
Zasady pisowni słownictwa religijnego 

 

1. Przebieg prac 
 

         W dniach 21 I 2003 roku, 25 II 2003 roku i 25 III 2003 roku odbyły si� posiedzenia 
zespołu roboczego Komisji J�zyka Religijnego Rady J�zyka Polskiego przy Prezydium PAN, 
w których udział wzi�li zarówno członkowie Komisji, jak i go�cie zaproszeni jako eksperci 
w dziedzinie normy ortograficznej. Celem spotka� nie była zmiana istniej�cych przepisów 
ortograficznych, lecz przedstawienie propozycji ujednolicenia pisowni słownictwa religijne-
go, u�ci�lenia niektórych reguł, niekiedy podanie dodatkowego uzasadnienia istniej�cych 
norm. Za po��dane uznano ograniczenie u�ycia wielkiej litery, jednak z zachowaniem mo�li-
wo�ci jej zastosowania ze wzgl�dów grzeczno�ciowych, emocjonalnych lub dla podkre�lenia 
szczególnej wa�no�ci. 
         Na posiedzeniu 21 I 2003 roku obecni byli (w porz�dku alfabetycznym): prof. dr hab. 
B. Dunaj, o. dr hab. Z. Kijas prof. PAT, prof. dr hab. M. Kucała, prof. dr hab. W. Pisarek, 
prof. dr hab. E. Pola�ski, dr hab. R. Przybylska, o. dr hab. W. Przyczyna oraz mgr A. Sieradz-
ka-Mruk jako protokolantka. 
         Na posiedzeniu 25 II 2003 roku obecni byli (w porz�dku alfabetycznym): o. prof. dr 
hab. J. D�bek, prof. dr hab. B. Dunaj, red. K. Goł�biowski, prof. dr hab. M. Kucała, prof. dr 
hab. W. Pisarek, prof. dr hab. E. Pola�ski, dr hab. R. Przybylska, o. dr hab. W. Przyczyna 
oraz mgr A. Sieradzka-Mruk jako protokolantka. 
         Na posiedzeniu 25 III 2003 roku obecni byli (w porz�dku alfabetycznym): o. prof. dr 
hab. J. D�bek, prof. dr hab. B. Dunaj, o. dr hab. Z. Kijas prof. PAT, prof. dr hab. M. Kucała, 
prof. dr hab. W. Pisarek, prof. dr hab. E. Pola�ski, dr hab. R. Przybylska, o. dr hab. W. Przy-
czyna oraz mgr A. Sieradzka-Mruk jako protokolantka. 
        Niewielkie zmiany ustale� wprowadziła Komisja J�zyka Religijnego na swym V posi�-
dzeniu w dniu 6 XI 2003 r.  
        Nast�pnie propozycje rozstrzygni�� normatywnych zostały poddane pod dyskusj� na II 
zebraniu Komisji Onomastyczno-Ortograficznej, które odbyło si� 16 I 2004 w Warszawie, 
oraz na III zebraniu Komisji Onomastyczno-Ortograficznej, które odbyło si� 5 III 2004 
w Warszawie (zebrania prowadził prof. dr hab. E. Pola�ski, protokołował dr T. Karpowicz). 
W toku dyskusji wprowadzono równie� kilka zmian. 
        Propozycje ustale� były konsultowane z Rad� Naukow� Konferencji Episkopatu Polski 
oraz z Komisj� ds. Kultu Bo�ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. 
      Rada J�zyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zatwierdziła poni�sze 
ustalenia na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 V 2004 roku. 
 
2. Ustalenia pisowni 
 

2.1. Nazwy sakramentów �wi�tych 
      Nazwy sakramentów �wi�tych, np.: chrzest, bierzmowanie, komunia �wi�ta, piszemy 
zasadniczo mał� liter� (wyj�tki : Eucharystia,  Naj�wi�tszy Sakrament, Przenaj�wi�tszy Sa-
krament). Mo�liwe jest tak�e u�ycie wielkiej litery ze wzgl�dów religijnych, np. wyra�enie 
Komunia �wi�ta u�yte jako synonim Naj�wi�tszego Sakramentu, albo ze wzgl�dów emo-
cjonalnych, np. jako nazwa uroczysto�ci, która jest wa�nym wydarzeniem w �yciu człowieka, 
np. I Komunia �wi�ta, Chrzest �wi�ty, Konfirmacja (u protestantów).  
 
