
Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r. 
 
 

KOMUNIKAT 
w sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego  

wobec ks. Daniela Galusa 
 

W dniu 29 marca 2022 roku, działając na podstawie norm prawa kanonicznego oraz 
otrzymanych w tej sprawie wytycznych Kongregacji ds. Duchowien stwa, Ksiądz Arcybiskup 
Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, podjął następujące decyzje: 
 

1. Ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, został ukarany karą suspensy 
obejmująca zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi s więceniami (a zatem 
sprawowania sakramento w i sakramentalio w, głoszenia Słowa Boz ego), a takz e zakaz 
uz ywania stroju duchownego. Otrzymał ro wniez  polecenie przeniesienia się do 
wskazanego mu domu dla kapłano w. 

 
2. Kos cio ł pw. Ducha S więtego wraz z kaplicą S w. Antoniego oraz cały teren tzw. Pustelni 

zlokalizowanej w miejscowos ci Czatachowa, został wyłączony do odwołania z uz ytku 
liturgicznego, a na terenie parafii miejscowej bezterminowo zawieszono moz liwos c  
sprawowania liturgii poza miejscem s więtym. 

 
3. Została zmieniona zwyczajowo uz ywana nazwa obiekto w tzw. Pustelni w miejscowos ci 

Czatachowa. W związku z zatraceniem pierwotnego charakteru miejsca od tej pory 
otrzymują one nazwę zgodną z obecnym statusem prawnym, czyli: kos cio ł filialny pw. 
Ducha S więtego w Czatachowej. 

 
4. „Wspo lnota «Miłos c  i Miłosierdzie Jezusa»”, a tym samym takz e dzieła i przedsięwzięcia 

z nią związane, otrzymały zakaz uz ywania okres lenia „katolicka”. 
 

5. Wierni skupieni dotychczas we „Wspo lnocie «Miłos c  i Miłosierdzie Jezusa»” zostają 
otoczeni opieką duchową kapłano w oraz otrzymują moz liwos c  duchowego rozwoju we 
wspo lnocie katolickiej Odnowy w Duchu S więtym, 
 
Decyzje powyz sze, doręczone w dniu 21 kwietnia br., wynikają z braku zmiany postawy 

ks. Galusa oraz trwania w postawie nieposłuszen stwa mimo napomnien . Nalez y wyraz nie 
zaznaczyc , iz  powodem nałoz enia kary i podjęcia pozostałych decyzji nie są poglądy  
i wypowiedzi ks. Galusa na temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz pan stwowych i kos cielnych 
zasad bezpieczen stwa, ale wspomniane nieposłuszen stwo wobec decyzji swego biskupa  
i Stolicy Apostolskiej, fałszywe oskarz enia pod adresem swych przełoz onych oraz wzbudzanie 
ws ro d wiernych niechęci wobec nich, a takz e prowadzenie działalnos ci bez wiedzy i zgody 
swego biskupa, a tym samym wynikające z tych sytuacji wielkie zgorszenie wiernych. 

W związku z karą suspensy Eucharystia i inne sakramenty sprawowane przez ks. Galusa 
są niegodziwe, a sakrament pokuty niewaz ny.  

Kara suspensy nie oznacza wydalenia ze stanu duchownego, ale zawieszenie w pełnieniu 
czynnos ci kapłan skich. Zgodnie z zamysłem prawa kanonicznego ma ona skłonic  ukaranego do 
poprawy.  

Wierni uczestniczący w liturgii i korzystający z sakramento w sprawowanych przez 
ukaranego kapłana zaciągają cięz ką winę moralną z tytułu udziału w tym, co stanowi rozłam 
jednos ci Kos cioła i nieposłuszen stwo wobec władzy kos cielnej. 
 
 
ks. Mariusz BAKALARZ 
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej 


