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Dnia 18 października 2009 roku niespodziewanie
odszedł od nas na zawsze nasz Kolega

Śp. Prof. dr hab. TOMASZ DYBOWSKI
Był wieloletnim (60 lat) profesorem Wydziału Prawa i Administracji
UW, a także profesorem (37 lat) Wydziału Prawa Kanonicznego ATK,
a następnie od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Prawa Cywilnego.
Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej. Wykształcił kilkuset magistrów i kilkunastu doktorów prawa. Był
promotorem licznych prac magisterskich z prawa porównawczego: prawa kanonicznego i polskiego prawa cywilnego. Występował jako recenzent
w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora nauk prawnych. Pozostawił po sobie wybitne prace naukowe z zakresu prawa własności i jego ochrony, odpowiedzialności odszkodowawczej
i instytucji prawa rodzinnego. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować.
To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce w cywilistyce polskiej,
jako wybitnemu znawcy prawa cywilnego.
Angażował się w prace dla dobra dwóch Uczelni. Pełnił odpowiedzialne
funkcje w państwie i społeczeństwie. W 1991 r. został wybrany przez Sejm
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Urząd ten sprawował do 1997 roku.
W latach 1992-1993 pełnił obowiązki Prezesa tegoż Trybunału. Był członkiem
licznych komitetów i komisji rządowych. Jako ekspert był zapraszany do prac
w komisjach sejmowych i senackich. Wiele sił poświęcił dla pracy w Fundacji
Uniwersytetu Warszawskiego, w Komitecie budowy biblioteki uniwersyteckiej
na Powiślu, a także w Komitecie budowy pomnika Prymasa Tysiąclecia. Od
samego początku był też członkiem Solidarności. Za ogrom ciężkiej pracy był
kilkakrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi.
Ostatnią posługę – modlitwy i pamięci, licznie zgromadzeni pracownicy
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i Wydziału Prawa i Administracji UW,
oddali śp. Profesorowi Tomaszowi Dybowskiemu w dniu 27 października 2009 r.
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Homilię pogrzebową wygłosił Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Dziękujemy Panu Profesorowi, że był wśród nas. Był dobrym człowiekiem
i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Ufamy, że Pan
Zmartwychwstały da Mu udział w uczcie Swojego Królestwa.

Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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KS. JÓZEF WROCENSKI SCJ

Prof. dr hab. Tomasz Dybowski (1923-2009)
Tomasz Dybowski urodził się dnia 29 grudnia 1923 roku w Bia
łymstoku. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście.
Świadectwo dojrzałości zdobył na tajnych kompletach w 1944 roku.
T. Dybowski już w młodym wieku odkrył w sobie wielką fascynację
nauką, zwłaszcza prawem i tej pasji poświęcił całe swoje życie. Owa
fascynacja prawem wyraziła się w odbyciu w latach 1945-1949 studiów prawniczych. Pierwszy rok tych studiów odbył w Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, zaś kolejne lata w Uniwersytecie War
szawskim. Po ukończeniu studiów w 1949 roku został zatrudniony
w tymże Uniwersytecie na Wydziale Prawa na stanowisku asystenta.
W roku 1960 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie
pracy pt. Własność wód. Praca z racji walorów naukowych została
opublikowana drukiem. Po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 1969 uzyskał stopień doktora
habilitowanego na podstawie monografii zatytułowanej Rei vindicatio – actio negatoria i w niedługim czasie (1970 r.) otrzymał stanowisko docenta. W roku 1980 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego
nauk prawnych, a następnie w 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1974 roku został mianowany kierownikiem Katedry Prawa Cywil
nego. W latach zaś 1985-1990 był dyrektorem Instytutu Prawa Cy
wilnego. Po przejściu na emeryturę w 1994 roku został na tymże
Wydziale zatrudniony w wymiarze ¾ etatu. W sumie w Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji przepracował 60
lat.
W roku 1972 Profesor T. Dybowski podjął pracę w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego,
w Katedrze Prawa Cywilnego, najpierw na podstawie umowy zlecenia, następnie od roku 1983 w wymiarze połowy etatu, a od roku 1992
na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Podczas kilku
ostatnich lat Wydział Prawa Kanonicznego UKSW był dla Profesora
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy i był wliczony
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do minimalnej liczby osób, od której zależy posiadanie uprawnień do
nadawania stopni naukowych. Profesor T. Dybowski prowadził nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także pracę badawczą z zakresu cywilistyki, mającej duży związek z kanonistyką. Jego zatrudnienie przyczyniło
się do podniesienia na wysoki poziom cywilistyki na Wydziale Prawa
Kanonicznego. W ATK, a następnie UKSW przepracował 37 lat, do
końca prowadząc wykłady i seminarium naukowe.
Wspomniana wyżej fascynacja prawem znalazła swój wyraz w Jego
publikacjach. Twórczość naukowa śp. Profesora obejmuje wybitne
prace, w tym kilka monografii, szereg studiów, artykułów i glos, z zakresu prawa własności i jego ochrony, odpowiedzialności odszkodowawczej i instytucji prawa rodzinnego. Niektóre z monografii zostały
nagrodzone. Jedna z nich nagrodą Państwa i Prawa, druga nagrodą
Ministra Edukacji Narodowej. Z tego też powodu jest on zaliczany do
najwybitniejszych polskich prawników cywilistów. W nauce nie szukał kompromisów, ani też nie uprawiał nauki dla nauki, ale jak sam
twierdził nauka, a zwłaszcza prawo, ma pełnić rolę służebną względem
społeczeństwa, stąd też ważnym aspektem pracy naukowej musi być
jej pożyteczność dla innych. W dyskusjach np. nad otwarciem nowych
przewodów doktorskich zawsze stawiał żelazne pytanie, gdzie leży
problem naukowy i co za pożytek dla społeczeństwa przyniesie nowa
rozprawa doktorska.
Drugą pasją życiową Profesora była dydaktyka. Pod kierunkiem
Profesora powstało wiele prac doktorskich i kilkaset prac magisterskich. Niektórzy z wypromowanych doktorów są obecnie już profesorami i pełnią odpowiedzialne funkcje na uczelniach, w strukturach
państwa i w społeczeństwie. Występował jako recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także był recenzentem w postępowaniu o nadanie
tytułu doktora honoris causa panu Nowakowi-Jeziorańskiemu przez
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził wykłady nie
tylko na dwóch uniwersytetach w Polsce, ale także, jako visiting profesor w uczelniach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie w Madrycie.
Uczestniczył też, wygłaszając referaty, w wielu naukowych konferencjach w kraju i poza jego granicami, m.in. na Uniwersytetach w Bonn,
Rzymie, Paryżu i Moskwie. Dał się poznać jako zdyscyplinowany
i wysoce utalentowany dydaktyk, autentycznie zainteresowany wynikami swojej pracy. Bardzo wysoko były oceniane prace magisterskie
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i doktorskie pisane pod Jego kierunkiem. Wiele z nich było nagradzanych i publikowanych. Osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone zostały
dwukrotnym uznaniem Go w plebiscycie studentów najlepszym wykładowcą roku.
Zdolności i pracowitość śp. Profesora zapewniły mu nie tylko karierę naukową, ale też uzdatniały Go do spełniania odpowiedzialnych
funkcji w Uczelniach, w państwie i społeczeństwie. Po przełomowym 1989 roku został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału
Konstytucyjnego. Funkcję tę pełnił do roku 1997, zaś w latach 19921993 sprawował także obowiązki Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Wysokim uznaniem cieszyła się działalność Prof. T. Dybowskiego jako
Sędziego, stąd też jest uważany jako współtwórca polskiego Trybunału
Konstytucyjnego. Był członkiem licznych komitetów i komisji rządowych. W ciągu dwóch kadencji był członkiem Komitetu Nauk Prawnych
PAN. Przez jedną kadencję był członkiem Komisji Legislacyjnej przy
Premierze oraz członkiem Rady ds. Przemian Ustrojowych również
przy Premierze. Od wielu lat był członkiem Komisji Reformy Prawa
Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także jej Prezydium. Był
też członkiem wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych,
m.in. Komitetu Studiów Cywilistycznych i Komitetu Redakcyjnego
Przeglądu Sądowego. Wymienione czasopisma należą do czołowych
pism prawniczych w Polsce. Od samego początku tj. od roku 1980 był
też członkiem Solidarności. Jako ekspert był często zapraszany do pracy w komisjach sejmowych i senackich.
Kolejnym zaangażowaniem, śp. Profesora, któremu poświęcił wiele
sił, odznaczając się wielką aktywnością, była praca w wielu fundacjach i komitetach społecznych podejmujących różne szlachetne zamierzenia i działania. Olbrzymie zasługi położył jako współtwórca
idei utworzenia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1988
był jej długoletnim przewodniczącym. Dzięki Jego ogromnemu autorytetowi udało się skupić wokół Fundacji ludzi aktywnych, których
działalność przynosiła wielkie korzyści Uniwersytetowi. Kierował
działalnością Fundacji, mającej na celu szczególnie rozwój kadry naukowej i badań naukowych, dopływ nowoczesnej aparatury, książek
i czasopism. Ponadto dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu
Prof. T. Dybowskiego uzyskano teren i wybudowano gmach biblioteki
uniwersyteckiej na Powiślu, a wyżej wspomniana Fundacja była inwestorem budowy. Profesor, będąc członkiem komitetu budowy, nadzo-
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rował konkurs na projekt architektoniczny kompleksu biblioteki oraz
przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy. Podejmował
też inne inicjatywy, m.in. był członkiem komitetu budowy pomnika
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy
Krakowskim Przedmieściu oraz komitetu budowy szpitala kardiologicznego w Warszawie. Te i inne osiągnięcia świadczą o Jego wielkim
zaangażowaniu w prace naukowo-dydaktyczne i organizacyjne uczelni. Przeciętny człowiek podołałby obowiązkom jednego, może dwóch
zaangażowań. Profesor chciał być przydatny i pożyteczny aż na tylu
polach pracy. Za ogrom ciężkiej pracy był kilkakrotnie nagradzany
wysokimi odznaczeniami państwowymi. Profesor T. Dybowski udowodnił, że jego rzetelna praca naukowa i dydaktyczna oraz osiągnięcia
organizacyjne są piękną kontynuacją najlepszych tradycji uniwersyteckich oraz rozsławiają naukę polską w kraju i poza jego granicami.
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KS. GINTER DZIERŻON
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MIEJSCE POCHODZENIA DZIECKA
W KANONICZNYM PORZĄDKU PRAWNYM
Treść: Wstęp. – 1. Prawny charakter miejsca pochodzenia dziecka. – 2. Przepisy zawarte w Kodeksie z 1917 r. – 3. Ratio legis kan. 101 §§ 1-2 KPK. – 4. Przepisy zawarte
w Kodeksie z 1983 r. – 4.1. Sytuacja zwyczajna (kan. 101 § 1 KPK). – 4.2. Sytuacja
nadzwyczajna (kan. 101 § 2 KPK). – Zakończenie.

Wstęp
W pierwszej Księdze Kodeksu z 1983 r. zatytułowanej Normy ogólne zostało skodyfikowanych szereg dyspozycji odnoszących się do pozycji osoby fizycznej w systemie (kann. 96-112 KPK).W tym obszarze
znalazły się również ustalenia dotyczące miejsca zamieszkania dziecka (kan. 101 §§ 1-2 KPK). Problematyka związana z tą kategorią stanie
się zasadniczym przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu.
1. Prawny charakter miejsca pochodzenia dziecka
Kanoniści zastanawiając się nad pojęciem miejsce pochodzenia
dziecka funkcjonującym w kan. 101 §§ 1-2 KPK zwracają uwagę, iż
termin ten jest typowym terminem prawnym. Nawiązując do tego wątku R. Sobański stwierdził «Miejsce pochodzenia» to pojęcie prawne
mające – jako kryterium ogólne – wskazać pewien punkt odniesienia
bardziej stabilny, niż miejsce urodzenia1. Podobnie J. García Martín
skonstatował, iż miejsce pochodzenia dziecka nie jest tym, w którym
ono narodziło się, lecz tym, w którym powinno się ono narodzić według prawa2. Innymi słowy, w kanonicznym porządku prawnym miej1
Por. R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, w: J. Krukowski, R. So
bański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 171.
2
Por. J. G a r c í a M a r t í n, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma
1999, s. 352. Autor ten stwierdził: „In senso giuridico, luogo di origine di una persona, del figlio o anche del neofita, per principio, non è quello dove si è nato, ma quel-
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sce to jest określone przez prawo3. Na marginesie należy dodać, iż po
raz pierwszy takie ujęcie w sposób wyraźny pojawiło się w Konstytucji
Speculatores, opublikowanej przez papieża Innocentego XII w dniu
4.11.1694 r.4.
Wracając do przerwanego wątku należy podkreślić, iż nie w każdym
przypadku miejsce pochodzenia dziecka musi być tożsame z miejscem
urodzenia. Takie zróżnicowanie terminologiczne występuje też w obowiązującym Kodeksie. Dla przykładu, o miejscu urodzenia traktuje
m.in. w kan. 877 § 1 KPK; o miejscu pochodzenia, jak już wiadomo,
mówi Ustawodawca w kan. 101 §§ 1-2 KPK5.
Wprowadzenie przez Prawodawcę kategorii miejsce pochodzenia
wynika przede wszystkim z faktu, iż dziecko z chwilą narodzenia jest
zależne od swoich rodziców. Z natury rzeczy, otrzymuje ono zatem
nie tylko fizyczne pochodzenie, lecz również pochodzenie prawne6.
Zazwyczaj miejsce urodzenia oraz miejsce pochodzenia dziecka są
zbieżne. W wielu wypadkach tak jednak nie jest. Taki stan faktyczny
może wynikać z różnych czynników. W tym kontekście w literaturze
przytacza się warunki sanitarne, podróże itp.7.
Trafnie zauważył J. García Martín, iż jurydyczna kategoria miejsca
pochodzenia jest ściśle związana z kondycją prawną osób, które nie
są odpowiedzialne za podejmowane akty w porządku kanonicznym,
a także nie wykonują one swoich uprawnień osobiście, lecz przez
swoich rodziców lub opiekunów. Zastanawiając się następnie nad rozwiązaniami systemowymi kanonista ten uwydatnił ścisłą współzależność zachodzącą pomiędzy dyspozycją kan. 101 KPK oraz kan. 98
lo dove doveva nascere secondo diritto”; F. P o t o t s c h n i g, Rechtspersönlichkeit
rechtserhebliches Geschehen, w: Hanbuch des katolischen Kirchenrecht, pod red.
J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 117.
3
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 353.
4
Por. I n n o c e n t i u s XII, Constitutio Speculatores - 4.11.1694, CIC Fontes,
t. 1, s. 504.
5
Por. H. P r e e, Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex
Iuris Canonici, t. 1, Essen 1985, ad 101, n. 2.
6
Por. M. W a l s e r, Die Bedeutung des Wohsitzes in kanonischen Recht; eine
Untersuchung zu cc. 100-107 CIC, St. Ottilien 1993, s. 117: „Weil das Kind zum
Zeitpunkt der Geburt völlig von seinen Eltern abhängt, erhält es von ihnen nur die
physische Abstammung, sondern auch den rechtlichen Herkunftsort”.
7
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 353.
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§ 2 KPK, ujmującym kwestię uprawnień osoby małoletniej w kanonicznym porządku prawnym8.
2. Przepisy zawarte w Kodeksie z 1917 r.
W Kodeksie z 1917 r. zasadnicze reguły dotyczące miejsca pochodzenia dziecka zostały ujęte w kan. 90 §§ 1-2 KPK. Otóż w paragrafie
pierwszym tej regulacji Ustawodawca stanowił, iż miejscem pochodzenia dziecka, w tym również neofity, jest miejsce w którym ojciec
dziecka w chwili jego urodzenia posiadał stałe miejsce zamieszkania lub w wypadku jego braku – tymczasowe miejsce zamieszkania;
w przypadku dzieci nieślubnych lub pogrobowych o pochodzeniu decydowało miejsce zamieszkania matki.
Z kolei w paragrafie drugim tego kanonu zostały zawarte ustalenia
co do miejsca pochodzenia dzieci tułaczy, a także dzieci podrzuconych, tzw. podrzutków. W myśl tej regulacji, miejscem pochodzenia
tych pierwszych było miejsce urodzenia; miejscem zaś pochodzenia
dzieci podrzuconych było miejsce ich znalezienia.
Kanoniści analizujący rozwiązania systemowe tej kodyfikacji trafnie zauważają, iż ta kategoria prawna funkcjonująca w ówczesnym
prawie osobowym znajdowała znikomą aplikację w innych obszarach
Kodeksu z 1917 r.9.
Otóż jurydyczne pojęcie miejsce pochodzenia znalazło się jedynie
w dwóch normach, jakimi były: kann. 544 § 2, 956 KPK. Zgodnie
z kan. 544 § 2 KPK, kandydaci do zakonów męskich byli m.in. zobowiązani do przedstawienia świadectwa informacyjnego (littere testimoniales) wydanego przez ordynariusza miejsca pochodzenia10.
Z kolei w kan. 956 KPK postanowiono, iż biskupem właściwym do
udzielenia święceń duchowieństwu świeckiemu jest biskup diecezji,
w której kandydat posiadał zamieszkanie oraz pochodzenie, bądź też
jedynie zamieszkanie bez pochodzenia11.
Tamże.
Por. A. F u e n m a y o r, Comentario al can.101, w: Comentario exegético al
Código de Derecho Canónico, pod red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1,
Pamplona 1996, s. 731.
10
Por. F. B ą c z k o w i c z, F. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne, t. 1, Opole 1958, s. 680.
11
Por. F. B ą c z k o w i c z, F. B a r o n, W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne, t. 2, Opole 1958, s. 81.
8
9
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3. Ratio legis kan. 101 §§ 1-2 KPK
W obowiązującym Kodeksie kwestia miejsca pochodzenia dziecka
została skodyfikowana wyłącznie w kan. 101 §§ 1-2 KPK. Przy czym
należy zauważyć, iż podczas prac nad rewizją Kodeksu z 1917 r. postulowano zniesienie regulacji dotyczących tej kwestii. Ostatecznie
jednak zmieniono te zamiary twierdząc, iż w nowym zbiorze powinna znaleźć się regulacja ujmująca sprawę miejsca pochodzenia dziecka, ponieważ w nowej kodyfikacji zamierzano również pozostawić
kategorie tymczasowego miejsca zamieszkania oraz prawne pojęcie
podróżnego12. Ponadto utrzymywano, iż termin miejsce pochodzenia
stanie się również użyteczny w przypadku precyzacji innych pojęć,
takich jak: ordynariusz własny, czy też proboszcz własny13.
We współczesnej doktrynie opinie kanonistów co do zasadności kodyfikacji tej kategorii są podzielone. Według W. Aymansa oraz
K. Mörsdrofa, kanon znajdujący się w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 r.
jest bez większego znaczenia. W przekonaniu tych niemieckich kanonistów, świadczy m.in. o tym fakt uchylenia przez Prawodawcę kann.
544 § 2, 956 KPK z 1917 r. Twierdzą oni, iż w tym wypadku bardziej
sensownym byłoby przejęcie zasad z prawa cywilnego co do miejsca
pochodzenia osoby, a także powiązanie tej jurydycznej kategorii z faktem udzielenia chrztu, gdyż jak trafnie zauważają, osoba w porządku
kanonicznym nabywa osobowość nie przez naturalne narodzenie, lecz
poprzez przyjęcia chrztu14.
Większość natomiast kanonistów stoi na stanowisku, iż istnieją
pewne racje sugerujące utrzymanie dyspozycji co do miejsca pochodzenia dziecka. Według A. Fuenmayora, zasady zawarte w kan. 101
§§ 1-2 KPK mogą być przydatne zarówno w pozakodeksowym prawie
12
Por. Communicationes 12 (1980), s. 65. Szerzej na ten temat zob. G a r c í a
M a r t í n, dz. cyt., s. 352.
13
Communicationes 6 (1974), s. 95. Zob. także G a r c í a M a r t í n, dz. cyt.,
s. 353.
14
Por. W. A y m a n s, K. M ö r s d r o f, Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn –
München – Wien – Zürich 1991, s. 303-304. Czytamy tutaj: „Das ganze Regelung über
den Herkunftsort hat keinen besonderen Wert. Schon nach dem Recht des CIC/1917
hat es nur zwei Bezugsstellen in Gesetzbuch gegeben (cann. 544, 956). Die ensprechenden Bezugnahmen sind in CIC/1983 entfallen. Da das kanonische Personsein nich
durch naturrliche Abstammung, sondern den Empfang der Taufe begründet wird, wäre
es sinnvoller, gewesen, die Geburtsort nach weltichen Recht bestimmt sein zulassen
und allenfalls den Herkunfsort von der Taufe her zu definiren”.
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powszechnym, jak i w prawie partykularnym. Hipotetycznie bowiem,
w rozwiązaniach legislacyjnych nie można wykluczyć ustaleń związanych z miejscem pochodzenia osoby. Ten hiszpański kanonista twierdzi, iż w statutach, fundacjach, testamentach mogą znaleźć się klauzule
w których pochodzenie wiernego z danego terenu może być ujęte jako
warunek wymagany do ważności aktu15. Nawiązując do tego wątku
L. Sabbarese skonstatował, iż w prawie partykularnym takie dyspozycje mogą być związane np. z nominacją biskupów autochtonów16.
Wydaje się, iż występująca we współczesnej doktrynie rozbieżność
opinii w przedmiocie sensowności funkcjonowania w obowiązującej
kodyfikacji kategorii miejsca pochodzenia dziecka jest zupełnie zasadna. W nowym Kodeksie bowiem dyspozycje ujęte w kan. 101 §§ 1-2
KPK jedynie pośrednio znajdują aplikację w 857 § 2 KPK. Otóż w kanonie tym zostały zawarte dwie zasady, mianowicie: 1) reguła, zgodnie
z którą dorosły powinien przyjąć chrzest we własnym kościele parafialnym17; 2) dyspozycja, w myśl której dziecko winno być ochrzczone w kościele parafialnym jego rodziców. Komentując ten przepis
M. Walser stwierdził, iż kościół parafialny rodziców jest miejscem
pochodzenia dziecka, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy zamieszkaniem rodziców a miejscem pochodzenia ich potomstwa18.
4. Przepisy zawarte w Kodeksie z 1983 r.
Jak już zasygnalizowano, w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 r. znalazła się wyłącznie jedna regulacja dotycząca miejsca pochodzenia dziecka. Otóż w kan. 101 §§ 1-2 KPK Ustawodawca postanowił: Miejscem
pochodzenia dziecka, także neofity, jest to, w którym rodzice w chwili
jego urodzenia posiadali stałe miejsce zamieszkania – w jego braku –
tymczasowe; lub matka, jeżeli rodzice nie mieli tego samego stałego
lub tymczasowego zamieszkania (§ 1).

F u e n m a y o r, Comentario al can.101, dz. cyt., s. 733.
Por. L. S a b b a r e s e, Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica, Roma 2006, s. 41.
17
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 8.
18
W a l s e r, dz. cyt., s. 121: „Ein Kind in der eigenem Pfarkirche seiner Eltern getatuft werden. Die eigene Pfarkirche seiner Eltern ist die Kirche des Herkunftortes des
Kindes, weil der Wohsitz der Eltern der Herkunftsort des Kindes ist”.
15
16
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Jeżeli chodzi o dziecko tułaczy, to miejscem pochodzenia jest samo
miejsce narodzenia; jeśli zaś o porzucone, to miejsce w którym zostało
znalezione (§ 2).
Z treści przytoczonego kanonu wynika, iż Prawodawca ustosunkował się w nim do dwóch sytuacji, tzn. sytuacji zwyczajnej (kan. 101
§ 1 KPK) oraz sytuacji nadzwyczajnej (kan. 101 § 2 KPK).
4.1. Sytuacja zwyczajna (kan. 101 § 1 KPK)
Z brzmienia kan. 101 § 1 KPK wynika, iż o miejscu pochodzenia
dziecka, w tym także neofity, decyduje w głównej mierze miejsce zamieszkania jego rodziców.
Poddając szczegółowej analizie treść dyspozycji tej normy najpierw
należałoby wyjaśnić kluczowe terminy normatywne tego kanonu, mianowicie: pojęcia dziecko oraz neofita.
W doktrynie w zasadzie nie występują trudności związane z desygnatem pojęcia dziecko. Należy je bowiem rozumieć zgodnie z założeniami zawartymi w kan. 97 § 2 KPK. Idzie zatem o osobę, która nie
ukończyła siódmego roku życia. Wśród kanonistów jednak powstają
wątpliwości co do znaczenia terminu neofita, ponieważ ustalenia zawarte w kan. 101 § 1 KPK dotyczą także dorosłych, którzy wyszli
z wieku dzieciństwa, przyjmując chrzest. W tym kontekście autorzy
zastanawiają się więc, czy w tym wypadku wiek dorosły należy pojmować według kan. 97 § 1 KPK, czy też według kan. 852 § 1 KPK
w którym postanowiono, że przepisy zawarte w kanonach o chrzcie
dorosłych należy aplikować do wszystkich, którzy po wyjściu z wieku dzieciństwa osiągnęli używanie rozumu. Zgodnie z utrwaloną tradycją kanonistyczną, w tym przypadku idzie o osoby pełnoletnie19.
Kanoniści opowiadający się za takim sposobem interpretacji wskazują, iż taka wykładnia pojawiła się już w ustawie De synodo dioecesano
opublikowanej przez papieża Benedykta XIV20.
Należy jednocześnie dodać, iż komentatorzy kan. 101 § 1 KPK zastanawiają się także nad znaczeniem terminu rodzice. W zasadzie są
oni zgodni co do tego, iż w tym wypadku idzie o rodziców naturalnych, niezależnie od tego czy żyją oni w ważnym prawnie małżeństwie,
19
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 4; S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz.
cyt., s. 171.
20
Por. G. M i c h i e l s, Principia generalia de personis in Ecclesia, Parisiis –
Tornaci Romae 1955, s. 96.
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czy też w związku nielegalnym, jakim jest na przykład konkubinat21.
Obecnie więc, nie bierze się pod uwagę faktu, czy dziecko to pochodzi z legalnego związku, czy też jest ono dzieckiem nieślubnym22.
Przypomnijmy, zasady zawarte w Kodeksie z 1917 r. uwydatniały
zróżnicowanie zachodzące pomiędzy dziećmi zrodzonymi z legalnego małżeństwa oraz dziećmi urodzonymi z nielegalnego związku. Co
więcej, w tej kodyfikacji Prawodawca odniósł się także do sprawy pogrobowców, to znaczy, dzieci urodzonych po śmierci rodziców23.
Wracając do przerwanego wątku należy stwierdzić, iż z treści kan.
101 § 1 KPK także wynika, iż na prawną pozycję dziecka nie ma wpływu adopcja, dokonana nawet przed jego chrztem24. Za takim ujęciem
przemawia fakt, iż punktem odniesienia w tej regulacji jest urodzenie
naturalne dziecka, nie zaś narodzenie prawne25.
We współczesnej kanonistyce rozważa się również problem statusu
dziecka, w przypadku gdyby rodzice byli niekatolikami. Otóż jest rzeczą wiadomą, iż nie podlegają oni jurysdykcji Prawodawcy kościelnego (kan. 11 KPK). Według komentatorów, w tym wypadku o miejscu
jego pochodzenia decydowałyby rozwiązania przyjęte w systemie prawa cywilnego26. Zdaniem R. Sobańskiego, ustaleniami funkcjonującymi w prawie cywilnym należałoby także posiłkować się w sytuacji,
gdy rodzice żyliby na terytorium nieobjętym jurysdykcją kościelną27.
M. Walser w swej monografii Die Bedeutung des Wohsitzes in kanonischen Recht; eine Untersuchung zu cc. 100-107 CIC poddał analizie
jeszcze jeden osobliwy przypadek, nie ujęty w Kodeksie. Otóż wskazał
on, iż nie można wykluczyć specyficznych uwarunkowań mających
S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz. cyt., s. 171.
F u e n m a y o r, Comentario al can. 101, dz. cyt., s. 732; S o b a ń s k i,
Komentarz do kan. 101 KPK, dz. cyt., s. 171.
23
Por. F. U r r u t i a, De normis generalibus. Adnotaiones in Codicem: Liber I,
Romae 1983, s. 63.
24
A y m a n s, M ö r s d r o f, dz. cyt., s. 303; P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 5. Autor
ten stwierdził: „Wird ein Kind adoptiert, so hat dies auf die Bestimmung des kirchenrechtlichen Herkunftsortes keinen Einfluß, gleichgültig, ob das Kind unmittelbar nach der Geburt und noch vor der Taufe oder nach der Taufe adoptiert worden”;
S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz. cyt., s. 171.
25
W a l s e r, dz. cyt., s. 118.
26
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 5; S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz.
cyt., s. 171.
27
S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz. cyt., s. 171.
21
22

prawokanoniczne53.indd 15

2010-06-07 10:41:03

16

KS. G. DZIERŻON

[8]

miejsce na misjach, że w jakimś kraju nie istniałby obowiązek meldunkowy. W konsekwencji więc, mogłoby dojść do sytuacji, w której ochrzczony dorosły nie wiedziałby gdzie mieszkali jego rodzice
w chwili jego urodzenia. W doktrynie przedkodeksowej utrzymywano,
iż w tym wypadku miejscem pochodzenia wiernego byłoby miejsce jego
chrztu. Doktryna w tej materii jednak ewoluowała. Stąd też obecnie za
G. Michielsem przyjmuje się, że tym miejscem jest miejsce pierwszego
pobytu rodziców, jeśli co do tego faktu istniałaby moralna pewność28.
Należy jednocześnie dodać, iż w analizowanej regulacji Ustawodawca
zajął też stanowisko względem jednej szczególnej hipotezy, mianowicie, sytuacji, w której rodzice nie mieliby wspólnego zarówno stałego,
jak i tymczasowego miejsca zamieszkania. Otóż w takim przypadku
o pochodzeniu dziecka decyduje miejsce zamieszkania matki. Zdaniem
M. Walsera, tę regułę można byłoby również aplikować do sytuacji,
w której dziecko narodziłoby się po śmierci ojca29.
Mając wciąż na uwadze przytoczoną prawną hipotezę, w której
o pochodzeniu potomstwa decyduje miejsce zamieszkania matki, należałoby jeszcze zastanowić się nad statusem dziecka narodzonego
z matki niezamężnej. Ewentualność taka nie została ujęta w analizowanym kan. 101 § 1 KPK. Stąd też spotykamy się z typową luką prawną. Otóż tę kwestię rozważył J. García Martín w swym Komentarzu.
Twierdzi on, iż w takim przypadku należałoby nawiązać do dyspozycji
kan. 877 § 2 KPK, regulującego sprawę zapisu dziecka ochrzczonego
w księdze chrztu30. Biorąc pod uwagę treść tej normy, w jego przekonaniu, należałoby więc rozróżnić pomiędzy dwiema ewentualnościami, tzn. 1) przypadkiem, gdy fakt macierzyństwa jest publicznie znany,
bądź też matka prosi o uznanie tego faktu na piśmie lub w obecności
dwóch świadków oraz 2) sytuację, w której fakt ten jest nieznany.
W pierwszym wypadku o miejscu pochodzenia dziecka decydowałoby miejsce zamieszkania matki; w drugim natomiast należałoby
dziecko potraktować jak dziecko porzucone, oceniając jego status według kryteriów przyjętych w kan. 101 § 2 KPK.

28
29
30

M i c h i e l s, dz. cyt., s. 106; W a l s e r, dz. cyt., s. 118.
W a l s e r, dz. cyt., s. 119.
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 353-354.
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W literaturze kanonistycznej w kontekście zamysłu nad kan. 101 § 1
KPK niektórzy autorzy rozpatrzyli jeszcze jeden szczególny przypadek związany z ingerencją medyczną w proces narodzin dziecka.
Otóż poddaje się analizie sprawę ciąży kobiety, tzw. surogatki,
w organizm której wszczepiono zarodek, którego naturalnymi rodzicami są inne osoby. Nietrudno zatem zauważyć, iż w takich okolicznościach pojawia się rozbieżność pomiędzy matką biologiczną oraz
matką fizjologiczną. Według H. Pree’a, w tym wypadku o miejscu
pochodzenia dziecka decydowałoby miejsce zamieszkania matki
fizjologicznej31.
Kontynuując ten wywód należałoby podjąć jeszcze jeden wątek
związany z możliwością posiadania przez osobę w systemie więcej
miejsc zamieszkania32. W następstwie czego, dziecko może również
posiadać kilka miejsc pochodzenia33. Na marginesie należy dodać, iż
odosobniony pogląd w tej materii wygłosił G. Michiels . W jego przekonaniu, z natury rzeczy, dziecko w kanonicznym porządku prawnym
powinno posiadać wyłącznie jedno miejsce pochodzenia. Popierając tę
tezę powołał się on na doktrynę przedkodeksową w tej materii powstałą
po promulgacji Konstytucji papieża Innocentego XII Speculatores34.
Konkludując ten passus należy stwierdzić, iż w Kodeksie z 1983 r.
przyjęto odmienne kryteria związane z ustaleniem miejsca pochodzenia dziecka w porównaniu do tych, które funkcjonowały w poprzedniej
kodyfikacji (kan. 90 § 1 KPK z 1917 r.). Obecnie bowiem generalnym
punktem odniesienia jest miejsce zamieszkania rodziców; pod rządami jednak Kodeksu pio – benedyktyńskiego, kryteriami zasadniczymi
były miejsca zamieszkania ojca, bądź matki.
4.2. Sytuacja nadzwyczajna (kan. 101 § 2 KPK)
Wiadomo już, iż Prawodawca w kan. 101 § 2 KPK odniósł się do
przypadków szczególnych, mianowicie, do sytuacji dziecka tułaczy
oraz sytuacji dziecka porzuconego.
Otóż w pierwszym wypadku idzie o dziecko, którego rodzice nie
posiadaliby ani stałego, ani tymczasowego miejsca zamieszkania
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 7.
Por. M. D e l g a d o G a l i n d o, El domicilio canónico, Pamplona 2006,
s. 76-82.
33
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 2.
34
M i c h i e l s, dz. cyt., s. 99.
31
32
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(kan. 100 KPK)35. Nawiązując do tego wątku J. García Martín trafnie
zauważył, iż w takim położeniu sytuacja prawna dziecka jest ściśle
związana z sytuacją rodziców36. W myśl bowiem kan. 101 § 2 KPK,
w takich okolicznościach miejscem pochodzenia dziecka jest miejsce
jego narodzenia.
M. Walser w swym komentarzu do kan. 101 § 2 KPK rozważył jeszcze dwie szczegółowe hipotezy, mianowicie, 1) sytuację w której matka posiadałaby kanoniczne zamieszkanie, nie posiadałby go natomiast
ojciec; 2) sytuację odwrotną, tzn. wypadek w którym zamieszkanie
miałby ojciec, nie miałaby go natomiast matka.
W jego przekonaniu, w pierwszej hipotezie należałoby aplikować
regułę ujętą w kan. 101 § 2 KPK. W tym przypadku zatem miejscem
pochodzenia dziecka byłoby miejsce zamieszkania matki; w drugiej hipotezie zaś należałoby odwołać się do zasady skodyfikowanej
w kan. 101 § 2 KPK. Tak więc, pochodzenie dziecka byłoby ściśle
związane z miejscem jego narodzenia37.
Ponadto, z treści kan. 101 § 2 KPK wynika, iż odmienne kryteria
przyjęto w odniesieniu do dziecka porzuconego, a więc takiego, którego rodzice są nieznani. W tym wypadku ustalenia zawarte w kan. 101
§ 2 KPK są koherentne z tymi, które zostały skodyfikowane w kan. 90
§ 2 KPK z 1917 r. Otóż o pochodzeniu dziecka porzuconego decyduje
miejsce jego znalezienia.
W doktrynie podkreśla się, iż taka zasada obowiązywałoby dopóty, dopóki miejsce zamieszkania rodziców (rodzica) byłoby nieznane. Zdaniem kanonistów, jeśli w późniejszym czasie stałoby się ono
znane, to wtedy należałaby w zależności od zaistniałych okoliczności
aplikować jedną z reguł ujętych w kan. 101 §§ 1-2 KPK38. W tym kontekście M. Walser trafnie zauważył, że w takiej sytuacji fikcja prawna
musi ustąpić na rzecz zaistniałego stanu faktycznego39.
Szerzej na ten temat zob. S a b b a r e s e, dz. cyt., s. 39-41.
G a r c í a M a r t í n, dz. cyt., s. 354.
37
W a l s e r, dz. cyt., s. 118.
38
P r e e, dz. cyt., ad 101, n. 6; S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 101 KPK, dz.
cyt., s. 171; M i c h i e l s, dz. cyt., s. 105: „Si tamen postea parentes innotescant, cohaerenter doctrinae […] unanimiter tenent Codicis commentatores, quod filius inventus jam haberi nequit tamquam expositus, ideoque locus ejus originis determinandus
est juxta regulas antea indicatas”.
39
W a l s e r, dz. cyt., s. 119.
35
36
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Zakończenie
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż funkcjonująca w systemie
kanonicznym kategoria miejsce pochodzenie dziecka posiada charakter
prawny. Opiera się ona fikcji prawnej. O pochodzeniu bowiem osoby
zasadniczo nie decyduje miejsce jej urodzenia, lecz miejsce zamieszkania rodziców (rodzica), bądź też miejsce znalezienia dziecka.
Należy zarazem podkreślić, iż znaczenie reguł skodyfikowanych
w kan. 101 §§ 1-2 KPK jest coraz to mniejsze. Obecnie bowiem dyspozycja zawarta w tej regulacji nie znajduje żadnego wyraźnego odniesienia w innych obszarach Kodeksu. Albowiem w nowym zbiorze nie
znalazły miejsca ustalenia zawarte w kann. 544 § 2, 956 KPK z 1917 r.,
gdyż zostały one uchylone.
Z dokumentacji prac nad rewizją Kodeksu z 1917 r. jednak wynika,
iż postanowiono utrzymać te reguły ze względu na możliwość ich aplikacji w prawie pozakodeksowych lub prawie partykularnym.
Child’s place of origin in the canonical order
In the presented article, the author not only presented the interpretation of canon
101 §§ 1-2 CIC but also discussed the issue of child’s place of origin in a wider context
showing also the legal arguments of this norm.
According to the presented research, in the canonical system, the category child’s
place of origin has a legal character. It is based on legal fiction since it is one’s place
of birth that determines one’s origin but the place of living of one’s parents (or parent)
on the place where a child was found.
The author believes that in the current legal order, the rules codified in canon 101
§§ 1-2 CIC are becoming less and less significant because nowadays the instruction
included in this regulation has no clear reference to order areas of the Code. This
results from the fact that in the new version of the Code, there are no rules included in
1917’s canon 544 § 2, 956 CIC which were rescinded.
On the basis of the documentation of the revision of the 1917’s Code, the author
also demonstrated that it was eventually decided that the abovementioned regulations
should be maintained because of the possibility of their application in inter extra Code
or particular law.
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NOWE HORYZONTY MISJI „AD GENTES”
– NORMY PRAWA KANONICZNEGO
Treść: Wstęp. – 1. Aktualność misji ad gentes. – 2. Nowe zjawiska społeczne. – 2.1.
Urbanizacja. – 2.2. Migracja. – 3. Misyjne obszary kulturowe. – 3.1. Środki społecznego przekazu. – 3.2. Inne obszary kulturowe i areopagi misyjne. – Zakończenie.

