
Parish from the Catholic and Lutheran Perspectives 

– Abstract 

 

The doctoral thesis deals with the problem of the parish in the two Christian Churches, 

that is, in the Roman Catholic Church and the Evangelical Church of the Augsburg Confession 

in Poland. The sources for the research were the endogenic laws of the two communities. The 

law of each of them, due to its aims and functions in the community, can be considered locus 

theologicus. 

The main aim of the work is a presentation of the images of the parishes in the two 

Churches in question. A comparative analysis of the images helps to find a solid ground for 

ecumenical cooperation between the Roman Catholics and the Lutherans. 

The first chapter of the work describes the history of the parish in the Primitive Church 

and also the contemporary theological views on the parish. The second part offers a deep anal-

ysis of the structure of the parish. The last of the constitutive parts of the work refers to the 

activities of the parish. These activities concentrate on the realization of tria munera sacra. 

The conclusions of the work contain a set of rights and duties of a catholic and lutheran 

parish. This in turn allows to notice and underline the similarities and dissimilarities between 

the two concepts of a parish. It also includes the postulate to the bearers of the legislative power 

in the two Churches in question to establish such laws that would make the realization of the 

parish level ecumenical efforts easier and more effective. 
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Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej 

– streszczenie 

	

Niniejsza praca doktorska dotyczy zagadnienia parafii w dwóch chrześcijańskich Ko-

ściołach, a mianowicie w Kościele rzymskokatolickim i w Kościele Ewangelicko–Augsbur-

skim w Rzeczpospolitej Polskiej. Źródłem dla przeprowadzonych badań było endogeniczne 

prawo tych dwóch wspólnot. Prawo każdej z nich, z powodu swoich celów i funkcji może być 

uważane za locus theologicus. 

Celem niniejszej pracy jest prezentacja obrazu parafii w Kościołach, o których mowa. 

Porównawcza analiza tych obrazów pozwana na znalezienie solidnego podłoża dla ekumenicz-

nej współpracy pomiędzy katolickimi i luteranami. 

Pierwszy rozdział pracy opisuje historię parafii w Kościele pierwotnym, a także przed-

stawia współczesne poglądy teologiczne dotyczące parafii. Druga część pracy zawiera głęboką 

analizę struktury parafii. Ostatnia z podstawowych części pracy odnosi się do działalności pa-

rafii. Ta działalność koncentruje się na realizacji tria munera sacra. 

Wnioski z tej pracy stanowią zbiór praw i obowiązków katolickiej i luterańskiej parafii. 

To z kolei pozwala na dostrzeżenie i uwypuklenie podobieństw oraz różnic pomiędzy koncep-

cjami parafii. Ta część pracy zawiera także postulat kierowany do podmiotów władzy ustawo-

dawczej w obu Kościołach, aby stanowili takie ustawy, które realizację ekumenicznych wysił-

ków na poziomie parafii obydwóch Kościołów uczynią łatwiejszymi i bardziej efektywnymi.  
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