Papieskich i Urząd Analizy; 

• kongregacje: Kongregację Nauki Wiary (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei); Kongrega-
cję Kościołów Wschodnich (Sacra Congregatiopro Ecclesiis Orientalibus); Kongregację Bi-
skupów (Sacra Congregatio pro Episcopis); Kongregację Dyscypliny Sakramentów (Sacra 
Congregatio de Disciplina Sacramentorum); Kongregację Obrzędów (Sacra Congregatio 
Rituum), od 1969 roku – Kongregację Kultu Bożego (Sacra Congregatio pro Cultu Divino) 
(AAS LXI, 1969, s. 297–305); Kongregacja Dyscypliny Sakramentów i Kongregacja Kultu 
Bożego zostały połączone w 1975 roku w Kongregację Sakramentów i Kultu Bożego (Sacra 
Congregatio pro Sacramentis Divinoque Cultu) (AAS LIX, 1967, s. 417–420); Kongregację 
Spraw Duchowieństwa (Sacra Congregatio pro Clericis); Kongregację Zakonów i Instytu-
tów Świeckich (Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus); Kongregację 
Nauczania Katolickiego (Sacra Congregatio pro Institutione Catholica); Kongregację Ewan-
gelizacji Narodów czyli Rozkrzewiania Wiary (Sacra Congregatio pro Gentium Evangeliza-
tione seu de Propaganda Fide); 

• sekretariaty: Sekretariat Jedności Chrześcijan (Secretariatus ad Christianorum Unitatem 
Fovendam); Sekretariat Niewierzących (Secretariatus pro non Christianis); Sekretariat ds. 
Niechrześcijan (Secretariatus pro non Credentibus); 

• Consilium de Laicis et Pontifi cia Commissio studiosorum a „Iustitia et Pace” – Radę Świec-
kich (Consilium de Laicis) (AAS LVIII, 1976, s. 696–700); Papieską Komisję Studiów Iusti-
tia et Pax (Pontifi cia Commissio studiosorum a Iustitia et Pace)  (AAS LIX, 1967, s. 25–28). 
W 1976 roku dokonano reorganizacji obu dykasteriów, tworząc oddzielne organy: Papieską 
Radę Świeckich (Pontifi cium Consilium de Laicis) (AAS LXVIII, 1976, s. 694–696); Papie-
ską Komisję Iustitia et Pax (Pontifi cium Consilium de Iustitia et Pace) (AAS LXVIII, 1976, 
s. 700–703); 
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• trybunały: Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej (Supremum Tribunal Signaturae 
Apostolicae); Świętą Rotę Rzymską (Sacra Romana Rota); Świętą Penitencjarię Apostolską 
(Sacra Paenitentiaria Apostolica);

• urzędy: Kancelarię Apostolską (Cancellaria Apostolica); Zarząd Spraw Gospodarczych Sto-
licy Apostolskiej (Praefectura Rerum Oeconomicarum Sanctae Sedis); Kamerę Apostolską 
(Camera Apostolica); Administrację Dóbr Stolicy Apostolskiej (Administratio Patrimonii 
Apostolicae Sedis); Zarząd [Pałacu] Domu [Apostolskiego] Papieskiego (Apostolici Palatii 
Praefectura); Główny Urząd Statystyczny Kościoła (Generale Ecclesiae Rationarium);

Konstytucja Apostolska Regimini Ecclesiae Universae utrzymała dotychczasowy status Pa-
pieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu (REU, art. 133). W ten sposób struktura 
Kurii stała się wyraźnym odbiciem zróżnicowanego obrazu Kościoła powszechnego. Ponadto 
św. Paweł VI powołał na członków Kurii biskupów diecezjalnych i zadbał o wewnętrzną ko-
ordynację pracy wszystkich dykasteriów, wprowadzając system okresowych zebrań, podczas 
których kardynałowie kierujący poszczególnymi dykasteriami mogą przedyskutować wspólne 
problemy i odbywać wzajemne konsultacje (Jakubowski, Solarczyk, 2002).

Ważnym aktem kończącym reformę Kurii było Motu Proprio Ingravescentem Aetatem, 
w którym określono wiek emerytalny dla kardynałów pełniących ważne funkcje w dykasteriach 
Kurii Rzymskiej i Państwie Watykańskim (AAS LXII, 1970, s. 811). Również Regulamin Ogól-
ny Kurii ustalał dla urzędników Kurii wiek emerytalny po osiągnięciu 70. roku życia, a dla 
prałatów przełożonych – przejście na emeryturę z chwilą rozpoczęcia 75. roku życia. Praktycz-
nym skutkiem tych decyzji było odmłodzenie (a w zasadzie zmiana pokoleniowa) i umiędzyna-
rodowienie („deitalianizacja”) Kurii. Radykalne decyzje papieża dotyczyły jednej piątej stanu 
Kolegium Kardynalskiego i spotkały się z wrogim przyjęciem ze strony części zainteresowa-
nych. Publicznie wypowiedział się jeden spośród objętych dymisją kardynałów – proprefekt 
Kongregacji Ofi cjum Alfredo kard. Ottaviani. Decyzję papieską kard. Ottaviani określił jako 
akt pogardy dla liczącej 800 lat tradycji i ostrzegał, że w przyszłości może ona osłabić autorytet 
papieski. Rozpoczęta przez św. Pawła VI polityka zasadniczej modernizacji struktur kościelnych 
nie została jednak zahamowana. 