Wstęp
Temat działalności misyjnej ad gentes jest szeroko podejmowany
w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła; zagadnienie to
regulowane jest także normami prawa kanonicznego. Tradycyjnie,
pojęcie działalności misyjnej łączono z określonymi obszarami geograficznymi. I wydaje się, że takie rozumienie misji dokonującej się
w Afryce, Azji, czy np. Amazonii jest ciągle aktualne.
Jednakże we współczesnym zglobalizowanym świecie następują
liczne i intensywne zmiany. Należą do nich m.in. procesy urbanizacyjne i intensywna migracja ludzi, w tym niechrześcijan, do krajów tradycyjnie chrześcijańskich. Należy też zauważyć dynamiczne zmiany
kulturowe, w tym zwłaszcza rozwój środków społecznego przekazu.
Dlatego działalność misyjna nie zaniedbując tradycyjnej posługi
musi otwierać się na nowe horyzonty apostolstwa. Kwestia ta wymaga nowych badań, także na gruncie prawa kanonicznego. Celem badawczym niniejszego opracowania będzie zatem studium Magisterium
Kościoła i norm prawnych na temat ewangelizacji, w odniesieniu do
przestrzeni nowych horyzontów misyjnych. W pierwszym punkcie
przybliżona zostanie kwestia aktualności misji ad gentes. Kolejne dwa
punkty odniosą posługę Kościoła już ściśle do nowych przestrzeni
działalności misyjnej.
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1. Aktualność misji ad gentes
Posługa misyjna Kościoła zwraca się głównie ku ewangelizacji osób
niewierzących. W historii przyjęło się nazywać niektóre obszary terenami misyjnymi, zwłaszcza tam, gdzie ma miejsce ewangelizacja
całych narodów. Działalność ta wynika z natury Kościoła, który jest
misyjny, co wzmiankował m.in. Sobór Watykański II w dekrecie Ad
gentes1. Definicję „misji” można przytoczyć za tym samym dokumentem soborowym: „Szczególne inicjatywy, poprzez które posłani przez
Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na świat, wykonują zadanie przepowiadania Ewangelii i wszczepienia samego Kościoła w te narody lub
grupy, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa, nazywa się powszechnie misjami”2. Celem tej posługi „jest ewangelizowanie i zaszczepianie Kościoła pośród ludów albo grup, wśród których nie jest on
jeszcze zakorzeniony”, oraz dalej: „w ten sposób niech z zasiewu słowa Bożego wzrasta dostatecznie wiele zakładanych na całym świecie
rodzimych Kościołów partykularnych, obdarzonych własnymi siłami
i dojrzałością”3.
Myśl Kościoła o konieczności posługi misyjnej w wieku dwudziestym nie dla wszystkich była oczywista. Dlatego papież Jan Paweł II
podjął temat aktualności tej posługi w encyklice Redemptoris missio4.
Misja Kościoła jeszcze się nie wypełniła, a nawet, stwierdził papież
we wprowadzeniu do wymienionej encykliki, „że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w tej służbie musimy zaangażować wszystkie
nasze siły”5. Misje wymagają nowego zaangażowania: „nasze czasy,
1
„Pielgrzymujący Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca”, Dekret
o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (dalej Ad gentes), 07.12.1965 r., w: Sobór
Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 433471, nr 2. Por. S. K a s p r z a k, Misyjność Kościoła powszechnego w aspekcie historycznym i prawnym – definicja misji „Ad gentes”, Roczniki Nauk Prawnych 10 (2000)
z. 2, s. 171-203.
2
Ad gentes, nr 6.
3
Tamże. O Magisterium Kościoła w XX wieku na temat misji, por. W. K l u j,
Określenie działalności misyjnej w Redemptoris missio, Collectanea Theologica 71
(2001), nr 2, s. 157-160.
4
Por. J a n P a w e ł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego
Redemptoris missio, 07.12.1990, Poznań 1991.
5
Tamże, nr 1.
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w których ludzkość jest w fazie przemian i poszukiwań, wymagają
ożywienia działalności misyjnej Kościoła”6.
Ze względu na różne okoliczności i miejsca, w których dokonuje się
ewangelizacja, rozróżnia się trzy zasadnicze sytuacje. Pierwszą z nich
jest tradycyjnie rozumiana misja ad gentes, czyli posługa wśród ludów,
gdzie Ewangelia nie jest znana lub wspólnoty kościelne nie są jeszcze
ugruntowane. Po drugie, zauważa się wspólnoty żyjące żarliwą wiarą
wraz z ukształtowanymi strukturami eklezjalnymi. W trzeciej grupie
należy umieścić te Kościoły partykularne (kraje tradycyjnie chrześcijańskie), w których wielu chrześcijan utraciło już wiarę; w takiej
sytuacji istnieje potrzeba prowadzenia ponownej ewangelizacji lub reewangelizacji7.
Chociaż trudno wytyczać ścisłe granice pomiędzy zwyczajną opieką
duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną, to jednak należy pamiętać o posłaniu Kościoła do
wszystkich narodów, aż po krańce ziemi8. Zatem, wciąż aktualna misja
ad gentes zwraca się głównie do niechrześcijan. Uwzględniając wielki szacunek dla wyznawców innych religii, Kościół prowadzi do pełni spotkania z Bogiem oraz ma obowiązek głosić im orędzie Jezusa
Chrystusa9.
6
Tamże, nr 30. „Mówienie, że cały Kościół jest misyjny, nie wyklucza istnienia
specyficznej misji ad gentes, tak jak mówienie, że wszyscy katolicy winni być misjonarzami, nie wyklucza, a nawet wymaga, by istnieli misjonarze ad gentes na całe życie, mający specyficzne powołanie.”, tamże, nr 32.
7
Por. tamże, nr 33.
8
Por. tamże, nr 34. Istnieją różne współzależności między tymi zróżnicowanymi
formami misyjności: „Kościoły o chrześcijaństwie dawnej daty, zmagając się z dramatycznym zadaniem nowej ewangelizacji, coraz lepiej rozumieją, że nie mogą być
misyjne względem niechrześcijan innych krajów i kontynentów, jeśli nie zatroszczą
się poważnie o niechrześcijan we własnym domu: misyjność ad intra jest wiarygodnym znakiem i bodźcem dla misyjności ad extra, i odwrotnie.”, por. tamże. O rozróżnieniach, m.in. terminologicznych, pomiędzy zwykłym duszpasterstwem, ponowną
ewangelizacją a typową działalnością misyjną, por. F. J a b ł o ń s k i, Recepcja idei
misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003, s. 33-37; W. K l u j,
Określenie działalności misyjnej…, s. 164-166.
9
Por. P a w e ł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nutiandi, 08.12.1975, AAS 68 (1976) s. 5-76, nr 53; tłum. polskie, por.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.
html (data dostępu: 06.07.2009).
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Przedstawioną wyżej, niezmienną myśl nauczania kościelnego zestawić można z danymi statystycznymi. W 2007 r. do Kościoła katolickiego należało 1.147 milionów wiernych, co stanowiło 17,3%
populacji całego globu ziemskiego10. Już te liczby pokazują, że misja ad gentes jest wciąż aktualna, skoro 5/6 ludzkości nie należy do
Kościoła katolickiego. Nawet, gdy dodamy liczby chrześcijan ortodoksyjnych i ewangelików, to przekroczymy dwa miliardy, co daje razem
około 1/3 populacji, która wyznaje wiarę chrześcijańską. Tym samym,
2/3 ludzkości nie spotkało Chrystusa. Również w tym kontekście demograficznym, pozostaje aktualnym kryterium geograficzne, według
którego mówi się o misyjności ad gentes, zwłaszcza w Azji, ale także
na obszarach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii11.
Zbliżanie się Kościoła do przełomu wieków było kolejną okazją do
potwierdzenia jego misyjnego charakteru. Przygotowanie Jubileuszu
Roku 2000 zapowiadał List Jana Pawła II Tertio Millennio Adveniente.
Znalazło się tam sformułowanie, że „Kościół także w przyszłości pozostanie Kościołem misyjnym”12. Głoszenie prawdy ściśle łączy się z jej
kontekstem chrystocentrycznym. Dlatego w przebiegu przygotowań jubileuszowych osobny dokument wskazywał na Jezusa Chrystusa, jako
podstawową treść nauczania misyjnego13. Podsumowanie jubileuszu
dokonane w Liście Novo millennio ineunte również podkreślało, że
nowe tysiąclecie rozpoczyna się w świetle Chrystusa. Dialog międzyreligijny nie może opierać się na obojętności religijnej, a chrześcijanie
mają obowiązek dawania świadectwa o nadziei. „Nie powinniśmy się
obawiać, że może uwłaczać tożsamości kogoś innego to, co w rzeczywistości jest radosnym zwiastowaniem daru, który przeznaczony jest
dla wszystkich i który trzeba wszystkim proponować, okazując jak największy szacunek wolności każdego: daru objawienia Boga-Miłości,

10
Informację tę podaje Annuario Pontificio 2009, por. http://www.piotrskarga.pl/
ps,3150,2,0,1,I,informacje.html (data dostępu: 09.07.2009).
11
Por. Redemptoris missio, nr 37; W. K l u j, Określenie działalności misyjnej…,
s. 167-169.
12
J a n Pa w e ł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, 10.11.1994,
L’Osservatore Romano 12 (1994), s. 4-22, nr 57.
13
Por. Papieski Komitet Obchodów Wielkiego Jubileuszu roku 2000, Jezus Chrys
tus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki, Katowice 1996, s. 151-154.
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który «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał»
(J 3, 16)”14.
Konieczność i aktualność misji ad gentes potwierdza także Bene
dykt XVI, m.in. w orędziu na Światowy Dzień Misyjny z roku 2008.
Postać św. Pawła apostoła uczy, że tak jak i on, tak i współcześni
chrześcijanie są wezwani, by odpowiadać na współczesne ludzkie problemy, a dzielenie się wiarą jest dzieleniem się otrzymaną od Boga
miłością15.
Myśl teologiczna Kościoła zyskała swój kształt prawny w Kodeksie
z 1983 r. „Ponieważ cały Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło
ewangelizacji winno być uznane za fundamentalny obowiązek Ludu
Bożego, stąd wszyscy wierni, świadomi swojej odpowiedzialności,
winni wnosić swój udział w dzieło misyjne”16. W nawiązaniu do soborowego dekretu o misjach, Kodeks określa też cel działalności misyjnej: „Działalność misyjna we właściwym tego słowa znaczeniu, dzięki
której zaszczepia się Kościół w narodach i wspólnotach, w których
jeszcze się nie zakorzenił, jest prowadzona przez Kościół, zwłaszcza
poprzez wysyłanie zwiastunów Ewangelii, dopóki nowe Kościoły nie
zostaną w pełni ukonstytuowane, a więc wyposażone we własne siły
i wystarczające pomoce, dzięki czemu będą mogły same prowadzić
dzieło ewangelizacji”17. Ważniejsze zagadnienia misji ad gentes ujmują kanony 781-792, tj. tytuł drugi w trzeciej księdze Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r.
W uzupełnieniu do współczesnych problemów związanych z zagadnieniem ewangelizacji zauważyć trzeba Notę doktrynalną Kongregacji
Nauki Wiary z 2007 r.18 Dokument pogłębia rozumienie terminu ewangelizacja oraz odnosi problem do antropologii, eklezjologii i ekumenii.
14
J a n P a w e ł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 06.01.2001, Poznań
2001, nr 56.
15
Por. B e n e d y k t XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 14.10.2008, http://
www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20081014_0 (data dostępu: 07.07.2009).
16
Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa
Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań
1984 (dalej KPK 1983), kan. 781.
17
Tamże, kan. 786.
18
Por. K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Nota doktrynalna na temat
pewnych aspektów ewangelizacji, 03.12.2007, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_ewangelizacja_03122007.html (data dostępu:
07.07.2009).
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Tzw. poprawność polityczna i różne teorie relatywistyczne zagrażają misyjnemu przepowiadaniu Kościoła. Jednakże chrześcijanie,
choćby w oparciu o prawo do wolności religijnej, mają prawo głosić
Chrystusa19. Kościół i jego wierni nie mogą zrezygnować z ewangelizacji, skoro „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14)20.
2. Nowe zjawiska społeczne
Tradycyjne rozróżnienia stosowane w Kościele należy skonfrontować z nowymi zjawiskami społecznymi, które posiadają także swój
kontekst misyjny. „Stoimy dziś wobec sytuacji religijnej znacznie
zróżnicowanej i zmiennej: narody są w fazie przemian; rzeczywistości
społeczne i religijne, które niegdyś były jasne i określone, dziś przeobrażają się w sytuacje złożone. Wystarczy pomyśleć o niektórych zjawiskach, takich jak urbanizacja, masowe migracje, przemieszczanie
się uchodźców, dechrystianizacja krajów od dawna chrześcijańskich,
zaznaczający się wpływ Ewangelii i wartości ewangelicznych w krajach o znacznej większości niechrześcijańskiej, ale też, mnożenie się
mesjanizmów i sekt religijnych.”21 Spośród wymienionych zjawisk
warto przyjrzeć się szczególnie dwóm z nich: urbanizacji i migracji.
2.1. Urbanizacja
Dynamiczne przekształcenia społeczne oddziaływają na dotychczasowe rozumienie misyjności Kościoła. Należą do nich procesy
urbanizacyjne, zwłaszcza w krajach o dużym przyroście demograficznym. Do największych miast świata zalicza się: Szanghaj (Chiny)
– 14.6 mln, Bombaj (Indie) – 12.7 mln, Karaczi (Pakistan) – 11.6
mln, Buenos Aires (Argentyna) – 11.6 mln, Delhi (Indie) – 10.9 mln,
Manila (Filipiny) – 10.4 mln, Moskwa (Rosja) – 10.4 mln, Seul (Korea
Południowa) – 10.3 mln, Sao Paulo (Brazylia) – 10.0 mln, Stambuł
(Turcja) – 9.8 mln, Lagos (Nigeria) – 8.8 mln, Meksyk (Meksyk) –
8.7 mln, Dżakarta (Indonezja) – 8.5 mln, Tokio (Japonia) – 8.3 mln,
Nowy Jork (Stany Zjednoczone) – 8.1 mln, Kinszasa (Demokratyczna
Republika Konga) – 7.8 mln, Lima (Peru) – 7.7 mln, Kair (Egipt) – 7.7
Por. tamże, nr 10.
O różnego rodzaju trudnościach, wewnątrzkościelnych i zewnętrznych, dla misji
ad gentes, por. Redemptoris missio, nr 35-36.
21
Tamże, nr 32.
19
20
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mln, Pekin (Chiny) – 7.5 mln, Londyn (Wielka Brytania) – 7.4 mln.22
Widać, że z wymienionych 20 miast większość znajduje się w krajach
niechrześcijańskich oraz ekonomicznie uboższych.
Oprócz typowych miast, z najczęściej wytyczonymi granicami,
istnieją także aglomeracje, czyli zespoły miejskie. Największą jest
Tokio liczące 33,4 mln mieszkańców23. Olbrzymie są też aglomeracje Meksyku (ponad 20 mln, możliwe 25 mln), Nowego Jorku (21,1
mln w 2000 r.) oraz Rio de Janeiro (9,6 mln w 2000 r.).24 Oznacza
to, że znaczna część mieszkańców określonego kraju skupiona jest
w jednej czy kilku aglomeracjach. Państwo Meksyk liczy ok. 110 mln
obywateli, więc prawie co czwarty Meksykanin mieszka w stołecznym
megapolis. Złożone struktury miejskie wywołują szereg problemów
ludzkich, pośród których jest także bieda i anonimowość25.
Ten stan rzeczy wpływa na nowe rozumienie zadań misyjnych
Kościoła. „W czasach nowożytnych działalność misyjną prowadzono
przede wszystkim w regionach odosobnionych, dalekich od ośrodków
cywilizowanych i niedostępnych z powodu trudności komunikacyjnych, językowych, klimatycznych. Dziś obraz misji ad gentes być
może ulega zmianie: miejscami uprzywilejowanymi winny być wielkie
miasta, gdzie powstają nowe zwyczaje i wzorce życiowe, nowe formy
kultury i wzajemnych odniesień, które wywierają wpływ na ludność.
Prawdą jest, że <troska o ostatnich> musi mieć na uwadze grupy ludzi
najbardziej marginalnych i odizolowanych, ale prawdą jest również,
że nie można ewangelizować poszczególnych osób i małych grup, zaniedbując ośrodki, w których rodzi się, można powiedzieć, nowa ludzkość i nowe wzorce rozwoju. Przyszłość młodych narodów rozstrzyga
się w miastach”26.
Uprzywilejowanymi miejscami działalności misyjnej Kościoła winny być zatem duże miasta i aglomeracje. Nie tylko ze względu na kon22
Por. http://przewodnik.noclegownia.pl/najwieksze-miasta-swiata-53.html (data
dostępu: 07.07.2009).
23
Por. tamże.
24
Por. http://portalwiedzy.onet.pl/25976,,,,aglomeracja,haslo.html (data dostępu:
07.07.2009). Największym polskim miastem jest Warszawa z liczbą ludności 1709
tys. wg stanu na 2008 r., por. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_ludnosc_stan_struktura_31_12_2008.pdf (data dostępu: 07.07.2009).
25
Por. Redemptoris missio, nr 37.
26
Tamże, nr 37. Por. W. K l u j, Określenie działalności misyjnej…, s. 170.
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centrację ludzi w określonym punkcie geograficznym. Ważniejszym
czynnikiem jest odmienny styl życia mieszkańców, inny od tradycyjnych relacji, np. w środowiskach wiejskich. Jak zauważył Jan Paweł II,
wielkie miasta są miejscami, w których rodzą się nowe wzorce, nowe
odniesienia społeczne. Pośród tych olbrzymich społeczności, ludzi
o różnym pochodzeniu i przeszłości, więzy rodzinne, przyjacielskie
i sąsiedzkie są słabsze lub nie występują, a spójność społeczna jest
utrzymywana dzięki formalnym mechanizmom kontroli społecznej27.
Zamieszkanie w mieście wyzwala spod kontroli tzw. grup pierwotnych
(wiejskich). Osłabieniu silnych społecznych więzów emocjonalnych
towarzyszy większe współzawodnictwo.
Wokół centrów miejskich rozwijają się strefy zewnętrzne. Suburbia
są widoczne przede wszystkim w metropoliach (aglomeracjach).
W krajach bogatych centralne dzielnice ulegają degradacji i będąc zamieszkałe przez ubogie warstwy społeczne kumulują biedę, patologie
społeczne, przestępczość, rozpad rodzin, wandalizm, alkoholizm i narkomanię28. Inaczej wygląda sprawa w krajach uboższych. Poszukiwanie
pracy i poprawienie swoich warunków życiowych przyciąga do miast.
Skutkuje to także tym, że wokół centralnych i bogatszych kwartałów
wyrastają dzielnice nędzy, w których występują wymienione wyżej
problemy społeczne.
Slumsy29 krajów rozwijających się (np. favelas w Brazylii) rządzą
się swoimi prawami, które z prawem danego kraju zwykle nie mają
wiele wspólnego30. Życie na krawędzi, bezdomność, częsta przemoc,
27
Por. J. W ę g l e ń s k i, Urbanizacja, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa
2002, s. 275-276.
28
Por. tamże, s. 280.
29
„Slumsy, dzielnice wielkich miast o bardzo niskim standardzie życia, składające
się z prowizorycznych budowli i ruder, zamieszkane przez biedotę, często poszukujących pracy przybyszów z biednych terenów wiejskich. Gęsto zaludnione tereny slumsów, pozbawione kanalizacji i silnie zaśmiecone są często siedliskiem epidemicznych
chorób, a także przestępczości. Slumsy występują w wielu krajach, zwłaszcza w wielkich miastach latynoamerykańskich (…)”, http://portalwiedzy.onet.pl/56877,,,,slumsy,haslo.html (data dostępu: 08.07.2009). Należy dodać, że termin slumsy stosuje się
także do dzielnic biedy znajdujących się na obrzeżach wielu miast w wysoko rozwiniętych krajach, występują także w Polsce.
30
Por. M. K u l a, Favelas. Dzielnice nędzy w Brazylii, http://www.interklasa.pl/
portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/nr2plik023/index.html (data dostępu:
08.07.2009).
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walki gangów narkotykowych, walki policji z przestępcami stanowią
codzienność dzielnic nędzy31. Z drugiej strony jest to świat życia wielu ludzi podobnych do siebie w swojej biedzie32. Polska sytuacja jest
inna. Chociaż trzeba mówić o biednych dzielnicach i budowanych
w socrealizmie blokach tzw. „wielkiej płyty”, czy starych niedoinwestowanych miejskich kamienicach, w których występuje większy
poziom przestępczości i patologii społecznych oraz osłabienie więzi
społecznych33. To jednak nie można porównywać tej sytuacji ze slumsami krajów rozwijających się, np. w Ameryce Południowej.
Nie zagłębiając się w szczegółowe zagadnienia architektoniczne czy
socjologiczne, należy zauważyć biedne skupiska miejskie, jako przestrzeń dla oddziaływania misyjnego. Kościół, a więc i wierni są wezwani
do głoszenia Dobrej Nowiny w każdym czasie i miejscu. Wyzwaniem
nie jest tylko bieda, w odpowiedzi na którą Kościół podejmuje szereg
poczynań charytatywnych. Działania apostolskie zmierzyć się winny
z różnymi patologiami społecznymi34. Odpowiedzią jest także tworzenie różnorakich grup apostolskich, podstawowych grup wiernych, by
następnie zbudować struktury kościelne. Budowanie wspólnot łączy
mieszkańców ubogich dzielnic z Kościołem, otwiera drogi ich ewangelizacji, ale również tworzy nowe więzi społeczne.
Współczesnym przykładem ewangelizacji, która narodziła się w europejskich slumsach (wokół Madrytu) jest Droga Neokatechumenalna35.
Kanoniczne potwierdzenie Statutu, czyli fundamentalnego aktu, który określa prawny wymiar Drogi Neokatechumenalnej przyniósł rok
31
Por. Favele – brazylijskie dzielnice nędzy, http://www.rmf.fm/fakty/?id=95670
(data dostępu: 08.07.2009).
32
Por. S. B ł a s z c z y n a, Brazylijskie favele, http://www.swiatpodrozy.pl/a.
php?id=1103 (data dostępu: 08.07.2009).
33
Por. Biedabloki, http://www.wprost.pl/ar/1703/Biedabloki/ (data dostępu:
08.07.2009).
34
O różnorakich problemach mieszkańców brazylijskich dzielnic nędzy, por.
M. S z c z e p a ń s k i, Nakarmić głodnego, http://www.mowiepopolsku.com/content/view/6334/77/ (data dostępu: 08.07.2009).
35
Por. N. B u d z y ń s k a, Nowa ewangelizacja, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/pk200833-neo.html (data dostępu: 08.07.2009). „Tak wyglądała pierwsza wspólnota: złodzieje, prostytutki, przestępcy, byli więźniowie, analfabeci. Tam,
w barakach Palomeras Altas, został odkryty trójnóg, na którym opiera się Droga
Neokatechumenalna: Słowo, Liturgia, Wspólnota.”, tamże.
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200836. Poszukiwania ewangelizacyjne, w tym i misyjne, różnych ruchów i stowarzyszeń wiernych także odkrywają nowe przestrzenie.
Przykładowo, Stowarzyszenie Pro-misja Przymierze Katolików na
rzecz Ewangelizacji i Misji, które wyrosło na gruncie jednej z toruńskich wspólnot Ruchu Światło-Życie, zaangażowało się w ewangelizację w Ułan Bator stolicy Mongolii (na ok. milion mieszkańców,
600.000 mieszka w slumsach)37. Istniejące w dzielnicach biedy struktury kościelne oraz misjonarze tam pracujący potrzebują wsparcia.
Dotyczy to wsparcia materialnego, modlitewnego, organizacyjnego
itd. Zaangażowanie chrześcijan i struktur kościelnych w ewangelizację ukazać może piękno Kościoła powszechnego, który jest jednym
ciałem.
2.2. Migracja
Dla działalności misyjnej Kościoła ważnym stało się także zjawisko migracji. Encyklika Redemptoris missio wyraźnie wskazuje tę sytuację, jako przestrzeń ewangelizacyjną. „Pośród wielkich przemian
współczesnego świata migracje wytworzyły nowe zjawisko: niechrześcijanie bardzo licznie przybywają do krajów o chrześcijaństwie dawnej daty, stwarzając nowe okazje do kontaktów i wymiany kulturalnej,
pobudzając Kościół do przyjęcia ich, do dialogu, pomocy i, jednym
słowem, do braterstwa. Wśród przemieszczających się osób, uchodźcy zajmują miejsce ze wszech miar szczególne i zasługują na najwyższą uwagę. Jest ich w świecie wiele milionów i ich liczba nieustannie
wzrasta; wyszli oni z warunków ucisku politycznego i nieludzkiej nędzy, głodu i suszy w wymiarach katastroficznych. Kościół winien ich
wciągnąć w krąg swej troski apostolskiej”38.
Termin migracja posiada dwa zasadnicze znaczenia: emigracja
i imigracja. Pierwszy z nich charakteryzuje się opuszczeniem rodzin36
Droga Neokatechumenalna. Statut, 13.06.2008, Lublin 2008; tekst dokumentu
jest też dostępny w Internecie, por. http://www.camminoneocatecumenale.it/pl/statuti1.asp (data dostępu: 27.10.2008).
37
Por. S. I ż y k - D e k o w s k a, Ewangelizacja Mongolii, http://www.kongresruchow.pl/ewangelizacja/modules/artykuly/article.php?articleid=713 (data dostępu:
08.07.2009).
38
Redemptoris missio, nr 37. Przegląd dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa migrantów, por. V. de P a o l i s, La cura pastorale dei migranti nella Chiesa.
Una rassegna dei principali documenti, Quaderni di Diritto Ecclesiale 21 (2008)
z. 1, s. 11-28.
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nego kraju, wychodźstwo ekonomiczne lub polityczne39. Drugi termin
oznacza przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się tam na stałe40. Do głównych przyczyn migracji należą bieda kraju pochodzenia
migranta41, wojny, prześladowania polityczne czy etniczne. Powoduje
to przemieszczanie się uchodźców do krajów zamożniejszych gospodarczo lub ustabilizowanych politycznie. „Napływ imigrantów może
być przyczyną problemów gospodarczych, społecznych i politycznych, dlatego państwa regulują zasady stałego pobytu. Ustawy imigracyjne mogą różnicować przybyszów, w zależności od politycznych
czy ekonomicznych interesów państwa przyjmującego, wskazywać
na preferowane kraje, zawody, poziom wykształcenia, określać limity pozytywnie rozpatrzonych wniosków w okresie roku”42. Migrują
chrześcijanie i niechrześcijanie, co ma swoje znaczenie w określeniu
zadań ewangelizacyjnych Kościołów partykularnych, dokąd dociera
migracja.
Kontekst misyjny, wydaje się, że bardziej odnosi się do imigrantów czy uchodźców, którzy przybywają do krajów chrześcijańskich.
Oszacowanie ich liczby jest trudnym zadaniem. Najczęściej imigranci docierają, np. do krajów Unii Europejskiej, nielegalnie, dlatego
statystyki są zawodne. Przypuszczalne dane sugerują liczbę 5-8 mln
ludzi mieszkających na terenie Europy bez uregulowanej sytuacji
prawnej43.
39
Por. Emigracja, http://portalwiedzy.onet.pl/26948,,,,emigracja,haslo.html (data
dostępu: 09.07.2009); F. T i m m e r m a n s, Uchodźcy, w: Misjologia. Kontekst
ekumeniczny, Mały słownik, red. J. Bria, P. Chanson, J. Gadille, M. Spindler, tłum.
A. Kuryś, Warszawa 2007, s. 395-399. O wychodźstwie młodych ludzi, problemach
z tym związanych oraz pracy salezjanów w tej przestrzeni, por. A. J a b ł o ń s k a,
Młodzi uchodźcy – nowe wyzwania, w: Misyjny charyzmat Księdza Bosko. Wybrane
materiały z obchodów Jubileuszu 25-lecia Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego
w Warszawie, Warszawa 2007, s. 139-148.
40
Por. Imigracja, http://portalwiedzy.onet.pl/88982,,,,imigracja,haslo.html (data
dostępu: 09.07.2009).
41
„Wreszcie wspomnieć można sytuacje nędzy, często nie do zniesienia, które wytwarzają się w licznych krajach i znajdują się wielokrotnie u źródeł masowych zjawisk
migracyjnych.”, Redemptoris missio, nr 37.
42
Imigracja, http://portalwiedzy.onet.pl/88982,,,,imigracja,haslo.html. Por. B e n e 
d y k t XVI, Encyklika Caritas in veritate, 29.06.2009, Kraków 2009, nr 62.
43
Por. K. I g l i c k a, Nielegalna imigracja w Europie. Problemy, dane, techniki oraz wcześniejsze próby stworzenia porównawczej bazy danych lub szacunkowych
danych (wprowadzenie do projektu ‘clandestino’), http://www.csm.org.pl/images/
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Polska przestaje być krajem tranzytowym do krajów Zachodniej
Europy, staje się krajem docelowym i atrakcyjnym ekonomicznie.
Polski Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w 2008 r. badania
zasobów imigracyjnych w Polsce44. Badania objęły m.in. osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Największą grupę
stanowią imigranci z Ukrainy, Białorusi i Chin; najczęstszą przyczyną
ich przyjazdu była nauka, a dla 1/3 praca zarobkowa45. Rzeczywiste
liczby imigrantów w Polsce trudne są do oszacowania. Oprócz
Ukraińców, Białorusinów i Niemców, społecznością narodowościową
wyróżniającą się swą masą są Wietnamczycy. Dane Głównego Urzędu
Statystycznego nie obejmują rzeczywistej ich liczby. Być może jest ich
w Polsce 20-40 tyś.46
Niezależnie od swoich przyczyn, migracje ludzkie są wyzwaniem
dla Kościoła, który każdej społeczności winien głosić Chrystusa
i Królestwo Boże47. Jest to na pierwszym miejscu zadaniem pasterzy
Kościoła, o czym również stanowi prawo kanoniczne. „Wypełniając
swoją pasterską posługę, biskup diecezjalny winien się troszczyć
o wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy, bez względu na
ich wiek, pozycję czy narodowość, zarówno o stałych mieszkańców,
jak i o tych, którzy czasowo przebywają na jego terytorium, okazując
apostolską troskę także wobec tych, którzy z racji warunków swego
życia nie mogą wystarczająco korzystać ze zwyczajnej formy pasterzowania oraz wobec niepraktykujących. (…) Do braci nie będących
w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim niech się odnosi życzliwie
i z miłością, popierając także ekumenizm, zgodny z myślą Kościoła.
Powinien uważać za powierzonych sobie w Panu nieochrzczonych,
ażeby i im zajaśniała miłość Chrystusa, której świadkiem biskup wirte/File/Program%20Migracje/Porownanie_danych%20%20%20.pdf (data dostępu:
09.07.2009). Możliwa roczna liczba ludzi przemycanych do Unii Europejskiej wynosi
ok. 400 tys. (dla roku 1999), por. tamże.
44
Por. G ł ó w n y U r z ą d S t a t y s t y c z n y, Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PUBL_L_infor_o_badan_zasob_imigr_pl_w_2008.pdf (data dostępu: 09.07.2009).
45
Por. tamże.
46
Por. Wietnamczycy w Polsce, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wietnamczycy_w_
Polsce (data dostępu: 09.07.2009). O duszpasterstwie wśród Wietnamczyków mieszkających w Polsce, por. E. O s i e c k i, Misje u progu naszych domów, w: Ecclesia In
Asia. Wybrane problemy Kościoła, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 177-179.
47
Por. Redemptoris missio, nr 37.
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nien być względem wszystkich”48. Apostolska troska biskupów i kapłanów (zwłaszcza proboszczów) wymaga głoszenia słowa Bożego
wszystkim, więc także imigrantom: „Duszpasterze, zwłaszcza biskupi
i proboszczowie, powinni troszczyć się, aby było głoszone słowo Boże
również tym, którzy ze względu na warunki życia nie mogą dostatecznie korzystać z ogólnej i zwyczajnej opieki pasterskiej albo są jej całkowicie pozbawieni. Mają też zadbać o to, by ewangeliczne orędzie
docierało do niewierzących mieszkających na danym terytorium, ponieważ również ich, tak samo jak wiernych, trzeba objąć duszpasterstwem”49. Przydatnym narzędziem ewangelizacji jest katechumenat,
jako droga stopniowego poznania wiary50. Prawo powszechne poleca
określone zadania misyjne do realizacji w każdej diecezji: popieranie
powołań misyjnych, wyznaczenie kapłana (koordynatora) od spraw
misyjnych (m.in. Papieskich Dzieł Misyjnych), organizowanie corocznego dnia misyjnego itd.51 Zauważenie nowych potrzeb Kościoła prowadzi do podjęcia działań misji ad gentes także w diecezjach, które
formalnie nie znajdują się na terytoriach misyjnych.
Perspektywa misyjna jakby skraca się, gdy chrześcijanie Europy
zauważą liczne społeczności niechrześcijan wokół siebie. „Europa
potrzebuje wiarygodnych ewangelizatorów (…). Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, aby każdy chrześcijanin miał świadomość
misyjną, począwszy od biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych, katechetów i nauczycieli religii (…)”52. Misyjne drogi
Europy łączą się z imigracją. Potrzebne są formy roztropnego przyjmowania i gościnności, kultury otwartości, wraz z uznaniem podKPK 1983, kan. 383 § 1. 3-4.
Tamże, kan. 771 § 1-2. „Proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby
przybywającym w parafii głoszone było nieskażone słowo Boże. (…) Wszelkimi siłami zabiega, korzystając także z pomocy wiernych, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło
również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary.”,
tamże, kan. 528 § 1. Przytoczone normy należy odnieść tak do kontekstu wielkich
miast, jak i ruchów migracyjnych.
50
Por. tamże, kan. 788.
51
Por. tamże, kan. 791. Koordynowanie i inicjowanie działań misyjnych jest też
jednym z obowiązków Konferencji Episkopatu, por. tamże, kan. 792.
52
J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska o Jezusie Chrystusie, który żyje
w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy Ecclesia in Europa, 28.06.2003, Kraków
2003, nr 49.
48
49
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stawowych praw imigrantów53. Sytuacja ta również domaga się od
Kościoła wypracowania odpowiednich metod opieki duszpasterskiej
nad imigrantami i uchodźcami54.
Wyartykułowanie i obronę prawa do migracji aktywnie podejmuje Stolica Apostolska55. Ważnym organem jest tu Papieska Rada
Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych56. Na obowiązek duszpasterstwa migrantów wskazują różne dokumenty Kościoła, w tym i wymienionej Papieskiej Rady. Wymienić należy tu m.in. instrukcję z 2004 r.
Erga migrantes caritas Christi57. Kościoły partykularne winny podejmować dialog ze społecznościami niechrześcijańskimi, z wzajemnym uszanowaniem, nie rezygnując ze swej tradycji chrześcijańskiej
i wymagań prawa kanonicznego58. Konferencja Episkopatu Polski podjęła temat duszpasterstwa emigracyjnego na 349 zebraniu plenarnym
w 2009 r. Stosowny dokument przypomina obowiązek zachowania
prawa miejscowego (kanonicznego i cywilnego) przez migrantów, zasady postępowania w sprawie formalnego wystąpienia z Kościoła oraz
normy dotyczące dokumentacji przedślubnej59.
Por. tamże, nr 100-102.
Por. tamże, nr 103.
55
Por. H. S t a w n i a k, Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej, Seminare 26 (2009), s. 143-157; W. N e c e l,
Prawno-duszpasterskie dyspozycje instrukcji Erga Migrantes Caritas Christi, Prawo
Kanoniczne 52 (2009) nr 3-4, s. 51-68.
56
Por. J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej Pastor
Bonus, 28.06.1988, art. 149-151, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red.
W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 251.
57
Por. P a p i e s k a R a d a D u s z p a s t e r s t w a M i g r a n t ó w
i P o d r ó ż n y c h, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi, 03.05.2004, AAS 96
(2004), s. 762-822.
58
Por. tamże, nr 59-64. Zauważenie imigrantów w polskiej rzeczywistości, por. II
Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 132. 139. Statuty Archidiecezji
Warszawskiej zauważają obecność cudzoziemców w tej diecezji: polecają stworzyć
warunki do wypełnienia praktyk religijnych (jeśli są wiernymi Kościoła katolickiego) oraz objąć ich parafialną działalnością charytatywną, por. IV Synod Archidiecezji
Warszawskiej, Warszawa 2003, statut 452-453. W innym miejscu Synod dopuszcza
odpowiedni dialog międzyreligijny, por. tamże, statut 471. Por. też R. C o r o n e l l i,
La cura pastorale dei migranti nella Chiesa particolare, Quaderni di Diritto Ecclesiale
21 (2008) z. 1, s. 29-59; M. M i n g a r d i, La cura pastorale dei fedeli orientali nelle circoscrizioni latine, tamże, s. 60-78.
59
Por. K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Wyjaśnienia dotyczące niektórych kwestii związanych z duszpasterstwem emigracyjnym, 07.10.2009, http://
53
54
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3. Misyjne obszary kulturowe
3.1. Środki społecznego przekazu
Współczesne nowe kręgi misji ad gentes obejmują również obszary
kulturowe. Do ważniejszych należą środki społecznego przekazu. Na
kontekst misyjny w odniesieniu do mediów wskazał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio. „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, społecznych. Przede wszystkim, nowe
pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass-media”60.
Temat środków społecznego przekazu był wielokrotnie podejmowany w nauczaniu Kościoła. Wymienić należy zwłaszcza: dekret Soboru
Watykańskiego II Inter mirifica61, instrukcje z 1971 r. Communio et
progressio62 oraz z 1992 r. Aetatis novae63, a także liczne wypowiedzi papieskie, w tym i coroczne orędzia na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu.
Kościół aktywnie wykorzystuje media w celu szerzeniu orędzia
chrześcijańskiego, co oznacza posiadanie własnych mediów lub emitowanie programów w mediach publicznych (państwowych i prywatnych). Jednakże nie zawsze pasterze włączają media w całokształt
programów duszpasterskich. Oddziaływanie za pomocą mediów nie
może być odosobnioną inicjatywą jednostek, czy małych grup64.
Tymczasem problem jest głębszy. Chodzi o to, aby nie tylko zwielokrotnić przepowiadanie za pośrednictwem mass-mediów (zwiększyć
www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=3502 (data dostępu: 07.11.2009).
60
Redemptoris missio, nr 37.
61
Por. Dekret Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 04.12.1963, w: Sobór Watykański II, Konstytucje Dekrety Deklaracje, Poznań
2002, s. 87-95.
62
Por. P a p i e s k a K o m i s j a ds. Ś r o d k ó w S p o ł e c z n e g o
P r z e k a z u, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio
et progressio, 23.05.1971, AAS 63 (1971), s. 593-656.
63
Por. P a p i e s k a
Rada
ds. Ś r o d k ó w
Społecznego
P r z e k a z u, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis novae,
22.02.1992, L’Osservatore Romano 6 (1992), s. 50-49.
64
Por. Redemptoris missio, nr 37.
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ilość programów, czy nakładów prasowych, redakcji, posiadanych stacji nadawczych, drukarni itd.). Choć tą drogą niechrześcijanie również mogą wstępnie zapoznać się z Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa.
Należy ewangelizować samą współczesną kulturę. „Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium
Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę nową kulturę, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu. Jest to problem złożony, gdyż
kultura ta rodzi się bardziej jeszcze aniżeli z przekazywanych treści,
z samego faktu, że istnieją nowe sposoby przekazu z nowymi językami, nowymi technikami, nowymi postawami psychologicznymi”65.
Dziś jeszcze bardziej aktualne są słowa papieża Pawła VI, że dramatem naszych czasów jest rozdźwięk między Ewangelią a kulturą66.
I choć Ewangelia nie utożsamia się z jakąś określoną kulturą, to istnieje
obowiązek ewangelizacji ludzkich kultur67. Dotyczy to także dziedziny
środków przekazu. Kościół przyjmuje pozytywne i otwarte stanowisko
wobec mediów, ale jednocześnie krytycznie je ocenia oraz ich wpływ na
kulturę; wskazuje przy tym na kryteria etyczne i moralne wypływające
z wartości ludzkich i chrześcijańskich68. Sytuacja z ateńskiego areopagu,
gdzie św. Paweł apostoł głosił Ewangelię, powtarza się we współczesnym
świecie. Zaistniały nowe przestrzenie, w tym i kultura, na których należy siać ewangeliczne ziarno. „Im bardziej Zachód odrywa się od swych
chrześcijańskich korzeni, tym bardziej staje się terenem misyjnym,
w znaczeniu wielorakich areopagów”69. Zadanie ewangelizacji kultury
i inkulturacji Ewangelii nakazuje także adhortacja Ecclesia in Europa70.
Tematykę środków przekazu zauważa prawo kanoniczne. Tytuł
czwarty w księdze trzeciej Kodeksu z 1983 r. jest w całości poświęcony tej dziedzinie, ukazując m.in., że pasterze Kościoła powinni posługiwać się środkami przekazu71. Wspólnie, w ramach Konferencji
Tamże, nr 37.
Por. Evangelii nutiandi, nr 20.
67
Por. tamże. O wykorzystaniu mediów, jako współczesnej nowej ambony do
głoszenia Ewangelii, por. tamże, nr 45. Por. też wypowiedź przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. kultury: P. P a u p a r d, Ewangelizacja we współczesnym świecie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_kultury/plenarne_13032004.html (data dostępu: 14.07.2009).
68
Por. Aetatis novae, nr 12.
69
Tertio millennio adveniente, nr 57.
70
Por. Ecclesia in Europa, nr 58-60.
71
Por. KPK 1983, kan. 822 § 1.
65
66
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Episkopatu, mogą stanowić normy na temat udziału duchownych i osób
zakonnych w programach radiowych i telewizyjnych72. I choć normy
kodeksowe podejmują głównie problematykę ochrony myśli kościelnej w publikacjach książkowych, to jednak znajduje się też odniesienie do tego, aby media napełnić Ewangelią. „Pasterze ci mają pouczać
wiernych, że spoczywa na nich obowiązek podejmowania współpracy
zmierzającej do tego, by użycie środków społecznego przekazu przepoić duchem ludzkim i chrześcijańskim”73.
W praktyce, na ewangelizację mediów wpływa formacja duszpasterzy (duchowa, doktrynalna i praktyczna), zwłaszcza tych, którzy będą
pracować w przestrzeni mass-mediów74. Drugim ważnym punktem jest
duszpasterstwo osób pracujących w mediach75. Użyteczna jest ponadto
wymiana informacji na temat metod działania w przestrzeni medialnej,
pomiędzy różnymi Kościołami partykularnymi76. Wskazane jest także oddolne wypracowanie przez katolików „kodeksów deontologicznych” dla tych, którzy pracują w środkach przekazu77.
3.2. Inne obszary kulturowe i areopagi misyjne
Nauczanie Kościoła pokazuje, że istnieją także inne przestrzenie,
które wymagają misyjnego podejścia. „Trzeba ponadto przypomnieć
bardzo rozległy areopag kultury, prac badawczych, stosunków międzynarodowych, które ułatwiają dialog i sprzyjają powstawaniu nowych planów życiowych. Należy uważnie śledzić i angażować się
w te współczesne wymagania. Ludzie zdają sobie sprawę, że są jakoby
żeglarzami na morzu życia i są powołani do coraz większej jedności
i solidarności: rozwiązania problemów życiowych należy rozważać,
dyskutować, doświadczać przy współudziale wszystkich. Oto dlaczego międzynarodowe organizacje i kongresy okazują się ważniejsze
w licznych dziedzinach życia ludzkiego, od kultury do polityki, od goPor. tamże, kan. 831 § 2.
Tamże, kan. 822 § 2.
74
Por. Aetatis novae, nr 18. Por. też A. D o m a s z k, Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła, Prawo Kanoniczne 3-4 (2008), s. 91-106.
75
Por. Aetatis novae, nr 19.
76
Por. Ecclesia in Europa, nr 63.
77
Por. tamże, nr 63; P a p i e s k a R a d a ds. Ś r o d k ó w S p o ł e c z 
n e g o P r z e k a z u, Etyka w środkach społecznego przekazu, 04.06.2000,
L’Osservatore Romano 4 (2001), s. 48-58.
72
73
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spodarki do badań naukowych. Chrześcijanie, których życie i praca
przebiega w tym wymiarze międzynarodowym, winni zawsze pamiętać o obowiązku dawania świadectwa Ewangelii”78.
Do kolejnych areopagów współczesnego świata, a więc miejsc misyjnej działalności Kościoła, dodać można: zaangażowanie na rzecz pokoju,
rozwoju i wyzwolenia ludów, praw człowieka i narodów, praw mniejszości, działanie na rzecz kobiety i dziecka, problemy młodzieży, ochrona
świata stworzonego79. Mimo powszechnego konsumizmu i materializmu, paradoksalnie, z drugiej strony ujawniają się ludzkie poszukiwania
sensu istnienia, potrzeba życia wewnętrznego, pragnienie duchowej koncentracji i modlitwy. Jest to swoisty „nawrót do religii”80. Kościół, który
prowadzi do spotkania z Bogiem, do modlitwy i odkrycia siebie w Bogu,
winien podjąć ewangelizację także i na tym szczególnym areopagu81.
Każdemu z wymienionych nowych horyzontów misyjnych można
by poświęcić oddzielne opracowania naukowe. W tych nowych perspektywach Kościół odkrywa, że wszędzie tam należy zanieść światło
Ewangelii. Mimo trudności, ewangelizacja pozostaje priorytetowym
poleceniem Chrystusa82. „Dziś nowe ludy, które nie znają Pana, albo
znają Go słabo, tak iż nie potrafią rozpoznać w Nim Zbawiciela, są
dalekie, nie tyle pod względem geograficznym, ile kulturowym. Nie
morza czy wielkie odległości są dziś przeszkodami, które muszą pokonywać głosiciele Ewangelii, lecz granice, które na wskutek błędnej
bądź powierzchownej koncepcji Boga i człowieka powstają między
wiarą i wiedzą człowieka, wiarą i nowoczesną nauką, wiarą i zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości”83.
Głoszenie Dobrej Nowiny jest prawem i obowiązkiem wszystkich
katolików: „Wszyscy wierni mają obowiązek i prawo współpracy
Redemptoris missio, nr 37.
Por. tamże.
80
Por. tamże, nr 38.
81
Por. P a p i e s k a R a d a ds. K u l t u r y, Dokument zebrania plenarnego
Dov’è il tuo Dio? La fede cristiana di fronte alla sfida dell’indifferenza religiosa, 1113.03.2004, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/
rc_pc_cultr_doc_20040313_where-is-your-god_it.html (data dostępu: 14.07.2009).
82
Por. B e n e d y k t XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 14.10.2008.
83
Tenże, Przemówienie do 35-tej Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego,
21.02.2008, http://www.jezuici.pl/wb//pages/posts/przemF3wienie-ojca-A6wiEAtego-benedykta-xvibrdo-35-tej-kongregacji-generalnej-towarzystwa-jezusowegobrrzym-21-luty-2008230.php (data dostępu: 16.07.2009).
78
79
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w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata”84. Nie do
wszystkich przestrzeni mogą dotrzeć pasterze Kościoła, zatem są to
miejsca wymagające szczególnej aktywności osób świeckich85.
Zakończenie
Misja Kościoła skierowana do niewierzących nie skończyła się.
Ciągle trwa. Aktualność misji ad gentes płynie choćby z faktu, że ok.
4 miliardów ludzi nie uwierzyło w Chrystusa. Również szereg dokumentów Magisterium Kościoła z ostatnich dziesięcioleci potwierdza
potrzebę kontynuowania działalności misyjnej, z uwzględnieniem tradycyjnego wyróżniania krajów, czy terenów misyjnych.
Jednocześnie, przekształcenia współczesnego świata znacząco
wpływają na równoległy inny obraz misji ad gentes. Społeczeństwa
podlegając różnorakim procesom społecznym, kulturowym, demograficznym, ekonomicznym i politycznym odchodzą od wcześniej ustabilizowanych sytuacji, jakby wszystko było w ruchu. Procesy rozwoju
wielkich miast i aglomeracji oraz migracje ludzi stanowią nowe wyzwanie dla Kościoła i jego posługi ewangelizacyjnej. Są to nowe horyzonty misji ad gentes. Do tych nowych przestrzeni misyjnych należy
także świat środków społecznego przekazu oraz inne kulturowe areopagi współczesnego świata.
Misyjna działalność Kościoła (ad gentes) jest od dawna obecna
w prawie powszechnym (np. Kodeks Prawa Powszechnego z 1983 r.
oraz liczne instrukcje na ten temat) i partykularnym. Natomiast zagadnienie nowych horyzontów misyjnych, wskazane w dokumentach
Magisterium kościelnego, prawo kanoniczne reguluje tylko po części.
Aktualny Kodeks ogólnie poleca duszpasterzom troskę o wszystkich
KPK 1983, kan. 211.
„Świeccy, którzy na równi ze wszystkimi wiernymi przez chrzest i bierzmowanie są przeznaczeni przez Boga do apostolstwa, mają ogólny obowiązek i zarazem
prawo współpracować – czy to indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach –
ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym
świecie i przez nich przyjęte. Ten obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny
w tych okolicznościach, w których tylko przez nich ludzie mogą usłyszeć Ewangelię
i poznać Chrystusa. Każdy, zgodnie z własną pozycją, jest także szczególnie zobowiązany przepajać i udoskonalać duchem ewangelicznym porządek doczesny, dając w ten
sposób w dokonywaniu tych spraw i w wykonywaniu świeckich funkcji szczególne
świadectwo Chrystusowi.”, tamże, kan. 225 § 1-2.
84
85
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ludzi. Zatem współczesne działania duszpasterskie muszą odpowiadać na nowe wyzwania (wielkie miasta i migracja), na obecność niechrześcijan w krajach tradycyjnie chrześcijańskich. Jednym z pól
tej działalności jest też wykorzystanie przez Kościół środków przekazu społecznego w ewangelizacji. Znajduje to swój wyraz również
w prawie kanonicznym. Mniej jest jednak zauważalna myśl (na gruncie norm prawnych) o wnoszeniu Ewangelii w samo środowisko mediów, czy inne przestrzenie kulturowe.
Podsumowując, nowe horyzonty misyjne można odnieść do wydarzenia z życia św. Pawła apostoła, który we śnie zobaczył wołającego Macedończyka: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” (Dz
16, 9) Do nowych zadań misyjnych można zastosować również słowa
Benedykta XVI: „Rzesza tych, którzy czekają na orędzie Ewangelii,
którzy spragnieni są nadziei i miłości, jest dziś niezliczona”86.
New horizons of the mission “Ad gentes” – norms of the canon law
The mission of Church directed to non- believers didn’t finish. It still lasts. The
mission ad gentes is topical, because 4 million people hadn’t believed in Jesus Christ.
Also series of Magisterium of the Church documents from the last decades affirm the
need to continue missionary work, including traditional distinguishing countries or
missionary areas.
At the same time the change of the modern world significantly influence on other
parallel picture of the mission ad gentes. The processes of developing large cities and
agglomerations as well as migrations of people constitute new challenge to Church and
its Gospel ministry. These are new horizons of the mission ad gentes. Also the world of
social mass media and other cultural areopaguses of the modern world belong to those
new missionary spaces.
The missionary work of Church (ad gentes) is present for a long time in common law
(e.g. The Code of Canon Law 1983 and numerous instructions about above mentioned)
and in particular law. Whereas the issue considering new missionary horizons, pointed
out in Magisterium of the Church documents, is only partly regulated by the canon law.
Pastoral activities have to respond to new challenges (large cities and the migration) as
well as to presence of non- Christians in traditionally Christian countries.
The Church uses social mass media in evangelization. It finds it response additionally
in the canon law. The idea (on a legal ground) of introducing the Gospel into the media
environment or other cultural spaces is less noticeable.
86