2.2. Nazwy okresów liturgicznych 
        Nazwy okresów liturgicznych piszemy w zasadzie mał� liter�, np.: adwent, wielki post, 
oktawa (wyj�tek: Wielki Tydzie�). Mo�liwe jest jednak tak�e u�ycie wielkiej litery, zwłaszcza 
w tekstach o charakterze religijnym. 
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2.3. Nazwy �wi�t 
       Nazwy �wi�t piszemy du�� liter� (wszystkie człony nazwy) np.: Bo�e Narodzenie, 
Wielkanoc, �roda Popielcowa (i Popielec), Wniebowzi�cie, Bo�e Ciało, Zielone �wi�tki, 
Zaduszki, Dzie� Zaduszny, Niedziela Wielkanocna, Niedziela Zmartwychwstania, Poniedzia-
łek Wielkanocny, Wielki Czwartek, Wielki Pi�tek, Wielka Sobota. 
     Wyrazy: �wi�to, dzie� zapisujemy mał� liter�, je�li nie s� integraln� cz��ci� nazwy (je�li 
mog� by� pomini�te, a nazwa b�dzie zrozumiała), w przeciwnym wypadku stosujemy du�� 
liter�: �wi�ta Bo�ego Narodzenia, �wi�ta Wielkanocy, dzie� Wszystkich �wi�tych, ale Dzie� 
Zaduszny (je�li chodzi o �wi�ta wielkanocne, oba wyrazy piszemy mał� liter�, poniewa� jest 
to peryfraza Wielkanocy). 
       Wyraz Wigilia piszemy du�� liter� jako nazw� dnia poprzedzaj�cego Bo�e Narodzenie, 
natomiast wigilia mał� liter� w znaczeniu nazwy wieczerzy, przyj�cia, oraz jako nazw� dnia 
poprzedzaj�cego inny dzie�. Wyraz gwiazdka, który mo�e by� zarówno nazw� dnia (dni) 
�wi�tecznych, jak i nazw� zwyczaju, w obu znaczeniach piszemy mał� liter� ze wzgl�du na 
odcie� potoczno�ci. 
       Nazwy obrz�dów, zabaw i zwyczajów zwi�zanych z danym �wi�tem piszemy mał� liter�, 
np.: andrzejki, mikołajki, pawełki, dyngus, lany poniedziałek. 
        Nazwy typu: pierwszy pi�tek miesi�ca, szabat (szabas, sabat) piszemy mał� liter�, 
podobnie jak niedziela. 
 
2.4. Nazwy godno�ci, tytułów, urz�dów ko�cielnych 
      Nazwy te piszemy zasadniczo mał� liter�, np.: ojciec, ksi�dz, papie�, biskup (z wyj�tkiem 
tekstów okoliczno�ciowych, listów itd. – wówczas stosujemy wielk� liter� ze wzgl�dów 
grzeczno�ciowych lub emocjonalnych). Piszemy ojciec �wi�ty małymi literami, dopuszcza si� 
jednak stosowanie wielkiej litery ze wzgl�dów emocjonalnych, czyli Ojciec �wi�ty. 
       Pełne oficjalne nazwy jednoosobowych urz�dów piszemy du�� liter� (wszystkie człony), 
np.: Przewodnicz�cy Konferencji Episkopatu Polski. 
       Nazwy członków i członki� zakonów piszemy mał� liter�, np. oo. franciszkanie, małe 
siostry Jezusa (nie s� to nazwy zakonów jako instytucji, tylko nazwy członków) .  
 