Reforma Kurii za pontyfi katu św. Jana Pawła II (1978–2005)
Fragmentaryczne zmiany w organizacji Kurii Rzymskiej przeprowadził św. Jan Paweł II w la-
tach 1982–1985: zreorganizował i nadał pełną samodzielność Radzie Rodziny (1981), tworząc 
Papieską Radę Rodziny (Pontifi cium Consilium pro Familia) (AAS LXXIII [1981], s. 441–444); 
utworzył (1982) Papieską Radę Kultury (Pontifi cium Consilium pro Cultura) (AAS LXXIV, 
1982, s. 683–688.); podzielił (1984) Kongregację Sakramentów i Kultu Bożego na Kongregację 
Sakramentów i Kongregację Kultu Bożego (AAS LXXVI, 1984, s. 494–495); ustanowił (1985) 
Papieską Komisję Apostolstwa Służby Zdrowia w integralnym związku z Papieską Radą Świec-
kich (AAS LXXVII, 1985, s. 475–481).

Generalnej odnowy Kurii Rzymskiej św. Jan Paweł II dokonał w 1988 roku, promulgując 
Konstytucję Apostolską Pastor Bonus – w czterechsetlecie ogłoszenia Immensa Aeterni Dei 
Sykstusa V, w osiemdziesięciolecie Sapienti Consilio św. Piusa X i w dwudziestolecie Regimini 
Ecclesiae Universae św. Pawła VI. Reorganizacja struktury stworzonej w 1967 roku miała na 
celu jej zracjonalizowanie i zaktualizowanie oraz dostosowanie do norm Kodeksu prawa kano-
nicznego z 1983 roku (AAS LXXX, 1988, s. 941–912). 

Odnowiona struktura Kurii Rzymskiej obejmowała kilka rodzajów dykasteriów, które – for-
malnie – były „między sobą równe”: 
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• Sekretariat Stanu (Secretaria Status) – centralny nolens volens organ władzy kościelnej; 
• kongregacje – Nauki Wiary (Congregatio de Doctrina Fidei), Kościołów Wschodnich (Con-

gregatio pro Ecclesiis Orientalibus), Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Congregatio 
de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum), Spraw Kanonizacyjnych (Congregatio de 
Causis Sanctorum), Biskupów (Congregatio pro Episcopis), Ewangelizacji Narodów (Con-
gregatio pro Gentium Evangelizatione), Duchowieństwa (Congregatio pro Clericis) oraz 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (Congregatio pro 
Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae); 

• trybunały – Penitencjarię Apostolską (Paenitentiaria Apostolica), Najwyższy Trybunał Sy-
gnatury Apostolskiej (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae), Trybunał Roty Rzym-
skiej (Tribunal Rotae Romanae); 

• rady – Świeckich (Pontifi cium Consilium pro Laicis), Popierania Jedności Chrześcijan (Pon-
tifi cium Consilium ad Unitatem Christianorum fovendam), Rodziny (Pontifi cium Consilium 
pro Familia), „Iustitia et Pax” (Pontifi cium Consilium de Iustitia et Pace), „Cor Unum” 
(Pontifi cium Consilium Cor Unum), Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych (Pontifi cium 
Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura), Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia (Pontifi cium Consilium pro Valetudinis Administris), Tekstów Prawnych (Pontifi cium 
Consilium de Legum Textibus), Dialogu Międzyreligijnego (Pontifi cium Consilium pro Dia-
logo inter Religiones), Kultury (Pontifi cium Consilium de Cultura), Środków Społecznego 
Przekazu (Pontifi cium Consilium de Communicationibus Socialibus); 

• urzędy – Kamerę Apostolską (Camera Apostolica), Administrację Dóbr Stolicy Apostolskiej 
(Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae), Prefekturę Spraw Ekonomicznych Stolicy 
Apostolskiej (Praefectura Rerum Oeconomicarum Sanctae Sedis); 

• do „innych instytucji Kurii” (Cetera Curiae Romanae Instituta) zaliczono Prefekturę Domu 
Papieskiego, Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych, Biuro Prasowe Stolicy Apostol-
skiej oraz Centralny Urząd Statystyczny Kościoła (REU, art. 125–128; PB, art. 180–182). 