B e n e d y k t XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 14.10.2008.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WIEDZA PSYCHOLOGICZNA W FORMACJI
KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA
Treść: Wstęp. – 1. Przesłanki i prace nad dokumentem. – 2. Motywy wydania dokumentu. – 3. Odpowiedzialność za rozpoznanie powołania. – 4. Udział ekspertów
w procesie formacyjnym kandydatów do kapłaństwa. – 5. Warunki korzystania z pomocy ekspertów. – Zakończenie.

Wstęp
Kongregacja Edukacji Katolickiej wydała w dniu 29 czerwca 2008 r.,
zaaprobowany wcześniej przez Benedykta XVI w dniu 13 czerwca
2008 r., dokument zatytułowany Directoriae respicientes usum competentiarum psychologicarum in admittendis et formandis candidatis ad
sacerdotium1. Obszerny tytuł dokumentu wskazuje na tematykę, której
będzie poświęcony, a mianowicie zastosowaniu kompetentnej wiedzy
z zakresu psychologii w procesie formacji i przy dopuszczeniu kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu kapłana. Długi
okres opracowywania omawianego dokumentu sprawia wrażenie, że
tematyka, której jest on poświęcony jest delikatna i wymagająca odpowiedniego przygotowania. Ostateczna jego wersja jest wynikiem
współpracy interdyscyplinarnej, w której teologiczna wiedza o człowieku, w aspekcie jego powołania do spełnienia funkcji kapłańskich
w ramach Ludu Bożego, korzysta z analiz i wyników psychologii, pozwalającej zgłębić i zrozumieć naturalne wymiary ludzkiego życia.
Skoro łaska buduje na naturze, a powołanie do stanu kapłańskiego jest
łaską, należy więc, oceniając i rozpoznając autentyczność powołania
i możliwości jego wypełnienia w przyszłości, poznać naturę, która jest
fundamentem, na którym łaska buduje. Ku temu służy również wiedza
z zakresu psychologii.
1

Communicationes 40 (2008) 2, ss. 322-335 (dalej cytuję: Dyrektywy).
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1. Przesłanki i prace nad dokumentem
Prezentacja dokumentu miała miejsce w Watykanie 30 czerwca
2008 r. Podczas niej sekretarz Kongregacji arcybiskup J.-L. Bruguès
przedstawił przesłanki oraz drogę, jaką dokument przeszedł zanim została opracowana jego ostateczna wersja2. Arcybiskup w swoim wystąpieniu stwierdza, że tematyka podejmowana w dokumencie sięga
sytuacji, która pojawiła się w formacji do kapłaństwa w świecie anglosaskim w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W tym okresie
zaczęto wykorzystywać wiedzę i metody psychologii do rozpoznania
kapłańskiego powołania („l’uso delle competenze psichologiche nel
processo del discernimento vocazionale”). Sformułowanie użyte przez
sekretarza jest jednoznaczne i sugerujące, że wiedza psychologiczna
nie była stosowana celem poznania sposobu działania osoby powołanej w aspekcie psychiki i jej wpływów na kształtowanie sposobu życia,
lecz służyła do rozpoznania samego powołania. Można więc domniemywać, że taka wiedza mogła mieć decyzyjny wpływ na rozpoznanie
samego powołania, nie koniecznie współpracując z innymi elementami wpływającymi na jego ocenę i rozpoznanie, które uczestniczą
w całym procesie formacyjnym. Ponadto arcybiskup dodaje, że praktyka korzystania z osiągnięć psychologii stała się w wielu diecezjach
obligatoryjna w stosunku do tych, którzy pragną wstąpić do seminarium. Przytoczenie przez prelegenta tego faktu z przeszłości wskazuje, że osiągnięcia psychologii były wykorzystywane nie tyle na etapie
formacyjnym, co przed faktycznym jego rozpoczęciem. Taka praktyka
podkreśla wagę, jaką przypisywano tejże wiedzy. Przed rozpoczęciem
formacji w jej różnorodnych aspektach, wiedza naukowa decydowała
już o tym, co dokonuje się w człowieku nie tylko na poziomie eksperymentalnego poznania, ale w głębi jego istnienia, tam, gdzie sam
Bóg przemawia do człowieka wzywając go do wkroczenia na kapłańską drogę. Negatywna ocena mogła zatem decydować o niemożliwości
podjęcia kształcenia celem zdobycia wiedzy, umożliwiającej następnie
przyjęcie święceń i pełnienie funkcji kapłańskich.
Wspomniana praktyka może nie tyle była czymś niepokojącym, co
musiało wzbudzić interwencję kompetentnych władz odpowiedzial2
Tekst wystąpienia można odnaleźć na stronie http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20081030_conforientamenti_it.html y (dostępność 18.07.2009).
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nych w Kościele za proces formacji duchownych, ale z pewnością
czymś nowym, co wymagało odpowiednich analiz i przemyśleń, mając
na uwadze głęboki wymiar kapłańskiego powołania i pełnię procesu
formacyjnego. Z inicjatywą zbadania nowej praktyki, a jednocześnie
możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w przyjęciu do
seminarium oraz w procesie formacyjnym wyszedł Sekretariat Stanu
Stolicy Apostolskiej, który zlecił to zadanie Kongregacji Edukacji
Katolickiej. Podkreślić należy, że inicjatywa Sekretariatu była szersza
niż istniejąca praktyka, przynajmniej jak to wynika z relacji sekretarza
Kongregacji. Sekretariat nie mówił tylko o przyjęciu do seminarium
ale również o całej formacji, podczas której można by korzystać z wiedzy psychologicznej.
Arcybiskup sekretarz wspomina pierwszy dokument wydany przez
Sekretariat Stanu w tej materii. Była nim „Nota indicativa” dołączona
do listu kard. Villon z dnia 19.11.1975 r.3 Podkreślała ona konieczność
obrony intymności osoby ludzkiej (prawa do intymności) w odniesieniu do jakichkolwiek form możliwego jej naruszenia.4
Z polecenia Sekretariatu Stanu Kongregacja Edukacji Katolickiej
zwróciła się z prośbą o odpowiednie studium w tej materii do innych
kongregacji: Duchowieństwa, IŻK i SŻA oraz Nauki Wiary, która to
kongregacja w tym samym czasie została poproszona przez Sekretariat
Stanu o przygotowanie odpowiedniego dokumentu. Żadna jednak
z kongregacji nie opublikowała odpowiedniego dokumentu. Jedyny
głos w dziedzinie możliwości wykorzystania osiągnięć wiedzy psychologicznej w procesie formacji kapłańskiej pochodził z Sekretariatu
3
Do tej problematyki nawiązywały wcześniejsze dokumenty papieskie i Stolicy
Apostolskiej: P a w e ł VI, Sacerdotalis celibatus (24.06.1967 r.), w: AAS 59 (1967),
ss. 617-697 (n. 63); K o n g r e g a c j a Ś w. O f i c j u m, Monitum (15.07.1961 r.),
w: AAS 53 (1961), s. 571; K o n g r e g a c j a IŻK i SŻA, Renovationis causae (6.01.1969), w: AAS 61 (1969), ss. 103-120 (n. 11/III); K o n g r e g a c j a
E d u k a c j i K a t o l i c k i e j, Il presente sussidio (11.04.1974), w: EV 5, nn.
195-426.
4
Obowiązujący w tym czasie kodeks prawa kanonicznego nie wspominał jak obecny (kan. 220) o prawie do intymności, lecz jedynie w kan. 2355, który stanowi źródło
obecnego kan. 220, mówił o zniewadze i naruszeniu dobrego imienia. W dużej mierze
do artykulacji obecnego kan. 220 przyczyniła się encyklika Jana XXIII, Mater et magistra (por. n. 12) oraz Konstytucja Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes (por.
nn. 26-27), które są również źródłami obecnego kan. 220.
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Stanu. Zostały w nim zawarte stwierdzenia, które arcybiskup wyartykułował następująco:
a) nikomu, nawet przełożonemu zakonnemu czy diecezjalnemu, nie
wolno ingerować w psychiczną i moralna intymność (wnętrze) jakiejś
osoby bez uzyskania od niej wcześniejszej, wyraźnej, po wcześniejszym jej poinformowaniu i absolutnie wolnej zgody (podkr. T.G.).
Z tego względu niedozwolone są wszystkie praktyki psychologicznoprojektywne czy innego rodzaju, które podejmowane są w momencie
przyjęcia czy przebywania w seminariach, nowicjatach w stosunku do
tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa czy życia zakonnego o ile
nie uzyska się od nich wcześniejszej i podjętej w sposób wolny zgody,
do podjęcia której nie mogą być w żaden sposób nakłaniani;
b) psycholog nie może, bez zgody osoby zainteresowanej, podjętej
w wolny sposób, informować innych osób, niezależnie od tego jaką
sprawują władzę, kościelną czy świecką, o tym co stało się przedmiotem jego wiedzy dotyczącym intymności osoby badanej;
c) osoba przeprowadzająca badanie jest zobowiązana do przestrzegania znanych zasad moralności dotyczących zachowania sekretu naturalnego, zawodowego oraz jej powierzonego.
W dalszej części prezentacji procesu powstawania dokumentu sekretarz Kongregacji po raz pierwszy wskazuje rodzaj badań psychologicznych, który jest głównym przedmiotem aktywności psychologicznej
względem kandydatów do kapłaństwa. Mówi wyraźnie o testach psychologicznych, ale ich bliżej nie charakteryzuje.
Problematyka testów psychologicznych została ponownie podjęta
podczas zebrania plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej w 1995 r.
Po trzech latach została zaprezentowana pierwsza wersja dokumentu,
która wzbudziła tak zgodę na zawarte w nim treści jak i krytykę. Uwaga
została zwrócona na naturę badania psychologicznego oraz testów psychologicznych w nim wykorzystywanych. Z dużą rezerwą odniesiono
się również do praktyki ogólnego poddawania osób psychologicznym
testom. Ponadto została zgłoszona konieczność doprecyzowania wielu
elementów, zwłaszcza w odniesieniu do oceny miejsca i roli przeprowadzanych testów psychologicznych, które powinny dokonywać się
w teologalnym kontekście całościowego odczytywania i rozpoznawania powołania. Tekst nie został odrzucony. Wyrażający o nim opinie
stwierdzili, że może być podstawą dla ostatecznego dokumentu pod
warunkiem jednak, że zostanie odpowiednio pogłębiony.
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Konsekwencją takiej decyzji było rozesłanie tekstu do ekspertów
reprezentujących różne szkoły i podejścia oraz rzymskich kongregacji. Większość uwag została zawarta w tekście opracowywanego dokumentu. Najbardziej cenne uwagi pochodziły jednak z Kongregacji
Nauki Wiary. Ówczesny jej prefekt kard. J. Ratzinger, po kolejnym
opracowaniu dokumentu i przedstawieniu go na zebraniu plenarnym
w 2002 r., wyraził o nim swoją pozytywną opinię. Warto w tym momencie uwypuklić najważniejsze z uwag kardynała, gdyż rzucają one
światło na sposób wykorzystania wiedzy psychologicznej przy rozpoznawaniu kapłańskiego powołania i ukazują z jednej strony troskę
Kościoła o jego jak najlepsze rozpoznanie, korzystając z osiągnięć wiedzy eksperymentalnej, a z drugiej strony czujność, by nie zatracić jego
charakteru teologalnego. Kardynał stwierdza zatem, że dokument będzie stanowił pożyteczną pomoc dla zrozumienia problemów ludzkiej
duszy kandydata w procesie jego dojrzewania. W tym celu pomocnym
może okazać się psycholog ze swoją wiedzą, z tym jednak zastrzeżeniem, że ma on być człowiekiem wierzącym, zdolnym do umiejscowienia swojej wiedzy w perspektywie wiary, w ujęciu której każdy
człowiek jest istotą niepowtarzalną i zakorzenioną w boskim misterium.
W całym procesie badawczym, podkreśla kardynał, należy zachować
wolność osoby od jakichkolwiek form przymusu. Ostateczna zaś opinia biegłego psychologa powinna być umieszczona w szerszym kontekście całościowej opinii jaką o kandydacie do kapłaństwa posiadają
odpowiedzialni za formację przełożeni. Uwagi kard. Ratzingera podkreślają zatem rolę badań psychologicznych, ale wyraźnie wskazują na
jej pomocniczy charakter, który nie może być sam w sobie decydujący
o predyspozycjach kandydata, lecz stanowi jedynie część pewnej całości, która musi być odczytywana i poznawana w świetle powołania,
którym obdarza Bóg i które realizuje się w Kościele i poprzez Kościół.
Stąd wynika odpowiedzialność przełożonych kościelnych, którzy,
w imieniu Kościoła, po wcześniejszym przeegzaminowaniu zdolności
i rokowań na przyszłość kandydata, podejmują decyzje dopuszczające
do święceń.
W dalszym procesie kształtowania się dokumentu w latach 20022005 udział brały zainteresowane Kongregacje Kurii Rzymskiej, których uwagi dołączone do dokumentu z zebrania plenarnego z 2002 r.
przyczyniły się do wersji dokumentu, która ujrzała światło dzienne
w 2005 r. Poczynione uwagi przyczyniły się do uwypuklenia w doku-
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mencie teologalnego charakteru powołania kapłańskiego, którego nie
można ocenić odwołując się jedynie do metod psychologii. Należy je
roztropnie stosować jako pożyteczny, ale jedynie nadzwyczajny środek. Ponadto wiedza z zakresu psychologii, która dotyczy stopnia
ludzkiej dojrzałości i zdrowia psychicznego kandydata do kapłaństwa,
uzyskana na podstawie badań kandydata w poszanowaniu jego wolności i intymności i dodatkowo w odpowiedzialności, którą podejmują formatorzy oraz biskupi, powinna wyraźnie być umiejscowiona
w kontekście chrześcijańskiej koncepcji życia i kapłańskiego powołania. Wiedza uzyskana przez biegłego może być następnie na piśmie
przekazana formatorom, o ile wyrazi na nią zgodę, także na piśmie,
zainteresowana osoba. W każdym razie należy uszanować prawo do
intymności kandydata jak również zawodowy sekret, do którego zobowiązany jest biegły psycholog.
Dokument z tymi uwagami został określony, podczas zebrania
plenarnego w 2005 r., jako pożyteczny i zrównoważony, a następnie
poddany opinii jednego z konsultorów Kongregacji. Ostatecznie dokument, wraz z uwzględnieniem wszystkich głosów i opinii, oceniony
jako ważny, dojrzały i pożyteczny, został przyjęty podczas zebrania
plenarnego w styczniu 2008 r., a następnie zaaprobowany przez papieża Benedykta XVI5.
Proces formacyjny dokumentu dotyczącego zastosowania psychologii podczas przyjęcia i formacji kandydata do kapłaństwa był dosyć długi bo kilkunastoletni, podczas którego konsultacje przebiegały
w różnych dykasteriach Kurii Rzymskiej. Głos zabierali również eksperci w dziedzinie psychologii. Wskazuje to jak delikatną materią
w procesie formacyjnym jest zastosowanie metod badawczych i osiągnięć psychologii. Wiąże się to przede wszystkim z troską o to, by te
metody nie pozbawiły powołania jego wymiaru teologalnego, eklezjalnego. Badania nie mogą być kryterium decydującym o przydatności
5
Podczas prac nad dokumentem i formowania ostatecznych wniosków w nim
zawartych ukazywały się inne dokumenty papieskie czy Stolicy Apostolskiej, które w swoich fragmentach nawiązywały do tematyki dokumentu. Należy wspomnieć:
J a n P a w e ł II, Pastores dabo Vobis (25.03.1993), n. 40; K o n g r e g a c j a
E d u k a c j i K a t o l i c k i e j, Ratio fundamentals institutionis sacerdotalis,
n. 39; Tra i vari mezzi (4.11.1993), nn. 58-59; K o n g r e g a c j a D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, Lettera sugli scrutini sull’idoneità dei candidati agli ordini
(10.11.1997).
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lub nie kandydata do święceń. Ich wyniki muszą być zintegrowane
z całością procesu formacyjnego i jego owocami. Mogą posłużyć jedynie jako dodatkowy środek i to na dodatek nadzwyczajny w ocenie
zdrowia psychicznego kandydata. Decyzja o jego zdatności lub nie należy zawsze do przełożonych i formatorów kościelnych, którzy mogą
być poinformowani o wynikach badań na piśmie przez biegłego, jedynie gdy zgodzi się na to osoba badana. Przystępując do badań psychologicznych należy zachować prawo do intymności kandydata do
święceń jak również jego pełną wolność i swobodę w poddawaniu się
psychologicznym badaniom.
2. Motywy wydania dokumentu
Szerszy kontekst aktualnych Dyrektyw, jak to zostało powyżej ukazane, stanowi sytuacja, która wykształciła się w Kościele na terenach
anglosaskich w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Dała
ona impuls całemu procesowi, którego celem było wypracowanie ostatecznych rozwiązań dotyczących możliwości, czy może konieczności,
stosowania badań psychologicznych w ocenie przydatności kandydata
do pełnienia funkcji kapłańskich we wspólnocie Ludu Bożego.
W okresie prac nad dokumentem dużą rolę odgrywała także zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, z której pochodzą kandydaci do kapłaństwa. Posiada ona znaczny wpływ na kształtowanie się
osobowości człowieka. Wszak „każdy (…) arcykapłan z ludzi brany,
dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga”
(Hbr 5,1). Ta sytuacja stanowi bliższy kontekst obecnych postanowień. Współczesna mentalność, naznaczona konsumizmem, niestałymi relacjami rodzinnymi i społecznymi, moralnym relatywizmem,
błędnymi opiniami na temat seksualności, prowizorycznością wyborów, systematyczną negacją wartości, generowanymi głównie przez
środki masowego przekazu (5c)6 w znacznym stopniu przyczynia się
do powstawania nie wyleczonych jeszcze ran, wpływając tym samym
na powstawanie różnych form zaburzeń, tak często nieznanych i nie
uświadamianych sobie przez kandydata. Tym samym nie widzi on ich
w sobie samym, lecz błędnie uznaje je jako zewnętrzne w stosunku
do niego. Dlatego też nie jest w stanie odpowiednio do nich podejść,
6
Numery i litery w nawiasach stanowią odniesienie do kolejnych numerów i akapitów Dyrektyw.
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zrozumieć i przezwyciężyć (5d). Opisana sytuacja może w znacznym
stopniu wpływać na zdolność kandydata do przygotowania się w procesie formacyjnym do przyjęcia kapłaństwa (5e).
Skrótowo, a jednocześnie głęboko analitycznie przedstawiony kontekst społeczno-kulturowy, w którym kształtuje się osobowość kandydata, podkreśla wagę procesu formacyjnego w jego aspekcie ludzkiego,
naturalnego wymiaru. Odpowiednie poznanie natury pozwala na przygotowanie się do owocnego przyjęcia darów łaski, którą Bóg obdarza
poprzez powołanie do kapłaństwa. „Bez odpowiedniej formacji ludzkiej cała formacja kapłańska byłaby pozbawiona swego niezbędnego
fundamentu”7. Celem formacji ludzkiej jest uformowanie w kandydacie
wszelkich cnót oraz odpowiedniej zdolności nawiązywania relacji, tak
aby cała jego osobowość była „dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka”8.
Na kapłanie bowiem spoczywa ogromna duszpasterska odpowiedzialność, która kształtuje się poprzez zachowanie równowagi pomiędzy
znajomością ludzkiej duszy a wymogami sprawiedliwości i poczuciem
rzeczywistości (2b). Tylko tak ukształtowany kapłan będzie w stanie
budować chrześcijańską wspólnotę, dając siebie w służbie Bogu i braciom, zwłaszcza tym, którzy obarczeni są cierpieniem (2d).
Budowanie wspólnoty, służba Bogu i braciom będą mogły osiągnąć swój skutek pod warunkiem, że kapłan będzie osobą odpowiednio ukształtowaną we wszystkich wymiarach jego osobowości. W tym
celu kapłan powinien posiąść jak największą znajomość siebie samego, swych możliwości i ograniczeń, poddając je zawsze konfrontacji
z ideałami, które Kościół głosi i których wymaga od przyszłych kapłanów (15a). Kapłan, który sprawuje misteria Kościoła in persona
Christi oraz prowadzi powierzony sobie lud do Chrystusa, na pierwszym miejscu powinien sam do Niego się upodobnić. Jest więc zobowiązany do przyjęcia głębokiej i stałej postawy Jezusa, Dobrego
Pasterza, Głowy i Oblubieńca Kościoła (5e). Żyjąc w celibacie we
wspólnocie i dla wspólnoty, która odczuwa wpływy i uwarunkowania
współczesnej mentalności tego świata, w permanentnym procesie formacyjnym powinien dbać o zachowanie równowagi pomiędzy własną