2.5. Nazwy instytucji i jednostek organizacyjnych Ko�cioła 
       Piszemy tylko wielk� liter� Ko�ciół w znaczeniu organizacji, instytucji, ogółu wiernych. 
Okre�lenia odłamów wyznaniowych piszemy mał� liter�, czyli Ko�ciół katolicki, Ko�ciół 
prawosławny, Ko�ciół ewangelicko-augsburski. Natomiast je�li mamy do czynienia z oficjal-
n� zarejestrowan� nazw� własn� organizacji, piszemy du�� liter� wszystkie człony, np.: 
Polski Autokefaliczny Ko�ciół Prawosławny w RP, Ko�ciół Ewangelicko-Augsburski w RP, 
Ko�ciół Starokatolicki Mariawitów w RP, Ko�ciół Rzymskokatolicki oraz Ko�ciół Katolicki 
(obie nazwy funkcjonuj� jako oficjalne). 
      Nazwy ko�cielnych jednostek administracyjnych, np.: archidiecezja krakowska, parafia, 
prowincja, kustodia, a tak�e nazwy urz�dów, np.: kuria metropolitalna, kapituła generalna 
piszemy w zasadzie mał� liter�, chyba �e s� to oficjalne nazwy, wówczas piszemy du�� liter� 
wszystkie człony, np.: Kuria Metropolitalna Archidiecezji Krakowskiej, Prowincja �w. 
Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemi� (równie� wyra�enia typu: XIX Kapituła Generalna 
traktujemy jako nazwy własne). Nazw� episkopat piszemy zasadniczo mał� liter� w znacze-
niu ogółu biskupów, mo�liwe jest jednak równie� u�ycie wielkiej litery (Episkopat) w odnie-
sieniu do instytucji, któr� jest Konferencja Episkopatu Polski. Piszemy episkopat polski, 
uznaj�c polski za przymiotnik, lub episkopat Polski, maj�c na my�li rzeczownik w dopełnia-
czu. 
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2.6. Nazwy budynków i obiektów 
      Nazwy te piszemy mał� liter�, np.: ko�ciół, bazylika, katedra, sanktuarium. W przypadku 
nazw własnych piszemy du�� liter� tylko ten człon, od którego zaczyna si� wła�ciwa nazwa 
własna, np.: ko�ciół Mariacki, ko�ciół Dominikanów i (ko�ciół Ojców Dominikanów), ko�ciół 
�wi�tego Marka (ale skrót piszemy zawsze mał� liter�, zatem: ko�ciół �w. Marka, ko�ciół oo. 
Dominikanów), ko�ciół pod wezwaniem (pw.) �wi�tego Wojciecha, sanktuarium �wi�tego 
Józefa (wyj�tkowo Sanktuarium Miłosierdzia Bo�ego, poniewa� rzeczownik sanktuarium jest 
w tym wypadku integraln� cz��ci� nazwy własnej), ko�ciół Na Skałce (ale katedra na 
Wawelu, katedra wawelska – poniewa� to nie jest wła�ciwa nazwa własna). Powy�sze nazwy 
jako napisy umieszczone na budynku zaczyna si� od du�ej litery, poniewa� jest to pocz�tek 
nowego tekstu. Mo�liwa jest równie� pisownia ko�ciół dominikanów, je�li dominikanów nie 
jest nazw� własn� budynku, lecz jedynie wyra�eniem okre�laj�cym ko�ciół, który nale�y do 
dominikanów, a mo�e nosi� jak�� inn� nazw�, nieistotn� w kontek�cie. 
      Rzeczownik bazylika wyj�tkowo pisze si� du�� liter� w nazwach siedmiu bazylik 
patriarchalnych, zwanych równie� wi�kszymi (Bazylika �wi�tego Jana Chrzciciela na 
Lateranie, Bazylika Matki Boskiej Wi�kszej, Bazylika �wi�tego Pawła za Murami, Bazylika 
�wi�tego Piotra, Bazylika �wi�tego Wawrzy�ca w Rzymie, Bazylika �wi�tego Franciszka 
w Asy�u i Bazylika Naj�wi�tszej Maryi Panny od Aniołów w Asy�u), poniewa� w tym wypad-
ku rzeczownik ten stanowi cz��� nazwy własnej. 
  