Kongregacje, jako kluczowe – po Sekretariacie Stanu – organy administracyjnego centrum 
Kościoła, są stałymi komisjami kardynalsko-biskupimi mającymi za zadanie zajmowanie się 
określoną dziedziną spraw kościelnych w sensie wykonywania jurysdykcji. W działaniu każdej 
kongregacji czołową rolę odgrywa Biskup Rzymski przez aspekt konstytutywny, czyli powoła-
nie kongregacji i nominacje; aspekt kierowniczy, czyli wskazywanie priorytetów w kontekście 
aktualnych potrzeb Kościoła i Stolicy Apostolskiej; aspekt proceduralny, czyli aprobowanie po-
szczególnych faz postępowania i kończenie ich ofi cjalnymi dekretami. Kongregacja składa się 
z kardynałów i biskupów mianowanych przez papieża oraz urzędników wyższych i niższych 
tworzących urząd kongregacji. Ustrój kongregacji przypomina model komitetu rządowego 
w administracji świeckiej. Kongregacją kieruje kardynał-prefekt, któremu pomaga sekretarz 
i podsekretarz. Obydwaj – tak samo jak kardynał-prefekt – są mianowani przez papieża. Prefekt 
jest przełożonym kongregacji, kieruje jej działalnością, odpowiada za powoływanie poszczegól-
nych urzędników, reprezentuje ją na zewnątrz. Przedstawia Biskupowi Rzymskiemu aktualny 
stan prac kongregacji. Arcybiskup-sekretarz kongregacji, jako prałat przełożony, dzieli zadania 
prefekta jako jego bezpośredniego pomocnika. Pełni funkcje administracyjne – kieruje pracami 
kongregacji – oraz merytoryczne – uczestniczy w zebraniach plenarnych i zwyczajnych z pra-
wem głosu. W razie potrzeby zastępuje kardynała-prefekta. Podsekretarz wspomaga w pracach 
sekretarza. Należy do grupy urzędników wyższych. Zasadniczą jednak kongregację tworzy gre-
mium kardynałów i biskupów, które podejmuje kolegialnie decyzje w najważniejszych spra-
wach. Udział w kongregacjach biskupów diecezjalnych w charakterze członków znacznie udo-
skonala zarządzanie Kościołem. Podział jurysdykcyjny ma charakter terytorialno-problemowy. 
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Dwie kongregacje wykonują swą jurysdykcję w zakresie całego Kościoła (Nauki Wiary, Spraw 
Kanonizacyjnych), inne w przypadku diecezji obrządku łacińskiego (Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego), wśród 
których wydzielono diecezje misyjne (Ewangelizacji Narodów) i niemisyjne (Wychowania Ka-
tolickiego, Biskupów, Duchowieństwa), Jedna obejmuje wreszcie swą jurysdykcją wszystkie 
i tylko obrządki wschodnie (Katolickich Kościołów Wschodnich). Przy każdej kongregacji dzia-
ła kolegium konsultorów – biegłych specjalistów z danej dziedziny, którzy posiadają głos dorad-
czy (Misztal, 1997, s. 306). 

*          *         *

Organem właściwym w sprawach mediów w świetle Konstytucji Apostolskiej Pastor Bo-
nus (art. 169–170) była Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu (Pontifi cium Consilium 
de Communicationibus Socialibus) mająca charakter dykasterium kurialnego. Instytucji rady 
papieskiej nie znał CIC/1917. Pierwsza rada została ustanowiona w ramach ogólnej odnowy 
Kurii Rzymskiej przez św. Pawła VI (Rada Świeckich). Ilość i ranga papieskich rad wzrosła za 
pontyfi katu św. Jana Pawła II. Konstytucja Apostolska Pastor Bonus, w odpowiedzi na postula-
ty Soboru, powołała rady zajmujące się sprawami z pogranicza problematyki ściśle kościelnej 
i różnych spraw współczesnego świata. Rady miały charakter organów o charakterze ekspercko-
-promocyjnym. Każda z nich miała własną specyfi kę i strukturę. 

Działająca do 2015 roku Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu zajmowała się środ-
kami społecznego komunikowania, rozumianymi jako narzędzie ewangelizacji oraz instrument 
wspierający postęp społeczny. Rada – z uwagi na szczególny przedmiot jej zainteresowania – 
działała w porozumieniu z Sekretariatem Stanu (Secretaria Status). Głównym zadaniem Rady 
było pobudzanie i podtrzymywanie we właściwy sposób działalności Kościoła i wiernych w róż-
nych formułach społecznego komunikowania, przyczynianie się do tego, aby wszelkie środki 
przekazu (dzienniki, inne periodyki, przekazy radiowe, telewizyjne, fi lmy) były coraz bardziej 
przepojone duchem ludzkim i chrześcijańskim. Szczególną troską otaczała katolickie środki 
przekazu, aby rzeczywiście odpowiadały własnemu charakterowi i zadaniu. Rada zabiegała rów-
nież o właściwy wymiar duchowy Światowego Dnia Środków Społecznego Komunikowania 
(Dies Communicationum Socialium). Przy Radzie działała, istniejąca od 1959 roku, Filmoteka 
Watykańska. 

W 1992 roku Rada opracowała nową instrukcję duszpasterską Aetatis Novae, w której zapisano:

„Przekonujemy się zatem, że »pierwszym areopagiem współczesnym jest świat środków przekazu, 
który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, światową wioskę. Środki społecznego 
przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym 
i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych 
i społecznych« (…)

Środki przekazu potrafi ą zarówno umacniać, jak i niszczyć tradycyjne wartości w sferze religii, 
kultury i rodziny. Dlatego wciąż aktualne są słowa Soboru: »Aby właściwie posługiwać się tymi 
środkami, jest rzeczą zgoła konieczną, by wszyscy, którzy ich używają, znali zasady porządku 
moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie«”. (AAS LXXXIV, 1992, s. 447–468)