7
8

J a n P a w e ł II, Pastores dabo Vobis, n. 43a.
Tamże.
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uczuciowością a koniecznością nawiązywania relacji ze wszystkimi
członkami wspólnoty (10).
Dyrektywy zwracają uwagę na konkretne wymiary formacji ludzkiej, które powinny być należycie ukształtowane u przyszłego kapłana.
Należą do nich: pozytywne i stabilne poczucie własnej męskości wraz
z umiejętnością nawiązywania relacji z innymi osobami czy grupami;
ugruntowane poczucie przynależności, które jest fundamentem komunii i odpowiedzialnej współpracy z całym prezbiterium wraz z biskupem; wolność wobec ekscytacji wielkimi ideałami i spójność realizacji
siebie każdego dnia; odwaga w podejmowaniu decyzji i pozostawania
jej wiernym; znajomość siebie samego, własnych cech i ograniczeń integrując je z całością pozytywnego obrazu siebie samego wobec Boga;
zdolność do poprawy siebie i swego postępowania; poczucie piękna
jako blasku prawdy i sztuka poznania tegoż; wierność, która rodzi się
z szacunku dla innych i prowadzi do ich uznania i przyjęcia; zdolność do integracji, zgodnie z chrześcijańską wizją, własnej seksualności w perspektywie życia w celibacie (2c). Te wymiary ludzkiego
życia stanowią fundament, na którym dokonuje się owocna formacja
we wszystkich innych wymiarach kapłańskiego życia, a więc w wymiarze duchowym, intelektualnym, duszpasterskim. Duchowy wymiar
formacji i kapłańskiego życia jest dopełnieniem, na które ukształtowany wymiar ludzki, poprzez jego umiejętną integrację z aspektem
moralnym (2f), się otwiera.
3. Odpowiedzialność za rozpoznanie powołania
Kościół jest świadomy, że kapłan jest wybierany spośród ludu i dla
ludu, dla Kościoła. Każde powołanie dokonuje się zatem w Kościele
i poprzez Kościół. Stąd też Kościół musi je odpowiednio rozpoznać.
Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że różni kandydaci przybywają
z różnych środowisk. Z wielkim szacunkiem zwraca się ku każdej
osobie, która odczuwa w sobie Boże powołanie. Dlatego troszczy się
o kandydata, by swoje powołanie mógł on prawidłowo rozwijać a jednocześnie rozpoznać jego autentyczność oraz w przyszłości możliwość jego realizacji. W całym procesie formacyjnym Kościoła obecne
są dwie wytyczne ściśle ze sobą połączone: dobro kandydata i dobro
Kościoła, jego misji, które należy brać pod uwagę w ich ścisłej zależności. Ten nierozłączny związek troski o dwa wymiary dobra stanowi
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istotny aspekt odpowiedzialności za Kościół oraz za kandydatów do
kapłaństwa (1d) osób zajmujących się formacją przyszłych kapłanów.
Na dobro kandydata do kapłaństwa należy spoglądać w podwójnym
aspekcie. Aby kapłan mógł skutecznie, a przy tym ze świadomością
spełnianej misji oraz z wdzięcznością za spełnione dzieło, wypełniać
posługę kapłańską powinien być do niej odpowiednio przygotowany.
Na Kościele spoczywa więc odpowiedzialność za proces formacyjny
oraz przyszłą skuteczność kapłańskiej posługi. Podejmuje więc takie
działania, poprzez odpowiednio wyznaczone osoby, by na drodze formacyjnej nie zabrakło tego, czego Kościół wymaga od kapłańskiej posługi. Nie powinny zatem pojawiać się jakiekolwiek zaniedbania ze
strony Kościoła, których ujawnienie w przyszłości groziłoby spełnieniu misji Kościoła i jednocześnie przyczyniło się do poczucia winy czy
niezadowolenia ze strony kapłana, nie wspominając o ewentualnych
oskarżeniach skierowanych przez niego pod adresem osób odpowiedzialnych za formację. Wynika z tego drugi aspekt dobra kandydata.
Gdy w ocenie Kościoła zostanie on uznany za osobę, która nie będzie
w stanie spełnić należycie swojej funkcji celem budowania i prowadzenia wspólnoty kościelnej, to należy mu o tym wyraźnie powiedzieć
w szczerości i prawdzie, unikając osobistych uprzedzeń, decyzję swoją
motywując także dobrem Kościoła. Same dobre chęci i pragnienia kandydata nie stanowią punktu odniesienia dla rozpoznania jego powołania. Ilekroć zatem pomoc ze strony psychologów nie będzie przynosiła
efektów, a sam kandydat nadal będzie okazywał niezdolność w pokonywaniu własnej, głębokiej niedojrzałości, to obowiązkiem Kościoła
jest powiadomienie o tym kandydata oraz zaprzestanie jego procesu
formacyjnego (10).
W ocenie i rozpoznaniu autentyczności powołania do kapłaństwa
należy zatem kierować się także dobrem Kościoła. Każde powołanie
kapłańskie posiada wymiar chrystologiczny i eklezjalny. Powołanie
rodzi się w Kościele i poprzez Kościół. Jest zatem rozpoznawane przez
Kościół i w Kościele. Realizacja powołania, poprzez służbę Bogu,
przyczynia się do budowania kościelnej wspólnoty, do wzrostu królestwa Bożego w świecie, służy Kościołowi.
Na pierwszym miejscu odpowiedzialnym za proces formacyjny,
w tym za nominację odpowiedniej ekipy formacyjnej, za rozpoznanie powołania i dopuszczenie do święceń jest biskup lub odpowiedni
przełożony zakonny, który prosi biskupa o udzielenie święceń. Ilekroć
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biskup przystępuje do udzielenia święceń jest zobowiązany upewnić
się, osiągając moralną pewność (11c), najpierw o autentyczności jego
powołania, które powinien rozpoznać (11d), a następnie o zdatności
kandydata, która „została stwierdzona pozytywnymi argumentami”
(kan. 1052 §1). W razie wątpliwości co do zdatności, które mogą się
pojawić „na podstawie pozytywnych racji (…) nie powinien mu ich
(święceń – T.G.) udzielać” (kan. 1052 §3). Biskup, będąc własnym
pasterzem powierzonego mu Kościoła lokalnego, jest za niego odpowiedzialny. Jest zatem zobowiązany zweryfikować istnienie u kandydata odpowiednich cech. Dokonuje się to w oparciu o przedstawione
mu pozytywne argumenty, zweryfikowane wcześniej w całym procesie formacyjnym.
Bezpośrednio za proces formacji odpowiedzialna jest powołana
przez biskupa lub kompetentnego przełożonego ekipa formacyjna,
której zadaniem jest objęcie całego procesu formacyjnego we wszystkich jego wymiarach: duchowym (ojciec duchowny, moderator życia
duchowego, spowiednik), intelektualnym i duszpasterskim (wykładowcy, duszpasterze). Ich zadaniem jest również ocena kandydata pod
względem naturalnych cech jego osobowości. Nie wszyscy jednak
formatorzy mogą być specjalistami w tej dziedzinie. Potrzebują pomocy ze strony innych osób, zwłaszcza w tym co dotyczy „zdrowia
fizycznego i psychicznego kandydata” (kan. 1051, 10). W proces formacyjny włączają się zatem osoby, które bezpośrednio za formację nie
odpowiadają, a posiadają umiejętności oceny przymiotów kandydata,
które uzupełniają całościową wizję jego osoby w świetle chrześcijańskiego powołania. Wśród nich znajdują się także specjaliści w zakresie
nauk psychologicznych, których wiedza może posłużyć do oceny stanu zdrowia psychicznego kandydata do święceń.
4. Udział ekspertów w procesie formacyjnym kandydatów do
kapłaństwa
Pomoc ekspertów z zakresu psychologii może być przydatna nie
tylko w samym okresie formacyjnym, lecz już w momencie podjęcia
decyzji o przyjęciu kandydata do seminarium lub domu formacji zakonnej. W tym momencie osoba odpowiedzialna za formację powinna rozpoznać osobowość kandydata, jego postawy, dyspozycyjność,
zasoby, możliwości oraz różnego rodzaju ewentualne zranienia, oceniając jednocześnie ich naturę oraz stopień intensywności (8a). Ci,
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którzy podejmują decyzję o przyjęciu powinni być wyczuleni na sytuację osoby, której ukształtowana osobowość jest wynikiem wielu warunków środowiskowych. Powinni zwrócić uwagę na fakt, że wielu
kandydatów minimalizuje lub neguje własne ograniczenia, trudności,
lękając się, że mogą one stanowić przeszkodę w przyjęciu do seminarium. Z drugiej strony mogą pojawić się również kandydaci, którzy
nadmiernie podkreślają swoje trudności, uważając je za niepokonalne
na drodze realizacji powołania (8b). Odpowiedzialni za przyjęcie powinni zatem okazać się dużą roztropnością, gdyż wszelkiego rodzaju
trudności – nadmierna zależność uczuciowa, nieproporcjonalna agresja, niewystarczająca zdolność do pozostania wiernym podjętym zobowiązaniom i ustanowienia relacji otwartości, zaufanie i współpraca
zarówno braterska jak i z władzami, zaburzona i nie do końca zdefiniowana tożsamość seksualna – mogą być z korzyścią dla kandydata
jak i w konsekwencji dla Kościoła (8c). Wszak „moc w słabości się
doskonali” (2 Kor 12, 9).
Pomoc ekspertów może okazać się tu konieczna na zasadzie dokonania odpowiedniej diagnozy o ile pojawią się wątpliwości co do istnienia psychicznych zaburzeń. W takim przypadku przed przyjęciem
do seminarium lub domu formacyjnego pomocą może okazać się odpowiednia terapia.
Innym kierunkiem pomocy ze strony osób biegłych, o którym wspominają Dyrektywy, jest odpowiednie ustawienie indywidualnego procesu formacyjnego kandydata, zgodnie z jego wymaganiami. (8e).
W takich przypadkach konsultacja z psychologiem może być bardzo
użyteczna nie tylko dla samych formatorów, ale przede wszystkim dla
samego kandydata. W całym tym procesie poznawania osobowości
kandydata na pierwszy plan wysuwa się troska Kościoła o jego osobę. Kościół pielęgnuje zasiane ziarno powołania i pozwala mu odpowiednio kiełkować i wzrastać. Ewentualna pomoc nie jest elementem
dyskwalifikującym osobę do podjęcia procesu formacyjnego celem
realizacji odczuwanego powołania. Konsultacja psychologiczna, należy to podkreślić, nie może być też jedynym kryterium, które decyduje o przyjęciu lub nie kandydata do seminarium lub zakonnego domu
formacyjnego.
Wiedza biegłych psychologów może okazać się użyteczna w całym
procesie formacyjnym. Przede wszystkim jest ona przydatna w momentach, w których pojawiają się u kandydatów kryzysy, z którymi nie
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potrafią oni sobie sami poradzić, a wymiar wiary nie potrafi przedostać
się przez bariery stawiane przez naturę człowieka. Dodatkowo biegły
psycholog może pomóc w podtrzymaniu kandydata w jego pracy nad
samym sobą, w jego wysiłkach podejmowanych dla coraz pewniejszego poznania i posiądnięcia drzemiących w nim cech naturalnych
i moralnych. Ogólnie stwierdzając pomoc psychologa może okazać się
użyteczna w coraz głębszym poznawaniu przez kandydata swojej osobowości i przyczynić się do pokonania czy uczynienia mniej surowymi
psychiczne opory względem formacyjnych wymagań (9a). Dyrektywy
podkreślają zatem pozytywny wkład pomocy psychologicznej dla kandydata. Nie polega ona głównie na pokonywaniu własnych słabości,
lecz jest skierowana na rozwój własnych sił naturalnych i duchowych,
tak by kandydat w sposób wolny i świadomy mógł poświęcić się Bogu,
w odpowiedzialności za siebie i za Kościół.
5. Warunki korzystania z pomocy ekspertów
Dyrektywy ukazują pozytywny wkład jaki w proces formacji kandydata do kapłaństwa może mieć psychologia z dostępnymi jej metodami
badań. Podkreślają jednak z dużą stanowczością, że jej wkład może
być brany pod uwagę w kontekście całościowej wizji chrześcijańskiego powołania oraz procesu formacyjnego kandydatów do kapłaństwa.
Stąd też istnieją wymogi stawiane psychologom, procesowi poddawania się kandydata badaniom psychologicznym oraz możliwościom
korzystania z wiedzy nauk psychologicznych. Dokument posiada charakter praktyczny, dlatego też podaje w różnych miejscach konkretne
rozwiązania. Zebrane wspólnie prezentują się następująco:
1. Wymogi stawiane psychologom
a) Biegli psycholodzy, którzy służą pomocą kandydatom do kapłaństwa nie mogą należeć do ekipy formacyjnej (6a).
Nie oznacza to jednak, że osoby bezpośrednio odpowiedzialne za
formację nie mogą być biegłymi w zakresie psychologii i swojej wiedzy nie mogą wykorzystywać w procesie formacyjnym. Dotyczy to
głównie spowiedników, ojców duchownych czy moderatorów życia
duchowego. Ich pomoc w zakresie formowania właściwej osobowości
kandydata nie może odwoływać się do metod badawczych, które przewidziane są dla ekspertów spoza ekipy formacyjnej. Związane jest to
z możliwością ewentualnego wykorzystywania wiedzy w ocenie kan-
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dydata, na którą on sam w tym momencie musi wyrazić zgodę. Wiedza
biegłych jest wiedzą pomocniczą, a nie decydującą.
b) Biegli powinni posiadać wiedzę nie tylko z zakresu psychologii lecz powinni również wykazać się specyficznymi kompetencjami
w zakresie dynamiki powołania, łącząc swój profesjonalizm z mądrością Ducha (6a).
Biegły zatem przy udzielaniu pomocy nie powinien traktować kandydata jako zwykłego klienta, lecz jako osobę realizującą specyficzną
drogę swojego życia, która ma początek w łasce danej od Boga i na
której wiara kandydata odgrywa najważniejszą rolę.
c) Biegli powinni wyróżniać się stanowczą i trwałą dojrzałością
w aspekcie ludzkim i duchowym oraz otwarcie podzielać chrześcijańską antropologię dotyczącą osoby ludzkiej, seksualności, powołania
do kapłaństwa i celibatu, tak by ich pomoc miała na uwadze tajemnicę
człowieka w jego osobistym dialogu z Bogiem, zgodnie z tym, jak rozumie je Kościół (6b).
Jest to ważne stwierdzenie dokumentu. Kościół troszczy się o to,
by odpowiednio postawiona diagnoza, następnie w sposobie leczenia nie prowadziła czasami do wykazania, że przyczyny konkretnego
stanu kandydata, znajdują się po stronie realizowanego przez niego
powołania.
d) Dyrektywy podkreślają jednocześnie, że obecność takich ekspertów jest konieczna, tak by można z niej skorzystać o ile pojawi się taka
potrzeba. Dlatego też nakazują, żeby zadbano o wykształcenie i odpowiednie przygotowanie biegłych jeśli ich brakuje (6c).
Pomoc biegłych nie jest zatem marginalna. Kościół przywiązuje do
niej duże znaczenie.
2. Wymogi stawiane procesowi badań
a) W procesie przyjmowania do seminarium jak i podczas całej formacji uciekanie się do pomocy psychologów nie może odbywać się
na zasadzie ogólnej, lecz jedynie jeśli poszczególny przypadek tego
wymaga, si casus ferat (5f).
Postanowienie to wyraźnie zaprzecza istniejącej wcześniej praktyce, o której wspomniałem na początku. Nie można zatem, po pierwsze
poddawać wszystkich kandydatów obowiązkowym badaniom, jako
warunku przyjęcia do seminarium czy uczestnictwa w procesie formacyjnym. Po drugie należy zwrócić uwagę na specyfikę każdego przypadku, dolegliwości u kandydata. Nie należy traktować go ogólnie,
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stwierdzając o jego zdatności lub nie. Każda osobliwość przypadku
powinna być umieszczana w szerszym kontekście całościowej osobowości kandydata. Jedna wada nie jest w stanie przyćmić wszelkich
jego cnót, w odniesieniu do których łatwiej można przezwyciężyć pojawiające się trudności.
b) Mając na uwadze prawo kandydata do kapłaństwa do prawa do
intymności (kan. 220) można przystąpić do badań psychologicznych
jedynie wtedy, gdy uzyska się od niego wcześniejsze, wyraźne, po odpowiednim poinformowaniu go, podjęte w całkowitej wolności, pozwolenie (12a).
Przełożeni odpowiedzialni za formację nie mogą zmuszać kandydatów do poddania się badaniom psychologicznym gdyż w ten sposób łamią ich podstawowe prawa, gwarantowane w Kodeksie Prawa
Kanonicznego. Ponadto jeśli działanie przełożonych wiąże się z nadużyciem przez nich władzy powinno być ukarane „stosownie do wielkości czynu (…) nie wyłączając pozbawienia urzędu (kan. 1389 §1).
c) Formatorzy zobowiązani są do stworzenia klimatu zaufania, tak
by kandydat mógł się otworzyć i z przekonaniem uczestniczyć w badaniach pozwalających rozpoznać mu jego sytuację i przyjąć oferowaną
pomoc. Tylko w takiej atmosferze kandydat będzie mógł współpracować z kompetentną osobą. Współpraca ta będzie możliwa jeśli kandydat otworzy się w atmosferze pełni zaufania do swoich formatorów
(12b).
Warunkiem owocnej pomocy ze strony biegłego psychologa jest
zatem odpowiednia współpraca pomiędzy formatorami i samym kandydatem. Pierwszy krok należy zatem do formatorów. Kandydat powinien zrozumieć, że formatorzy troszczą się tym samym o jego dobro,
które nierozdzielne złączone jest z dobrem całego Kościoła.
Rola formatorów nie sprowadza się jedynie do ich indywidualnych
kontaktów z kandydatem. Na nich spoczywa obowiązek zadbania
o odpowiednią atmosferę pomiędzy wszystkimi kandydatami, tak by
między nimi panowała atmosfera otwartości i przejrzystości (12c).
Niedopuszczalne są więc sytuacje uprzywilejowania jednych wobec
drugich, działania zmierzające do stratyfikacji całej wspólnoty formacyjnej. Przyszły kapłan ma budować wspólnotę, a nie ją dzielić. Gdzie
ma się tego nauczyć jeśli nie w seminarium?
d) W procesie badawczym należy uniknąć wszelkich podejrzeń czy
sugestii, że badanie stanowi pewne preludium w procesie usuwania
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kandydata z seminarium ze względu na kłopoty wymagające pomocy
specjalisty (12d).
Podobnie jak biegli tak i formatorzy ewentualne braki kandydata
powinni ujmować i rozważać w świetle posiadanych przez niego cnót
i uzdolnień.
e) Kandydat pozostaje wolny w wyborze odpowiedniego biegłego
spośród zaproponowanych mu przez przełożonych. Ponadto sam może
wybrać sobie biegłego i zaakceptowanego przez przełożonych (12e).
Przełożeni są zatem zobowiązani przedstawić kandydatowi do kapłaństwa nie jednego, lecz kilku biegłych. Wynika z tego, że przełożeni powinni się zatroszczyć, aby przy każdym ośrodku formacyjnym
znajdowała się grupa biegłych, służących pomocą.
f) Konsultacja psychologiczna może być również zasugerowana, ale
nie narzucona, przez ojca duchownego kandydata. Współpraca między
kandydatem a ojcem duchownych dokonuje się w zakresie wewnętrznym, stąd też kandydat powinien sam przedstawić ojcu duchownemu
rezultaty tych badań. Może być również przez niego poproszony by
przekazał je odpowiednim formatorom na forum zewnętrznym. Także
sam ojciec duchowny może wystąpić do biegłego z prośbą o informacje o kandydacie. Tym razem jednak musi otrzymać od niego pisemną
zgodę. Opinia biegłego, wraz z wiedzą z zakresu własnej kompetencji,
służy ojcu duchownemu w wyrobieniu sobie zdania o powołaniu kandydata. Jego obowiązkiem jest także przekazanie kandydatowi rad, które będą mu przydatne w kontynuowaniu lub nie jego drogi powołania.
3. Wymogi stawiane możliwościom wykorzystania wiedzy przez
przełożonych
a) Działalność biegłego ma na celu przede wszystkim dobro kandydata do kapłaństwa. Jego celem jest oferowanie mu pomocy, tak by posiadł coraz większą znajomość siebie samego, swoich możliwości oraz
braków. Powinien pomóc kandydatowi dokonać porównania ideałów
powołania z własną osobowością, pobudzać osobiste, wolne i świadome oddanie się procesowi formacyjnemu. Dodatkowo jest zobowiązany wskazać trudności w jego życiu, które mogą mieć na nie wpływ jak
również na przyszłe życie kapłańskie (15a).
Powyższe postanowienia dokumentu stanowią klucz do odczytywania działania biegłego psychologa. Jego działalność na pierwszym
miejscu skierowana jest ku kandydatowi do kapłaństwa, któremu należy pomóc w odkrywaniu jego osobowości, przezwyciężaniu trudności
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oraz uwrażliwieniu na ewentualne problemy w przyszłości, wskazując
drogę kształtowania siebie w celu umiejętnego ich przezwyciężenia.
Efekty badań psychologa nie są zatem na pierwszym miejscu skierowane do przełożonych. Jeśli mówimy o pomocy, którą psycholog
może okazać formatorom, to dokonuje się ona poprzez pomoc okazaną
kandydatom.
b) Kandydat po odbytym badaniu, w duchu wzajemnego zaufania
i współpracy w procesie formacyjnym, może zostać poproszony, by,
w sposób wolny, na piśmie wyraził zgodę na przekazanie wyników
badań przez biegłego formatorom. Sam kandydat powinien określić
osoby, którym zechce przekazać odpowiednie informacje. Biegły jest
zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej (13a; 15b).
Postanowienie Dyrektyw po raz kolejny chroni prawa do intymności
kandydata. Nie wszyscy formatorzy mają zatem dostęp do wyników
badań. Może zdarzyć się, że żaden z nich nie wejdzie w ich posiadanie.
Przełożony, który wszedł w ich posiadanie powinien zachować sekret
tylko jemu przez kandydata powierzony. Z drugiej strony swoją wiedzę o kandydacie zabezpiecza jego pisemnym zezwoleniem.
c) Biegły w swojej opinii powinien przedstawić sugestie dotyczące
ogólnego typu osobowości kandydata oraz trudności, z którymi kandydat się zmierza lub w przyszłości będzie się zmierzał na drodze do
kapłańskiej posługi (13a; 15b). Powinien również wskazać możliwości
rozwoju osobowości kandydata oraz zasugerować ewentualne formy
psychologicznego wsparcia (13c).
Uwagi przedstawione przełożonym przez biegłego nie są zatem
detaliczne. Biegły nie wchodzi w szczegóły, lecz ogólnie rysuje typ
osobowości kandydata. Jego opinia nie jest dyskwalifikująca, lecz
ukazująca ewentualne trudności w przyszłości, drogi wyjścia i pomoc
psychologiczną. Kandydat zatem nie jest przez biegłego „spisany na
straty”. Pomoc biegłego służy oczyszczaniu, kształtowaniu osobowości i powołania kandydata.
d) Obowiązkiem biegłego i formatorów jest zachowanie opinii tylko
do wyłącznej wiedzy formatorów. Spoczywa na nich zakaz wykorzystywania posiadanej wiedzy do celów innych niż formacyjne (13c).
Celem takich obostrzeń jest ustrzeżenie tak obecnego jak i przyszłego dobrego imienia kandydata, które sprecyzowane jest poprzez
jego prawo do intymności. Wiadomości nie tylko nie mogą wydostać

prawokanoniczne53.indd 57

2010-06-07 10:41:06

58

O. T. GAŁKOWSKI

[18]

się na zewnątrz, lecz także nie mogą być wykorzystywane do celów
pozaformacyjnych.
e) Numer 16 Dyrektyw poświęcony został osobom, które zostały
usunięte z seminarium lub same go opuściły. Zwraca się w nim uwagę na tych alumnów, którzy sami decydują się odejść z seminarium
czując, że mogą być z niego usunięci. W jednym i drugim przypadku
mogą oni się starać o przyjęcie do innych seminariów, czego nie można uczynić bez uzyskania wiedzy od ich poprzednich przełożonych.
Na tych spoczywa obowiązek przekazania dokładnych informacji
o kandydacie.
Na kandydacie spoczywa obowiązek poinformowania nowych przełożonych o przejściu przez niego badań psychologicznych. Tylko za
jego wyraźną zgodą, wyrażoną na piśmie, nowi przełożeni mogą wejść
w posiadanie wiedzy wynikającej z badań psychologicznych.
Jeśli w stosunku do kandydata zostanie podjęta pozytywna opinia
dopuszczająca do seminarium, należy najpierw dokładnie przekonać
się o jego zdrowiu psychicznym i, jeśli wyrazi on zgodę na piśmie,
można zasięgnąć opinii biegłego, który miał z nim kontakt. Jeśli natomiast kandydat odmówi zapoznania się z opinią biegłego należy ocenić
zdolność kandydata za pomocą pozytywnych argumentów, wykluczając wszelką uzasadnioną wątpliwość (kan. 1052).
Zakończenie
Dyrektywy nie podejmują i nie rozwiązują zagadnień teoretycznych dotyczących zależności pomiędzy teologią, duchowością i psychologią, zwłaszcza w jej wielu różnych kierunkach. Jak sama nazwa
wskazuje, zawierają pewne dyrektywy, a więc kierunki praktycznego
działania, które dotyczą możliwości wykorzystania metod psychologii w procesie towarzyszenia kandydatowi do przyjęcia święceń kapłańskich. Rola psychologii jest znacząca, zwłaszcza że pomaga ona
ukształtować w kandydacie jego wymiar ludzki, naturalny, na którym
następnie buduje łaska z darem powołania. Podstawowym wymiarem
formacji kapłańskiej jest wymiar duchowy wraz z kierownictwem duchowym. Jednak „w konkretnych przypadkach i przy spełnieniu ściśle
określonych warunków może ono być wspomagane, ale nie zastępowane, przez pewne formy analizy czy pomocy psychologicznej”.9
9

Jan Paweł II, Pastores dabo Vobis, n. 40c.
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La scienza psicologica nella formazione dei candidati al sacerdozio
Il 29 giugno 2008 la Congregazione dell’Educazione Cattolica ha emesso il
documento intitolato «Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche
nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio». Questo documento
è stato sottoposto all’analisi dettagliata nella quale l’Autore sottolinea le idee principali
riguardanti le questioni pratiche circa l’utilizzo delle competenze psicologiche nel
processo formativo al sacerdozio.
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PODMIOT BŁOGOSŁAWIEŃSTW.
PRÓBA WYKŁADNI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Treść: Wstęp. – 1. Prawo katolików do otrzymania błogosławieństw. – 2. Kate
chumeni jako podmiot błogosławieństw. – 3. Możliwość udzielania błogosławieństw
niekatolikom. – 4. Podlegający sankcjom kościelnym oraz inni pozostający w konflikcie z prawem kanonicznym. – Zakończenie.

Wstęp
Podobnie jak życie człowieka rozwija się i manifestuje w różnych
formach, tak również dzieje się w dziedzinie sakramentalnej ekonomii Kościoła. Choć podstawowymi i istotnymi funkcjami urzeczywistniania się Kościoła są sakramenty, to jednak nie wyczerpują one
całego bogactwa sakramentalnej działalności Mistycznego Ciała1.
Pozasakramentalne formy zbawczej aktywności Kościoła nazywają się
sakramentaliami. Stąd część II księgi IV Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r. poświęcona pozostałym aktom kultu Bożego, w tytule I (kan.
1166-1172) zawiera regulacje prawne dotyczące sakramentaliów.
Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium podaje definicję sakramentaliów. „Święta Matka Kościół
ustanowił ponadto sakramentalia. Są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe do1
Por. B. N a d o l s k i, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa,
t. 3, Poznań 1992, s. 217; II Polski Synod Plenarny przypomina: „Sakramenty święte
nie wyczerpują całego bogactwa liturgicznej działalności Kościoła. Inne święte znaki,
w których urzeczywistnia on i świętuje Tajemnicę Chrystusa, noszą nazwę sakramentaliów” (II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001 st. 43, s. 197), (odtąd:
II PSP).

prawokanoniczne53.indd 61

2010-06-07 10:41:06

62

KS. JERZY ADAMCZYK

[2]

bra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi
do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia”2. Natomiast II Polski Synod Plenarny przypomina:
„Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół w celu przygotowania do przyjęcia sakramentów, uświęcenia pewnych stanów i posług
oraz rozmaitych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także symboli
religijnych, miejsc i przedmiotów codziennego użytku”3.
Sakramentalia są więc świętymi znakami, które, albo są związane
z pewnymi rzeczami (np. z wodą święcona, świecą, krzyżem, obrazem,
kadzidłem), albo z pewnymi czynnościami (np. różne formy poświęceń i błogosławieństw, znak krzyża, adoracja krzyża). Przez modlitwę
Kościoła powodują one określone skutki duchowe (np. większą pobożność, pogłębioną wiarę) lub doczesne (np. chronią przed chorobą,
klęskami żywiołowymi). Trzeba dodać, że skutki duchowe osiągane są
bezpośrednio przez określoną czynność (np. błogosławieństwo biskupa), jak również pośrednio przez użycie rzeczy poświęconej (np. szkaplerza). Sakramentalia dzielą się na: konsekracje (por. kan. 1169 § 1),
dedykacje (poświęcenia, por. kan. 1169 § 1, 1171) i błogosławieństwa
(por. kan. 1169 § 2-3, 1170-1171)4.
Przedmiotem niniejszego przedłożenia jest kwestia podmiotu błogosławieństw, którą normuje przede wszystkim kan. 1170 KPK, jak również inne przepisy obowiązującego zbioru prawa. Podjęcie tego tematu
jest uzasadnione tym, iż celebracja błogosławieństw zajmuje szczególne miejsce wśród sakramentaliów ustanowionych przez Kościół, dla
duchowego dobra Ludu Bożego, katechumenów, a nawet niekatolików
i uświęcenia różnych okoliczności ludzkiego życia.

2
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium (nr 60), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 48-78, (odtąd: KL); por. H. R e i n h a r d t,
Heiligungsampt: Sakramentalien, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris
Canonici, t. 4, pod. red. K. Lüdicke, Essen 1988-2001, kan. 1166 nr 1. Autor określa
sakramentalia jako „małe sakramenty” (kleine Sakramente).
3
II PSP st. 43, s. 198.
4
Por. F. P r z y t u ł a, Pozostałe akty kultu Bożego, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. 3, Lublin 1986, s. 359-360; H. R e i n h a r d t,
Heiligungsampt: Sakramentalien, dz. cyt., kan. 1166 nr 2.
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1. Prawo katolików do otrzymania błogosławieństw
Kan. 1170 aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego postanawia,
że błogosławieństwa powinny być udzielane przede wszystkim katolikom. W normie tej prawodawca gwarantuje katolikom prawo do otrzymania od kompetentnych szafarzy błogosławieństw.
Powstaje więc pytanie: kogo należy rozumieć pod nazwą „katolicy”? J. Krukowski zauważa, że „Na oznaczenie tytułu części pierwszej
księgi drugiej KPK 83 ustawodawca posłużył się terminem «christifideles», będącym synonimem terminu «christiani – chrześcijanie»,
którym na oznaczenie wyznawców Chrystusa posługiwano się już
w czasach apostolskich (Dz 11, 26; 26, 28). Termin ten składa się
z dwóch członów: «christi» i «fideles». Natomiast polski termin „wierni”, jakiego użyto w pierwszej wersji oficjalnego tłumaczenia KPK
(1984 r.), jest odpowiednikiem tylko drugiego członu terminu łacińskiego «christifideles». Termin ten jest nieprecyzyjny, gdyż jego desygnatami mogą być nie tylko «wierni chrześcijanie», ale również
«wierni muzułmanie”, «wierni wyznawcy judaizmu»”5. Dla uniknięcia
wieloznaczności należy na oznaczenie łacińskiej nazwy „christifideles” przyjąć wyraz „chrześcijanie”, którego swoim zakresem obejmuje
wszystkich ochrzczonych6.
A. Grath przypomina, że termin „wierni chrześcijanie” był przedmiotem dyskusji w trakcie rewizji Kodeksu. Pojawiało się pytanie: czy
pojęcie „wierni chrześcijanie” odnosi się do wszystkich osób ochrzczonych, czy tylko do katolików? Ostatecznie zdecydowano, że podczas,
gdy teologiczny termin „wierni chrześcijanie” obejmuje wszystkich
ochrzczonych, nawet tych nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem
katolickim, to w kan. 204 § 1 i w Kodeksie, „christifideles” odnosi się
tylko do będących w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim7.
Wspomniany kan. 204 § 1 stwierdza: „Wiernymi są ci, którzy przez
chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem
5
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, pod red.
J. K r u k o w s k i e g o, Poznań 2005, s. 15; tenże, Definicja chrześcijan. Komentarz
do kanonu 204 nowego KPK, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33 (1986) z. 5, s. 29.
6
Por. J. K r u k o w s k i, Definicja chrześcijan, dz. cyt., s. 29.
7
Komentarz do kan. 204-367, w: The canon law letter and spirit a practical guide to
the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and Ireland
in association with The Canadian Canon Law Society, pod red. F. Morrisey, London
1999, s. 115; por. Communicationes 14 (1982), s. 157.
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Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie
z własną każdego pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg
powierzył pełnić Kościołowi w świecie”. Cytowany przepis ma charakter definicji doktrynalnej, w której zostały przedstawione w sposób
syntetyczny skutki przyjęcia chrztu św. Bowiem „Przez chrzest człowiek zostaje wcielony do Kościoła Chrystusowego i staje się w nim
osobą, z obowiązkami i prawami” (kan. 96)8. Miano chrześcijanina nie
jest więc tytułem czysto honorowym, lecz daje konkretne uprawnienia
i nakłada obowiązki.
Należy jednak zauważyć, że choć do Kościoła powołani są wszyscy, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie Boże, przyjęli
sakrament chrztu i prowadzą życie zgodne z wiarą, to nie wszyscy
ochrzczeni i wierzący w Chrystusa w jednakowy sposób uczestniczą
we wspólnocie Ludu Bożego.
Stąd jak stanowi kan. 205 „W pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary,
sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego”9. Komentując ten przepis trzeba zaznaczyć, że do zachowania pełnej wspólnoty z Kościołem
katolickim w doczesności konieczne jest zachowanie przez wiernych
jednocześnie trzech warunków. Pierwszym jest wyznawanie wiary,
tzn. przyjęcie aktem wiary boskiej i katolickiej (kan. 750 § 1) wszystkich prawd, które są zawarte w depozycie wiary i przekazywane przez
nieomylne Magisterium Kościoła jako objawione (kan. 749 § 1-2),
oraz trwanie przy nich (kan. 750 § 2). Należy dodać, że Kongregacja
Nauki Wiary w nocie z 29 czerwca 1998 r.10 wyjaśnia, że ten, kto ne
guje prawdy wiary katolickiej, sam stawia się poza pełną wspólnotą
z Kościołem katolickim Prawodawca kościelny za przestępstwo heA. G r a t h, Komentarz do kan. 204-367, dz. cyt., s. 115.
Źródło kanonu znajduje się w doktrynie Soboru Watykańskiego II (Konstytucja
dogmatyczna o Kościele Lumen gentium nr 14-15), gdzie jest wyjaśnione zagadnienie
stopni albo płaszczyzn wspólnoty z Kościołem katolickim. Pierwotnie, kanon ten był
przeznaczony do tego, by być częścią Prawa Fundamentalnego Kościoła, ale później
Komisja zdecydowała się wcielić go do Kodeksu. Trzeba dodać, że kan. 205 jest doprecyzowaniem kan. 204 § 1.
10
AAS 90 (1998), s. 547.
8
9
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rezji lub schizmy przewiduje karę ekskomuniki latae sententiae (kan.
1364 § 1)11.
Drugim warunkiem trwania w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego jest węzeł sakramentów. Jest to zrozumiałe, gdyż sakramenty
są dla całego Kościoła, należą do Bożego depozytu (kan. 841) i przyczyniają się do inicjowania, umacniania i manifestowania wspólnoty
kościelnej (kan. 840).
Trzecim warunkiem są więzy zwierzchnictwa kościelnego. Wymaga
to uznawania ustroju hierarchicznego Kościoła, czyli Biskupa Rzymu,
jako następcy Piotra, Kolegium Biskupów, jako następcy Kolegium
Apostołów i poszczególnych biskupów pozostających w łączności
z Biskupem Rzymu, jako podstawą widzialnej jedności Kościołów
partykularnych.
Wiernych, którzy pozostają w pełnej jedności z Kościołem
Chrystusowym nazywamy katolikami. Zerwanie przez wiernych więzów pełnej jedności z Kościołem następuje przez apostazję, herezję
lub schizmę (kan. 751)12.
Ponieważ katolicy, a więc wierni, którzy pozostają w pełnej jedności z Kościołem Chrystusa od chwili chrztu posiadają jako osoby
w Kościele określone uprawnienia (o ile nie przeszkadza sankcja nałożona zgodnie z przepisem prawa: kan. 96), mają więc prawo otrzymać
od kompetentnych szafarzy błogosławieństwa, po myśli kan. 117013.
Jest to specyficzne prawo chrześcijańskie wynikające z inkorporacji
w Kościół na mocy chrztu, nie znajdujące odpowiednika w zdolności
naturalnej i w („świeckich”) prawach człowieka (np. prawo do wyja-

11
Por. J. K r u k o w s k i, Komentarz do kan. 205, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, dz. cyt., s. 18-19.
12
Por. tamże, s. 19; by zaistniała herezja musi zachodzić uporczywe zaprzeczenie albo powątpiewanie w jakąś prawdę wiary boskiej i katolickiej, nie wystarczają
natomiast wątpliwości albo trudności w wierze. Apostazja to zaparcie się całej wiary.
Schizma ma miejsce wtedy, gdy niszczy się komunię z papieżem albo z innymi członkami Kościoła będącymi we wspólnocie z nim. Zgodnie z kan. 18 należy tłumaczyć
ściśle wszystkie części kan. 751 (A. B e n l l o c h P o v e d a, Komentarz do kan.
747-833, w: Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de
todos los cánones, pod red. A. Benlloch Poveda, Valencia 1993, s. 358).
13
Zob. M. P o m p e d d a, Commento al Codice di Diritto Canonico, pod red.
P. Pinto, wyd. 2, Watykan 2001, s. 690.
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wiania własnego zdania – kan. 212 § 4, do stowarzyszania się – kan.
215, do zawarcia małżeństwa – kan. 1058)14.
Otrzymanie błogosławieństw gwarantuje także kan. 213, który
postanawia, że „Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich
pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego
i sakramentów”, a więc i błogosławieństwa15. Również przepis kan. 210
mówiący o obowiązku wszystkich wiernych (zgodnie z własną pozycją) starania się o prowadzenie życia świętego, jest potwierdzeniem
tego uprawnienia, gdyż błogosławieństwa uświęcają człowieka i są
środkiem uwielbienia Boga.
To prawo rodzi jednocześnie u kompetentnych ministrów błogosławieństw (kan. 1168-1169) obowiązek udzielenia wiernym tych środków
zbawienia, jeśli właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani
i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania (por. kan. 843 § 1)16.
Prawo powszechne przewiduje jednak z okazji udzielania błogosławieństw składanie ofiar. Regulacji tej materii ma dokonać prawodawstwo partykularne. Kan. 1264 nr 2 postanawia bowiem: „Jeśli
prawo czego innego nie zastrzega, do zebrania biskupów prowincji należy: określić ofiary składane z okazji udzielania sakramentów
i sakramentaliów”17.
Jednakże podobnie jak przy szafarstwie sakramentów „Oprócz ofiar
określonych przez kompetentną władzę kościelną, szafarz nie może domagać się niczego za udzielanie sakramentów, przy czym potrzebujący
nie powinni być pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa”
(kan. 848, por. kan. 945 § 2). Tak więc ubóstwo nie może być przeszkodą do otrzymania błogosławieństwa od uprawnionego ministra.
14
Zob. R. S o b a ń s k i, Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym, Prawo Kanoniczne 41 (1997) nr 3-4, s. 6-7.
15
Por. A. G r a t h, Komentarz do kan. 204-367, dz. cyt., s. 121-122;
M. P o m p e d d a, Commento al Codice, dz. cyt, s. 690.
16
„Tak więc liturgia sakramentów i sakramentaliów sprawia, że prawie każde wydarzenie życia u wiernych odpowiednio usposobionych zostaje uświęcone przez łaskę,
wypływającą z paschalnego misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa,
z którego czerpią moc wszystkie sakramenty i sakramentalia; prawie każde godziwe
użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga” (KL nr 61).
17
Por. G. D a m m a c c o, I beni temporali nel diritto canonico, Prawo Kanoniczne
43 (2000) nr 3-4, s. 308-309.
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Należy dodać, że nad dyscypliną udzielania błogosławieństw ma
czuwać biskup diecezjalny (por. kan. 392 § 2).
2. Katechumeni jako podmiot błogosławieństw
Kan. 1170 postanawia również, iż błogosławieństw można udzielać także katechumenom. Należy zauważyć, że prawo do otrzymania
błogosławieństw obejmuje tylko katolików, ponieważ katechumenom
daje się tylko możliwość ich otrzymania („można udzielać także katechumenom” – kan. 1170)18.
W kontekście powyższego uzasadnione jest pytanie: kto to jest katechumen? Szukając odpowiedzi na to pytanie należy stwierdzić, że
katechumen to osoba nieochrzczona (dorosły lub dziecko w wieku
szkolnym) pragnący zostać chrześcijaninem19. W pojęciu „katechumen” zawarte są dwa istotne komponenty, negatywny i pozytywny.
Elementem negatywnym jest brak przyjęcia chrztu, a przez to brak
podmiotowości prawnej w Kościele, jaką posiadają ludzie ochrzczeni
(por. kan. 96). Elementem pozytywnym jest manifestacja przez człowieka, pod natchnieniem Ducha Świętego, swej intencji włączenia do
Kościoła za pośrednictwem chrztu. Dlatego katechumeni, w odróżnieniu od pozostałych ludzi nieochrzczonych, tradycyjnie nazywanych
„infideles”, są podmiotami określonych obowiązków i uprawnień
w porządku kanonicznym (podmiotowość drugorzędna); dzięki temu
Kościół traktuje ich „jak swoich”20.
J. Krukowski twierdzi, że „Status katechumena można nabyć przez
spełnienie dwóch warunków. 1) wyrażenia woli włączenia do Kościoła
przez przyjęcie chrztu; 2) praktykowania wiary, nadziei i miłości, przez
które katechumeni łączą się z Kościołem. Taka manifestacja woli przyjęcia chrztu rodzi skutki per se, tzn. nie jest konieczne formalne przyję-