2.7. Nazwy modlitw 
       Nazwy gatunkowe modlitw piszemy mał� liter�, jak litania, akt strzelisty, natomiast 
nazwy własne konkretnych modlitw traktujemy jak tytuły utworów literackich, czyli tylko 
pierwszy wyraz zapisujemy du�� liter�, np.: Gorzkie �ale, Litania do Naj�wi�tszej Maryi 
Panny. Godzinki mog� by� zarówno nazw� gatunkow�, jak i własn� - odpowiednio do tego 
zapisujemy du�� lub mał� liter� (cz��ciej du��, bo zazwyczaj mamy na my�li konkretne 
Godzinki ku czci Naj�wi�tszej Maryi Panny). Podobnie np. Modlitwa za zmarłych (jako tytuł 
konkretnej modlitwy) lub modlitwa za zmarłych (jako nazwa odmiany gatunkowej). W naz-
wach: Modlitwa Pa�ska, Anioł Pa�ski zapisujemy du�� liter� równie� drugi człon, poniewa� 
jest to przymiotnik dzier�awczy.  
 
2.8. Nazwy nabo�e�stw 
       Nazwy nabo�e�stw (w tym mszy �w.) zapisujemy zasadniczo mał� liter�, np.: msza 
�wi�ta, liturgia �wi�ta (jako odpowiednik mszy �w. w Ko�ciele prawosławnym), roraty, 
suma, pasterka, droga krzy�owa, ró�aniec, nabo�e�stwo majowe. Mo�liwe jest tak�e u�ycie 
wielkiej litery w stosunku do nazw Msza �wi�ta, Liturgia �wi�ta, zwłaszcza w tekstach o cha-
rakterze religijnym. 
       Nazwy cz��ci mszy �wi�tej zapisujemy mał� liter�, np. liturgia eucharystyczna, sanctus 
(ale jako tytuł modlitwy Sanctus piszemy du�� liter�). 
 
2.9. Nazwy osobowe 
       Wielk� liter� piszemy nazwy własne (wszystkie człony), np.: Bóg Ojciec, Syn Bo�y, Duch 
�wi�ty, Jezus Chrystus, Jahwe, Jehowa, Matka Boska, Bogurodzica, Madonna (tylko w odnie-
sieniu do Matki Boskiej), �w. Jan Ewangelista, �w. Jan Chrzciciel, �w. Jan z Dukli (przyimki 
wchodz�ce w skład nazwy piszemy mał� liter�, chyba �e wyst�puj� w pozycji pocz�tkowej 
nazwy).  
       Zestawienie �wi�ty mikołaj pisze si� mał� liter�, je�li nie chodzi o konkretnego �wi�tego, 
np. Wynaj�ł �wi�tego mikołaja, Tata przebrał si� za �wi�tego mikołaja, Przed �wi�tami na 
ulicach i w supermarketach pojawia si� mnóstwo �wi�tych mikołajów. 
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       Jednowyrazowe okre�lenia Boga, np.: Opatrzno��, Mesjasz, Odkupiciel, Zbawiciel 
piszemy du�� liter�. 
      Peryfrazy Boga pisze si� wariantywnie du�� lub mał� liter�, np.: Ojciec Niebieski / ojciec 
niebieski, Słowo Wcielone / słowo wcielone, Trzy Osoby Boskie / trzy osoby boskie. Powy�sza 
zasada stosuje si� równie� do peryfrastycznych okre�le� Matki Boskiej, np.: Gwiazda 
Zaranna / gwiazda zaranna, Pocieszycielka Strapionych / pocieszycielka strapionych, Królo-
wa Anielska / królowa anielska. Dodatkowe okre�lenia identyfikuj�ce, zwykle zwi�zane 
z konkretnym wizerunkiem, piszemy du�� liter�, np. Matka Boska Nieustaj�cej Pomocy, 
Matka Boska �nie�na. 
        Zaimki odnosz�ce si� do Boga równie� mo�na zapisywa� du�� lub mał� liter�, np. On / 
on, Jego / jego, Twój / twój. Zaimki zwrotne si� / siebie piszemy mał� liter�. 
        Je�eli nazwa osobowa nie jest jednostkowa, zasadniczo u�ywamy małej litery, np.: 
apostoł, anioł, archanioł, anioł stró�, szatan. Natomiast piszemy wielk� liter�, je�li nazwa ta 
stanowi indywidualizuj�cy składnik nazwy własnej, np.: �w. Paweł Apostoł, �w. Michał 
Archanioł. Nazw� Antychryst / antychryst, piszemy wariantywnie du�� i mał� liter� (ale 
w znaczeniu przeno�nym oczywi�cie tylko mał� liter�). Rozró�nienie to ma oparcie we 
wła�ciwo�ciach fleksyjnych rzeczowników, bowiem rzeczownik oznaczaj�cy istot� 
jednostkow� nie odmienia si� przez liczby. 
        Pierwszy człon nazw: ojcowie Ko�cioła, doktorowie Ko�cioła piszemy mał� liter� (drugi 
człon zawsze du��, wbrew słownikowi ortograficznemu!). 
 