Parcjalna reforma Kurii za pontyfi katu papieża Franciszka (feliciter regnans)
Jednym z głównych wątków obecnego pontyfi katu jest wypracowanie nowego modelu struktury 
i funkcjonowania Kurii Rzymskiej, który byłby bardziej adekwatny do wyzwań stojących przed 
Kościołem w trzeciej dekadzie XXI wieku (por. Somavilla Rodríguez, 2014). Warto zauważyć, że 
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papież Franciszek kontynuuje zmiany zapoczątkowane już przez Benedykta XVI (Romanko, 2016, 
s. 101). O ile jednak te przeprowadzone za poprzedniego pontyfi katu można uznać za „aksamitne”, 
to obecna transformacja ma charakter radykalny. Na agendzie przyszłej reformy Kurii znalazły się 
następujące problemy: pozycja Sekretariatu Stanu, pozycja Rady Kardynalskiej doradzającej pa-
pieżowi Franciszkowi (Kardynalska Rada Doradcza [Auxiliare Cardinalium Consilium], Papieska 
Rada Doradcza [Pontifi cium Auxiliare Consilium], Specjalna Rada Kardynalska [Speciale Cardi-
nalium Consilium], Nadzwyczajna Rada Kardynalska [Extraordinarium Cardinalium Consilium], 
Rada Papieska [Papale Consilium] itd.), zmniejszenie liczby dykasteriów i łączenie ich kompeten-
cji, udział osób świeckich w kierownictwie instytucji kurialnych (Viana, 2016, s. 281–289).

Podejmując się reformy Kurii Rzymskiej, papież Franciszek zmienił pozycję, strukturę i za-
kres działalności wielu instytucji. W pierwszym etapie reformy, w grupie „urzędów” Stolicy 
Apostolskiej, ustanowił:
• (2014) Radę ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej (Consilium Rebus Oeconomicic Pra-

epositum) – Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens (AAS CVI, 2014, s. 164–165). 
W dokumencie erygującym Radę nie stwierdzono wprost, że jest to dykasterium Kurii Rzym-
skiej, ale instytucja Stolicy Apostolskiej (por. Romanko, 2016, s. 102; Zalbidea, 2014);

• (2014) Sekretariat Stolicy Apostolskiej ds. Ekonomicznych (Secretaria Sanctae Sedis Rebus 
Oeconomicis Praeposita), jako organ kontroli i nadzoru fi nansowego nad instytucjami Kurii 
Rzymskiej i Państwa Miasta Watykańskiego (odrębnym urzędem jest Audytor Generalny 
podległy bezpośrednio papieżowi) – Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens;

• (2015) Sekretariat ds. Komunikowania (Secretaria pro Communicatione), jako organ nad-
zorujący i koordynujący działalność środków społecznego komunikowania Stolicy Apostol-
skiej i Państwa Miasta Watykańskiego oraz relacje tych podmiotów z mediami zewnętrznymi 
– Motu Proprio L’attuale Contesto Comunicativo (AAS CVII, 2015, s. 591–592). 

Nazwa dwóch ostatnich instytucji nawiązywała do rodzaju dykasteriów znanych z Konstytucji 
Apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae, których nie uwzględniono już w Konstytucji Apo-
stolskiej Pastor Bonus. Formuła „sekretariatu”, podobnie jak w przypadku „dykasterium”, nie 
wyklucza powierzenia ich kierownictwa osobom świeckim.

Sekretariat ds. Komunikowania, zastępując Papieską Radę Środków Społecznego Przekazu, 
wchłonął ponadto: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Serwis Prasowy, Radio Watykańskie, 
Watykańskie Centrum Telewizyjne oraz Watykański Serwis Internetowy. Zgodnie ze Statutem 
(2016) celem integracji wszystkich instytucji medialnych jest stworzenie spójnego systemu ko-
munikacyjnego pozwalającego pełnić misję ewangelizacyjną we współczesnym świecie. Pod-
kreślono również powinność współpracy z pozostałymi dykasteriami kurialnymi, w szczególno-
ści z Sekretariatem Stanu (por. Kamiński, 2017, s. 46).

Struktura Sekretariatu obejmuje pięć dyrekcji generalnych: Dyrekcję ds. Ogólnych (personel 
stanowili pracownicy dotychczasowej Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, Biura 
Prasowego Stolicy Apostolskiej, Radia Watykańskiego oraz Watykańskiego Centrum Telewi-
zyjnego); Dyrekcję Wydawniczą (personel stanowili dotychczasowi pracownicy Radia Waty-
kańskiego i Watykańskiego Centrum Telewizyjnego); Dyrekcję Biura Prasowego Stolicy Apo-
stolskiej (personel stanowili dotychczasowi pracownicy Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej 
i Radia Watykańskiego); Dyrekcję Techniczną (personel stanowili dotychczasowi pracownicy 
Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu Radia Watykańskiego, Watykańskiego Cen-
trum Telewizyjnego i Watykańskiego Serwisu Internetowego); Dyrekcję Teologiczno-Pastoralną 
(personel stanowili dotychczasowi pracownicy Papieskiej Rady Środków Społecznego Przeka-
zu, Radia Watykańskiego i Watykańskiego Serwisu Internetowego). Sekretariatowi podlegają 
ponadto: Drukarnia Watykańska, Serwis Fotografi czny, „L`Osservatore Romano” oraz Watykań-
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ska Księgarnia Wydawnicza. W skład Sekretariatu, poza prefektem (ks. Dario Edoardo Viganò ), 
weszło sześciu kardynałów, trzech arcybiskupów, czterech biskupów i trzy osoby świeckie  (AP, 
2017, s. 1232–1240, 1826–1829).