18
Por. M. O l m o s O r t e g a, Komentarz do kan. 1166-1190, w: Código de
Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, pod
red. A. Benlloch Poveda, Valencia 1993, s. 532; M. M a d o n n a, Lo statuto giuridico del catecumeno tra diritto universale e legislazione particolare, Ius ecclesiae 17
(2005) nr 2, s. 448; M. P o m p e d d a, Commento al Codice, dz. cyt., s. 690.
19
Por. M. S i t a r z, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, k. 91.
20
Por. J. K r u k o w s k i, Komentarz do kan. 205, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, pod red. J. Krukowskiego, Poznań
2005, s. 20; A. G r a t h, Komentarz do kan. 204-367, dz. cyt., s. 117.
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cie do katechumenatu za pośrednictwem ceremonii liturgicznych (por.
kan. 206 § 1, por. kan. 788 § 1)”21.
Mimo, że katechumeni nie są inkorporowani w Mistyczne Ciało
Chrystusa przez przyjęcie chrztu, a tylko związani z Kościołem przez
pragnienie chrztu, to jednak Kościół otacza ich szczególną troską
i przyznaje im pewne prerogatywy, które są właściwe chrześcijanom.
(por. kan. 206 § 2)22. M. Madonna jest zdania, powołując się na doktrynę poważnych kanonistów, że użycie wyrazu «prerogatywy», a nie
«prawa», wskazuje na pewne wątpliwości ustawodawcy odnośnie podmiotowości prawnej katechumena, który, nie będąc jeszcze ochrzczony, nie może być uważany za «osobę w Kościele» zgodnie z dyspozycją
kan. 9623.
Jedną z konsekwencji tych szczególnych relacji katechumenów
z Kościołem jest możliwość otrzymywania błogosławieństw (por. kan.
1170)24. Jest to zrozumiałe, gdyż prawodawca, jako istotny warunek
nabycia statusu katechumena żąda praktykowania życia wiary, nadziei
i miłości, i prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, a takie życie
istotnie wspierają błogosławieństwa, przygotowując katechumenów
do przyjęcia właściwego skutku sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (por. kan. 206).
O możliwości otrzymania błogosławieństw przez katechumenów
pośrednio mówią dyspozycje o wprowadzaniu ich do udziału w świętych obrzędach (por. kan. 206 § 2), czy w liturgii (por. kan. 788 § 2).
Odnośnie bliższego określenia statusu prawnego katechumenów,
czyli ich praw i obowiązków, KPK odsyła do prawa partykularnego.
Kan. 788 § 3 postanawia: „Jest rzeczą Konferencji Episkopatu wydać
postanowienia, regulujące odbywanie katechumenatu i określające obowiązki oraz uprawnienia katechumenów”25. Z pewnością Konferencje
21
J. K r u k o w s k i, Komentarz do kan. 206, w: Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, dz. cyt., s. 20; por. A. G r a t h, Komentarz
do kan. 204-367, dz. cyt., s. 117.
22
Por. tamże.
23
Lo statuto, dz. cyt., s. 447-448.
24
Por. A. G r a t h, Komentarz do kan. 204-367, dz. cyt., s. 117.
25
Trzeba dodać, że Konferencja Biskupów jest zobligowana do sporządzenia
statutu regulującego funkcjonowanie katechumenatu (por. A. C a s a r o l i, Ai presidenti delle Conferenze Episcopali, „Communicationes” 15 (1983) nr 2, s. 138);
A. G
���������������������������������������������������������������������������
r a t h�����������������������������������������������������������������������
zauważa, że z powodu różnic w kulturze i we wpływie religii na społeczeństwo pozostawiono Konferencji Biskupów wydać szczegółowe normy, co do dzia-
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Biskupów wydadzą normy odnoszące się do kwestii otrzymywania
przez katechumenów błogosławieństw.
M. Pompedda przypomina, że możliwość otrzymania przez katechumenów błogosławieństw, zależy od uznania ministra tych sakramentaliów26. Z pewnością szafarz sakramentaliów powinien upewnić
się odnośnie odpowiedniej dyspozycji proszących o benedykcje i zachować należytą roztropność.
3. Możliwość udzielania błogosławieństw niekatolikom
Analizowany kan. 1170, jako kolejną kategorię przyjmujących błogosławieństwa wylicza niekatolików. Prawodawca kodeksowy postanawia: „Błogosławieństw (…) można udzielać (…) nawet, jeśli nie ma
zakazu Kościoła, również niekatolikom”. Należy zaznaczyć, że niekatolicy nie mają prawa otrzymania benedykcji, ale tylko możliwość27.
W przypadku niekatolików Kodeks zawiera jednak klauzulę: „jeśli nie
ma zakazu Kościoła”.
B. Lean zauważa, iż godne uwagi jest opuszczenie przez promulgowany tekst KPK z 1983 r. frazy zawartej w kan. 1149 Kodeksu
z 1917 r., która wskazywała cel, w świetle którego błogosławieństwa
mogłyby być udzielane niekatolikom, mianowicie „by uzyskali światło wiary lub też wraz z nim zdrowie ciała”. Wbrew poważnej dyskusji
w Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego przytoczony zwrot znajdował się jeszcze w schemacie KPK z 1982, który
został przedłożony Ojcu Świętemu. Jego oczywiste, wyraźne opuszczenie przez legislatora jest jasną konsekwencją nauki Vaticanum II28.
Kim są zatem niekatolicy? Kan. 205 postanawia „W pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni,
którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego.
łalności i prerogatyw katechumenów (por. kan. 788 § 3); M. Madonna podaje aktualną
listę Konferencji Biskupów, które uregulowały kwestię katechumenatu, uwzględniające różne warunki i okoliczności jego realizacji (Lo statuto, dz. cyt., s. 451).
26
Commento al Codice, dz. cyt., s. 690.
27
Por. tamże.
28
Komentarz do kan. 1166-1204, w: The canon law letter and spirit a practical
guide to the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and
Ireland in association with The Canadian Canon Law Society, pod red. F. Morrisey,
London 1999, s. 663.
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A więc niekatolicy to ci, którzy nie spełniają przynajmniej jednego
z trzech warunków, od którego zależy pełna wspólnota z Kościołem
katolickim. Bowiem zgodnie z kan. 205 KPK do zachowania pełnej
wspólnoty z Kościołem tutaj na ziemi, konieczne jest zachowanie
przez wiernych jednocześnie trzech warunków: wyznawanie wiary,
tzn. przyjęcie aktem wiary boskiej i katolickiej (kan. 750 § 1) wszystkich prawd, które są zawarte w depozycie wiary i przekazywane przez
nieomylne Magisterium Kościoła jako objawione (kan. 749 §1-2),
oraz trwanie przy nich (kan. 750 § 2), węzeł sakramentów oraz węzeł
zwierzchnictwa kościelnego. Zerwanie przez wiernych więzów pełnej
jedności z Kościołem następuje przez apostazję, herezję lub schizmę
(kan. 751)29.
Kogo zatem konkretnie obejmuje pojęcie „niekatolik”? Trzeba odpowiedzieć, że w zakres tego terminu wchodzą: członkowie Kościołów
wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,
członkowie innych Kościołów (por. kan. 844 § 3), pozostali chrześcijanie, nie mający pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim (por. kan.
844 § 4) oraz nieochrzczeni.
Tak więc niekatolicy mogą przyjąć błogosławieństwa warunkowo:
„jeśli nie ma zakazu Kościoła”. Taki zakaz może być wydany przez prawo partykularne. Obrzędy Błogosławieństw dostosowane do zwyczajów
Diecezji Polskich przypominają: „Jeśli błogosławieństwa mają być sprawowane na sposób wspólnotowy z udziałem braci odłączonych, w poszczególnych przypadkach należy przestrzegać norm wydanych przez
ordynariusza miejsca”30. Wydaje się, iż normy ordynariusza miejsca
powinny domagać się odpowiedniej dyspozycji u przyjmujących benedykcje, wyrażenia wiary katolickiej tyczącej się błogosławieństw oraz
konieczności oddalenia niebezpieczeństwa błędu lub indyferentyzmu
(por. kan. 844), jak również koniecznej roztropności przy szafarstwie
benedykcji, aby uniknąć skandalu czy zdziwienia. We Wprowadzeniu
teologicznym i pastoralnym do „Księgi błogosławieństw” znajduje się
zapis: „sprawowanie błogosławieństw winno się zawsze odbywać pod
29
J. K r u k o w s k i, Komentarz do kan. 205, w: Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, pod red. J. Krukowskiego, Poznań 2005,
s. 18-19.
30
Obrzędy Błogosławieństw dostosowane do zwyczajów Diecezji Polskich,
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 31, Katowice 1994, (odtąd: OB); por.
M. P o m p e d d a, Commento al Codice, dz. cyt, s. 690.
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kontrolą duszpasterską, zwłaszcza wtedy, gdy przewiduje się niebezpieczeństwo zdziwienia u wiernych lub u innych ludzi”31.
Dlaczego prawodawca kodeksowy daje możliwość udzielania akatolikom błogosławieństw? Odpowiada B. Lean: „ponieważ są dziećmi
Boga, których Zbawiciel przyszedł odkupić”32.
4. Podlegający sankcjom kościelnym oraz inni pozostający
w konflikcie z prawem kanonicznym
Troska Kościoła o salus animarum jest motywem do udzielania błogosławieństw nawet podlegający sankcjom kościelnym oraz innym,
którzy weszli w konflikt z prawem kanonicznym.
Kościelne prawo karne przewiduje następujące kary kanoniczne:
kary poprawcze czyli cenzury (ekskomunika, interdykt, suspensa),
kary ekspiacyjne (pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego, jak również wydalenie ze stanu duchownego) oraz środki karne
(upomnienie, nagana, pokuta wymierzona w zakresie wewnętrznym).
Gdy idzie o ekskomunikę, to należy ona do cenzur, czyli kar poprawczych. Kary te człowieka ochrzczonego, występnego i opornego
względem ustawy lub nakazu pozbawiają niektórych dóbr duchowych
lub złączonych z duchowymi dopóty, dopóki ten po zaprzestaniu oporu,
nie zostanie od nich uwolniony33. Ekskomunika to najcięższa kara kościelna polegająca na wyłączeniu ochrzczonego ze współuczestnictwa
z wiernymi. Kan. 2257 § 1 KPK z 1917 r. podaje następującą definicje ekskomuniki: jest to „kara poprawcza wykluczająca ochrzczonego
ze współuczestnictwa z wiernymi i sprowadzająca prawem określone skutki, które są nierozdzielne”34. Owo wykluczenie ochrzczonego
ze współuczestnictwa z wiernymi pozostaje jednak w pewnych granicach. M. Mosconi przypomina, że wprawdzie złamanie komunii
OB nr 13; por. M. P o m p e d d a, Commento al Codice, dz. cyt., s. 690.
Komentarz do kan. 1166-1204, w: The canon law letter and spirit a practical
guide to the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and
Ireland in association with The Canadian Canon Law Society, pod red. F. Morrisey,
London 1999, s. 663.
33
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Doczesne
dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, t. 4, Olsztyn 1990, s. 90.
34
Por. J. K r u k o w s k i, Sankcje w Kościele. Cześć ogólna, w: Komentarz do
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. 4, Lublin 1987, s. 164-165.
31
32
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z wiernymi jest konsekwencją grzechu, ale ocalona zostaje oczywiście
podstawowa przynależność chrześcijańska do Kościoła zbudowana na
chrzcie35. Tak więc delikwent nie jest kompletnie wyłączony z Ludu
Bożego. Pozbawiony jest natomiast korzystania z niektórych dóbr duchowych lub złączonych z duchowymi.
Nowy Kodeks nie podaje definicji omawianej kary, ale wylicza taksatywnie skutki ekskomuniki z rozróżnieniem ich w zależności od tego,
czy ekskomunika jest latae sententiae przed wyrokiem lub dekretem
deklaratoryjnym, czy też jest ferendae sententiae albo latae sententiae
po wyroku lub dekrecie deklaratoryjnym.
Gdy chodzi o problem przyjmowania błogosławieństw to prawodawca postanawia, że w przypadku ekskomuniki nie stwierdzonej
kanonicznie36 przestępca może przyjmować sakramentalia, a więc
i błogosławieństwa (por. kan. 1331 § 1 nr 2)37. Również po wyroku lub
dekrecie stwierdzającym lub wymierzającym karę ekskomunikowanemu nie zabrania się przyjmować sakramentaliów (zob. kan. 1331 § 2).
Także interdykt (będący jakby częściową ekskomuniką), choć zabrania przyjmować sakramenty, to nie zakazuje przyjmować sakramentaliów (por. kan. 1332 i kan. 1331 § 1 nr 2)38. Należy dodać, że suspensa
ze swojej natury nie zabrania przyjmowania sakramentów i sakramentaliów39. Trzeba jednak zauważyć, że zakaz przyjmowania sakramentaliów wszystkich lub określonych może stanowić karę ekspiacyjną.
Prawo wiernego do otrzymania błogosławieństw jest potwierdzone w dyspozycji kan. 1335: „Jeżeli cenzura zabrania sprawowania
sakramentów lub sakramentaliów (…) zakaz zostaje zawieszony, ilekroć jest to konieczne do udzielenia posługi wiernym znajdującym się
w niebezpieczeństwie śmierci; jeśli cenzura wiążąca mocą samego
prawa nie została deklarowana, zakaz ulega ponadto zawieszeniu, ile35
Komentarz do kan. 1311-1399, w: Codice di Diritto Canonico commentato. Testo
ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti interpretazioni autentiche. Legislazione
complementare della Conferenza Episcopale Italiana. Commento, pod red. Redazione
di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001, s. 1055.
36
Ekskomunika nie stwierdzona (non declarata) to ekskomunika latae sententiae,
której zaciągnięcie nie zostało stwierdzone wyrokiem sadowym lub pozasądowym dekretem kompetentnej władzy. Jej skutki są łagodniejsze od skutków ekskomuniki wymierzonej lub stwierdzonej kanonicznie, o których jest mowa w kan. 1331 § 2.
37
Zob. A. G r a t h, Komentarz do kan. 204-367, dz. cyt., s. 663.
38
Por. J. K r u k o w s k i, Sankcje w Kościele. Cześć ogólna, dz. cyt, s. 169.
39
Por. tamże, s. 170.
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kroć wierny prosi o sakrament lub sakramentalia (…); wolno zaś o to
prosić z jakiejkolwiek słusznej przyczyny”40.
Odnośnie drugiej części tego kanonu („zakaz sprawowania sakramentów lub sakramentaliów ulega ponadto zawieszeniu, ilekroć wierny prosi o sakrament lub sakramentalia (…); wolno zaś o to prosić
z jakiejkolwiek słusznej przyczyny”), Papieska Rada ds. Interpretacji
Tekstów Prawnych wydała deklarację, w której czytamy: „Wobec faktu, że w niektórych krajach grupy wiernych, powołując się na drugą
część przepisu kan. 1335 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwróciły
się z prośbą o odprawienie Mszy św. do kapłanów, którzy usiłowali
zawrzeć małżeństwo, do Papieskiej Rady skierowano zapytanie, czy
wolno wiernemu lub grupie wiernych prosić dla słusznej przyczyny
o sprawowanie sakramentów lub sakramentaliów duchownego, który
usiłował zawrzeć małżeństwo i tym samym podlega suspensie wiążącej
mocą samego prawa (por. kan. 1394, § 1 KPK), która jednak nie została deklarowana. Papieska Rada po starannym i wnikliwym rozważeniu
tej sprawy oświadcza, że takie działanie jest ze wszechmiar nieuprawnione. (…) Prawo wiernych do dóbr duchowych Kościoła (por. kan.
213 KPK i kan. 16 KKKW) nie może być pojmowane w sposób, który
usprawiedliwiałby takie żądania, ponieważ te prawa powinny być wykonywane w granicach i w poszanowaniu norm kanonicznych”41.
Przywołany przepis kan. 1335 łagodzi surowe skutki cenzury (ekskomuniki – zob. kan. 1331 § 1 nr 2; interdyktu – zob. kan. 1332 i ewentualnie suspensy – zob. kan. 1333 § 1 nr 142) na korzyść wiernego
Por. kan. 1338 § 3 łącznie z kan. 1336 § 1 nr 3.
Pontificium
Consilium
de
Legum
Te x t i b u s
I n t e r p r e t a n d i s, Declaratio De recta interpretatione can. 1335, secundae partis, C.I.C (15 maja 1997 r.), Acta Apostolicae Sedis 90 (1998) 63-64, tekst polski:
Kielecki Przegląd Diecezjalny 73 (1997) nr 4, s. 320-321; także „Co tyczy się duchownych, którzy zostali wydaleni ze stanu duchownego zgodnie z kan. 290 KPK i kan.
394 KKKW i zawarli związek małżeński w następstwie dyspensy od celibatu udzielonej przez Ojca Świętego lub go nie zawarli, to – jak powszechnie wiadomo – obowiązuje ich zakaz wykonywania władzy święceń (por. kan. 292 KPK i kan. 395 KKKW).
Dlatego żaden wierny nie ma prawa prosić ich o udzielenie sakramentu, choć pozostaje zawsze w mocy wyjątek dotyczący udzielenia sakramentu pokuty w niebezpieczeństwie śmierci” (tamże). Należy dodać, że wierni mogą wymienionych duchownych
prosić tylko o sakrament pokuty w niebezpieczeństwie śmierci (por. kan. 976 KPK
i kan. 725 KKKW).
42
Zob. M. M o s c o n i, Komentarz do kan. 1311-1399, w: Codice di Diritto
Canonico commentato, dz. cyt, s. 1057-1058.
40
41
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znajdującego się w sytuacji szczególnej. Złagodzenie to jest uzależnione od rodzaju cenzury.
Jeśli cenzura została wymierzona lub cenzura latae sententiae została stwierdzona kanonicznie, zakaz sprawowania sakramentów lub
sakramentaliów jest zawieszony w odniesieniu do wiernych znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
Jeśli cenzura latae sententiae nie jest stwierdzona kanonicznie, zakaz sprawowania sakramentów i sakramentaliów ulega zawieszeniu
w odniesieniu nie tylko do wiernych znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci, lecz także do tych, którzy na podstawie słusznej
przyczyny proszą o sakramenty lub sakramentalia43. Jednak duchowny,
który usiłował zawrzeć małżeństwo i tym samym podlega suspensie
wiążącej mocą samego prawa (por. kan. 1394, § 1 KPK), która nie została deklarowana, nie ma prawa udzielać sakramentaliów tym, którzy
proszą, jak również wierni nie są uprawnieni prosić wspomnianego
duchownego o sakramentalia.
Wypada zauważyć, iż zawieszenie zakazów wynikających z cenzur
i z zastosowania się do zakazów z kan. 1336 § 1 nr 344 sprawia, że
duchowny (z wyjątkiem tego, który usiłował zawrzeć małżeństwo lub
został wydalony ze stanu duchownego), mimo pozostawania w cenzurze, lub mający karę ekspiacyjną w formie zakazu ważnie i godziwie
udziela sakramentów i sakramentaliów. Jest to przejawem nie tylko
humanitaryzmu prawa, lecz także obawy Kościoła, aby wierni przez
czyjeś przestępstwo nie byli pozbawieni koniecznych łask i potrzebnych posług duchowych45.
Chociaż pod rządami aktualnego Kodeksu cenzury (ekskomunika
i interdykt) nie zabraniają przyjmowania sakramentaliów, to jak wyżej nadmieniono zakaz przyjmowania sakramentaliów – wszystkich
lub niektórych – może stanowić karę ekspiacyjną. Jednak „Jeśli kara
43

karę.

Nawet jeżeli wierny byłby świadomy, że szafarz sakramentaliów zaciągnął

44
„Kary ekspiacyjne, które mogą obowiązywać przestępcę albo na stałe, albo na
czas określony lub nieokreślony, oprócz innych, ustanowionych ewentualnie ustawą,
są następujące: zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania
z tego w określonym miejscu lub poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy
nigdy nie powodują nieważności” (chodzi o pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego).
45
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Dobra
doczesne, dz. cyt, s. 96.
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zabrania przyjmowania sakramentów lub sakramentaliów, zakaz ulega zawieszeniu, jak długo winny znajduje się w niebezpieczeństwie
śmierci” (kan. 1352 § 1)46. Trzeba zauważyć, że w niebezpieczeństwie
śmierci zakaz ulega tylko zawieszeniu. Odżyje on, jeśli niebezpieczeństwo śmierci oddali się (np. na skutek wyzdrowienia). Kościół
bowiem nie chce nikogo, kto jest narażony na utratę życia, pozbawić możliwości dostępu do dóbr duchowych i źródeł łask oraz swego
wstawiennictwa47.
Nie są pozbawieni prawa do przyjmowania błogosławieństw, także
ci, którzy sprzeniewierzyli się teologii Kościoła odnośnie Eucharystii
i nie mogą wskutek tego przyjmować Komunii św.48. B. Lean przykładowo wylicza kategorie takich osób: uwikłani w nieregularne związki
małżeńskie, notorycznie, ciężko naruszający sprawiedliwość publiczną lub prywatną, jawnie naruszający piąte przykazanie49. Można dodać, jeszcze dwie inne grupy publicznych grzeszników, uporczywie
trwających w jawnym grzechu ciężkim: świadomie i dobrowolnie wyznający komunizm oraz członkowie stowarzyszeń masońskich50.
Gdy idzie o uwikłanych w nieregularne związki małżeńskie to trzeba powiedzieć, że są to następujące osoby: rozwiedzeni i ponownie
złączeni nowym związkiem, małżeństwa na próbę, tzw. wolne związki bez żadnej uznanej publicznej więzi instytucjonalnej, tak cywilnej, jak religijnej, katolicy złączeni tylko kontraktem cywilnym51. Jan
Paweł II przypomina, że wymienionych osób nie można dopuszczać
do Komunii św.52
Por. M. P o m p e d d a, Commento al Codice, dz. cyt, s. 690.
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Dobra
doczesne, dz. cyt, s. 108; M. M o s c o n i, Komentarz do kan. 1311-1399, w: Codice
di Diritto Canonico commentato, dz. cyt, s. 1071.
48
W tej kwestii miarodajny jest kan. 915 KPK z 1983 r. „Do Komunii świętej nie
należy dopuszczać (…) również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.
49
Komentarz do kan. 1166-1204, dz. cyt., s. 663.
50
Zob. szerzej: M. P a s t u s z k o, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu
Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 153-155.
51
Por. J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (nr 80-82;
84), (22 listopada 1981), AAS 74 (1982), s. 81-191, tekst polski: Adhortacja apostolska
Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Częstochowa
1988 (odtąd: FC).
52
Por. tamże, nr 82, 84.
46
47
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Należy podkreślić, że przedstawione wyżej kategorie osób, których
nie można dopuszczać do Komunii św. należy traktować jako przykłady. Norma bowiem jest taka, że wszyscy publiczni grzesznicy, którzy trwają w grzechu ciężkim, nie mogą być dopuszczani do Komunii
św.53. Osoby te jednak nie są pozbawione możliwości otrzymania
błogosławieństw, jeśli nie ma zakazu Kościoła (por. kan. 1170)54.
Jednakże szafarze benedykcji przy udzielaniu wymienionym kategoriom wiernych błogosławieństw muszą kierować się ostrożnością
i duszpasterską roztropnością, co zagwarantuje, że skandal i zdziwienie zostaną uniknięte. Szczególną roztropność trzeba zachować
w udzielaniu błogosławieństw rozwiedzionym, którzy zawarli nowy
związek. Jan Paweł II przypomina: „Podobnie szacunek należny sakramentowi małżeństwa, samym małżonkom i ich krewnym, a także
wspólnocie wiernych, zabrania każdemu duszpasterzowi, z jakiegokolwiek motywu lub dla jakiejkolwiek racji, także duszpasterskiej, dokonania na rzecz rozwiedzionych, zawierających nowe małżeństwo,
jakiegokolwiek aktu kościelnego czy jakiejś ceremonii. Sprawiałoby
to bowiem wrażenie obrzędu nowego, ważnego sakramentalnie ślubu
i w konsekwencji mogłoby wprowadzać w błąd co do nierozerwalności
ważnie zawartego małżeństwa”55. Żaden przeto duszpasterz nie może
rozwiedzionym, w czasie zawierania nowego małżeństwa (cywilnego)
udzielić jakichkolwiek błogosławieństw. Przy udzielaniu benedykcji
rozwiedzionym, którzy trwają już w ponownym, niesakramentalnym
związku małżeńskim, również należy zachować daleko idącą roztropność i ostrożność, aby uniknąć wywołania zdziwienia, jakoby Kościół
w jakiś sposób akceptował takie związki.
Por. M. P a s t u s z k o, Najświętsza Eucharystia, dz. cyt., s. 155.
Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1651 przypomina: „W stosunku do
chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspólnota powinni okazywać
dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą
i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone:
Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej; do
pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę”.
55
FC nr 84.
53
54
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Zakończenie
Regulacja prawna kwestii podmiotu błogosławieństw zainspirowana przez Sobór Watykański II i kanonicznie sprecyzowana w obowiązującym KPK stanowi jeden z przejawów troski Kościoła o człowieka
będącego w drodze do celu ostatecznego – nieba. Benedykcje jako
sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów
wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. Stąd
Kościół nieustannie zabiega o to, by sprawowanie błogosławieństw
przyczyniało się do chwały i uwielbienia Boga oraz do duchowego
wzrostu Ludu Bożego. Pragnie przez to umożliwić przyjmującym dostęp do źródeł łask oraz swojego wstawiennictwa.
Wyeksplikowane w niniejszym przedłożeniu obowiązujące prawo
winno pełnić rolę „ius salutis” nie tylko dla katolików, katechumenów,
podlegającym sankcjom kościelnym oraz innym pozostającym w konflikcie z prawem kanonicznym, ale nawet nieochrzczonych.
Das Subjekt der Segen. Der Versuch der Auslegung verpflichtender Vorschriften
Der Artikel „Das Subjekt der Segen“ ist Versuch der Auslegung verpflichtender
Vorschriften über diesen Gegenstand.
Man zeigte verschiedene Kategorien der Personen, die das Anrecht oder die
Möglichkeit des Empfangers der Segen haben: die Katholiken, die Katechumene, die
Nichtkatholiken und unterliegend die Kirchensanktionen und die im Konflikt mit dem
kanonischen Recht bleiben.
Die Kirche begehrt den erwähnten Personen die Annahme der Segnungen und
denselben Zugang zu den Quellen den Gnaden und ihrer Verwendung zu ermöglichen.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Wiesław Kiwior, Jan Krajczyński, Henryk Stawniak
EWangEliczna rada poSłuSzEńStWa
W życiu KonSEKroWanym zaKonnym
a Wolność oSoby
Zbiór referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej
na temat ewangelicznej rady posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym
a wolnością osoby.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 1-2

KS. TOMASZ JAKUBIAK

PROCEDURY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM
STAŁEGO DIAKONATU W DIECEZJACH POLSKICH
Treść: Wstęp. – 1. Podstawowe dokumenty dotyczące formacji diakonów stałych
w Polsce. – 2. Powołanie diakonatu stałego w diecezji oraz utworzenie struktur formacyjnych. – 3. Etapy formacji aspiranta do stałego diakonatu. – 4. Kilka uwag końcowych.

Wstęp
Diakonat przyjmowany na stałe – bez zamiaru późniejszego przyjęcia święceń w stopniu prezbiteratu – znany był od początku istnienia
Kościoła. Przełomowym dla diakonatu okazał się szósty wiek. Wtedy
to w Kościele Zachodnim z rozmaitych przyczyn zaczął on tracić na
znaczeniu. Sobór Trydencki dostrzegając liczne braki i zaniedbania
w tym zakresie, zlecił biskupom, aby w powierzonych ich pieczy diecezjach, na nowo z troską i pobożnością odkryli znaczenie tego stopnia
święceń1. Jak zauważa R. Selejdaka, święcenia w stopniu diakonatu
stały się jedynie etapem formacyjnym i „stopniem przejściowym” do
kapłaństwa, a posługi z nim związane sprowadzały się do spełniania
drugorzędnych funkcji liturgicznych2. Obserwując kościół lokalny
w Polsce można z całym przekonaniem powiedzieć, że tak jest do dzisiaj. Do zmiany w spojrzeniu na instytucję stałego diakonatu próbował przyczynić się Sobór Watykański II. Jak czytamy w Konstytucji
Lumen gentium za zgodą Biskupa Rzymu będzie można go udzielać
dojrzałym mężczyznom żyjącym w stanie małżeńskim oraz młodzieńcom, dla których powinien pozostać w mocy obowiązek celibatu3. Na
szczegółowe przepisy nie trzeba było długo czekać. Od powzięcia de1
Por. S o b ó r T r y d e n c k i, Sesja 22, Posługa diakona, 06.07.1563, w:
A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, Kraków 2005, s. 675.
2
Cyt. R. S e l e j d a k a, Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II
i Stolicy Apostolskiej, Częstochowa 2004, s. 9.
3
Por. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium 29, 21.11.1964, Sobór
Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, s. 135-136.
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cyzji przez ostatni Sobór o wskrzeszeniu instytucji stałego diakonatu
w Kościele Rzymskokatolickim do wprowadzenia jej w życie w Polsce,
w niezwykle skromnym wymiarze, upłynęło prawie pół wieku.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikowi
zadań stojących przed biskupami diecezji polskich, chcących w kościołach powierzonych ich pieczy wprowadzić instytucję stałego diakonatu. Sama decyzja pasterza diecezji o udzieleniu święceń diakonatu
żonatym mężczyznom, czy też celibatariuszom na stałe prowadzących
działalność zawodową, stanowi jedynie fundament dla dalszych czynności prawnych. Autor analizując zakres obowiązywania podstawowych dokumentów, regulujących kwestie związane pośrednio bądź
bezpośrednio z pierwszym stopniem święceń, zwraca uwagę na ważniejsze akty prawne, które musi wydać biskup diecezjalny w związku
z wprowadzeniem w swojej diecezji stałego diakonatu. W przedostatniej części niniejszego tekstu przedstawione zostały także podstawowe
etapy formacji aspirantów do stałego diakonatu. Artykuł nie uwzględnia aspektów teologicznych. Ma on jedynie pomóc odpowiedzialnym
za formację kandydatów do stałego diakonatu właściwie przygotować
dokumentację prawną całego procesu formacyjnego. W końcowej części artykułu zasygnalizowane zostały ważniejsze problemy związane
z prezentowanym zagadnieniem, które powinny zostać uregulowane
w ustawodawstwie partykularnym.
1. Podstawowe dokumenty dotyczące formacji diakonów stałych
w Polsce
Półtora roku od podpisania Konstytucji Lumen Gentium pap. Paweł
VI wydał motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, w którym ustalił
normy ogólne dla przywróconego w Kościele stałego diakonatu4. Jak
zaznaczył we wspomnianym dokumencie Ojciec św., powodem, dla
którego zdecydował się przywrócić stały diakonat, jako właściwy i stały stopień hierarchiczny, było zapewnienie w wielu regionach możliwości wypełniania obowiązków nader istotnych dla życia Kościoła.
Nieco później, dnia 16 lipca 1967 roku Kongregacja ds. Wychowania
Katolickiego w liście okólnym Come è a conoscenza odwołującym
się do motu proprio Sacrum diaconatus ordinem podała wskazania dla
4
Por. P a u l u s VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, 18.06.1967, AAS
59(1967), s. 697-704 (dalej, jako SDO).
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Konferencji Biskupów, jak powinno wyglądać wprowadzanie stałego
diakonatu a zwłaszcza formacja kandydatów do święceń. Dokument
ten nie posiadał jednak rangi ustawy specjalnej5.
Kolejnymi dokumentami wydawanymi przez papieży odnoszącymi się pośrednio lub bezpośrednio do diakonów stałych były: konstytucja apostolska Pontificalis Romani zatwierdzająca nowe obrzędy
w święceniu diakona, prezbitera i biskupa;6 motu proprio Ad pascendum promulgujące przepisy dotyczące diakonatu, a w szczególności
określające warunki, które należy spełnić przed przyjęciem święceń;7
oraz motu proprio Ministeria quaedam zmieniające dotychczasową
dyscyplinę kościelną dotyczącą tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele łacińskim8. Wszystkie te dokumenty zostały promulgowane przez pap. Pawła VI.
Wraz z promulgacją norm zawartych w Kodeksie Jana Pawła II
część wcześniej wymienionych dokumentów papieskich przestało
obowiązywać. Zgodnie kan. 6 wspomnianego Kodeksu od pierwszego
dnia Adwentu roku 1983, zostały zniesione powszechne ustawy dyscyplinarne, dotyczące spraw w całości regulowanych nowym Kodeksem.
Jak zauważa R. Sobański w całości ex integro uregulowano materię zawartą w motu proprio Ad pascendum, co oznacza, że wspomniany dokument już nie obowiązuje, a co do przedmiotu w nim regulowanego,
należy kierować się tylko normami zawartymi w kanonach Kodeksu
Jana Pawła II9. Zdaniem J. Otaduy bardziej kłopotliwe jest określenie
zakresu obowiązywania motu proprio Ministeria quaedam. Przyczyną
trudności jest częściowe uporządkowanie w Kodeksie z 1983 roku materii stanowiącej przedmiot norm zawartych we wspomnianym dokumencie Pawła VI. Ponieważ normy zawarte w motu proprio są bardzo
5
Por. C o n g r e g a z i o n e p e r l’E d u c a z i o n e C a t t o l i c a, Lettera
circolare ai Rev.mi Rappresentanti Pontifici Come è a conoscenza sulla formazione dei
candidati al diaconato permanente, Prot. N. 137/69, 16.07.1969, EV 3 (1968-1970),
s. 834-837.
6
Por. P a u l u s VI, Constitutio Apostolica Pontificalis Romani, 18.06.1968, AAS
60(1968), s. 369-373.
7
Por. P a u l u s VI, Motu proprio Ad pascendum, 15.08.1972, AAS 64(1972),
s. 534-540.
8
Por. P a u l u s VI, Motu proprio Ministeria quaedam, 15.08.1972, AAS 64(1972),
s. 529-534.
9
Por. R. S o b a ń s k i, Normy ogólne, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz
do Kodeksu prawa kanonicznego, t. I, Poznań 2003, s. 53-54.
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podobne do tych z Kodeksu, zdaniem Otaduy’a należy domniemywać,
że są one abrogowane (uchylone całkowicie)10. Do nieco innego wniosku można dojść jednak po przeczytaniu komentarza J.M. Huels’a do
kan. 20 KPK 1983 stwierdzającego, że późniejsza ustawa uchyla wcześniejszą lub ją zmienia, jeśli wyraźnie to postanawia albo jest wprost
przeciwna, albo porządkuje w całości przedmiot dawnej ustawy. Idąc
za tokiem rozumowania przywołanego autora, w przypadku motu proprio Ministeria quaedam mamy do czynienia z derogacją (zmianą częściową ustawy)11. W tej sytuacji pomocny okazuje się także przepis
zawarty w kan. 21 Kodeksu Jana Pawła II. Zgodnie z dyspozycją w
nim zawartą, w wątpliwości domniemuje się, że ustawa poprzednia nie
została odwołana. Zdaniem ustawodawcy w takiej sytuacji należy normy późniejsze odnieść do poprzednich i w miarę możliwości z nimi
uzgodnić.
Ostatnimi niezwykle ważnymi dokumentami wydanymi przez Stolicę
Apostolską, dotyczącymi stałego diakonatu, są Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium Kongregacji ds. Wychowania
Katolickiego12 oraz Directorium pro ministerio et vita diaconorum
permanentium Kongregacji ds. Duchowieństwa13. Podczas gdy RFIDP
ma za zadanie ukierunkowanie i zharmonizowanie programów formacyjnych, opracowanych przez Konferencje Biskupów i poszczególne
diecezje14, Directorium ... w części określającej wykonanie powszechnych norm Kościoła należy traktować, jako ogólny dekret wykonawczy15 (Por. KPK 1983, kan. 31). Warto w tym miejscu nadmienić, że
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego w Ratio fundamentalis in10
Por. J. O t a d u y, General Norms, w: Exegetical Commentary on the Code of
Canon Law, vol. I, Montreal – Chicago 2004, s. 251-252.
11
Por. J. M. H u e l s, General Norms, w: J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New
Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 20.
12
Por. C o n g r e g a t i o d e I n s t i t u t i o n e C a t h o l i c a, Ratio
fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, 22.02.1998, AAS 91(1998),
s. 843-879 (dalej, jako RFIDP).
13
Por. C o n g r e g a t i o p r o C l e r i s, Directorium pro ministerio et vita
diaconorum permanentium, 22.02.1998, AAS 91(1998), s. 879-926, (dalej, jako
Directorium).
14
Por. RFIDP 2.
15
Por. C o n g r e g a t i o d e I n s t i t u t i o n e C a t h o l i c a , C o n 
g r e g a t i o p r o C l e r i s, De diaconatu permanenti. Declaratio Coniuncta,
AAS 91(1998), s. 835-842.
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stitutionis diaconorum permanentium na nowo przedstawiła w sposób
bardziej wyczerpujący materię zaprezentowaną we wcześnieszym wydanym przez siebie liście okólnym Come è a conoscenza z 1967 roku.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że
aktualnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego dotyczących stałych diakonów należy szukać w: motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, konstytucji apostolskiej Pontificalis Romani, motu
proprio Ministeria quaedam16, Kodeksie Jana Pawła II, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego17, Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium Kongregacji ds. Duchowieństwa18.
Oprócz ustawodawstwa powszechnego interesujący nas przedmiot
został uregulowany w Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 2003
roku. Wydanie tego dokumentu było poprzedzone powzięciem decyzji o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego przez biskupów obecnych na 313 zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu dnia
20 czerwca 2001 roku. Decyzja ta zgodnie z normą zawartą w Kon
stytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium n. 26, powtórzoną
przez papieża Pawła VI w motu proprio Sacrum diaconatus ordinem,
dała zielone światło dla diakonatu stałego w Polsce. Zgodnie z przytoczonymi dokumentami, uchwała Konferencji Episkopatu Polski
16
W przypadku motu proprio Ministeria quaedam ogłoszonym przez pap. Pawła
VI dnia 15.08.1972 roku obowiązują tylko te normy w nim zawarte, które nie zostały
derogowane wraz z promulgacją KPK z 1983 roku.
17
RFIDP zawiera wskazania i dyrektywy, które należy uwzględnić przy tworzeniu
Ratio narodowego. Chociaż nie wydaje się być ono nawet ogólnym dekretem wykonawczym, interesującym może być fakt, że Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego
w dekrecie zatwierdzającym Ratio formationis diakonów stałych w Polsce powołuje się na normy zawarte w RFIDP, jako na obowiązujące prawo. Wspomniane Ratio
wydane przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego stało się jednak w pewnej
ściśle określonej części prawem partykularnym obowiązującym w Polsce, ponieważ
Konferencja Episkopatu Polski promulgując Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce włączyła do tego dokumentu pewne dyrektywy zawarte w dokumencie opracowanym przez Kongregację – por. K o n f e r e n c j a
E p i s k o p a t u P o l s k i, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów
stałych w Polsce, 21-22.10.2003, n. 53. (dalej, jako Wytyczne)
18
Wszystkie wymienione dokumenty, z wyjątkiem dwóch ostatnich, są ustawami kościelnymi.
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musiała zostać zatwierdzona przez samego papieża19. Niestety o takim zatwierdzeniu nie wspominają żadne dokumenty Konferencji
Episkopatu Polski. Można jedynie przypuszczać, że skoro Wytyczne
dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce zostały
zatwierdzone przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego niecałe trzy lata później, to owa decyzja Konferencji Episkopatu Polski
w między czasie była również zatwierdzona przez papieża.
Mówiąc o Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce należy zadać sobie pytanie, jaką wartość prawną
posiada ten dokument. Jak zauważa W. Góralski, promulgowany przez
Jana Pawła II Kodeks określił strukturę oraz kompetencje Konferencji
Biskupów. Wśród tych ostatnich zasadnicze miejsce zajmują uprawnienia o charakterze ustawodawczym, o czym ogólnie wspomina kan.
455. Konkretne sprawy, które najwyższy prawodawca pozostawił
Konferencji Episkopatu do uregulowania, są wymienione w różnych
miejscach obecnie obowiązującego Kodeksu20. Do nich należy między
innymi ustalenie trzyletniego programu formacji dla kandydatów do
diakonatu stałego21.
Wydane przez konferencje akta miały uzyskać aprobatę (Por. Kpk
1983, kan. 456). Tak też się stało z Wytycznymi dotyczącymi formacji,
życia i posługi diakonów stałych w Polsce, które zostały zatwierdzone
na okres sześciu lat przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego
dn. 22 stycznia 2004 roku22. Zgodnie ze wspomnianym dekretem,
19
Podczas, gdy we wstępie do SDO pap. Paweł VI mówi o potrzebie zatwierdzenia decyzji konferencji biskupów przez samego papieża, kilka zdań później w p. I.3 jest
mowa o zatwierdzeniu decyzji przez Stolicę Apostolską. Zgodnie z kan. 361 Kpk 1983,
przez Stolicę Apostolską należy rozumieć w tym miejscu tylko Biskupa Rzymskiego.
20
Por. W. G ó r a l s k i, Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według
Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., PK 32(1989), nr 1-2, s. 46.
21
Por. KPK 1983, kan. 236; A. C a s a r o l i, Ai presidenti delle Conferenze
Episcopali, Communicationes 15(1983), nr 2, s. 135-139.
22
Por. K o n g r e g a c j a ds. W y c h o w a n i a
K a t o l i c k i e g o,
Dekret zatwierdzający Ratio formationis diakonów stałych w Polsce, nr 125/2004/3,
22.01.2004, Anamnesis 38. Warto w tym miejscu nadmienić, że Wytyczne do dnia
22 stycznia 2010 r. powinny ponownie uzyskać aprobatę Kongregacji ds. Wychowania
Katolickiego. Jej brak przyczyni się do zmiany stanu prawnego dotyczącego omawianego zagadnienia i opisanych poniżej procedur. W przypadku ponownego uzyskania
aprobaty, ewentualne zmiany w treści Wytycznych, mogą, lecz nie muszą, przyczynić
się do zmiany stanu prawnego dotyczącego omawianego zagadnienia i opisanych poniżej procedur.
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Wytyczne mają być ściśnie przestrzegane przez tych, których przepisy te dotyczą, z obowiązkiem zachowywania pozostałych przepisów
prawa23, jeśli nic innego w najmniejszym stopniu nie stanowi przeszkody. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zdaniem Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego normy zawarte w Ratio narodowym zgadzają się w pełni z nauką Soboru Watykańskiego II i obecnym prawem
kanonicznym24. Wobec tego, obok wcześniej wymienionych już ustaw
prawa powszechnego regulującego pośrednio bądź bezpośrednio kwestię diakonatu stałego Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi
diakonów stałych w Polsce stanowią kolejne ważne źródło prawa normującego interesujący nas przedmiot25.
W tym miejscu nie sposób wspomnieć o Liście okólnym do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do
święceń. Scrutiniach odnoszących się do zdatności kandydatów do
święceń z dn. 10 listopada 1997 r. sporządzonym przez Kongregację
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pozwalającym odpowiedzialnym za formację dobrze przygotować proces informacyjny dotyczący zdatności aspirantów do kandydatury, posług oraz święceń26.
Jak stwierdził J. Medina Estévez, wspomniany dokument z założenia ma pomóc w zabezpieczeniu dobra Kościoła, jakim są święcenia i nie zawiera prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu, z wyjątkiem
tego, co można znaleźć w prawie powszechnym bądź partykularnym27.
W przypadku osób przygotowujących się do diakonatu stałego
Mówiąc o „innych przepisach” należy mieć na myśli ustawy kościelne.
Por. K o n g r e g a c j a ds. W y c h o w a n i a K a t o l i c k i e g o, Dekret
zatwierdzający Ratio formationis diakonów stałych w Polsce, dz. cyt.
25
Mimo, że zdaniem Kongregacji ds. Wychowania normy zawarte w Wytycznych
zgadzają się z pozostałymi normami prawa kanonicznego, należy zwrócić uwagę, że
pomiędzy prawem partykularnym a powszechnym istnieją pewne różnice. Przykładem
mogą być normy wymagające złożenia przed święceniami wyznania wiary, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania.
26
Por. K o n g r e g a c j ę ds. K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń. Scrutinia odnoszące się do zdatności kandydatów do święceń, Prot.
n. 589/97, 10.11.1997, tłumaczenie Sekretariatu Konferencji Episkopat Polski, w:
Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Opublikowano również w: Notitiae
33(1997), s. 507-518.
27
Por. Tamże, II.9.
23
24
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w Polsce, przeważająca część przepisów zawartych w załącznikach
wspomnianego listu okólnego, została włączona do ustawodawstwa
partykularnego Konferencji Episkopatu Polski i tym samym stała się
źródłem prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu (Por. Wytyczne, p. 6774). Do takiego wniosku można dojść analizując przypis 9 do punktu
67 Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski brzmiący: Cała pisemna dokumentacja odnosząca się do scrutinium musi zostać zachowana
w aktach osobowych kandydata.... Zdanie to zostało zakończone odniesieniem się Konferencji do wspomnianego wcześniej pisma okólnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
10 listopada 1997 roku. Takie przywołanie wspomnianego listu okólnego sugeruje, że cała treść wspomnianego dokumentu stanowi w diecezjach należących do Konferencji Episkopatu Polski obowiązujące
źródło prawa. A zatem wszystkie jego załączniki, składające się na integralną część listu Kongregacji z dnia 10 listopada 1997 r. zawierają
normy obowiązujące w Polsce. Należy przy tym podkreślić, że tylko
III załącznik (z wyjątkiem p. 10) tego dokumentu nie zawiera zaleceń
wiążących biskupów diecezjalnych (Por. Wytyczne, p. 72).
Podobny wniosek, co do obowiązywania załączników przytoczonego listu okólnego można wysunąć z lektury dalszej części wspomnianego już przypisu 9 Wytycznych, zawierającego stwierdzenie, że:
w aktach osobowych każdego kandydata winny być zgromadzone dokumenty wymagane przez prawo kanoniczne, które zostały określone
w załączniku I Listu okólnego Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys
cypliny Sakramentów. Po zapoznaniu się z załącznikiem I odnajdujemy
w jego punkcie 13 normę stanowiącą, że dokumentację dotyczącego
każdego kandydata do święceń powinna stanowić między innymi dokumentacja każdego scrutinium, którą reguluje z kolei załącznik II. Ten
natomiast w punkcie 2 zawiera przepis, że opinia dyrektora formacji
winna odpowiadać głównym wytycznym przedstawionym w załączniku V28. Mimo, że załącznik IV listu okólnego Kongregacji nie został
wprost przywołany przez KEP trzeba stwierdzić, że i on w zasadniczej
części zawiera obowiązujące prawo, ponieważ opisuje w p. 1 akty specjalne, jakie powinny zostać spełnione zgodnie z prawem powszech28
Do wskazań zawartych w Załączniku V Listu okólnego Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 10.11.1997 r. Konferencja Episkopatu Polski
odwołuje się także w Wytycznych, p. 69-70, kiedy opisuje wymagane dokumenty przed
udzieleniem posług lektoratu i akolitatu oraz święceniami diakonatu.
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nym przed święceniami diakonatu29. Reasumując można stwierdzić,
że wolą ustawodawcy było nadanie mocy obowiązującej wskazaniom zawartym w inkorporowanym do Wytycznych piśmie okólnym
a w szczególności, jak to wynika z kontekstu zacytowanego dokumentu załącznikom: I, II, IV, V.
2. Powołanie diakonatu stałego w diecezji oraz utworzenie
struktur formacyjnych
Po przedstawieniu ważniejszych dokumentów wydanych przez papieży, kongregacje oraz Konferencję Episkopatu Polski wraz z wyjaśnieniem zakresu ich obowiązywania, możemy zaprezentować
ważniejsze czynności podejmowane przez biskupów diecezjalnych od
wprowadzenia w diecezji diakonatu stałego aż do skierowania nowowyświęconego diakona do pracy duszpasterskiej.
Fundamentalną decyzją, którą musi na samym początku podjąć biskup diecezjalny jest decyzja o wprowadzeniu diakonatu stałego w powierzonej jego pieczy diecezji. (Można powiedzieć, że jest to pierwszy
krok związany z wprowadzeniem stałego diakonatu.) Decyzję musi
poprzedzić uwzględnienie konkretnych potrzeb i specyficznej sytuacji
diecezji, a także zasięgnięcie opinii rady kapłańskiej oraz jeśli istnieje
rady duszpasterskiej (Por. Wytyczne, p. 33). Zgodnie z kan. 127 KPK
z 1983 roku uzyskanie opinii obydwu rad jest wymagane do ważności
aktu. Należy zaznaczyć, że opinia nie musi być pozytywna30. Chociaż
dokumenty kościelne nie wspominają, w jakiej formie powinien zostać
wydany wspomniany dokument to jednak z pomocą przychodzą nam
normy ogólne Kodeksu Jana Pawła II. Zgodnie z kan. 37 oraz kan. 51
dekret powinien zostać wydany na piśmie, z podaniem przynajmniej
ogólnej motywacji prawnej oraz faktycznej.
Po wydaniu dekretu wprowadzającego diakonat stały w diecezji biskup diecezjalny powinien powołać zespół, którego zadaniem będzie
zredagowanie specjalnego regulaminu diecezjalnego, okresowo uaktualnianego. Dokument ten powinien zostać zredagowany w oparciu
29
Por. KPK 1983, kan. 277 §1, 833 n. 6, 1036; C o n g r e g a t i o p r o
D o c t r i n a F i d e i, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 01.07.1988, AAS 81(1989), s. 104-106.
30
Por. KPK 1983, kan 11; R. S o b a ń s k i, Ustawy Kościelne, w: J. Krukowski,
R. Sobański, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. I, Poznań 2003, s. 207212.
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o Ratio narodowe, przy uwzględnieniu aktualnych doświadczeń i specyfiki kościoła partykularnego. (Powołanie zespołu i przygotowanie
regulaminu, zawierającego szczegółowe przepisy dotyczące diakonów
stałych i ich formacji stanowi drugi krok). Regulamin powinien powstać niezależnie od tego, czy biskup korzysta z pomocy ośrodków
formacyjnych pozadiecezjalnych.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem (trzecim) jest przeprowadzenie
odpowiedniej katechezy w diecezji. Przeznaczona powinna być ona
zarówno dla świeckich, kapłanów oraz zakonników. Celem jej, jak podają Wytyczne Episkopatu Polski, jest ułatwienie pełnego zrozumienia
urzędu diakona. Brak wyjaśniającej katechezy może stać się przyczyną niezrozumienia instytucji diakonatu stałego, a w szczególności
pewnych wątpliwości wśród świeckich, co do dyscypliny Kościoła
dotyczącej celibatu, wywołanych udzieleniem święceń żonatym mężczyznom. Biskup diecezjalny powinien zaprezentować kapłanom
i osobom zakonnym zasady i warunki sprawowania posługi przez diakonów stałych z uwzględnieniem kwestii finansowych (Por. Wytyczne,
p. 34).
Zgodnie z Ratio narodowym dzieło formacji kandydatów do diakonatu stałego powinien prowadzić powołany przez biskupa diecezjalnego Ośrodek Formacji Diakonów Stałych. W realiach Polskich
nie ma potrzeby powoływania Ośrodków w każdej diecezji. Jak zauważa Konferencja Episkopatu Polski mogą w nim przygotowywać
się kandydaci do święceń powierzeni przez innych biskupów oraz
przełożonych zakonnych. Ośrodek odpowiada również za formację
stałą diakonów oraz ich rodzin31. Zgodnie z normą zawartą w p. 37
Wytycznych Episkopatu Polski szczególną odpowiedzialność za formację kandydatów do diakonatu stałego dokonującą się we wspomnianym
Ośrodku, mają: dyrektor32, opiekun lub opiekunowie33, kierownik du31
Mimo, że Ośrodek odpowiada za formację kandydatów do diakonatu oraz formację kandydatów już wyświęconych, odpowiedzialność za kandydatów do święceń
oraz diakonów wyświęconych nie powinna być powierzana jednej osobie. Dyrektora
Ośrodka mianuje biskup diecezjalny. Por. Wytyczne, p. 36, 38.
32
Przedstawia biskupowi po zapoznaniu się z opiniami innych formatorów, za wyjątkiem kierownika duchowego, oceny kandydatów na różnych etapach formacji od
kandydatury aż do diakonatu.
33
Współpracuje z dyrektorem formacji w opracowaniu działań wychowawczych
i w przygotowaniu całościowej oceny kandydatów. Wskazuje go dyrektor formacji,
zaś mianuje biskup diecezjalny. Por. RFIDP 22.
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chowny34, proboszcz (lub inna osoba reprezentująca urząd kościelny,
pod kierunkiem której kandydat będzie odbywał praktykę duszpasterską)35, profesorowie (Por. Wytyczne, p. 37-42). Szczególną strukturę
organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania i finansowania
oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób powinien określać statut (Cyt. Wytyczne, p. 42).
Podsumowując można powiedzieć, że czwartym krokiem związanym z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezji jest: powołanie
struktur formacyjnych (Ośrodka Formacji Diakonów Stałych), zatwierdzenie jego statutów, nominacja współpracowników, stworzenie
szczegółowego programu formacji36. Na marginesie warto zaznaczyć,
że krok ten powinien być dokonany dopiero po kroku pierwszym, który do ważności aktu potrzebuje zwołania „Rad”. W przypadku gdyby
biskup diecezjalny utworzył struktury formacyjne przed powołaniem
stałego diakonatu w diecezji, akt taki byłby nieważny. Inaczej mówiąc,
przypominałoby to sytuację, w której biskup mianuje dekretem jakiegoś księdza na urząd proboszcza parafii, która jeszcze nie została erygowaniem zgodnie z prawem. A skoro nie ma erygowanej parafii, to
nie ma w niej urzędu proboszcza do obsadzenia.