2.10. Nazwy (tytuły) utworów (ksi��ek, rozpraw, artykułów, pie�ni, dzieł sztuki, 
dokumentów itp.) 
        W nazwach tych piszemy du�� liter� pierwszy wyraz tytułu (równie� incipitu, np. W �ło-
bie le�y). 
          W tytułach ksi�g uznanych za objawione w danej wspólnocie religijnej u�ywamy du�ej 
litery we wszystkich członach z wyj�tkiem przyimków, zgodnie z rozpowszechnionym zwy-
czajem j�zykowym, np.: Ksi�ga M�dro�ci, Ksi�ga Wyj�cia, Pie�� nad Pie�niami, Pierwsza 
Ksi�ga Królewska, Ksi�gi Wedy, tak�e oczywi�cie:  Pismo �wi�te, Stary Testament, Nowy 
Testament  (skróty ST, NT zapisujemy bez kropek). Wyraz Ewangelia jako nazw� ksi�gi i jed-
nocze�nie opis �ycia Chrystusa piszemy du�� liter� (np. Ewangelia �w. Jana, cztery Ewan-
gelie). W stosunkowo rzadszych u�yciach piszemy ewangelia jako nazwa gatunku literac-
kiego oraz jako nazwa cz��ci mszy �wi�tej, (np. Przyszedł do ko�cioła po ewangelii). 
        Wyraz Dekalog zapisujemy du�� liter� jako nazw� własn� (tytuł) tekstu  (natomiast 
w znaczeniach przeno�nych, np. zbioru zasad �yciowych jakiej� osoby piszemy wspomniany 
wyraz mał� liter�). Podobnie zapisujemy Dziesi�� Przykaza� (Bo�ych) i Dziesi�cioro Przyka-
za� (Bo�ych) jako tytuł, np. w katechizmie, ale u�ywa si� tak�e pisowni mał� liter�: dziesi�� 
(lub dziesi�cioro) przykaza� (Bo�ych), je�li chodzi o konstrukcj� składniow�, poł�czenie 
liczebnika z rzeczownikiem, np. Na co dzie� pami�tał o siedmiu z dziesi�ciu przykaza�. 
       Nazwy przekładów Biblii – Septuaginta i Wulgata piszemy du�ymi literami. Nazwy 
dokumentów, jak: encyklika, adhortacja, konstytucja, dekret, list pasterski, piszemy du�� 
liter� tylko wtedy, gdy s� one konieczn� i nieodł�czn� cz��ci� tytułu, np. Konstytucja o Ko�-
ciele w �wiecie współczesnym. Natomiast jako nazwy gatunkowe zapisujemy wymienione 
wyrazy mał� liter�. 
 
2.11. Nazwy wydarze� zbawczych 
        Nazwy wydarze�, np.: zwiastowanie (ale Zwiastowanie jako nazwa �wi�ta oczywi�cie 
wielk� liter�), s�d ostateczny, ostatnia wieczerza piszemy mał� liter�, istnieje jednak mo�li-



 5 

wo�� u�ycia wielkiej litery ze wzgl�dów religijnych (dla podkre�lenia szczególnej wa�no�ci), 
np.: wcielenie lub Wcielenie, odkupienie lub Odkupienie. 
 