W drugim etapie reformy papież Franciszek ustanowił instytucje „nowego typu”:
• (2016) Dykasterium ds. Świeckich, Rodziny i Życia (Dicasterium pro Laicis, Familia et 

Vita), które zastąpiło Papieską Radę Świeckich i Papieską Radę Rodziny – Motu Proprio 
Sedula Mater (AAS CVIII, 2016, 963) (por. Dyduch, 2017);

• (2016) Dykasterium ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (Dicasterium ad Integram Huma-
nam Progressionem Fovendam), które zastąpiło Papieską Radę „Iustitia et Pax”, Papieską 
Radę „Cor Unum”, Papieską Radę Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz Papie-
ską Radę Duszpasterstwa Służby Zdrowia – Motu Proprio Humanam Progressionem (AAS 
CVIII, 2016, s. 968).

Otrzymały one status formalny analogiczny do kongregacji i podobną strukturę. Przypomnieć 
wypada, że dotychczas (SC, CIC/1917, REU, PB) pojęcie „dykasterium” oznaczało całą grupę 
naczelnych organów zarządzających Kościołem, która składała się z różnego typu instytucji (Se-
kretariat Stanu, kongregacje, trybunały, rady, urzędy; inne instytucje papieskie nie miały statusu 
dykasterium kurialnego). Powołane przez papieża Franciszka organy „nowego typu” są w Annu-
ario Pontifi cio ujmowane jako odrębna grupa instytucji – po kongregacjach, a przed trybunała-
mi. O ile jednak w skład kongregacji wchodzi od kilkunastu do niemal czterdziestu kardynałów, 
to w przypadku „dykasteriów nowego typu” ta liczba oscyluje jedynie od czterech do sześciu. 
Dla zaakcentowania faktu, że nie wykonują one jurysdykcji kanonicznej (tutaj niezbędna jest 
władza święceń) poprzestano na ogólnikowej skądinąd nazwie „dykasterium”. Nie wyklucza to 
więc ewentualności, aby prefektem „dykasterium nowego typu” była osoba świecka. Zauważyć 
należy również, że likwidacja kilku rad papieskich stanowi oczywiste odejście od litery konsty-
tucji Pastor Bonus.

W 2018 roku papież Franciszek zadecydował ostatecznie o zmianie statusu Sekretariatu 
ds. Komunikowania, który został przekształcony w Dykasterium ds. Komunikowania – Dicaste-
rium pro Communicatione (Reskrypt Ex Audientia, 27.02.2018). Jakkolwiek nowy organ zacho-
wał w zasadzie tę samą strukturę i zadania, to jednak został zaliczony do drugiej grupy instytucji 
Stolicy Apostolskiej (po kongregacjach, a przed trybunałami), a prefektem została osoba świecka 
(Paolo Ruffi ni). Do dykasterium włączono Serwis Fotografi czny oraz Watykańską Księgarnię Wy-
dawniczą, ponadto podlegają mu Drukarnia Watykańska i „L`Osservatore Romano” (AP, 2018, 
s. 1194–1197, 1791–1795).

Zakończenie
Ewolucja ustroju „resortu mediów”, jak wykazano w tym artykule, przebiegała od formuły ko-
misji papieskiej powołanej ad experimentum (organ o znaczeniu de facto drugorzędnym), przez 
radę papieską mającą status dykasterium o charakterze ekspercko-promocyjnym, po dykaste-
rium na prawach analogicznych do statusu kongregacji. Papież Franciszek ustanowił w 2015 
roku, w miejsce dotychczasowej Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, instytucję 
nowego typu – Sekretariat ds. Komunikowania, a od 2018 roku – Dykasterium ds. Komuniko-
wania. Nowa struktura przejęła zadania wszystkich dotychczas istniejących organów Stolicy 
Apostolskiej właściwych w sprawach mediów. Cechą charakterystyczną analizowanego procesu 
było systematyczne podnoszenie rangi instytucji właściwej w sprawach ładu medialnego oraz 
ich funkcjonalna i instytucjonalna integracja.

W najbliższym czasie należy spodziewać się wydania nowej Konstytucji Apostolskiej Predi-
cate Evangelium dotyczącej dogłębnej reformy Kurii, która od dłuższego czasu jest przygotowy-
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wana przez Radę Kardynałów (Komisja ds. Studium Problemów Organizacyjnych i Ekonomicz-
nych Stolicy Apostolskiej). Termin jej publikacji, przewidywany pierwotnie na czerwiec 2019 
roku, był już przez papieża Franciszka kilkakrotnie przesuwany. Wydaje się jednak, że ustrój 
Dykasterium ds. Komunikowania nie ulegnie radykalnej zmianie. Na odnotowanie zasługuje 
również fakt, że w grudniu 2019 roku papież-emeryt Benedykt XVI powołał do życia fundację 
na rzecz dziennikarstwa katolickiego.