34
Proponuje go aspirant, a zatwierdza biskup diecezjalny. Podczas gdy dyrektorem
formacji oraz opiekunem może być kapłan bądź diakon, kierownikiem duchownym
może być tylko kapłan. Jeśli kierownik duchowny nie jest spowiednikiem, kandydat
powinien mieć innego spowiednika. Dokumenty nie wspominają nic o potrzebie zatwierdzenia spowiednika przez biskupa diecezjalnego, choć zgodnie z komentarzem
D. Cito do KPK 1983, kan. 240 należy domniemać, że spowiednicy zwyczajni i nadzwyczajni również powinni być wyznaczeni przez biskupa – por. D. C i t o, The
Formation of Clerics, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Vol.
II/1, Montreal – Chicago 2004, s. 240-241.
35
Wybiera go dyrektor formacji w uzgodnieniu z zespołem wychowawczym, przy
uwzględnieniu sytuacji życiowej kandydata. Zobowiązany jest do przeprowadzenia
wraz z kandydatem okresowej oceny jego pracy oraz informowania dyrektora formacji o przebiegu praktyki – por. Wytyczne, p. 41.
36
Zgodnie z RFIDP 51 oraz Wytycznymi, p. 51 program formacji diakonów stałych powinien zostać opracowany przez Konferencję Episkopatu. W związku z brakiem takiego programu opracowanego przez KEP, wydaje się konieczne stworzenie na
szczeblu diecezjalnym własnego szczegółowego programu formacji – por. RFIDP 53,
66-88; Wytyczne, p. 40-66.
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Formacja diakonów obejmuje cztery wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski37. Oprócz okresu propedeutycznego, program formacji powinien trwać minimum trzy lata. W wyjątkowych
i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość powierzenia
aspiranta na okres formacji kapłanowi odznaczającemu się świętością
życia, który zatroszczyłby się o niego, pouczył go i mógłby później zaświadczyć o roztropności i zdolności kandydata do święceń. W takiej
sytuacji wydaje się konieczne opracowanie szczegółowego programu formacji kandydata w oparciu o założenia generalne RFIDP oraz
Wytycznych KEP38.
3. Etapy formacji aspiranta do stałego diakonatu
Zgodnie z Wytycznymi, p. 64 decyzja wstąpienia na drogę formacji
do diakonatu stałego jest osobistą decyzją samego aspiranta. Może być
ona wspomagana przez wspólnotę eklezjalną, stowarzyszenia lub ruch,
do których on przynależy oraz może stanowić odpowiedź aspiranta
na wyraźną propozycję zgłoszoną przez jego wspólnotę parafialną.
Decyzja ta powinna być przedstawiona kompetentnemu przełożonemu39 przez proboszcza w formie pisemnej w imieniu wspólnoty, do
37
Zarys tych wymiarów został opisany w Wytyczne, p. 55-62. Niniejsze normy
zawarte w dokumencie Episkopatu Polski powinny zostać uwzględnione w Statucie
Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Oprócz nich przy redakcji Statutu należy wziąć
pod uwagę Wytyczne, p. 37-42.
38
W przypadku powierzenia aspiranta opiece doświadczonego kapłana należy
mimo wszystko w diecezji: powołać diakonat stały – krok 1, powołać zespół do zredagowania specjalnego regulaminu zawierającego szczegółowe przepisy dotyczące diakonów stałych i ich formacji – krok 2, powołać dyrektora Formacji Diakonów Stałych
oraz osobnym dekretem wychowawcę diakona stałego w oparciu o program szczegółowy, którym może być ten sam kapłan, co dyrektor formacji – krok 3.
39
Przez przełożonego w przypadku kandydatów do święceń diakonatu, mających
być inkardynowanymi do diecezji w zwykłych warunkach należy rozumieć biskupa
diecezjalnego. Poza tym zgodnie z KPK z 1983 r. kan. 368, 381§2, 1018, 1019, osobami które mogą dopuszczać do święceń i wystawiać dymisoria z uwzględnieniem
warunków w prawie przewidzianych, mogą być: prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski, prowikariusz apostolski oraz proprefekt
apostolski za zgodą rady o której w kan. 495 §2, administrator apostolski, ordynariusz wojskowy, prałat prałatury personalnej, administrator diecezji za zgodą kolegium
konsutorów, wikariusz generalny ze specjalnym zleceniem, kompetentny przełożony
instytutu lub stowarzyszenia. (W dalszej części pracy celowo będę używał terminu biskup diecezjalny, ponieważ koncentruje się na czynnościach związanych z wprowadzeniem diakonatu stałego oraz formacji kandydatów do diakonatu stałego w diecezji
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której przynależy aspirant40. Pismo proboszcza musi zawierać charakterystykę dotychczasowego zaangażowania pastoralnego kandydata
do święceń41, oraz zgodnie z sugestią zawartą w Ratio wydanym przez
Kongregację ds. Wychowania Katolickiego motywy, jakimi aspirant
się kieruje przy podejmowaniu tak ważnej decyzji (Por. RFIDP 40).
Do pisma proboszcza powinno zostać dołączone pisemne podanie
aspiranta, z przedstawieniem motywów, którymi się kieruje oraz jego
życiorys42.
Analizując normę zawartą w p. 67 Wytycznych KEP, która zawiera bezpośrednie odniesienie do przepisów zamieszczonych w załączniku nr I pisma okólnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z 10 listopada 1997 roku43, należy uznać, mimo domagania się przez ustawodawcę kodeksowego przedłożenia większości
dokumentów przed święceniami, że bardziej sensowne wydaje się
zobowiązanie kandydatów na aspirantów do dostarczenia części zaświadczeń i pism już na samym początku formacji. Dokumentami
tymi powinny być: świadectwo kanonicznego małżeństwa rodziców
(jeśli możliwe); dokument potwierdzający przyjęcie przez kandydata
chrztu i bierzmowania;44 zaświadczenie o odbytych studiach (jeśli takowe były); świadectwa cywilne mogące mieć związek z formacją (np.

w zwykłych warunkach, a za takie należy uznać sytuację, kiedy Kościołem partykularnym kieruje biskup diecezjalny – por. kan. 369).
40
Rozważany dokument KEP i RFIDP nie zawierają wzmianki, jak powinno wyglądać wysłuchanie przez proboszcza zdania wspólnoty parafialnej na temat jej zapatrywania się na wolę aspiranta, co do jego poświęcenia się Służbie Bożej w stałym
diakonacie. Jedną z możliwości wydaje się być wysłuchanie zdania Rady Parafialnej.
Normę zawartą w p. 65 n.1 Wytycznych KEP, można zinterpretować także w ten sposób, że pismo przedstawiające aspiranta sporządzone przez własnego proboszcza, zawiera już w sobie element akceptacji ze strony wspólnoty.
41
Por. Wytyczne, p. 65.
42
Por. Tamże, p. 65. Przedstawienie motywów przez proboszcza oraz samego proszącego o dopuszczenie do grona aspirantów pozwoli biskupowi podjąć bardziej trafną decyzję.
43
Por. K o n g r e g a c j a ds. K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń, dz. cyt., Załącznik I.
44
Por. KPK 1983, kan. 241 §1, 1033, 1050 n. 3.
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o służbie wojskowej); zaświadczenie o stanie zdrowia;45 pisemną relację rektora domu, w którym kandydat odbył ewentualnie w przeszłości jakiś okres formacji;46 listy polecające kapłanów, którzy pomagali
kandydatowi rozpoznać powołanie;47 ponadto w przypadku żonatych
aspirantów, zaświadczenie o zawarciu ślubu kościelnego oraz napisane
i podpisane przez żonę oświadczenie, w którym deklaruje swoją zgodę na święcenia diakonatu wraz z wyrażeniem świadomości tego, co
oznacza posługa diakońska męża;48 opinia proboszcza o żonie i dzieciach kandydata ubiegającego się o przyjęcie do aspirantury. Przed
przyjęciem do grona aspirantów do stałego diakonatu dobrze by było,
aby dyrektor formacji przygotował arkusz z danymi personalnymi
i rodzinnymi kandydata wraz z dołączoną fotografią49.
Gdy chodzi o mężczyzn związanych małżeństwem, zgodnie z motu
proprio Sacrum diaconatus ordinem III.13, należy zwracać uwagę na
to, by do diakonatu byli tylko dopuszczani ci, którzy żyjąc wiele lat
w małżeństwie, pokazali, że dobrze zarządzają swoim domem oraz
których żona i dzieci prowadzą życie prawdziwie chrześcijańskie
45
 ������������������������������������������������������������������������
Por. KPK 1983, kan. 241 §1, 1029. Zaświadczenie
��������������������������������������
lekarskie o stanie zdrowia złożone przy przyjęciu do grona aspirantów powinno zostać uzupełnione o kolejne dokumenty w czasie dalszej formacji. Chociaż Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów w Liście okólnym do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się
do dopuszczania do święceń, Załącznik I p. 8 stwierdza, że ocena psychologa, wymagana jest jedynie wtedy od kandydata do święceń, gdy zachodzi poważny powód, wydaje się jednak uzasadnionym przeprowadzanie badania psychologicznego wszystkim
kandydatom do stałego diakonatu w sytuacji, kiedy w seminariach podobnym badaniom są standartowo poddani wszyscy alumni.
46
Por. KPK 1983, kan. 241 §3.
47
Por. SDO III.12.
48
 ���������������������������������������������������������������������������
Por. KPK 1983, kan. 1050 n. 3. Żona
��������������������������������������������
aspiranta powinna zostać wpierw pouczona o obowiązkach, jakie będą spoczywały na jej mężu po święceniach diakonatu oraz
o problemach mogących z nich wynikać dla rodziny. Mimo, że prawo domaga się złożenia oświadczenia i wyrażenia zgody przed ostatnim scrutinium, to jednak wydaje się
koniecznym uzyskanie wstępnej zgody żony przed przyjęciem jej męża do grona aspirantów, ponieważ zgodnie z SDO III.11 nie należy przyjmować do grona aspirantów
mężczyzn bez zgody żon. Praktyka dwukrotnego składania oświadczeń przez żony
kandydatów do święceń w stopniu diakonatu jest stosowna przez wiele diecezji.
49
Por. K o n g r e g a c j a ds. K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń, dz. cyt, Załącznik I p. 5.
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i mają nieposzlakowaną sławę. Papież Paweł VI zaznaczył również we
wspomnianym dokumencie, że nie należy ich jednak dopuszczać, o ile
nie będzie wiadomo, nie tylko o zgodzie żony, lecz także o jej nienagannej moralności chrześcijańskiej i innych takich cechach, które by
utrudniały wypełnianie przez męża jego obowiązków i nie przynosiły
mu ujmy50.
Formalną decyzję o przyjęciu do grona spirantów podejmuje biskup
diecezjalny. (Można powiedzieć, że jest to pierwszy etap związany
z formacją do diakonatu stałego.) Zgodnie z sugestiami zawartymi
w RFIDP 40 decyzję biskupa powinno poprzedzać zasięgnięcie opinii u dyrektora formacji oraz zespołu wychowawców. Skoro decyzję
o przyjęciu do grona aspirantów (po której zgodnie z Wytycznymi, p. 53
można aspiranta powierzyć opiece kompetentnego opiekuna w oparciu o specjalny program) poprzedza zasięgniecie opinii u dyrektora
formacji oraz zespołu wychowawców, biskup diecezjalny, mimo braku Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w diecezji, powinien powołać dekretem dyrektora formacji diakonów stałych. Pozostaje jednak
niejasnym, jak może biskup diecezjalny przed przyjęciem do grona
aspirantów uzyskać opinię zespołu wychowawców w sytuacji, kiedy
planuje w przyszłości formować aspiranta według programu szczegółowego, powierzając go tym samym opiece jednego kapłana. Należy
przypuszczać, że w takiej sytuacji przed włączeniem do grona aspirantów, należałoby wybranemu kapłanowi wręczyć dekret powołujący
go na formatora diakona stałego, w oparciu o szczegółowy program
już wcześniej opracowany przez powołany przez biskupa zespół, aby
móc go tym samym poprosić o wyrażenie opinii na temat mężczyzny,
chcącego poświęcić się jako stały diakon służbie Bogu i Kościołowi.
Oczywiście procedura taka wydaje się niezwykle przesadzona i pozbawiona sensu, jednakże należy podkreślić, że w RFIDP 53 mowa jest
o powierzeniu aspiranta odpowiedniemu kapłanowi na okres formacji.
Użyty termin aspirant sugeruje uprzednie włączenie do grona aspirantów, a tym samym uzyskanie opinii dyrektora formacji oraz zespołu
wychowawców.
Prostszym rozwiązaniem byłoby uznanie, że biskup diecezjalny
włączając chętnych do przyjęcia święceń do grona aspirantów, w oparciu o program szczegółowy, nie potrzebuje opinii dyrektora formacji
50

Por. SDO III.11.
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i zespołu wychowawców. Za taką interpretacją pozwala się opowiedzieć zdanie zawarte w motu proprio Sacrum diaconatus ordinem
III.15: gdyby zaś to było niemożliwe, niech kandydat celem kształcenia zostanie powierzony bardzo znakomitemu kapłanowi, który by miał
o nim pieczę i pouczał go oraz mógł wystawić świadectwo o jego roztropności i dojrzałości. Po drugie – to prostsze rozwiązanie – można
przyjąć ze względu na to, że RFIDP zawiera jedynie sugestie, które
należy uwzględniać przy tworzeniu Ratio narodowych, a te z kolei nie
wspomina nic o potrzebie uzyskania przez biskupa opinii u dyrektora
formacji i zespołu wychowawców przed przyjęciem kandydata do grona aspirantów (Por. Wytyczne, p. 65).
Wraz z przyjęciem do grona aspirantów rozpoczyna się okres propedeutyczny trwający minimum trzy miesiące. W jego czasie aspiranci są zachęcani do bardziej uważnego rozeznania swojego powołania.
W programie tego okresu nie powinno się przewidywać wykładów,
ale jedynie spotkania modlitewne, wychowawcze, momenty refleksji
i konfrontacji, sprzyjające obiektywnemu rozeznaniu powołania według dobrze opracowanego planu. Okres ten może zostać wydłużony,
jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia podstawowego wykształcenia teologicznego. Zgodnie z kan. 87 §1 biskup diecezjalny może dyspensować od zachowania minimum okresu propedeutycznego wynoszącego
trzy miesiące51.
Jak podaje ustawodawca we wcześniej przytoczonych przepisach,
aspirant na okres całej formacji może zostać powierzony przez biskupa
odpowiedniemu kapłanowi. Po podjęciu decyzji o włączeniu do grona aspirantów biskup diecezjalny powinien zatwierdzić zaproponowanego przez aspiranta kierownika duchowego (Por. Wytyczne, p. 40,
53). W przypadku gdyby kierownik duchowny nie pełnił funkcji spowiednika osoby przygotowującej się do święceń, biskup diecezjalny
powinien zatwierdzić także spowiednika. (Można powiedzieć, że powierzenie aspiranta opiece specjalnie dobranego kapłana stanowi drugi
etap formacji, zaś zatwierdzenie kierownika duchowego i ewentualnie
spowiednika trzeci.52)
51
Por. J. K r u k o w s k i, Dyspensy, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz
do Kodeksu prawa kanonicznego, t. I, Poznań 2003, s. 152-154.
52
Trzeci etap ma miejsce także w przypadku zwyczajnego procesu formacyjnego
w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych.
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Okres propedeutyczny kończy się rekolekcjami aspirantów i ich rodzin, które powinny trwać w miarę możliwości dwa tygodnie a także
uroczystym obrzędem liturgicznym dopuszczenia do grona kandydatów do diakonatu (Por. Wytyczne, p. 62). Rekolekcje i kandydaturę poprzedza pierwsze scrutinium.
Zgodnie z przywołanym załącznikiem II pisma okólnego do biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy mających władzę dopuszczania do święceń w sprawie: badania zdatności kandydatów, z dnia
10.11.1997 r., dokumentację scrutinium powinny stanowić: pisemna
prośba kandydata o dopuszczenie do danego obrzędu53, która powinna mieć charakter osobisty oraz winna być napisana własnoręcznie;54
szczegółowa osobista opinia dyrektora formacji;55 kolegialna opinia
kandydatury, lektoratu, akolitatu, diakonatu.
Por. KPK 1983, kan. 1034 §1. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów zauważa, że nie wolno przy jej redakcji korzystać z jakichkolwiek formularzy i tekstów fotokopiowanych.
55
W przypadku, gdyby kandydat był formowany w oparciu o szczególny program
zamiast dyrektora formacji, opinię wyrazi kapłan, któremu został powierzony aspirant
– por. RFIDP 53. Powinna ona odpowiadać głównym wytycznym przedstawionym
w załączniku V Listu okólnego do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych
ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania
do święceń z dn. 10 listopada 1997 r. Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. A zatem winna zawierać informacje o: 1. Zdrowiu fizycznym, zrównoważeniu psychicznym, dojrzałości osobowej; ewentualnych zjawiskach negatywnych występujących w przeszłości w rodzinie dotyczących zdrowia psychicznego,
alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków. 2. Cnotach naturalnych: szczerość, pracowitość, roztropność, uczciwość, stałość, duch poświęcenia i służby, umiejętność
współżycia i wspólnej pracy (por. kan. 245 §2, 275 §1). 3. Doktrynie: znajomość
i umiłowanie doktryny katolickiej. Ortodoksja wiary. Stałe przekonania wobec pozycji
przeciwnych Magisterium, promowanych dzisiaj przez określone grupy, np.: ideologie
radykalne; święcenia kobiet; pewne opinie odnośnie moralności seksualnej i celibatu kościelnego. Zrozumienie natury i celów służby kościelnej. 4. Studiach: zainteresowanie studiami kościelnymi; oceny uzyskane na egzaminach z nauk kościelnych.
Umiłowanie Pisma św. Zainteresowanie lekturą formacyjną. Troska o poznanie dokumentów Magisterium Kościoła. Zdolność wykonywania posługi Słowa (kan. 762).
5. Posłuszeństwie: dyspozycyjność w przyjęciu tego, co zostało zlecone przez
przełożonych. Zaufanie do hierarchii Kościoła. Przestrzeganie prawa kościelnego (kan.
273). 6. Zachowaniu wobec dóbr materialnych: szacunek dla dóbr Kościoła; dystans; skromność w używaniu dóbr własnych; wrażliwość na biednych i cierpiących
(kan. 282 §1). 7. Celibacie: wyraźne przekonania co do jego natury i pozytywnego znaczenia. Pełna akceptacja celibatu, nie tylko, jako nieodzownego warunku dla otrzymania święceń. Wystarczająca dojrzałość uczuciowa i wyraźna, męska tożsamość
53
54
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wychowawców; opinia własnego proboszcza kandydata; opinia kapłana, w którego parafii lub instytucji kandydat pomagał duszpastersko;
inne opinie, które dyrektor formacji uzna za konieczne; opinia osobista
– uzyskana z zachowaniem tajemnicy – niektórych kolegów aspiranta
z procesu formacyjnego, w której jasno i w sposób umotywowany, gdy
tylko to jest możliwe, wyrażą pozytywne lub negatywne zdanie, co do
zdatności kandydata56. Aspirant do napisania prośby o włączenie do
grona kandydatów do święceń powinien zostać zainspirowany przez
dyrektora formacji, który jako pierwszy wyrabia w sobie przekonanie,
co do możliwości potwierdzenia przez Kościół powołania powierzonego jego pieczy mężczyzny.
O włączeniu aspirantów do grona kandydatów do diakonatu decyduje biskup diecezjalny, jeśli osiągnie pewność moralną odnośnie do
ich zdatności, opierając się na osobistym rozpoznaniu, bądź też na informacjach otrzymanych od wychowawców. Minimum miesiąc przed
seksualna (kań. 1024). Zrównoważone zachowanie wobec kobiet: roztropność, kontrola uczuć, delikatność w zachowaniu. Język, rozmowy, uzależnienie od telewizji (por.
kan. 277 §2; 285 §1-2) – W przypadku diakonów żonatych należy ten punkt opinii
odpowiednio zmodyfikować. 8. Cnotach nadprzyrodzonych: duch wiary, miłość do
Jezusa Chrystusa i do Kościoła, praktyka i duch modlitwy, miłość do Matki Bożej.
Miłość do Eucharystii i codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej. Celebracja
Liturgii Godzin. Modlitwa różańcowa. Regularne przystępowanie do Sakramentu
Pokuty. Gorliwość, apostolska. Umiłowanie liturgii. Duch wyrzeczenia i umartwienia (por. kan. 245 §2, 246). – W przypadku diakonów żonatych oraz posiadających
stałe źródło utrzymania poza Kościołem ten punkt należy odpowiednio zmodyfikować.
9. Rozwadze w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji praktycznych. Umiejętność
rozsądnego planowania. 10. Duchu wspólnotowy: zdolność współżycia i wspólnego działania. Dyspozycyjność. Rozsądne organizowanie pracy. Wrażliwość na cierpienie
i biedę innych. 11. Ewentualnych brakach: hipokryzja, egoizm, skąpstwo, karierowiczostwo, brak szacunku dla cnoty czystości i celibatu, arogancja, brak uczciwości,
trudność charakteru, lenistwo, nieodpowiedzialność, upór, kompleks niższości, brak troski o drugiego człowieka, nadmierna aktywność, poszukiwanie wygód, poszukiwanie
korzyści materialnych dla rodziny, agresywność, zależność od alkoholu i narkotyków, nienormalne tendencje uczuciowe, zachowania niezbyt męskie, pycha, indywidualizm. 12. Kierownictwie duchowym: czy regularne i z kim (por. kan. 239 §2,
240 §1). Na zakończenie opinia powinna zawierać: 13. Inne uwagi. 14. Wynik ogólny odnośnie przyjęcia prośby.
56
Dokumentacja scrutinium przed lektoratem, akolitatem, diakonatem również powinna zawierać wymienione dokumenty. Oprócz nich dokumentacja scrutinium przed
diakonatem powinna zawierać: wynik zapowiedzi kanonicznych ogłoszonych odpowiednio wcześniej w parafiach dłuższego pobytu kandydata – por. kan. 1051, n. 2.
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planowanym obrzędem liturgicznym biskup diecezjalny powinien
przyjąć na piśmie, w formie dekretu prośbę aspiranta57.
Dokumentacja scrutinium poprzedzającego włączenie przez liturgiczny obrzęd do grona kandydatów58 wraz ze stosownym świadectwem kurii diecezjalnej potwierdzającym jego miejsce powinna zostać
dołączona do akt osobowych kandydata do święceń59. (Można powiedzieć, że kandydatura stanowi czwarty etap formacji). Od kandydatury
rozpoczyna się liczyć czas formacji, który powinien trwać trzy lata
nie licząc okresu propedeutycznego60. Do programu formacji należy
włączyć żony i dzieci kandydatów (Por. Wytyczne, p. 54; RFIDP 65).
Od zachowania minimalnego czasu formacji biskup diecezjalny może
dyspensować zgodnie z kan. 87 Kodeksu Jana Pawła II.
Po pierwszym roku formacji kandydat powinien przyjąć posługę
lektoratu. Zgodnie z Wytycznymi obrzęd powinno poprzedzać zwrócenie się kandydata do święceń diakonatu w formie pisemnej do biskupa diecezjalnego z prośbą o udzielenie posługi lektora. Dokładny
moment złożenia takiego podania powinien określić dyrektora formacji, ponieważ to on właśnie, jako pierwszy rozeznaje zdatność kandydata do przyjęcia posługi (Por. RFIDP 58). Jak zauważa KEP we
wspomnianym dokumencie, biskup diecezjalny przy dopuszczeniu do
posługi powinien brać pod uwagę, uwzględniając wskazania Stolicy
Apostolskiej, postępy kandydata w formacji wraz z jego przymiotami. Mimo że punkt 69 Wytycznych zawiera tylko wymóg przedłożenia
prośby przez kandydata oraz sporządzenia dla biskupa przez dyrektora
formacji opinii o kandydacie według wskazań zawartych w załączniku
V, wydaje się jednak konieczne, zgodnie ze wskazaniami zawartymi
57
Por. Wytyczne, p. 67-68; K o n g r e g a c j a K u l t u B o ż e g o i D y s 
c y p l i n y S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się
do dopuszczania do święceń, dz. cyt., Załącznik III p. 10.
58
Por. S a c r a C o n g r e g a t i o p r o C u l t u D i v i n o, Ritus institutionis Lectorum et Acolythorum, admissionis inter candidatos ad Diaconatum
et Presbyteratum, nec non sacri caelibatus ampetendi, eduntur, Prot. n. 1500/72,
03.12.1972, AAS 65(1973), s. 274-275.
59
Por. K o n g r e g a c j a d s . K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń, dz. cyt., Załącznik I p. 12, 13.
60
Por. SDO II.9; Wytyczne, p. 49, 70; RFIDP 49.
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w punkcie 67 Wytycznych, przeprowadzenie drugiego scrutinium według zaleceń Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
inkorporowanych do polskiego ustawodawstwa partykularnego, wcześniej przywołanych w niniejszym opracowaniu przy omówieniu scrutinium poprzedzającego włączenie aspiranta do grona kandydatów
do święceń diakonatu. Dokumentacja z drugiego scrutinium wraz ze
świadectwem kurii diecezjalnej potwierdzającym udzielenie posługi
lektoratu powinna zostać włączona do akt osobowych kandydata do
święceń61. Od zachowania okresu jednego roku pomiędzy kandydaturą
a lektoratem biskup diecezjalny może dyspensować w oparciu o kan.
87 §1 KPK. Decyzja biskupa o dopuszczeniu kandydata do posługi powinna być wyrażona w formie dekretu, wydanego przynajmniej miesiąc przed planowaną datą udzielenia posługi62. (Można powiedzieć, że
lektorat stanowi piąty etap formacji).
Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej zaleceniami Stolicy Apostol
skiej w każdej diecezji powinna istnieć grupa kapłanów tworzących
„Komisję ds. święceń i posług”, która na kolegialnych zebraniach oceniałaby dotychczasową postawę każdego z kandydatów do święceń
i posług. Choć normy zawarte załączniku III p. 1-9 według obowiązującego ustawodawstwa można fakultatywnie wprowadzać w życie
w diecezjach polskich, należy podkreślić, że komisja ta ma niezwykle
ważne znaczenie przy uzyskaniu przez biskupa diecezjalnego pewności
moralnej, co do zdatności kandydatów do święceń i posług. Wydaje się
konieczne powołanie wspomnianej komisji w przypadku dopuszczenia
do lektoratu, akolitatu, święceń kandydatów do diakonatu mężczyzn
formowanych w oparciu o szczególne programy, ponieważ decyzja biskupa diecezjalnego oprze się o opinię dodatkowej grupy kapłanów,
a ta w przypadku kandydatów do święceń w oparciu o specjalne programy jest i tak już bardzo wąska63.
61
Por. K o n g r e g a c j a ds. K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń, dz. cyt., Załącznik I p. 12,13.
62
Por. Tamże, Załącznik III p. 10.
63
p. 1. Członkami Komisji winni być doświadczeni i rozważni kapłani reprezentujący
zdrową naukę Kościoła, mianowani przez ordynariusza na określony czas. Dopuszcza
się, aby niektórzy kapłani należeli do Komisji ratione officii vel muneris. p. 2. Komisja
może ustalić metodologię oceny postawy kandydatów. p. 3 Zebraniu Komisji winien
przewodniczyć ordynariusz lub jego delegat. p. 4. W czasie posiedzenia Komisji po-
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Po drugim roku formacji kandydat powinien przyjąć posługę akolitatu. Wszelkie procedury poprzedzające jej przyjęcie są tożsame z opisanymi przy okazji przyjęcia posługi lektoratu. Od zachowania okresu
dwóch lat pomiędzy kandydaturą a akolitatem biskup diecezjalny może
dyspensować na podstawie normy zawartej kan. 87 §1 KPK. Należy
zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wymaga zachowania jakiegokolwiek konkretnego odstępu czasu pomiędzy przyjęciem lektoratu a akolitatu. Jedyne terminy, które należy zachować przy udzielaniu posługi
lektoratu to minimum rok od rozpoczęcia formacji (czyli od kandydatury) oraz minimum dwa lata w przypadku przyjęcia posługi akolitatu
(od kandydatury). (Można powiedzieć, że akolitat stanowi szósty etap
formacji).
Norma zawarta w Wytycznych p. 69 nakłaniająca na kandydata do
święceń diakonatu obowiązek przyjęcia posług lektoratu i akolitatu
oraz wykonywania ich przez odpowiedni czas, stanowi sprecyzowanie
normy zawartej w kan. 1035 Kodeksu Jana Pawła II. Mówiąc o posługach wymaganych przed przyjęciem święceń, trzeba pamiętać, że błogosławienie chłopców do czytania Słowa Bożego, potocznie nazywane
„lektoratem” oraz ustanowienie nadzwyczajnym szafarzem Komunii
św. nie jest tożsame z przyjęciem lektoratu i akolitatu. Mamy tutaj tylko zbieżność terminów64. Od obowiązku przyjęcia posługi lektoratu
winno zachować się całkowitą wolność wypowiedzi, tak, aby każdy mógł wyrazić
swoją opinię zgodnie z własnym sumieniem. p. 5. Posiedzenia Komisji, ze względu na swój charakter, nie są posiedzeniami otwartymi. p.6. Dyskusja i analiza postawy każdego kandydata winna być zakończona głosowaniem, popierającym bądź
też nie, prośbę kandydata do biskupa lub wyższego przełożonego o dopuszczenie do posługi lub święceń. Głosowanie może być tajne, jeśli któryś z członków
Komisji o to poprosi. p. 7. Opinia Komisji nie jest wiążąca dla biskupa lub przełożonego, jest jednak aktem o dużym znaczeniu moralnym, którego nie można pominąć, chyba że z ważnych i uzasadnionych powodów (por. kan. 127, § 2). p. 8. Pozytywna lub
negatywna opinia Komisji, wraz z wyraźnym podaniem wyniku głosowania, powinna zostać zapisana w aktach, personalnych kandydata. p. 9. Do biskupa, przełożonego, lub osoby przez nich delegowanej należy poinformowanie kandydatów o podjętej
decyzji – cyt. K o n g r e g a c j a ds. K u l t u B o ż e g o i D y s c y p l i n y
S a k r a m e n t ó w, List okólny do najdostojniejszych biskupów diecezjalnych i innych ordynariuszy posiadających kanoniczne uprawnienia odnoszące się do dopuszczania do święceń, dz. cyt., Załącznik III p. 1-9.
64
Por. Instrukcja Episkopatu Polki w sprawie udzielenia posługi lektora i akolity
świeckim mężczyznom, 02.10.2007, p. 10.
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i akolitatu biskup diecezjalny może dyspensować na podstawie normy
zawartej w kan. 87 §165.
Po zakończeniu trzech lat zasadniczej formacji kandydat może przyjąć święcenia diakonatu66. Od zachowania trzyletniego okresu formacji pomiędzy kandydaturą a święceniami diakonatu biskup diecezjalny
może dyspensować w oparciu o normę zawartą w kan. 87 §1. Do przyjęcia święceń wymagany jest odpowiedni wiek. Nieżonaci kandydaci
do diakonatu stałego mogą być dopuszczony do święceń po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia, zaś kandydaci związani małżeństwem, nie wcześniej jak po ukończeniu trzydziestego piątego roku
życia, a także po przynajmniej pięciu latach trwania małżeństwa (Por.
Wytyczne, p. 27). Jak zauważa ustawodawca w kan. 1031 §4 dyspensa ponad rok od wieku wymaganego do przyjęcia święceń zarezerwowana jest Stolicy Apostolskiej. Wobec tego biskup diecezjalny może
dyspensować kandydata od święceń od braku wymaganego wieku,
ale nie więcej niż od roku życia. Warto nadmienić, że wymóg trwania
małżeństwa minimum pięciu lat dla żonatych kandydatów pochodzi
z prawa partykularnego i można od niego bez żadnych ograniczeń czasowych dyspensować na podstawie normy zawartej w kan. 88 KPK.
Pomiędzy przyjęciem posługi akolitatu i diakonatem należy zachować
odstęp minimum sześciu miesięcy (Por. KPK 1983, kan. 1035). Od
przestrzegania tej normy biskup diecezjalny również może dyspensować powołując się na kanon 87 §1.
Dopuszczenie do święceń przez przełożonego poprzedza ostatnie
scrutinium. Oprócz dokumentów wymaganych na samym początku od
mężczyzn zgłaszających wolę przyjęcia święceń diakonatu oraz przy
udzieleniu kandydatury i posług, o których wcześniej była już mowa,
do dokumentacji ostatniego scrutninium należy dołączyć: wynik zapowiedzi kanonicznych ogłoszonych odpowiednio wcześniej w parafiach
dłuższego pobytu kandydata67; zaświadczenie o należycie odbytych
studiach;68 własnoręcznie sporządzone i podpisane oświadczenia
65
Por. F. L o z a, Prerequisites for Ordination, w: Exegetical Commentary on the
Code of Canon Law, vol. III/1, Montreal – Chicago 2004, s. 970.
66
Por. SDO II.9; Wytyczne, p. 70.
67
Por. KPK 1983, kan. 1051, n. 2.
68
Por. KPK 1983, kan. 10332 §3; Wytyczne, p. 59. Kursy podstawowe kończą się
egzaminami, a na koniec trzyletniego cyklu formacyjnego odbywa się egzamin końcowy z całości.
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stwierdzającego, że kandydat z własnej woli i dobrowolnie przyjmuje
święcenia oraz że zawsze będzie wykonywał kościelną posługę, jednocześnie prosząc o dopuszczenie do święceń69, zaznaczając przy tym,
że jest świadomy obowiązków i nakazów wiążących go na całe życie
przez święcenia70 – przede wszystkim obowiązku celibatu w przypadku nieżonatych (ta deklaracja musi być wyrażona własnymi słowami,
a nie kopiowana ze wzorca);71 pisemna zgoda żony z zaznaczeniem
świadomości, co do znaczenia diakońskiej posługi małżonka72.
Biskup diecezjalny decyzję o dopuszczeniu do święceń podejmuje na podstawie osobistej znajomości kandydata73 oraz dokumentacji
przedstawionej przez dyrektora formacji. Decyzja powinna być wyrażona w formie dekretu nie później, jak miesiąc przed datą święceń.
(Por. Wytyczne, p. 11). Kompetentny przełożony nie powinien jej podejmować, jeśli uprzednio nie zostanie wykluczone istnienie przeszkód i nieprawidłowości do przyjęcia święceń (Por. KPK 1983, kan.
1040-1043). Zebranie dokumentów, przeprowadzenie ostatniego scrutinium, wydanie dekretu o dopuszczeniu do święceń stanowi siódmy
etap formacji.
Po wydaniu wcześniej wspomnianego dekretu, przed przyjęciem
święceń, kandydat powinien przed biskupem diecezjalnym lub jego
delegatem, publicznie z udziałem wiernych, podczas Mszy św., złożyć i podpisać wyznanie wiary, zgodnie z formułą zatwierdzoną przez
Stolicę Apostolską;74 przysięgę wierności, zgodnie z formułą zatwierPor. KPK 1983, kan. 1026, 1028, 1036.
Por. SDO III.17.
71
Warto nadmienić, że ustawodawca partykularny wymagana dwukrotnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym przyjęciu święceń na całe życie. Raz ze składaniem
prośby o udzielenie święceń, drugi raz najlepiej w czasie celebracji eucharystycznej
w czasie dokonywania aktów, o których w Załączniku V.
72
Tak jak wcześniej napisano, w części diecezji żony wyrażają taką zgodę dwukrotnie – przed dopuszczeniem do grona aspirantów oraz przed święceniami diakonatu.
73
Osobista znajomość kandydata zakłada potrzebę spotkania się biskupa z kandydatem bez pośrednictwa jakichkolwiek delegatów.
74
Ponieważ ustawodawca w Kodeksie z 1983 roku w kan. 833, n. 6 wymaga od
kandydatów do diakonatu złożenia wyznania wiary przed ordynariuszem miejsca lub
jego delegatem, zaś KEP w Wytycznych, p. 73, mówi o biskupie diecezjalnym lub jego
delegacie, należy stwierdzić, że prawo partykularne jest przeciwne prawu powszechnemu. Zgodnie z Dekretem zatwierdzającym Ratio formationis diakonów stałych
w Polsce Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dn. 22.01.2004 r., oznacza to,
że np. wikariusz generalny, bez specjalnego zlecenia nie może przyjąć wyznanie wia69
70
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dzoną przez Stolicę Apostolską;75 złożyć napisaną własnoręcznie
osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe
życie (w przypadku nieżonatych kandydatów, niezwiązanych wieczystymi ślubami, musi być uwzględniony obowiązek zachowania celibatu)76. Dokumenty te muszą zostać zachowane w aktach personalnych
kandydata. (Złożenie specjalnych aktów przed święceniami stanowi
ósmy etap formacji).
Kandydaci do święceń muszą przed święceniami odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolekcje w miejscu i w sposób określony
przez ordynariusza (Por. KPK 1983, kan. 1039). Od tego wymogu
biskup diecezjalny może dyspensować w oparciu o normę zawartą
w kan. 87 §1 Kodeksu prawa kanonicznego. Zaświadczenie o odbyciu
rekolekcji powinno znaleźć się aktach personalnych przyszłego diakona (Por. KPK 1983, kan. 1039). (Odbycie rekolekcji stanowi dziewiąty
i ostatni etap formacji).
Po udzieleniu święceń77, w specjalnej księdze, przechowywanej w kurii diecezji miejsca święceń, należy zapisać: nazwisko wyświęconego,
nazwisko szafarza, miejsce i datę udzielenia święceń. Biskup udzielający święceń powinien także każdemu wyświęconemu wydać autentyczne świadectwo otrzymanych święceń (Por. KPK 1983, kan. 1053).
Ordynariusz miejsca o fakcie święceń powiadamia także proboszczów
parafii chrztu nowowyświęconych diakonów, aby mogli zgodnie z kan.
535 §2 dokonać stosownej adnotacji w aktach chrzcielnych.