2.12. Nazwy rzeczy maj�cych charakter symboli religijnych oraz nazwy miejsc 
        Nazwy rzeczy, np. krzy�, ró�aniec zapisujemy mał� liter�, mo�liwe jest tak�e u�ycie 
du�ej litery, zwłaszcza w stosunku do wyra�enia Krzy� �wi�ty. Wieczernik traktujemy jako 
nazw� własn� miejsca i piszemy du�� liter�. Równie� wyra�enie Gwiazda Betlejemska uwa�a 
si� za nazw� własn� (tak�e dla odró�nienia od gwiazda betlejemska w znaczeniu: ro�lina, 
zwana te� poinsencj�. Nazwy miejsca: Ziemia �wi�ta, Ziemia Obiecana piszemy du�ymi lite-
rami (ale: ziemia obiecana w znaczeniu przeno�nym). 
 
2.13. Nazwy obchodów, rocznic i jubileuszy 
         Nazwy typu: �wiatowy Dzie� Młodzie�y, Rok �wi�ty, Rok Jubileuszowy piszemy du�ymi 
literami (ale jako nazwa niejednostkowa – małymi literami, np. lata �wi�te, lata jubileuszo-
we). 
 
2.14. Nazwy ruchów religijnych 
         Nazwy te piszemy du�ymi literami tylko wtedy, gdy s� oficjalnymi nazwami 
organizacji, np. Odnowa w Duchu �wi�tym, Ruch �wiatło-�ycie. Natomiast jako okre�lenia 
potoczne – małymi literami, np. charyzmatycy, oaza. 
 
2.15. Nazwy poj�� abstrakcyjnych 
         Nazwy poj�� piszemy mał� liter� z mo�liwo�ci� u�ycia wielkiej litery (dla podkre�lenia 
wa�no�ci poj�cia), np. łaska Bo�a / Łaska Bo�a, opatrzno�� Bo�a / Opatrzno�� Bo�a, m�ka 
Pa�ska / M�ka Pa�ska, królestwo Bo�e / Królestwo Bo�e, Bo�a prawda / Bo�a Prawda, Bo�e 
miłosierdzie / Bo�e Miłosierdzie (wyrazy: Bo�y, Pa�ski w powy�szych nazwach piszemy du�� 
liter� jako przymiotniki dzier�awcze). 
         Nazwy: Stare Przymierze, Nowe Przymierze piszemy wielkimi literami, podobnie jak 
Stary Testament, Nowy Testament. 
        Nazwy: historia zbawienia, ofiara mszy �wi�tej, katolicka nauka społeczna, tradycja 
apostolska piszemy zasadniczo mał� liter�. 
        Wyra�enie tradycja piszemy mał� liter� w znaczeniu zbioru zwyczajów, ale jako �ródło 
Objawienia - du�� liter�: Tradycja. Wyra�enie prawo Moj�eszowe piszemy mał� liter�, ale 
jako nazw� Pi�cioksi�gu – du�� liter� (przymiotnik Moj�eszowy piszemy du�� liter� jako 
dzier�awczy). 
         Nazw� New Age zapisujemy tylko w taki sposób, bez wariantów. 
 
2.16. Nazwy soborów 
         Nazwy soborów piszemy wariantywnie mał� lub wielk� liter� (wszystkie człony), 
poniewa� mog� by� rozumiane zarówno jako nazwy wydarze� historycznych – wówczas 
mał� liter�, np. W czasie soboru watyka�skiego II zmarł Jan XXIII, jak i jako nazwy instytucji 
(zorganizowanych zgromadze�), np. Sobór Watyka�ski II uchwalił Konstytucj� o liturgii 
(mo�liwy jest tak�e inny szyk wyrazów z liczebnikiem porz�dkowym w pozycji inicjalnej, 
np.: II Sobór Watyka�ski).  
 
2.17. Inne nazwy 
        Nazwy takie, jak: ciało i krew Pa�ska, chleb �ycia, lud Bo�y, naród wybrany piszemy 
małymi literami z mo�liwo�ci� u�ycia du�ej litery ze wzgl�dów religijnych, emocjonalnych 
itp. Wyrazy Bo�y / bo�y, Boski / boski w zale�no�ci od kontekstu mog� by� pisane du�� lub 
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mał� liter� (jako przymiotnik dzier�awczy od imienia własnego – du�� liter�, jako przymiot-
nik jako�ciowy – mał� liter�). 

 
 

Protokołowała Agnieszka Sieradzka-Mruk 
 