Skróty
AAS – Acta Apostolicae Sedis.
AP – Annuario Pontifi cio.
BM – Breviarium Missionum.
CIC/1917 – Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku („Kodeks Pio-Benedyktyński”).
CIC/1983 – Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku.
OCIC – Offi ce Catholique International du Cinéma (ob. SIGNiS – Association Catholique Mon-

diale pour la Communication).
OCIP – Association Internationale de la Presse Catholique.
PB – Konstytucja Apostolska Pastor Bonus (Const. Ap. Pastor Bonus, AAS LXXX, 1988, 

s. 841–912).
REU – Konstytucja Apostolska Regimini Ecclesiae Universae (Const. Ap. Regimini Ecclesiae 

Universae, AAS LIX, 1967, s. 885–928).
SC – Konstytucja Apostolska Sapienti Consilio (Const. Ap. Sapienti Consilio, AAS I, 1909, 

s. 7–19).
UCIP – Union Catholique Internationale de la Presse.
UNDA – Unda, Association Catholique Internationale pour la Radio, la Télévision et l’Audiovi-

suel (ob. SIGNiS – Association Catholique Mondiale pour la Communication).
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ANEKS
Noty biografi czne papieży wymienionych w tekście

1831–1846
Grzegorz XVI, wł. Bartolomeo Alberto (Mauro) Cappellari OSB (17.09.1765– 1.06.1846) – 
kardynał-prezbiter San Callisto (1826) kreowany przez Leona XII, Prefekt Kongregacji Propa-
gandy Wiary (1846), papież Grzegorz XVI (1831–1846). Ostatni kardynał, który w chwili wybo-
ru na papieża nie miał sakry biskupiej. W 1832 roku, działając pod wpływem posła rosyjskiego 
w Rzymie Grigorija Iwanowicza Gagarina, wydał encyklikę Cum primum potępiającą powstanie 
listopadowe jako akt buntu skierowany przeciwko legalnej władzy.

1846–1878
Bł. Pius IX, wł. Giovanni Maria Mastai-Ferretti (13.05.1792–7.02.1878) – biskup (1827), kar-
dynał in pectore (1839), kardynał-prezbiter Santi Marcellino e Pietro (1840) kreowany przez 
Grzegorza XVI, papież Pius IX (1846–1878). Najdłuższy, po św. Piotrze, pontyfi kat w historii 
Kościoła. Pierwszy „więzień Watykanu” (1870).
Beatyfi kowany w 2000 roku (papież Jan Paweł II).

1878–1903
Leon XIII, wł. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (2.03.1810–20.07.1903) – biskup 
(1843), kardynał-prezbiter (1853) kreowany przez Piusa IX, papież Leon XIII (1878–1903). 
Nuncjusz apostolski w Belgii (1843–1846), Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (1877). 
W 1891 roku ogłosił encyklikę Rerum novarum.
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1903–1914
Św. Pius X, wł. Giuseppe Melchiorre Sarto (2.06.1835–20.08.1914) – biskup (1884), patriar-
cha Wenecji (1893), kardynał-prezbiter San Bernardo alle Terme (1893) kreowany przez Leona 
XIII, papież Pius X (1903–1914). Beatyfi kowany w 1951 roku (papież Pius XII), kanonizowany 
w 1954 roku (papież Pius XII).

1914–1922
Benedykt XV, wł. Giacomo Giambattista della Chiesa (21.11.1854–22.01.1922) – biskup 
(1907), kardynał-prezbiter Santi Quattro Coronati (1914) kreowany przez św. Piusa X, papież 
Benedykt XV (1914–1922). W latach 1901–1907 substytut Sekretariatu Stanu.

1922–1939
Pius XI, wł. Ambrogio Damiano Achille Ratti (31.05.1857–10.02.1939) – biskup (1919), abp 
metropolita Mediolanu (1921), kardynał-prezbiter Santi Silvestro e Martino ai Monti (1921) kre-
owany przez Benedykta XV, wybór na papieża: 6.02.1922, inauguracja pontyfi katu: 12.02.1922. 
W okresie 1918–1919 wizytator apostolski w Polsce i na Litwie. Sakry biskupiej przyszłemu 
papieżowi udzielił w Archikatedrze Warszawskiej w dniu 28.10.1919 roku abp Aleksander Ka-
kowski (15.12.1919–kardynał). Współkonsekratorami byli biskup przemyski św. Józef Sebastian 
Pelczar (beatyfi kowany w 1991 roku, kanonizowany w 2003 roku) i biskup kujawsko-kaliski 
Stanisław Zdzitowiecki (w 1913 roku główny konsekrator A. Kakowskiego). Pierwszy Suweren 
Państwa Miasta Watykańskiego.

1939–1958
Pius XII, wł. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (2.03.1876–9.10.1958) – biskup (1917 
– główny konsekrator papież Benedykt XV), kardynał-prezbiter Santi Giovanni e Paolo (1929) 
kreowany przez Piusa XI, papież Pius XII (1939–1958). Prosekretarz Kongregacji Nadzwyczaj-
nych Spraw Kościelnych (1912–1914), sekretarz Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościel-
nych (1914–1917), nuncjusz apostolski w Bawarii (1917–1925), nuncjusz apostolski w Rzeszy 
Niemieckiej (1920–1929), nuncjusz apostolski w Prusach (1925–1929), sekretarz stanu Stoli-
cy Apostolskiej (1930–1939), archiprezbiter Bazyliki św. Piotra w Watykanie, Kamerling Św. 
Kościoła Rzymskiego (1935–1939), wybór na papieża: 2.03.1939, inauguracja pontyfi katu: 
12.03.1939. Uczestnik konklawe w 1939 roku (elekt). II. Suweren Państwa Miasta Watykań-
skiego.