ry przed święceniami od kandydata do stałego diakonatu, bądź delegować innego duchownego do tego.
75
Por. C o n g r e g a t i o p r o D o c t r i n a F i d e i, Professio fidei et
iusiurandum fidelitatis, dz. cyt.
76
Warto nadmienić, że Konferencja Episkopatu Polski ostatniej deklaracji wymaga
dwukrotnie. Raz przy składaniu prośby o udzielenie święceń diakonatu, drugi raz publicznie, najlepiej w czasie Eucharystii – por. Wytyczne, p. 70, 73.
77
Normy zawarte w Wytycznych regulujące miejsce i czas udzielania święceń diakonatu stanowią powtórzenie kanonów 1010-1011 Kodeksu z 1983 roku.
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4. Kilka uwag końcowych78
Po udzieleniu święceń biskup diecezjalny określa dekretem zakres
zadań stałego diakona i przydziela go do posługi w konkretnej instytucji kościelnej79.
Zgodnie z p 7. Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanetium należy w diecezji opracować STATUT DIAKONA. Czyni
to specjalnie powołany do tego przez biskupa diecezjalnego zespół80.
Uregulowane powinny zostać w nim między innymi kwestie finansowe dot. utrzymania, zwrotów kosztów, ubezpieczenia (o czym jest
mowa w p.15-20 wspomnianego Directorium)81. Wytyczne dotyczące
formacji życia i posługi diakonów stałych w Polsce p. 93 n. 4 nakazują
ponadto wydanie stosownych przepisów regulujących sytuacje, które
mogą zaistnieć w przypadku utraty przez diakona jego świeckiego zatrudnienia bądź też jego śmierci lub kalectwa82 oraz w związku z tym
spoczywających na diecezji obowiązkach wobec małżonki i dzieci stałego diakona. Literatura przewiduje możliwość zawarcia z diakonem
umowy dot. tej materii83.
W statutach, choć nie ma takiego obowiązku, należałoby przewidzieć sytuację rozpadu małżeństwa stałego diakona, separacji, prowadzenia przez członków rodziny stałego diakona życia niezgodnego
z zasadami wiary katolickiej84. Powinna w nich zostać także uwzględniona sytuacja dłuższego przebywania diakona poza własną diecezją.
78
Niniejszy punkt stanowi tylko ogólne nakreślenie ważniejszych kwestii, które
należy uwzględnić przy wprowadzeniu w diecezji stałego diakonatu.
79
Przy wydawaniu dekretu należy wziąć pod uwagę: Wytyczne, p. 89; Directorium
n. 8, 33, 40*,41, 77. (Punkt oznaczony znakiem „*” nie zawiera bezpośredniego odniesienia do interesującej nas problematyki, jednak może okazać się pomocny przy redagowaniu dekretu).
80
Przy jego opracowaniu należy uwzględnić: Wytyczne p. (12-15)*, 18*, 21, 88*,
93-94; Directorium n. 3*, 7, 12, 14, (15-19)*, 20, 80; SDO IV.19. (Punkt oznaczony
znakiem „*” nie zawiera bezpośredniego odniesienia do interesującej nas problematyki, jednak może okazać się pomocny przy redagowaniu statutu).
81
Por. SDO IV.19-22.
82
Np. diakon traci życie w drodze na parafię. Czy ubezpieczenie z tytułu pracy
obejmie również i to zdarzenie?
83
Należy podkreślić, że kwestie finansowe muszą być dobrze przemyślane i opracowane w statutach.
84
Por. Archdiocese of Cincinnati, Permanent Deacon. Handbook, w: http://www.
catholiccincinnati.org/files/diaconate_guidelines_procedures.pdf (stan na dzień
12.11.2008 r.); Roman Catholic Diocese of Lexington, Handbook for the Permanent
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Kompetentny przełożony ma obowiązek zatroszczenia się o zapewnienie stałej formacji diakonów stałych i ich rodzin, mianując
w tym celu osoby odpowiedzialne za nią oraz zatwierdzając regulamin stałej formacji diakonów, który może zostać włączony do Statutu
Diakona85.
Dokumenty Stolicy Apostolskiej przewidują możliwość ustanowienia w kuriach Wydziału ds. diakonatu oraz włączenia diakonów stałych do rad duszpasterskich86.
Procedures connected with introduction of permanent deaconship in Polish
Dioceses
Permanent Deaconship received without intention of future priesthood has been
known since the beginning of the Church. Sixth century turned out to be a crucial
moment in the history of Deaconship. That’s then when in the Western Church because
of various reasons it started to loose its importance. Vaticanum II tried to change the
way it was perceived.
Together with promulgation of the norms contained in the Code of John Paul II
part of the documents which had been promulgated earlier regulating this subject
was canceled. After presenting most important documents issued by the Popes,
Congregations and Conference of Polish Bishops together with explanations, the
author focuses on the most important actions undertaken by Diocese Bishops from the
moment permanent Deaconship was accepted in the Diocese till the moment the newly
ordained deacon is send for the service.

Diaconate, w: http://diaconate.cdlex.org/ (stan na dzień 12.11.2008 r.); Catholic
Diocese of Spokane, Policies and Procedures. Assignment Process, w: http:// www.
dioceseofspokan.org/Policies/Diaconate/Policies_Procedures.htm
85
Przy jego opracowaniu należy uwzględnić: Wytyczne p. 77, 79*; Directorium n.
56, 63, 66, 70, 72, 76, 78-79, 81. (Punkt oznaczony znakiem „*” nie zawiera bezpośredniego odniesienia do interesującej nas problematyki, jednak może okazać się pomocny przy redagowaniu regulaminu).
86
Por. SDO V. 24, VI.30.
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LEGALNE PRZEBYWANIE ZAKONNIKA
POZA WSPÓLNOTĄ ZAKONNĄ
Treść: Wstęp. – 1. Zwyczajne codzienne wyjścia a właściwa nieobecność w domu
zakonnym. – 2. Krótka nieobecność w domu zakonnym. – 3. Dłuższa nieobecność nieprzekraczająca jednego roku. – 4. Nieobecność dłuższa niż rok. – 4.1. Motywy zdrowotne. – 4.2. Studia. – 4.3. Wykonywanie apostolatu w imieniu instytutu. – Zakończenie.

Wstęp
Życie braterskie we wspólnocie należy do istotnych elementów
życia zakonnego. Zakonnik przez profesję rad ewangelicznych podejmuje decyzję o rezygnacji z życia indywidualnego i wyborze życia wspólnotowego. Wybierając życie zakonne, przyjmuje na siebie
współodpowiedzialność za dynamizm wspólnoty, w której realizuje
także swoje osobiste powołanie. O znaczeniu życia braterskiego we
wspólnocie przypominają nie tylko dokumenty, wydane przez najwyższą władzę kościelną, ale także prawo własne poszczególnych
instytutów zakonnych, w szczególności konstytucje. Te ostatnie nie
tylko podkreślają istotne znaczenie tegoż życia w realizacji misji danego instytutu zakonnego, ale dostosowują do własnego charyzmatu
jego fundamentalne elementy, znormalizowane w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku (dalej KPK/83) czy też ujęte w innych dokumentach kościelnych.
Prawodawca w kan. 608 KPK/83 zobowiązuje zakonników do zamieszkania na sposób stały w domu zakonnym. Dom ten jest miejscem
realizacji ich własnego powołania zakonnego oraz wspólnotowego wypełniania misji ich instytutu w Kościele. Zakonnik, w przeciwieństwie
do członków instytutów świeckich, nie wybiera sobie miejsca zamieszkania, lecz jest ono mu przydzielone przez kompetentnych przełożonych, zgodnie z postanowieniami prawa własnego. W domu zakonnym
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prowadzi on – wraz z pozostałymi członkami wspólnoty – życie braterskie pod kierunkiem właściwego przełożonego. Przebywanie we
wspólnocie pozwala nie tylko to życie zachowywać, ale także właściwie rozwijać. Stąd też zakonnik – jak postanawia kan. 665 §1 KPK/83
– nie powinien opuszczać własnego domu zakonnego bez zezwolenia
swego przełożonego. Oznacza to, iż każda jego nieobecność we wspólnocie powinna nie tylko być znana owemu przełożonemu. Na każdą
absencję – zgodnie z wymogiem Prawodawcy – musi być jednak wyrażona zgoda właściwego przełożonego. Wówczas mamy do czynienia
z legalną nieobecnością zakonnika, która jest przedmiotem studium
niniejszego artykułu.
Pozwolenia przełożonego, w zależności od przyczyn i czasu trwania nieobecności, są udzielane w różnej formie. Na zwyczajną nieobecność, spowodowaną wykonywaniem codziennych obowiązków,
związanych z apostolatem instytutu czy też przyczynami osobistymi
zakonnika, zezwolenia zazwyczaj udziela właściwy przełożony lokalny, stosownie do kryteriów przyjętych przez tegoż przełożonego
i do ustaleń wewnętrznych samej wspólnoty, dostosowanych do prawa własnego instytutu. Jego normy, a także dyspozycje przełożonych
wyższych, powinny określić, które nieobecności, nawet te czasowo
krótkie, wymagają zezwolenia wspomnianych przełożonych. W stanowieniu norm należy uwzględnić fakt, że Prawodawca – w kan. 665
§1 KPK/83 – dopuszcza możliwość dłuższej nieobecności zakonnika
w domu zakonnym. Ponadto należy zauważyć, że zakonnik, zgodnie
z postanowieniami kan. 686 KPK/83, może wystąpić o indult eksklaustracji, który zezwala zainteresowanemu na czasowy pobyt poza instytutem zakonnym. Eksklaustracja jest więc prawną formą nieobecności,
jednak zasadniczo różniącą się tak od zezwolenia na dłuższą nieobecność poza wspólnotą zakonną, jak i od sekularyzacji. Indult eksklaustracji, w przeciwieństwie do prawnej nieobecności, daje możliwość
uwolnienia się zakonnika od wypełniania tych obowiązków, wynikających z profesji zakonnej, które nie dadzą się pogodzić z nową rzeczywistością, w której przyszło mu żyć. Nie powoduje natomiast, tak jak
sekularyzacja, skutku całkowitego zerwanie więzi profesa z instytutem
zakonnym, mimo iż została unormowana przez Prawodawcę w rozdziale dotyczącym wyłączania członków z instytutu.
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1. Zwyczajne codzienne wyjścia a właściwa nieobecność w domu
zakonnym
Zakonnik realizuje swoje powołanie zgodnie z charyzmatem instytutu w domu zakonnym prawnie jemu przydzielonym przez kompetentnych przełożonych, poświęcając w nim swoje życie Bogu,
Kościołowi oraz rodzinie zakonnej. Służba ta, a przede wszystkim wypływające z niej obowiązki czy zadania, mogą być realizowane nie
tylko w samym domu zakonnym. Współczesna działalność apostolska
wielu instytutów zakonnych nie jest prowadzona wyłącznie w murach
klasztornych. Zewnętrze formy jej realizacji wymuszają na zakonniku chwilowe przebywanie poza domem zakonnym. Poza tym nie brak
w codziennym życiu różnych sytuacji osobistych, które usprawiedliwią
chwilową w ciągu dnia nieobecność zakonnika w jego domu zakonnym. Wspomniane wyżej zwyczajne nieobecności są raczej doraźnymi
wyjściami poza klauzurę zakonną, wpisanymi w realizację programu
codziennego życia wspólnotowego1.
Udzielenie pozwolenia na codzienne zwyczajne wyjścia zakonnika
poza wspólnotę, umotywowane realizacją misji apostolskiej instytutu,
bądź też innych zadań powierzonych przez instytut, jak i na te wynikające z motywów osobistych, pozostaje w kompetencji przełożonego lokalnego2. Znaczący wpływ na sposób jego udzielenia będą miały
nie tylko normy prawa własnego czy przepisy wykonawcze wyższych
przełożonych, ale też pewne zwyczaje przyjęte w danej wspólnocie
zakonnej. Istnieją wspólnoty zakonne, w których każdorazowe wyjście zakonnika będzie wymagało ustnego zezwolenia przełożonego.
W innych zezwolenie to będzie udzielone w formie stałej, na czas
wypełniania powierzonego zadania, urzędu czy posługi poza własną
wspólnotą zakonną, bez każdorazowego odniesienia się do przełożo1
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, Informationes SCRIS 19(1993),
s. 84; J. O c h o a, De absentia religiosorum e domo, Commentarium pro Religiosis et
Missionariis (dalej: CpR) 44(1965), s. 328.
2
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 78. Pozwolenia na
wyjście z klasztorów mniszek podległych klauzurze papieskiej czy konstytucyjnej
udziela zgodnie z postanowieniami kan. 667 §4 KPK/83 właściwy biskup diecezjalny. Respektowanie klauzury we wspomnianych klasztorach jest regulowane normami
kanonów aktualnego KPK/83 a także instrukcją o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek Verbi sponsa z 13 maja 1999 roku wydanej przez Kongregację Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
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nego. W tym przypadku zakonnik chwilowo wychodząc poza miejsce swego zamieszkania korzysta z domniemanego pozwolenia czy
też z milczącej jego zgody3. Stałe pozwolenia mogą dotyczyć nie tylko spełniania zewnętrznych obowiązków w ramach realizacji misji
wspólnoty czy instytutu, lecz także chwilowych wyjść osobistych czy
rekreacyjnych.
Zazwyczaj habitualne pozwolenia, opierające się na domniemanej
czy milczącej zgodzie przełożonego, mają pewne ograniczenia, które mogą dotyczyć m.in. zasięgu terytorialnego czy odpowiedniej pory
dnia. Wówczas nie będzie ono obejmowało urzeczywistnienia zamiaru
udawania się w jakiejś miejsce poza granice miasta, w którym znajduje swe położenie dom zakonny bądź wyjść w godzinach wieczornych,
albo w porze ćwiczeń wspólnotowych. W owych sytuacjach wymagane będzie wyraźne każdorazowe zezwolenie przełożonego lokalnego.
Przyjęty we wspólnocie zwyczaj habitualnego zezwolenia przełożonego na krótkotrwałe nieobecności w domu zakonnym może nakładać na zakonnika obowiązek pozostawienia odpowiedniej informacji
o tejże absencji, zgodnie z ustaleniami danej wspólnoty (np. informacja na portierni czy tablicy ogłoszeń wspólnotowych). W zależności od
owych ustaleń wychodzący będzie zobowiązany nie tylko poinformować o fakcie samej absencji, lecz także podać jej szczegóły, dotyczące m.in. miejsca pobytu i przybliżonego czasu powrotu do wspólnoty.
Obowiązek złożenia takiej informacji może dotyczyć przede wszystkim wyjść niezwiązanych z realizacją powierzonych obowiązków,
a więc tych osobistych, szczególnie pojawiających się sporadycznie,
a tym samym zwykle nie wpisanych w rytm codziennego życia zainteresowanego zakonnika i jego wspólnoty. Informacje te nie tylko sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania we wspólnocie, ale są wpisane
w realizację ślubu posłuszeństwa, czyli zależności zakonnika od przełożonych, a także i od samej wspólnoty. Ponadto sprzyjają właściwemu
funkcjonowaniu wspólnoty. Wykluczają też wzajemne poszukiwanie
się. Natomiast ich brak może być źródłem pewnych nieporozumień
w relacjach między podwładnym a przełożonym czy też pomiędzy samymi członkami wspólnoty.
3
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, Milano 1986, s. 280; D. A n d r é s,
Le forme di vita consacrata. Commentario teologico - giuridico al codice di diritto canonico, Roma 2005, s. 464.
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Codzienne wyjścia z domu zakonnego, tak z racji wypełnienia zadań
wpisanych w realizację misji apostolskiej własnej wspólnoty zakonnej,
jak i te z racji osobistych, mogą przekroczyć ramy czasowe jednego
dnia. Wówczas – jak to przyjmuje prawo własne niektórych instytutów czy ich praktyka – mamy do czynienia z faktyczną nieobecnością
w domu zakonnym, charakteryzującą się przebywaniem zakonnika
dniem i nocą poza wspólnotą zakonną, a tym samym niemożliwością
zachowania rytmu życia własnej wspólnoty i utrzymywania braterskiej
więzi z pozostałymi członkami domu zakonnego4. Stąd też przebywanie poza własną wspólnotą w przedziale czasowym nieprzekraczającym jednego dnia, nie konstytuuje nieobecności w sensie kanonicznym,
jeśli nawet jest powszechnie ono tym terminem określane. Raczej należałoby mówić o zwykłym wyjściu poza klasztorną klauzurę.
Z kontekstu kan. 665 §1 KPK/83 wynika, że przebywanie poza
własną wspólnotą zakonną może przybrać formę krótszej czy dłuższej absencji. Należy zauważyć, że Prawodawca nie podaje kryteriów
czasowych czy też okoliczności, które w sposób widoczny rozdzielałyby wspomniane nieobecności. Owe kwestie pozostawia do uregulowania w prawie własnym instytutów, zwłaszcza w zakresie udzielania
pozwoleń na krótki pobyt zakonnika poza własną wspólnotą. Jednak
dowolność stanowienia norm w prawie własnym ma swe granice
w zakresie dłuższej nieobecności. Pozwolenie na dłuższą absencję poza
domem instytutu, do którego zakonnik przynależy, może być udzielone dla słusznej przyczyny, wyłącznie przez przełożonego wyższego, za
zgodą własnej rady. Ponadto owe przebywanie nie może przekroczyć
jednego roku, za wyjątkiem słusznej przyczyny, zawężonej przez samego Prawodawcę do trzech przypadków: ratowania zdrowia, odbywania studiów czy wykonywania apostolatu w imieniu instytutu.
2. Krótka nieobecność w domu zakonnym
Należy zauważyć, że Prawodawca w kan. 665 §1 KPK/83 wspominając wyłącznie o dłuższej nieobecności zakonnika poza własnym
domem zakonnym dopuszcza tym samym możliwość także jego krótszej absencji. Wydaje się, że milczenie w prawie powszechnym co do
4
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 85; G. G h i r l a n d a,
La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto religioso, w:
AA.VV., Il nuovo diritto dei religiosi, Roma 1984, s. 187; A. C a l a b r e s e, Istituti
di vita consacrata e società di vita apostolica, Città del Vaticano 1997, s. 264.
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tejże nieobecności i określenia jej kryteriów jest spowodowane jej powszechnością. Współcześnie w życiu zakonnika występują różnorakie
sytuacje, które usprawiedliwiają jego krótsze nieobecności we własnej wspólnocie zakonnej za zezwoleniem przełożonego. Przebywanie
przez krótki okres poza własną wspólnotą zakonną podyktowane może
być przede wszystkim: okolicznościami osobistymi, do których zaliczyć można odwiedziny własnej rodziny bądź skorzystanie z różnych
form wypoczynku, turystyki czy rekreacji; aktualnym stanem zdrowotnym zakonnika, a więc wizyta u zamiejscowego lekarza czy też pobyt
w sanatorium bądź w innym miejscu mającym wpływ na polepszenie
stanu zdrowia; możliwościami pogłębienia własnego życia duchowego czy podniesienia swoich kwalifikacji naukowych, do których zaliczyć można udział w zewnętrznych dniach skupienia, rekolekcjach,
konferencjach duchowych czy naukowych, kursach specjalistycznych;
możliwościami rozwijania aktywności apostolskiej, takich jak prowadzenie rekolekcji czy okazywanie pomocy w realizacji dzieł apostolskich pozostałych wspólnot, jak i tych prowadzonych przez inne
instytuty zakonne czy diecezje.
Trudności określenia wspólnych kryteriów krótszej nieobecności
zakonnika dla wszystkich instytutów w prawie powszechnym tkwią
także w rożności charyzmatów instytutów zakonnych, a zwłaszcza ich
wewnętrznej dyscypliny. Co więcej, w każdym instytucie występuje różnorodność charakterów poszczególnych domów zakonnych. Są
wspólnoty zakonne, których członkowie prowadzą działalność apostolską wyłącznie poza własną rezydencją. Inne natomiast swą aktywność
realizują wewnątrz struktur domu zakonnego. Ponadto należy zauważyć, że krótkie absencje nie osłabiają więzi braterskiej z pozostałymi
członkami wspólnoty i nie zwalniają zakonników od obowiązku zachowania posłuszeństwa wobec przełożonych. Stąd też Prawodawca
pozostawia każdemu instytutowi dowolność stosowania w praktyce
czy stanowienia w prawie własnym kryteriów w tym zakresie, które pomogą odróżnić okoliczności definiujące krótką nieobecność od
słusznych przyczyn, uzasadniających dłuższą nieobecność zakonnika
poza własną wspólnotą zakonną.
Zezwolenia na krótkie przebywanie poza własną wspólnotą zakonną
z uzasadnionych przyczyn udziela zazwyczaj przełożony wspólnoty,
według kryteriów przyjętych w samej wspólnocie czy też stosownie
do prawa własnego danej prowincji czy też ustanowionego dla całego
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instytutu5. Kompetencja przełożonego lokalnego, w zakresie udzielania wspomnianego pozwolenia, może ulegać również pewnym ograniczeniom. Mogą być one spowodowane m.in. specyficznym motywem
nieobecności zakonnika bądź też charakterystyką miejsca jego przebywania poza własną wspólnotą zakonną. Wówczas prawo własne czy
też praktyka przyjęta w danej prowincji czy w całym instytucie może
zobowiązywać przełożonego lokalnego do wysłuchania opinii czy
uzyskania zgody własnej rady na udzielenie zainteresowanemu zakonnikowi krótkiego pobytu poza własnym domem zakonnym. Ponadto
w niektórych okolicznościach tenże przełożony będzie zobowiązany
także do poinformowania przełożonego wyższego o fakcie udzielenia
wspomnianego pozwolenia. Poza tym udzielenie zakonnikowi pozwolenia na krótki pobyt poza wspólnota zakonną może być w niektórych
sytuacjach zarezerwowane wyłącznej kompetencji wyższego przełożonego. Dotyczyć to może m.in. krótkich wyjazdów zagranicznych
zakonników.
Prośba zakonnika o zezwolenie na krótkie przebywanie poza własną wspólnotą zakonną jest kierowana zazwyczaj w formie ustnej.
Również w ten sam sposób jest udzielane samo pozwolenie właściwego przełożonego. Jednak tak prawo własne, jak i praktyka instytutu czy
jego części mogą wymagać w sprawach większej wagi złożenia pisemnej tak prośby, jak i wydania na piśmie samego zezwolenia.
Właściwy przełożony może w zezwoleniu wyznaczyć krótszy czas
przebywania poza wspólnotą zakonną niż ten określony w samej prośbie zakonnika. Pozwolenie przełożonego może być obwarowane pewnymi warunkami, które mogą dotyczyć m.in. miejsca zamieszkania.
Tenże przełożony może także, mając na uwadze poważne racje podyktowane dobrem domu, instytutu czy też dobrem osobistym zainteresowanego, odmówić udzielenia pozwolenia czy też zaproponować inny
termin wyjazdu. Zakonnikowi przysługuje wówczas prawo odwołania
się do wyższego przełożonego.
Przełożony wyższy powinien czuwać, aby w domach zakonnych
jego władzy podległych nie pojawiały się nadużycia, które mogą dotyczyć nieuzasadnionych nieobecności zakonnika w życiu jego wła5
Por. T. Á. B a h i l l o R u i z, Los religiosos ausentes de la casa religiosa según
el canon 665, Roma 1994, s. 135; L. C h i a p p e t t a, Il Codice di diritto canonico.
Commento giuridico-pastorale, t. 1, Roma 1996, s. 809.
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snej wspólnoty, połączonych z zamiarem uwolnienia się spod władzy
przełożonych.
3. Dłuższa nieobecność nieprzekraczająca jednego roku
Prawodawca w kan. 665 §1 KPK/83, po nałożeniu na zakonnika
obowiązku zamieszkania i przebywania w domu zakonnym wyznaczonych przez kompetentnego przełożonego, dopuszcza możliwość jego
dłuższego pobytu poza domem instytutu.
Należy już na wstępie zauważyć, że przedmiotem uregulowania
przez wspomniany kanon nie jest przedłużające się przebywanie poza
własnym domem zakonnym wraz z czasową rezydencją za zgodą kompetentnych przełożonych w innych wspólnotach własnego zgromadzenia zakonnego, lecz dłuższe zamieszkanie poza owymi wspólnotami,
czyli w sensie ścisłym poza strukturami własnego instytutu („extra domum instituti”)6. Prawo powszechne nie wylicza tych miejsc, ani też ich
nie definiuje. Prawo własne może podać niektóre uszczegółowienia.
Dłuższe przebywanie w innej wspólnocie tegoż samego instytutu
niż ta, która przez decyzję kompetentnych przełożonych jest miejscem
stałego zamieszkania, powinno być regulowane normami prawa własnego. W celu uniknięcia nieporozumień powinno ono wskazać przede
wszystkim właściwego przełożonego kompetentnego do udzielenia
pozwolenia na czasowe zamieszkanie w innej wspólnocie. Raczej nie
będzie nim przełożony lokalny, tylko ten, który podjął decyzję o zamieszkaniu zakonnika w konkretnej wspólnocie, chyba że w dekrecie tego ostatniego została wskazana racja, która uzasadnia możliwość
dłuższych pobytów w innym domu zakonnym instytutu. Prawo własne nie powinno przyznawać tej kompetencji przełożonym lokalnych
w przypadku, gdy chodzi o wspólnotę instytutu przynależącą do innej
prowincji czy części z nią zrównanej. Będzie nim, w przypadku podziału instytutu na części ukonstytuowane w prawie własnym, właściwy
przełożony wyższy. Udzielenie tegoż pozwolenia będzie niewątpliwie
uzależnione od wcześniejszego wyrażenia zgody przez przełożonego

6
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 101-102; G. Di
M a t t i a, Can. 665, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol.
II/2, Pamplona 2002, s. 1687.
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struktury przyjmującej zakonnika na tymczasowy dłuższy jego pobyt
we wspólnocie podlegającej jego władzy7.
Jeśli zaś chodzi o dłuższy pobyt zakonnika poza domem instytutu,
wówczas Prawodawca postanawia, że zezwolenie to może być udzielone dla słusznej przyczyny wyłącznie przez przełożonego wyższego,
za zgodą jego rady. Nieobecność ta nie może przekroczyć jednego
roku, chyba że przesłankami usprawiedliwiającymi ową absencję są
względy zdrowotne samego zakonnika bądź odbywanie studiów czy
też prowadzenie działalności apostolskiej w imieniu instytutu.
Także i w tym przypadku Prawodawca nie precyzuje przyczyn,
które mogą stanowić podstawę do udzielenia zezwolenia na dłuższy
pobyt poza domem zakonnym nieprzekraczający roku. Pozostawia
tym samym prawu własnemu doprecyzowanie, co należy rozumieć
przez dłuższą nieobecność, jakie słuszne przyczyny ją usprawiedliwiają oraz kiedy kończy się chwilowa nieobecność, czyli ta krótsza,
a rozpoczyna swój bieg czasowy ta dłuższa. W dużej mierze ich precyzacja będzie zależeć od natury samego instytutu i od charakteru wskazanego miejsca zamieszkania poza wspólnotą zakonną8. Są instytuty
zakonne, których prawo własne w sposób wyraźny ustanawia granicę
czasową miedzy tymi dwoma wspomnianymi formami nieobecności9.
Zazwyczaj prawo to pozostawia w kompetencji przełożonych lokalnych udzielenie pozwolenia na pobyt poza domem zakonnym w granicach jednego miesiąca10. Natomiast każdy inny dłuższy pobyt wymaga
wcześniejszego zezwolenia wyższego przełożonego. Są też instytuty,
7
Należy zauważyć, że członkowie instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia
apostolskiego – zgodnie z postanowieniem kan. 103 KPK/83 – mogą nabyć tymczasowe zamieszkanie w innym domu instytutu niż tego, do którego prawnie przynależą.
8
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 97.
9
Por. T. Á. B a h i l l o R u i z, Los religiosos ausentes de la casa religiosa según
el canon 665, dz. cyt., s. 137-138.
10
Por. V. De P a o l i s, La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992, s. 319.
Należy zauważyć, że prawo własne niektórych instytutów już nawet tygodniowy czy
dwutygodniowy pobyt poza domem instytutu określa jako dłuższą nieobecność. Por.
J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 97. Natomiast według innych
instytutów absencja do trzech miesięcy nie jest kwalifikowana jeszcze jako dłuższa
nieobecność. Por. G. Di M a t t i a, Qual è la durata dell’assenza prolungata dalla
casa religiosa (= diuturna a domo absentia: c. 665 §1), per la quale si richiede la licenza del superiore maggiore? Come va computato l’anno di assenza: in senso „continuo” o anche in senso „interrotto”?, Vita Consacrata 29(1993), s. 360.
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których prawo własne, prócz wspomnianych kryteriów czasowych,
wylicza przykładowo przyczyny, które uzasadniają dłuższą nieobecność. Inne natomiast powtarzają literalnie normę kan. 665 §1 KPK/83,
zostawiając tym samym przełożonemu wyższemu możliwość sprecyzowania odpowiednich kryteriów dotyczących udzielania omawianych
zezwoleń11. Ich określenie wydaje się konieczne m.in. po to, aby uniknąć wszelkich nieporozumień kompetencyjnych miedzy właściwym
przełożonym lokalnym a przełożonym wyższym.
Wydaje się zbytnio relatywne określanie dłuższej nieobecności
zakonnika poza wspólnotą tylko na podstawie przyjętej liczbie dni.
W dużej mierze jej kwalifikacja, a także jej początek, będzie zależeć
od stopnia słuszności przyczyn, które wymuszają na zakonniku absencję w domu zakonnym, bądź też od pozytywnych czy negatywnych jej
hipotetycznych konsekwencji, tak dla samego zainteresowanego jak
i dla jego wspólnoty. Przykładowo inaczej należy spojrzeć na ewentualny dłuższy pobyt zakonnika poza instytutem z racji duchowych czy
motywowany podniesieniem kwalifikacji intelektualnych zainteresowanego, niż na jego dłuższą turystyczną absencję z hotelową rezydencją. Inaczej należy podejść do udzielenie pozwolenia na przebywanie
zakonnika poza wspólnotą z racji koniecznej asystencji rodzicom
w podeszłym wieku czy chorym, niż tych motywowanych szukaniem
dróg wyjścia z przeżywanego kryzysu własnego powołania zakonnego
czy kapłańskiego.
Prawodawca rezerwuje prawo udzielenia zezwolenia na dłuższy
pobyt zakonnika, tak ślubów wieczystych jak i czasowych, wyższemu przełożonemu instytutu, za zgodą jego rady12. W tym miejscu
należy przytoczyć opinię J. Torres – wieloletniego podsekretarza
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego – iż w przypadku podziału instytutu na prowincje czy
części z nią zrównane, Kodeks nie pozostawia prawu własnemu moż11
Por. T. Á. B a h i l l o R u i z, Vida fraterna en común y ausencia de la casa religiosa, CpR 76(1995), s. 229.
12
W przypadku klasztorów niezależnych, a więc sui iuris, będzie to przełożony
lokalny.
Tak jak to już zostało wcześnie zasygnalizowane, udzielenie pozwolenia nawet na
krótkie przebywanie poza klauzurą klasztorów mniszek będzie, zgodnie z postanowieniem kan. 667 §4 KPK/83, zarezerwowane biskupowi diecezjalnemu, za zgodą przełożonej. Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 282.
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liwości rezerwacji tejże kompetencji wyłącznie najwyższemu przełożonemu, posiadającego także uprawnienia wyższego przełożonego. Byłoby to możliwe wówczas, gdyby Prawodawca w kan. 665 §1
KPK/83 wyraźnie użył określenia jak: kompetentny przełożony wyższy bądź przełożony wyższy według konstytucji czy prawa własnego.
Jak podkreśla wspomniany wyżej kanonista, tylko przy użyciu tych
określeń w prawie powszechnym podjęcie jakiegoś aktu może być
w prawie własnym zawężone do jednego z wielu przełożonych wyższych instytutu13. Wobec powyższego faktu, zezwolenie na dłuższe
przebywanie poza domem instytutu nieprzekraczające jednego roku
może udzielić także przełożony prowincjalny czy części z nią zrównanej, jak i przełożony generalny. Zakonnik jednak powinien najpierw
zwrócić się do przełożonego prowincjalnego, chyba że posiada on
jakieś racje usprawiedliwiające bezpośrednie skierowanie prośby do
przełożonego generalnego. W przypadku zaakceptowania tychże racji,
tenże przełożony przed udzieleniem zezwolenia powinien zaczerpnąć
opinii przełożonego prowincjalnego14. Zakonnik może zwrócić się także do najwyższego przełożonego o udzielenie pozwolenia na dłuższy
pobyt poza wspólnotą, jeśli jego wcześniejsza prośba została negatywnie rozpatrzona przez przełożonego prowincjalnego. W odwołaniu
powinien jednak zaznaczyć ów fakt odmowy. Natomiast przełożony
generalny przystępując do rozważenia rekursu powinien skonsultować
się z przełożonym prowincjalnym, przede wszystkim po to by poznać
motywy jego sprzeciwu15.
Trzeba jednak zaznaczyć, że prawo własne może ewentualą decyzję
przełożonego prowincjalnego w sprawie dłuższego pobytu zakonnika poza wspólnotą instytutu uzależnić od przełożonego generalnego.
Przykładowo przełożony przed podjęciem właściwej decyzji będzie
zobowiązany do zasięgnięcia opinii czy też samo zezwolenie, dotyczące niektórych przypadków dłuższej nieobecności, ściśle określonych
13
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 98. Należy zauważyć, że są też kanoniści, którzy dopuszczają możliwość uściślenia w prawie własnym
omawianej kompetencji. Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt.,
s. 464; V. De P a o l i s, La vita consacrata nella Chiesa, dz. cyt., s. 319; J. B e y e r,
Il diritto della vita consacrata, Milano 1989, s. 350; A. C a l a b r e s e, Istituti di vita
consacrata e società di vita apostolica, dz. cyt., s. 265.
14
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 280.
15
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 99.
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w prawie własnym, będzie wymagało także zatwierdzenia najwyższego przełożonego16.
Przełożony wyższy może udzielić zakonnikowi zezwolenia, jeśli wcześniej na jego udzielenie wydała zgodę jego własna rada.
Wyrażenie zgody jest przede wszystkim gwarancją istnienia słusznych przyczyn, które usprawiedliwiają legalny pobyt zakonnika poza
instytutem. Gdyby jednak tenże przełożony takie pozwolenie wydał
nie zwracając się do rady o wyrażenie zgody, albo też udzielił wbrew
jej negatywnemu stanowisku, wtedy jego akt należy uznać za nieważny, a przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną instytutu jako
bezprawne17. Należy wspomnieć, że przełożony nie potrzebuje zgody swojej rady wówczas, kiedy po rozważeniu wszelkich okoliczności
zamierza odmówić zakonnikowi pozwolenia na dłuższe zamieszkanie
poza domem zakonnym instytutu18.
Należy zauważyć, że udzielenie pozwolenia nie jest uwarunkowane zgodą ordynariusza miejsca tego terytorium, na którym zakonnik
zamierza zamieszkać podczas legalnego przebywania poza wspólnotą
zakonną. Przed wejściem w życie aktualnie obowiązującego kodeksu
istniała praktyka Stolicy Apostolskiej, która zobowiązywała przełożonych udzielających nie tylko indultu eksklaustracji, ale także pozwolenia na pobyt poza wspólnotą zakonną, do umieszczenia w reskrypcie
klauzuli zabraniającej zakonnikowi kapłanowi wykonywania posługi
kapłańskiej, w tym celebrowania Eucharystii, bez nulla osta ordynariusza miejsca jego rezydencji19. Pomimo, że wspomniana praktyka nie
została uwzględniona bezpośrednio w nowym kodeksie w postaci zapisu normatywnego, to niemniej jednak przełożony wyższy powinien
poinformować właściwego ordynariusza miejsca o fakcie udzielenia
pozwolenia zakonnikowi duchownemu na dłuższy pobyt poza wspólnotą zakonną, nawet, jeśli tenże profes nie ma intencji sprawowania akPor. Tamże.
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 467.
18
Por. T. Á. B a h i l l o R u i z, Los religiosos ausentes de la casa religiosa
según el canon 665, dz. cyt., s. 149. ��������������������������������������������
V. De ��������������������������������������
P a o l i s���������������������������������
uważa nawet, że przełożony wyższy nie jest zobowiązany w tym przypadku do przestawienia na forum rady prośby zakonnika. Por. La vita consacrata nella Chiesa, dz. cyt., s. 319-320.
19
Por. Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus (dalej: SCRIS),
Posizione giuridica di un religiosi assente dalla casa religiosa, Informationes SCRIS
1(1975), s. 38.
16
17

prawokanoniczne53.indd 116

2010-06-07 10:41:09

[13]