1958–1963
Św. Jan XXIII, wł. Angelo Giuseppe Roncalli (25.11.1881–3.06.1963) – abp tytularny (1925), 
delegat apostolski w Bułgarii, Turcji i Grecji, nuncjusz apostolski we Francji (1944–1953), kar-
dynał-prezbiter Santa Prisca (1953) kreowany przez Piusa XII, patriarcha Wenecji (1953), pa-
pież Jan XXIII (1958–1963). Wybór na papieża: 28.10.1958, inauguracja pontyfi katu: 4.11.1958. 
Zwołał Sobór Watykański II (1962). III. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego. 
Beatyfi kowany 3.09.2000 (papież Jan Paweł II), kanonizowany 27.04.2014 (papież Franci-
szek).

1963–1978
Św. Paweł VI, wł. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (26.09.1897–6.08.1978) 
– tajny szambelan papieski (1925), prałat domowy Jego Świątobliwości (1930), protonotariusz 
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apostolski (1938), biskup (1954), kardynał-prezbiter Santi Silvestro e Martino ai Monti (1958) 
kreowany przez św. Jana XXIII, papież Paweł VI (1963–1978). Sekretarz nuncjusza apostol-
skiego w Warszawie (1923; nuncjuszem był Achille Ratti – późniejszy papież Pius XI), urzędnik 
Sekretariatu Stanu (1924–1937), substytut Sekretariatu Stanu (1937–1952), prosekretarz stanu 
(1952–1954), arcybiskup Mediolanu (1955–1963), wybór na papieża: 21.06.1963, inauguracja 
pontyfi katu: 30.06.1963. Uczestnik konklawe w 1963 roku (elekt). Ojciec Soborowy Vatica-
num II (sesja I). IV. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego. 
Beatyfi kowany 19.10.2014 (papież Franciszek, w obecności papieża-emeryta Benedykta XVI – 
ostatniego żyjącego kardynała kreowanego przez Pawła VI), kanonizowany 14.10.2018 (papież 
Franciszek).

1978
Jan Paweł I, wł. Albino Luciani (17.10.1912–28.09.1978) –biskup (1958), patriarcha Wenecji (1969 
[1970]), kardynał-prezbiter San Marco (1973) kreowany przez św. Pawła VI, papież Jan Paweł 
I (1978). Ojciec Soborowy Vaticanum II. Wybór na papieża: 26.08.1978, inauguracja pontyfi katu: 
3.09.1978. V. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego. Zmarł po 33-dniowym pontyfi kacie. 
Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei servus) – 2017 (papież Franciszek).

1978–2005
Św. Jan Paweł II, wł. Karol Wojtyła (18.05.1920–2.04.2005) – biskup (1958), arcybiskup me-
tropolita krakowski (1964–1978), kardynał-prezbiter San Cesareo in Palatino (1967) kreowany 
przez św. Pawła VI, papież Jan Paweł II (1978–2005). Ojciec Soborowy Vaticanum II. Wybór 
na papieża: 16.10.1978, inauguracja pontyfi katu: 22.10.1978. Suweren Państwa Miasta Waty-
kańskiego. Promulgował: Kodeks prawa kanonicznego (1983), Kodeks kanonów Kościołów 
wschodnich (1990/1991), Konstytucję Apostolską Pastor bonus (1988) o ustroju Kurii Rzym-
skiej, Konstytucję Apostolską Universi Dominici gregis (1997) o wyborze Biskupa Rzymskie-
go. VI. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego. Nadał (oktrojował) nową ustawę zasadniczą 
Państwu Miasta Watykan (2000). 
Beatyfi kowany 1.05.2011 (papież Benedykt XVI), kanonizowany 27.04.2014 (papież Franci-
szek). 

2005–2013
Benedykt XVI, wł. Joseph Ratzinger (ur. 16.04.1927) – biskup (1977), arcybiskup metropolita 
Monachium-Fryzyngi (1977–1982), kardynał-prezbiter Santa Maria Consolatrice al. Tiburtino 
(1977) kreowany przez św. Pawła VI, Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
(1981), Prefekt Kongregacji Nauki Wiary (1981), kardynał-biskup Velletri-Segni, Dziekan Kole-
gium Kardynalskiego (2002), kardynał-biskup Ostii (2002), papież Benedykt XVI (2005–2013). 
Wybór na papieża: 19.04.2005, inauguracja pontyfi katu: 24.04.2005; renuncjacja (złożenie urzę-
du Biskupa Rzymskiego): 28.02.2013. VII. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego. Od 2013 
papież-emeryt. W 2019 roku powołał do życia Fundację na rzecz Dziennikarstwa Katolickiego.

2013–
Franciszek, wł. Jorge Mario Bergoglio SI (ur. 17.12.1936) – biskup (1992), koadiutor arcy-
biskupa metropolity Buenos Aires (1997–1998), arcybiskup metropolita Buenos Aires (1998–
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2013), kardynał-prezbiter San Roberto Bellarmino (2001) kreowany przez św. Św. Jana Pawła II, 
papież Franciszek (2013–). Wybór na papieża: 13.03.2013, inauguracja pontyfi katu: 19.03.2013. 
VIII. Suweren Państwa Miasta Watykańskiego.

Przełożeni instytucji właściwych w sprawach środków społecznego 
komunikowania
– PAPIESKA RADA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA/PONTIFICIUM CONSILIUM DE COMMUNICA-
TIONIBUS SOCIALIBUS

1948: Papieska Komisja ds. Filmów Religijnych; 
1952: Papieska Komisja ds. Kinematografi i; 
1954: Papieska Komisja ds. Filmu, Radia i Telewizji; 
1964: Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu (Pontifi cium Consilium Instru-

mentis Communicationis Socialis Praepositum);
1988: Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu (Pontifi cium Consilium de Communi-

cationibus Socialibus).
• Przewodniczący:

30.01.1948–8.09.1971 (†1.12.1986) – bp Martin John O’Connor (1959 – abp)
23.04.1969–8.09.1971 (†13.11.2004) – bp Agostino Ferrari Toniolo – Proprzewodniczący
8.09.1971–†2.05.1973 – ks. Edward Louis Heston CSC (1974 – abp)
09.1973–8.04.1984 (†3.09.2011) – ks. Andrzej Maria Deskur (1974 – bp, 1980 – abp, 1985 

– kard. diakon, 1996 – kard. prezbiter), po rezygnacji z urzędu zachował tytuł Ho-
norowego Przewodniczącego; latach 1980–1983, w związku z ciężką chorobą (udar 
mózgu, 1978) zastępowany przez wiceprzewodniczącego abp. Agnellusa Andrewsa

8.04.1984–27.06.2007 (†11.12.2011) – abp John Patrick Foley
27.06.2007–31.03.2016 – abp Claudio Maria Celli

– SEKRETARIAT DS. KOMUNIKOWANIA/SECRETARIA PRO COMMUNICATIONE [29.06.2015]
• Prefekt

27.07.2015–21.03.2018 – ks. Dario Edoardo Viganò 

– DYKASTERIUM DS. KOMUNIKOWANIA/DICASTERIUM PRO COMMUNICATIONE [23.07.2018]
• Prefekt

5.07.2018–... – Paolo Ruffi ni 

Instytucje w obszarze mediów i komunikowania
• 1861 – „L’Osservatore Romano”.
• 1931 – Rozgłośnia Radia Watykańskiego (Radio Vaticana).
• 1939 – Urząd Informacyjny „L’Osservatore Romano” (urząd powstał de facto 20.02.1939 roku     

           – kilka dni po śmierci papieża (10.02.1939), a przed wyborem następcy (2.03.1939).
• 1948 – Papieska Komisja ds. Filmów Religijnych.
• 1952 – Papieska Komisja ds. Kinematografi i.
• 1954 – Papieska Komisja ds. Filmu, Radia i Telewizji.
• 1959 – Papieska Komisja ds. Kinematografi i, Radia i Telewizji.
• 1959 – Filmoteka Watykańska (Filmoteca Vaticana).
• 1964 – Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu.
• 1966 – Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (Sala Stampa della Santa Sede).
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• 1988 – Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu.
• (1983) 1998 – Watykańskie Centrum Telewizyjne (Centro Televisivo Vaticano).
• (1995) 1997 – Służba Internetowa Watykanu (Servizio Internet Vaticano).
• 2008 – Służba Dokumentacji Fotografi cznej (Servizio Fotografi co).
• 2015 – Sekretariat ds. Komunikowania.
• 2018 – Dykasterium ds. Komunikowania.

Orędzia św. Pawła VI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
• Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji (1967).
• Prasa, kino, radio i telewizja w służbie postępu ludzkości (1968).
• Środki społecznego przekazu a rodzina (1969).
• Środki masowego przekazu i młodzież (1970).
• Środki masowego przekazu w służbie jedności ludzkiej (1971).
• Środki masowego przekazu w służbie prawdy (1972).
• Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych (1973).
• Środki społecznego przekazu i ewangelizacja (1974).
• Prawda i miłość w przekazie społecznym (1975).
• Środki społecznego przekazu wobec podstawowych praw i obowiązków człowieka (1976).
• Środki społecznego przekazu: korzyści–niebezpieczeństwa–odpowiedzialność (1977).
• Odbiorcy środków społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki (1978).

Orędzia św. Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
• Środki społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeń-

stwie (1979).
• Rodzina wobec środków społecznego przekazu (1980).
• Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka (1981).
• Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych (1982).
• Środki społecznego przekazu w służbie pokoju (1983).
• Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą (1984).
• Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży (1985).
• Kształtowanie opinii publicznej (1986).
• Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju (1987).
• Środki społecznego przekazu w służbie braterstwa i solidarności (1988).
• Religia w środkach przekazu (1989).
• Misja Kościoła w erze komputerów (1990).
• Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej (1991).
• Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społeczne-

go przekazu! (1992).
• Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu kultury i sumienia (1993).
• Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów (1994).
• Kino nośnikiem kultury i wartości (1995).
• Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie (1996).
• Głosić Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie (1997).
• Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję (1998).
• Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca (1999).
• Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia (2000).
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• Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji (2001).
• Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii (2002).
• Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki „Pacem in 

Terris” (2003).
• Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo (2004).
• Środki przekazu w służbie porozumienia między narodami (2005).

Orędzia papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
• Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy (2006).
• Dzieci i środki komunikowania - wyzwanie dla edukacji (2007).
• Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, 

by się nią dzielić (2008).
• Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przy-

jaźni (2009).
• Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa (2010).
• Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej (2011).
• Milczenie i słowo drogą ewangelizacji (2012).
• Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji 

(2013).

Orędzia papieża Franciszka na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
• Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania (2014).
• Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości 

(2015).
• Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie (2016).
• „Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach 

(2017).
• „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju (2018).
• „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4, 25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych 

do wspólnot ludzkich (2019).
• „Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom” (Wj 10,2). Życie tworzy historię (2020).