LEGALNE PRZEBYWANIE ZAKONNIKA

117

tów władzy świeceń, w tym sprawowania Eucharystii. Przekazując tę
informację przełożony może jednocześnie poprosić wspomnianego ordynariusza o zezwolenie zakonnikowi na sprawowanie funkcji kapłańskich w miejscu jego czasowego przebywania. Natomiast przekazanie
takiej informacji w przypadku zakonników na ślubach czasowych, jak
i tych o ślubach wieczystych, nieprzynależących do stanu duchownego
należy uznać za zbędne.
Wydaje się rzeczą wskazaną, aby prośba o udzielenie omawianego
pozwolenia była skierowana do przełożonego wyższego w formie pisemnej. Jak wynika z treści kan. 665 §1 KPK/83, zezwolenie na dłuższy pobyt poza wspólnotą zakonną może być udzielone wówczas, jeśli
przyczyny wskazane w prośbie zostaną uznane przez przełożonego
wyższego i jego radę jako słuszne. Z reguły należą do nich: opieka nad
rodzicami lub bliskimi krewnymi; uzasadniony dłuższy odpoczynek
poza strukturami instytutu; wsparcie z własnej inicjatywy dzieł apostolskich niezwiązanych z misją własnego instytutu; podjęcie pracy
duszpasterskiej w diecezji w perspektywie definitywnej inkardynacji
czy też dłuższe przebywanie w innym instytucie przed wystąpieniem
o zezwolenie na przejście do tegoż instytutu. O zezwolenie na pobyt
poza wspólnotą własnego instytutu zwracają się także ci zakonnicy,
u których wystąpiły poważne trudności w realizacji powołania zakonnego czy kapłańskiego, czy wręcz wątpliwości, co do jego istnienia20.
W podejmowaniu właściwej decyzji w omawianej kwestii przełożeni powinni kierować się dobrem Kościoła, dobrem samego instytutu
oraz dobrem osobistym zakonnika. Mimo istnienia słusznej przyczyny
usprawiedliwiającej udzielenie pozwolenia, przełożeni powinni najpierw w dialogu z zainteresowanym poszukiwać innych możliwych
sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji. Przykładowo, w razie wystąpienia konieczności opieki na chorymi czy starszymi rodzicami czy innymi bliskimi krewnymi należałoby rozeznać czy nie korzystniejszym
rozwiązaniem byłoby ewentualne przeniesienie zakonnika do innego
domu zakonnego usytuowanego bliżej ich miejsca zamieszkania bądź
umieszczenie ich na koszt instytutu w odpowiednich strukturach sani20
Por. E. G a m b a r i, Vita religiosa oggi secondo il Concilio e il nuovo diritto canonico, Roma 1985, s. 415; T. Á. B a h i l l o R u i z, Vida fraterna en común y ausencia de la casa religiosa, dz. cyt., s. 237-238; tenże, Los religiosos ausentes de la
casa religiosa según el canon 665, dz. cyt., s. 101-133; A. C a l a b r e s e, Istituti di
vita consacrata e società di vita apostolica, dz. cyt., s. 266.
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tarnych (np. w domu spokojnej starości), gwarantujących im fachową
opiekę medyczną21.
Trzeba zauważyć, że od wagi zachodzącej słusznej przyczyny będzie
zależało określenie czasu legalnego przebywania poza domem instytutu.
Nie może on jednak przekroczyć roku, chyba że motywem udzielenia
zezwolenia są wymienione przez Prawodawcę sytuację, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Oznacza to, że legalne dłuższe
przebywanie poza wspólnotą może być udzielane także na czas poniżej
roku. W takiej sytuacji przełożony wyższy, na wyraźną prośbę zakonnika
i działając za zgodą swej rady, ma możliwość bezpośredniego przedłużenia tejże nieobecności, jeśli nadal występują okoliczności, które były
podstawą udzielenia wcześniejszego pozwolenia bądź też pojawiła się
inna słuszna przyczyna, usprawiedliwiająca kontynuowanie zamieszkanie poza domem instytutu. Jednak czas tego pobytu wraz z bezpośrednim przedłużeniem nie może przekroczyć roku. Natomiast bezpośrednie
przedłużenie już rocznego przebywania poza instytutem z przyczyn już
istniejących, jak i tych nowych, wymagałoby zgody Stolicy Apostolskiej
w przypadku instytutów na prawie papieskim, czy biskupa diecezjalnego jeśliby chodziło o instytutu na prawie diecezjalnym bądź o klasztory
niezależne, o których mowa w kan. 615 KPK/8322.
Prawodawca nie zabrania zakonnikowi wielokrotnego występowania o pozwolenie na dłuższy pobyt poza domem własnego instytutu,
a wyższym przełożonym wyrażania na to zgody, pod warunkiem jednak wystąpienia słusznym przyczyn. Mimo wszystko nie powinno
się z łatwością udzielać tego pozwolenia, jeśli czas przebywania zakonnika we wspólnocie instytutu od ostatniego powrotu byłby jeszcze zbyt krótki23. Należałoby natomiast uznać za sprzeczną z intencją
Prawodawcy praktykę fikcyjnego robienia krótkich przerw w nieobecności, wiążących się z powrotem zakonnika do wspólnoty, które w rzeczywistości pozwoliłyby zakonnikowi kontynuowanie nieobecności
z tej samej przyczyny bądź także z innych, bez odniesienia się do odpowiedniej władzy kościelnej24.
21
Por. G. G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal
proprio istituto religioso, dz. cyt., s. 188.
22
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 100; M. O’R e i l l y,
Permission of absence from the community, Informationes SCRIS 10(1984), s. 72.
23
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 100.
24
Por. J. B e y e r, Il diritto della vita consacrata, dz. cyt., s. 350.
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Zezwolenie przełożonego wyższego z zasady powinno być udzielone na piśmie, chociaż nie jest wykluczone ustne wyrażenie tej zgody.
Pisemne zezwolenie staje się dokumentem, który w przyszłości może
okazać się cennym dowodem w innych postępowaniach mających relację z zainteresowanym zakonnikiem25.
W zasadzie prawo do pobytu poza domem zakonnym ustaje wraz
z upływem czasu, na jaki pozwolenie zostało wydane. Przebywanie
to może także ulec skróceniu z racji ustania słusznych przyczyn, które
uzasadniały udzielenie zezwolenia. Sam zakonnik może również zadecydować o jego skróceniu i powrocie do instytutu. Ponadto przełożony wyższy, kierując się dobrem instytutu bądź też dobrem osobistym
zainteresowanego zakonnika, może podjąć decyzję o skróceniu czasu
udzielonej absencji i jego powrocie do wspólnoty zakonnej26.
Po upływie czasu rocznego legalnego przebywania poza wspólnotą
zakonną, zakonnik jest zobowiązany powrócić do wspólnoty instytutu. Jeśli nie zamierza tego uczynić, gdyż nadal jego zdaniem istnieją
przyczyny usprawiedliwiające jego dalszą nieobecność, to wówczas
powinien wystąpić do kompetentnej władzy kościelnej, tak jak to już
zostało wcześniej wspomniane, o przedłużenie legalnego pobytu poza
wspólnotą. Innym sposobem usankcjonowania kontynuowania tejże
nieobecności jest otrzymanie indultu eksklaustracji, o którym będzie
mowa w dalszej części artykułu. Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniami kan. 696 §1 KPK/83, bezprawna nieobecność zakonnika w domu instytutu trwająca pół roku może być postawą wszczęcia
przez przełożonego wyższego procesu o jego wydalenie z instytutu.
4. Nieobecność dłuższa niż rok
Kan. 665 §1 KPK/83 wylicza tylko trzy słuszne przyczyny, które
mogą stać się podstawą do udzielenia zakonnikowi pozwolenia na
pobyt poza domem zakonnym, nawet dłużej niż rok. Są to: względy
zdrowotne samego zakonnika, odbywanie studiów oraz wykonywanie
25
Por. T. Á. B a h i l l o R u i z, Vida fraterna en común y ausencia de la casa
religiosa, dz. cyt., s. 244.
26
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 465-466; T.Á.
B a h i l l o R u i z, Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665,
dz. cyt, s. 151-152; A. C a l a b r e s e, Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, dz. cyt., s. 267; B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. 2, cz. III, Lublin 1990, s. 164.
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apostolatu w imieniu własnego instytutu. Fakty te stanowią słuszną
przyczynę, pozwalającą przełożonemu wyższemu, za zgodą swojej
rady, udzielić zakonnikowi zezwolenia na ponad roczne przebywanie poza wspólnotą instytutu. Natomiast udzielenie pozwolenia z innych przyczyn, nawet za zgodą rady, będzie decyzją bezprawną, a sam
pobyt zakonnika należy traktować jako nielegalne przebywanie poza
domem zakonnym27. Prawo powszechne w tym przypadku nie daje
prawu własnemu możliwości rozszerzenia katalogu przyczyn, które
byłyby wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia na dłuższy
pobyt niż rok.
Przebywanie poza wspólnotą instytutu dłużej niż rok uzasadnione przytoczonymi wyżej powodami może dotyczyć zarówno profesa
o ślubach wieczystych, jak i czasowych. Ponadto takie zezwolenie
może być udzielone na wyraźną prośbę zakonnika, albo też inicjatywa jego przebywania poza wspólnotą instytutu może wyjść od samego
przełożonego wyższego. Niewątpliwie jednak propozycja przełożonego będzie wymagać w większości przypadków akceptacji zainteresowanego zakonnika. Niemniej jednak mogą wystąpić sytuacje,
zwłaszcza te zdrowotne, które ten dialog mogą utrudniać, czy wręcz
go nawet wykluczyć.
4.1. Motywy zdrowotne
Prawodawca jako pierwszą przyczynę uzasadniającą dłuższe przebywanie zakonnika poza wspólnotą instytutu, nawet przekraczające
jeden rok, wymienia motywy zdrowotne. Nie wyjaśnia jednak, czego
one dotyczą. Niewątpliwie do nich zalicza się choroba fizyczna lub
psychiczna samego profesa, ale nie jego krewnych czy innych osób.
Niekoniecznie powodem absencji będzie przypadek ciężkiej choroby fizycznej lub psychicznej. Trzeba zauważyć, że są także przypadki
zwykłej czy poważnej choroby, które wymagają dłuższej hospitalizacji w strukturach opieki medycznej. Prawodawca mówiąc o powodach
zdrowotnych ma na myśli nie tylko aktualnie występującą u zakonnika chorobę, ale też jego rożne stany pochorobowe, które wymagają
dalszego kontynuowania terapii, rekonwalescencji czy rehabilitacji,
niejednokrotnie z koniecznością zamieszkania w różnych miejscach
poza wspólnotą instytutu przez dłuższy czas niż rok. Prawodawca nie
27

Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 467.
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określa bliżej tego miejsca pobytu. Mogą to być, oprócz wspomnianych już zakładów opieki zdrowotnej, m.in. wspólnoty innych instytutów zakonnych tak męskich jak i żeńskich, instytucje kościelne czy
państwowe a także domy prywatne. Zakonnik może skorzystać także
z gościnności domu najbliższej rodziny czy też innych osób.
Trzeba jednak zauważyć, że przełożeni w niektórych sytuacjach
zdrowotnych będą musieli umieścić chorego zakonnika przez dłuższy okres czasu w strukturach opieki zdrowotnej, nawet bez wyraźnej
jego zgody. Jej wyrażenie utrudniać może ciężki stan chorobowy zakonnika, a zwłaszcza jego poważne zaburzenia psychiczne. Wówczas
przełożeni podejmują wspomnianą decyzję kierują się wyłącznie dobrem profesa. Jednak nigdy nie może być ona podyktowana jedynie
uwolnieniem się instytutu od obowiązku bezpośredniej nad nim opieki
czy też wyłącznie środkiem pozbycia się osoby zakłócającej w mniejszym czy w większym stopniu wewnętrzną harmonię życia wspólnotowego28. Trzeba wziąć pod uwagę, iż obecność chorego w domu
zakonnym, zwłaszcza z dolegliwościami fizycznymi, przyczynia się
do umocnienia więzi braterskich w samej wspólnocie i sprzyja budowaniu solidarności międzyludzkiej.
Zdarza się jednak, że zamieszkanie pod jednym dachem z chorym
psychiczne zakonnikiem staje się uciążliwe dla wspólnoty i zakłóca harmonię jej życia braterskiego. W tym przypadku należy podjąć
środki osłaniające tak wspólnotę jak i chorego od negatywnych skutków jego choroby. Jednym ze sposobów zabezpieczających właściwe
funkcjonowanie wspólnoty jest jego przymusowe hospitalizowanie
w jakimś zakładzie psychiatrycznym czy też znalezienie innej formy
jego pobytu poza wspólnotą zakonną. Niemniej jednak separacja chorego zakonnika od pozostałych członków instytutu nie zwalnia przełożonych od obowiązku utrzymywania z nim regularnych kontaktów.
Pozostawienie tych profesów na łasce losu jest wyrazem braku odpowiedzialności ze strony sprawujących władzę w instytucie29. Trzeba
podkreślić też, że wszelkie koszty związane z jego leczeniem jak
i przebywaniem poza wspólnotą ponosi wyłącznie sam instytut, nawet
jeśli chory zakonnik przebywa w swoim domu rodzinnym.
28
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 102; E. G a m b a r i,
I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 283.
29
Por. J. B e y e r, Il diritto della vita consacrata, dz. cyt, s. 189.

prawokanoniczne53.indd 121

2010-06-07 10:41:10

122

KS. M. STOKŁOSA

[18]

Pobyt zakonnika poza domem instytutu może trwać w przypadku
choroby tak długo jak trwa jej przyczyna czy też konieczność kontynuowania terapii czy rekonwalescencji bądź rehabilitacji w strukturach opieki zdrowotnej. W przypadkach ciężkich chorób, zwłaszcza
psychicznych, absencja może sięgnąć nawet i kilku lat, bądź też sam
powrót zakonnika do wspólnoty instytutu może stać się niemożliwy30.
Nieuleczalność choroby może powodować bowiem z jednej strony niezdolność zakonnika do kontynuowania życia w instytucie, a z drugiej
sam instytut wobec jej faktu nie jest w stanie zabezpieczyć na sposób
stały należytej opieki31.
Przełożony wyższy przed podjęciem decyzji udzielenia zakonnikowi pozwolenia przebywania poza domem instytutu ze względów
zdrowotnych powinien uzyskać zgodę własnej rady. Zgoda ta nie
jest wymagana, jeśli podejmuje on decyzję o powrocie zakonnika do
wspólnoty instytutu, a tym samym o skróceniu legalnego pobytu udzielonego ze względu zdrowotnych. Ponadto prawo nie zabrania przełożonemu zasięgnięcia w tej materii opinii lekarzy czy innych biegłych32.
Ocena biegłych nie może jednak w żadnym wypadku determinować
jego woli, lecz ułatwić podjęcie decyzji adekwatnej do stanu zdrowia
zakonnika.
Prawo zakonnika do dłuższego pobytu poza wspólnotą instytutu ze
względów zdrowotnych ustaje z chwilą, gdy stan zdrowia pozwala na
podjęcie obowiązków życia wspólnotowego i nie wymaga dalszej kuracji poza domem zakonnym. Wówczas u zakonnika może pojawić się
chęć kontynuowania tejże absencji, już nie tak z powodów zdrowotnych, lecz z racji przyzwyczajenia się do wygodnego indywidualnego
życia. Na przełożonych spoczywa w takiej sytuacji obowiązek uświadomienia rezydującemu poza instytutem, że obowiązkiem zakonnika
jest wypełnienia swego powołania we wspólnocie, nawet jeśli będzie
ono obciążane cierpieniem33.

30
Por. A. C a l a b r e s e, Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica,
dz. cyt., s. 269.
31
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 91-92.
32
Por. A. C a l a b r e s e, Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica,
dz. cyt., s. 269-270.
33
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 92.
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4.2. Studia
Motyw studiów jest drugą przyczyną przewidzianą przez Prawo
dawcę w kan. 665 §1 KPK/83, usprawiedliwiającą dłuższy niż rok
pobyt zakonnika poza domem instytutu zakonnego. Obejmuje on
tak odbywanie studiów jak i nauczanie w sensie prowadzenia wykładów34. Zakres obywania studiów, nie tylko obejmuje studia zwyczajne
związane z curriculum formacji początkowej wszystkich zakonników
o ślubach czasowych bądź związanych z przygotowaniem do przyjęcia
sakramentu święceń35, ale także te specjalistyczne, uczęszczane przez
tych profesów wieczystych, którzy zostali do ich obywania skierowani przez właściwego przełożonego wyższego. Nie ma tutaj znaczenia
materia studiów czy nauczania. Może dotyczyć dyscyplin kościelnych
jak i świeckich. Ponadto motyw studiów może dotyczyć także rożnych
form pogłębienia własnych zdolności intelektualnych czy już ukończonych studiów, m.in. takich jak: kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, kwerenda archiwistyczna lub biblioteczna36.
Prawodawca nie precyzuje miejsca zamieszkania zakonnika poza
wspólnotą instytutu wynikającego z motywów studiów. Poprzedni
Kodeks w kan. 587 §4 wyraźnie wskazywał na domy zakonne innych
instytutów, seminaria czy inne domy kościelne. Nie dopuszczał możliwości zamieszkania w domach prywatnych. Chociaż obecny Kodeks
nic o tym zakazie nie wspomina, to przełożeni powinni podchodzić do
owej rezydencji z wielką ostrożnością.
Zazwyczaj koniec pobytu poza domem zakonnym z powodu studiów wyznacza moment ukończenia studiów albo zaprzestania samego
nauczania z różnych motywów. Jednakże czas tego pobytu może zostać skrócony decyzją samego przełożonego wyższego, do której za34
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 466. Niektórzy
�������������
kanoniści przyjmują, że dłuższą nieobecność w domu instytutu z powodu nauczania należałoby usprawiedliwić nie kategorią studiów, ale motywem apostolatu, jeśli jest on
wykonywany w imieniu instytutu. Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt.,
s. 283.
35
Są kanoniści, którzy uważają, że studia w fazie formacji początkowej, przed złożeniem ślubów wieczystych powinny być połączone, poza uzasadnionymi przypadkami, z zamieszkaniem w domu własnego instytutu, z zasady o statusie formacyjnym.
Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 94; T. Á. B a h i l l o
R u i z, Vida fraterna en común y ausencia de la casa religiosa, dz. cyt., s. 234.
36
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 283; M. O’R e i l l y,
Permission of absence from the community, dz. cyt., s. 73.
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konnik jest zobowiązany się dostosować. Ponadto sam zakonnik może
podjąć z różnych powodów decyzję o wcześniejszym powrocie do wyznaczonej wspólnoty zakonnej.
Należy zauważyć, że nieobecności z powodu odbywania studiów czy
prowadzenia wykładów dotyczą okresu roku akademickiego. Zakonnik
w chwilach dłuższych przerw w ciągu roku akademickiego (np. z okazji
świąt, przerw semestralnych czy wakacji, powiem przebywać, jeśli jest
to możliwie, w oznaczonym domu instytutu. Ponadto w czasie nieobecności powinien utrzymywać regularne kontakty z instytutem, zgodnie
ze wskazaniami określonymi przez przełożonego wyższego.
4.3. Wykonywanie apostolatu w imieniu instytutu
Ostatnią przesłanką usprawiedliwiającą dłuższe niż rok przebywanie zakonnika poza domem własnego zgromadzenia zakonnego jest
wykonywanie apostolatu w imieniu instytutu. Prawodawca w kan. 665
§1 KPK/83 odnosi się do tych form apostolatu, które bezpośrednio nie
przynależą do instytutu. Jednak pobyt ten będzie uznany za legalny
tylko wtedy, gdy działalność apostolska będzie sprawowana wyłącznie w imieniu instytutu, czyli z mandatu przełożonych, a więc przez
nich wybrana albo zaakceptowana, za zgodą rady37. Nie stanowią tejże
przesłanki wszelkie inne działalności niezwiązane z apostolstwem czy
te dzieła apostolskie samodzielnie realizowane przez zakonnika wyłącznie z jego motywów osobistych, bez właściwego ich powierzenia
ze strony przełożonego wyższego. Nie wystarczy więc zwykłe zezwolenie wspomnianego przełożonego czy jego milcząca akceptacja już
podjętych indywidualnych zaangażowań zakonnika w działalność apostolską bezpośrednio zależną od innych. Wykonywanie jakiegoś dzieła
apostolskiego w imieniu instytutu, oznacza, że zakonnik został posłany do jego sprawowania przez instytut, czy to z inicjatywy samego instytutu bądź na prośbę innych instytucji kościelnych. W tym ostatnim
przypadku wymagane jest, przed powierzeniem zainteresowanemu
prowadzenie konkretnych dzieł apostolskich czy zadań z nimi związanych, wzajemne porozumienie instytutu oraz strony powierzającej
ich sprawowanie. Przy powierzeniu znaczących dzieł jest wskazane,
aby zainteresowane strony zawarły pisemną umowę, która określałaby
37

Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 284.
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różnorakie warunki podyktowane rodzajem zleconego apostolatu, przy
zachowaniu norm prawa powszechnego.
Stroną proponującą zewnętrzne zaangażowanie zakonnika w dzieła apostolskie, wymagające dłuższego pobytu niż rok poza domem
instytutu, jest najczęściej biskup diecezjalny czy też inne instytucje
kościelne (np. Konferencja Biskupów). Również o pomoc personalną
w prowadzeniu jakiegoś dzieła może zwrócić się inny instytut życia
konsekrowanego. Pewne zaangażowanie zewnętrzne mogą wypłynąć
także od Konferencji Wyższych Przełożonych.
Zaangażowanie zakonnika, połączone z ponad roczną nieobecnością w domu instytutu, może dotyczyć nie tylko dzieł apostolskich
odpowiadających naturze i celowi instytutu38, a więc tych wyraźnie
sprecyzowanych w konstytucjach. Obecnie Prawodawca w kan. 665
§1 KPK/83 zaangażowanie apostolskie traktuje w sposób szeroki, pod
warunkiem, że jest ono wykonywane w imieniu instytutu39. Może ono
dotyczyć szeroko pojętego dzisiaj duszpasterstwa, a także sprawowania kościelnych urzędów, funkcji, czy innych zadań, o których mowa
w kan. 682 KPK/8340. Obejmuje więc wszystkie dzieła apostolskie bliżej nieokreślone, których ewentualne sprawowanie nie jest prawem
własnym wykluczone41. Często zaangażowania apostolskie w imieniu
instytutu, nawet te nieodpowiadające jego naturze i celowi, są odpowiedzią na konkretne potrzeby czy trudności Kościoła lokalnego bądź
innych instytucji kościelnych. Są one przejawem wspólnej troski o dobro Kościoła powszechnego.
Jeśli natomiast zakonnik podejmie się dzieł duszpasterskich, związanych z pobytem poza domem instytutu, nawet za zgodą biskupa diecezjalnego, lecz z własnej inicjatywy pod wpływem rożnych przyczyn
osobistych, to powinien zalegalizować prawnie swoją nieobecność
zwracając się do przełożonego wyższego o zezwolenie na wspomnianą absencję, która nie może przekroczyć roku42.
38

roku.

Taki warunek stawiał w n. 15 reskrypt papieski Cum Admotae z 6 listopada 1964

39
Por. G. G h i r l a n d a, La problematica della separazione del religioso dal
proprio istituto religioso, dz. cyt., s. 189.
40
Por. E. G a m b a r i, I religiosi nel Codice, dz. cyt., s. 284; A. C a l a b r e s e,
Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, dz. cyt., s. 271.
41
Por. D. A n d r é s, Le forme di vita consacrata, dz. cyt., s. 466-467.
42
Por. V. De P a o l i s, La vita consacrata nella Chiesa, dz. cyt., s. 320.
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Dłuższe niż rok przebywanie poza wspólnotą instytutu celem pełnienia działalności duszpasterskiej będzie dotyczyło raczej profesów
o ślubach wieczystych, mimo, iż Prawodawca tego wyraźnie nie zaznacza. Wszelkie zaangażowanie zakonników czasowych, ze względu
na ich formację, powinno mieć miejsce w strukturach instytutu.
Fakt przebywania poza wspólnotą z motywów szeroko pojętej działalności apostolskiej w imieniu instytutu, zobowiązuje zarówno zakonnika jak i przełożonych do utrzymywania wzajemnych kontaktów.
Nie tylko w utrzymywaniu więzi z instytutem ważną rolę odgrywają
relacje personalne z przełożonymi i pozostałymi członkami instytutu,
ale także pewne zabezpieczenie strukturalne miejsca pobytu zakonnika. Niektóre instytuty – jak zauważa J. Torres – w prawie własnym
przewidziały dla owych zaangażowań zewnętrznych, a także i dla własnych potrzeb, pewne struktury m.in. takie jak rezydencje czy domy
filialne, zależne od jakiegoś domu zakonnego43.
Zakończenie
Jednym z wielu charakterystycznych elementów życia zakonnego jest życie braterskie realizowane w wspólnocie. Aby ono było
w pełni realizowane, zakonnik jest zobowiązany zamieszkać w domu
zakonnym własnego instytutu, do którego został prawnie skierowany
przez kompetentnych przełożonych. W tymże domu prowadzi on życie wspólnotowe i wykonuje różne obowiązki zgodne z naturą i misją
instytutu, do którego prawnie przynależy. Prawodawca w kan. 665 §1
KPK/83 wymaga od zakonników, aby nie opuszczali własnej wspólnoty bez zezwolenia kompetentnego przełożonego. Są jednak sytuacje, które usprawiedliwiają chwilowe wyjcie poza klauzurę zakonną,
czy też krótsze bądź dłuższe przebywanie poza domem zakonnym.
Prawodawca nie stwarza większych trudności, jeśli nieobecność we
własnej wspólnocie jest połączona z zamieszkaniem w innym domu
tegoż samego instytutu. Natomiast pewnym rygorom prawnym poddaje już ewentualne dłuższe zamieszkanie poza strukturami własnego instytutu. Kompetentnym do udzielenia pozwolenia na taki pobyt
jest wyłącznie przełożony wyższy instytutu za zgodą swojej rady. Nie
wyjaśnia natomiast szczegółowo okoliczności, które usprawiedliwiałyby wydanie ewentualnie zgody na legalne przebywanie poza instytu43

Por. J. T o r r e s, L’assenza dalla casa religiosa, dz. cyt., s. 95-96.
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tem, zastrzegając jednak, że muszą wystąpić jakieś słuszne przyczyny.
Postawania jednak, że absencja ta nie może przekroczyć roku. Jeśli
przekraczałaby rok, to przełożony wyższy może udzielić zezwolenia, za zgodą swojej rady, jedynie z racji trzech wyliczonych przez
Prawodawcę przyczyn: ze względów zdrowotnych samego zakonnika,
podjęcia studiów czy dzieł apostolatu w imieniu instytutu. Pozwolenia
na dłuższy pobyt niż rok z innych słusznych przyczyn niż te wyżej
wspomniane, może wyłącznie udzielić kompetentna władza kościelna,
a mianowicie Stolica Apostolska w przypadku instytutów na prawie
papieskim a także biskup diecezjalny w przypadku pozostałych instytutów. Wspomnianym podmiotom władzy kościelnej zarezerwowane
jest także prawo ewentualnego przedłużania już trwającej od roku legalnej nieobecności zakonnika we wspólnocie własnego instytutu.
Z legalnym dłuższym przebywaniem poza instytutem mamy do czynienia także – jak to już zostało wspomniane we wstępie do niniejszego artykułu – w przypadku eksklaustracji (kan. 686-687 KPK/83),
próbnego przebywania w innym instytucie zakonnym przed definitywnym do niego przejściem (kan. 684-685 KPK/83) czy sekularyzacją ad experimentum dotyczącą zakonników duchownych (kan. 693
KPK/83). Jednak między tymi instytucjami a legalną nieobecnością,
będącą przedmiotem regulacji kan. 665 §1 KPK/83, występują zasadnicze różnice. W tym ostatnim przypadku obowiązki i prawa zakonnika
wynikające z profesji nie ulegają zmianie. Pozostaje on pełnoprawnym
członkiem instytutu ze wszystkimi prawami i przywilejami zakonnymi. Jego pobyt poza domem instytutu nie zwalnia go z obowiązku posłuszeństwa wobec przełożonych. Natomiast trzy wyżej wspomniane
formy prawnej nieobecności są już częściową separacją z własnym
instytutem. Wskazuje na to sam fakt umieszczenie ich kodeksowych
norm prawnych w rozdziale dotyczącym wyłączania członków z instytutu. Przy zastosowaniu eksklaustracji, zakonnik, chociaż nadal podlega przełożonym, zostaje zwolniony z tych obowiązków, których nie
jest wstanie wypełniać w rzeczywistości, w której przyszło mu czasowo przebywać. Ponadto jest pozbawiony przez samego Prawodawcę
głosu zarówno czynnego, jak i biernego. Natomiast podczas odbywania przez zakonnika próby w instytucie, do którego zamierza po jej
pozytywnym zakończeniu definitywnie przejść, ulegają zawieszeniu
wszystkie uprawnienia i obowiązki w instytucie, z którym prawnie,
poprzez swe śluby, jest on nadal związany. W przypadku sekularyza-
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cji ad experimentum praktycznie dochodzi do całkowitego zerwania
więzi zakonnika przynależącego do stanu duchownego z instytutem
zakonnym mimo, iż na czas próby w Kościele partykularnym, aż do
momentu inkardynacji pozostaje on członkiem instytutu.
L’assenza legittima del religioso dalla casa religiosa
Uno tra i doveri della vita religiosa si riferisce all’obbligo di residenza nella
propria casa religiosa nella quale i membri della comunità osservano la vita comune
dell’istituto. L’oggetto proprio della norma canonica del can. 665 § 1 è la permanenza
abituale del religioso nella propria casa religiosa. Tuttavia, per esigenze dello stesso
istituto, come pure per motivi personali, il religioso può assentarsi dalla propria casa
religiosa, però con l’autorizzazione del competente superiore. Questo allontanamento
potrebbe essere trattato come una semplice uscita quotidiana, o può diventare una vera
assenza di breve termine, o un’assenza prolungata.
Tutte queste uscite quotidiane per ragioni tanto ministeriali, quanto personali,
devono essere regolate dai superiori locali, non dai superiori provinciali, per mezzo di
permessi concessi secondo le usanze della rispettiva comunità, che possono essere ad
actum o abituali, espressi o taciti, o anche impliciti e presunti.
Il diritto comune, dopo aver stabilito l’obbligo di risiedere nella propria casa di
assegnazione, determina che spetta al superiore maggiore, con il consenso del suo
consiglio, concedere, per una giusta causa, a un religioso, di vivere fuori delle comunità
dell’istituto (“extra domum instituti”) per un tempo che non superi la durata di un anno,
a meno che non si tratti di malattia del religioso, tempo dei suoi studi, o di apostolato
svolto in nome dell’istituto.
È da osservare il fatto che la suddetta norma del diritto comune fa tacitamente
una distinzione tra assenza prolungata dalla propria casa per dimorare in un’altra casa
dell’istituto, dall’assenza prolungata dalla casa dell’istituto in genere. Considerando
che il primo tipo di assenza non viene contemplato dal diritto comune, il diritto proprio
potrà stabilire norme applicative più particolareggiate.
Il superiore maggiore, con il consenso del proprio consiglio, può concedere, a norma
del can. 665 § 1, la licenza di assenza dalla casa dell’istituto per un periodo superiore
a un anno per motivo di malattia, di studio o di apostolato svolto a nome dell’istituto.
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PRAWNA STRONA ŚLUBU UBÓSTWA
Treść: Wstęp. – 1. Prawo instytutu w służbie ubóstwa. – 2. Akty prawne związane
z dobrami majątkowymi. – 3. Obowiązki przełożonego w zakresie ślubu ubóstwa. –
4. Erygowanie domu zakonnego a ślub ubóstwa. – 5. Praca jako element ślubowanego
ubóstwa. – 6. Ubiór zakonny wyrazem ubóstwa. – 7. Skutki prawne niezachowania
ślubu ubóstwa. – Zakończenie.

Wstęp
W Kodeksie Prawa Kanonicznego drugą z wymienianych rad ewangelicznych jest ubóstwo, które także – jak pozostałe rady – bierze przykład z osoby Jezusa Chrystusa. Czytamy tam, że „ewangeliczna rada
ubóstwa do naśladowania Chrystusa, który będąc bogaty stał się dla
nas cierpiącym niedostatek, oprócz życia w rzeczywistości i w duchu
ubogiego, prowadzonego pracowicie w trzeźwości i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sobą zależność i ograniczenie w używaniu
dóbr i dysponowaniu nimi, zgodnie z własnym prawem poszczególnych instytutów”1. W jednej ze swych środowych katechez Jan Paweł II
powiedział, iż „chrześcijanie zawsze postrzegali ubóstwo jako styl ży1
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Pallottinum 1984 (dalej: KPK/1983), kan. 600; por. S o b ó r W a t y k a ń s k i II,
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (dalej: LG), nr 42; S o b ó r
W a t y k a ń s k i II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia
zakonnego Perfectae caritatis (dalej: PC), nr 13; S o b ó r W a t y k a ń s k i II,
Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis (dalej: PO), nr 17;
P a w e ł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, Przepisy wykonawcze do Dekretu
Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis, 6 sierpnia 1966 (dalej: ES), nr II: 23–24;
P a w e ł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testificatio, Wskazania na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II, 29 czerwca 1971 (dalej: ET), nr 20–21.
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cia ułatwiający naśladowanie Chrystusa”2. Często, wymieniając trzy
ślubowane rady, na pierwszym miejscu wymieniał właśnie ślub ubóstwa, twierdząc, że „poniekąd wysunięte jest [ono] na pierwszy plan”3. Do tej właśnie rady ewangelicznej nawiązuje również w swoich
wystąpieniach obecny Następca św. Piotra papież Benedykt XVI.
Podczas spotkania z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi w
czasie swej pielgrzymki do Austrii, mówiąc o ślubie ubóstwa, zaznaczył, że kto pragnie iść za Chrystusem w sposób radykalny, musi się
wyrzec dóbr materialnych. Jego ubóstwo musi się wzorować na ubóstwie Chrystusa, bo tylko wtedy można osiągnąć wewnętrzną wolność.
Dla osób oddanych Bogu w życiu konsekrowanym sprawa ubóstwa
i ubogich powinna być zawsze przedmiotem poważnego rachunku sumienia. Ojciec święty, podsuwając osobom konsekrowanym ten temat
do refleksji, stwierdza, że w sytuacji, kiedy niczego im nie brakuje,
kiedy nie jest się ubogim, należy zastanowić się szczerze nad swoim
powołaniem4.
Ubóstwo zakonne od zawsze było cenione w świecie jako nieomylny znak wybrania Chrystusa5. W historii Kościoła ślub ubóstwa
i jego praktyka przez osoby konsekrowane były i są także dzisiaj autentycznym znakiem życia zakonnego, a jest on zrozumiały o tyle, o ile
przejawia się w konkretnych czynach ubogiego sposobu życia. Z drugiej strony, jest też głębokim pokochaniem Chrystusa, a szczególnie
ukochaniem Go w drugim człowieku, nade wszystko w potrzebującym
pomocy6. Obok tego teologicznego postrzegania ubóstwa, wybranego ze względu na Chrystusa, na tę radę ewangeliczną należy patrzeć
także od strony prawnej, gdyż odpowiednie prawne przepisy mają życie nią zabezpieczać. Celem zatem poniższego tekstu będzie ukazanie
powszechnych norm prawnych regulujących zachowanie ślubowanej
rady ubóstwa.
2
Por. J a n P a w e ł II, Ewangeliczne ubóstwo istotnym warunkiem życia konsekrowanego. Katecheza z 30 listopada 1994, „L’Osservatore Romano” 2 (1995), s. 51.
3
Tamże, s. 52.
4
Por. B e n e d y k t XVI, Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl
życia. Nieszpory w sanktuarium dla duchowieństwa, zakonników i seminarzystów,
Mariazell, 8 września 2007, „L’Osservatore Romano” 10–11 (2007), s. 23.
5
Por. PC, nr 13; J a n P a w e ł II, Ewangeliczne ubóstwo…, dz. cyt., s. 51.
6
Por. J.R. B a r, J. K a ł o w s k i, Prawo o instytutach życia konsekrowanego,
Warszawa 1985, s. 134; A.J. N o w a k, Osoba konsekrowana, t. 1: Ślub ubóstwa,
Lublin 1992, s. 59.
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1. Prawo instytutu w służbie ubóstwa
Instytuty zakonne, by pełnić swoją misję w Kościele, posiadają potrzebne do tego dobra doczesne. Te z kolei wymagają odpowiednich
przepisów prawnych. Przepisy te dla wszystkich instytutów zawarte
są w księdze V Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku zatytułowanej „Dobra doczesne Kościoła”7. Do tych właśnie norm odsyła
Prawodawca kościelny, zobowiązując cały Kościół do ich stosowania.
Wspomniane instytuty mają także właściwe im normy, specyficzne dla
ich rodzaju życia i posługiwania. Ich treść zawiera się w księdze II:
„Lud Boży”, części III: „Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego”, w artykule trzecim rozdziału drugiego tej
części: „Dobra doczesne i ich zarząd”8. Ze względu na różnorodność
instytutów i miejsce ich posługiwania w świecie przepisy te są bardzo ogólne, dlatego też „każdy (…) instytut powinien ustanowić odpowiednie normy, dotyczące używania i zarządu dóbr, które by stały
na straży właściwego instytutowi ubóstwa, strzegły go i wyrażały”9.
Normy te nawet w jednym instytucie nie powinny być jednakowe, ale
winny uwzględniać warunki ekonomiczne, społeczne i inne w poszczególnych częściach danego instytutu zakonnego10. Papież Paweł VI
w motu proprio Ecclesiae Sanctae, będącym przepisami wykonawczymi do soborowego Dekretu o przystosowanej do współczesności
7
 ������������������������������������������������������������������������������
Por. KPK/1983, kan. 635 § 1, kan. 1257 § 1: „Wszystkie dobra doczesne, należące do Kościoła powszechnego, do Stolicy Apostolskiej lub do innych publicznych
osób prawnych w Kościele, są dobrami kościelnymi i rządzą się kanonami, które
następują, oraz własnymi statutami”; kan. 116 § 1: „Publicznymi osobami prawnymi są zespoły osób lub rzeczy, które są ustanowione przez kompetentną władzę kościelną, by wykonywały w imieniu Kościoła w oznaczanym dla nich zakresie, zgodnie
z przepisami prawa, własne zadania im zlecone dla publicznego dobra; pozostałe osoby prawne są prywatnymi”. § 2: „Osoby prawne publiczne otrzymują tę osobowość
bądź mocą samego prawa, bądź specjalnym dekretem kompetentnej władzy, przyznającym ją wyraźnie; osoby prawne prywatne otrzymują tę osobowość tylko specjalnym
dekretem kompetentnej władzy, przyznającym wyraźnie tę osobowość”.
8
Zob. tamże, kan. 634–640. Poprzednio obowiązujący Kodeks Prawa Kano
nicznego z 1917 roku również posiadał odpowiednie normy dotyczące dóbr doczesnych i ich zarządu. Zob. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus
Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1943 (dalej:
KPK/1917), kan. 531–537.
9
KPK/1983, kan. 635 § 2; por. PC, nr 13; ES, nr II: 23.
10
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. K r u k o w s k i, t.
II/2, Pallottinum 2006, s. 67.
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odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, polecił – powołując się
właśnie na ten dekret – by kapituły generalne pilnie i konkretnie rozwijały ducha oraz praktykę ubóstwa, a także poszukiwały nowych form
realizacji ślubu ubóstwa, co miałoby znaleźć odbicie w rewidowanym
własnym prawodawstwie11.
Przestrzeganie wspomnianych przepisów dotyczących dobór doczesnych, tak powszechnych, jak i własnych instytutu, jest ważne także ze
względu na ślubowane ubóstwo. Ono to – jak twierdzi znany kanonista
Elio Gambari – „wymaga mądrego i przezornego zarządzania dobrami
doczesnymi, które polega na pewnym zespole aktów, dzięki którym dobra
te są strzeżone, właściwie oceniane i wykorzystywane oraz przeznaczane
na cele, którym powinny służyć”12. Prawodawca kodeksowy podaje jakby katalog zadań starannego zarządu dobrami przez ich gospodarzy13.
2. Akty prawne związane z dobrami majątkowymi
Ślub ubóstwa ma konkretne odniesienia do dóbr materialnych.
Prawodawca kodeksowy wymaga, by zakonnicy przed złożeniem
Por. ES, nr 23.
E. G a m b a r i, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 679.
13
 ��������������������������������������������������������������������������
Por. KPK/1983, kan. 1284 § 1: „Wszyscy zarządcy mają wypełniać swoje zadanie ze starannością dobrego gospodarza”. § 2: „Powinni zatem: 1. czuwać, ażeby
powierzone ich pieczy dobra nie przepadły lub nie doznały jakiejś szkody, zawierając w tym celu w razie potrzeby odpowiednie umowy ubezpieczające; 2. troszczyć
się, żeby własność dóbr kościelnych była zabezpieczona środkami ważnymi według
prawa państwowego; 3. przestrzegać przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak
i państwowego, albo wydanych przez fundatora, ofiarodawcę lub uprawnioną władzę,
a zwłaszcza starać się, by Kościół nie poniósł szkody wskutek nie przestrzegania ustaw
państwowych; 4. pobierać skrupulatnie i we właściwym czasie dochody z dóbr i należności, pobrane zaś przechowywać bezpiecznie i używać ich zgodnie z wolą fundatora albo z normami prawnymi; 5. wypłacać w ustalonych terminach procenty, należne
z tytułu pożyczki lub zastawu, czuwając nad odpowiednim zwrotem głównej sumy
długu; 6. pieniądze pozostałe po pokryciu wydatków, które mogą być korzystnie ulokowane, ulokować za zgodą ordynariusza na korzyść osoby prawnej; 7. mieć należycie
prowadzone księgi przychodów oraz rozchodów; 8. pod koniec każdego roku sporządzić sprawozdanie z zarządu; 9. dokumenty i dowody, na których opierają się prawa
Kościoła lub instytucji do majątku, należycie porządkować i przechowywać w odpowiednim archiwum oraz strzec ich; autentyczne zaś ich odpisy, gdy się to da łatwo
uczynić, złożyć w archiwum kurii”. § 3: „Usilnie zaleca się, ażeby zarządcy co roku
sporządzali zestawienia przewidywanych przychodów i wydatków. Natomiast prawo
partykularne może je nakazać i określić dokładniej sposoby, jak mają być sporządzane”. Zob. KPK/1917, kan. 1523.
11

12
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pierwszej profesji zakonnej przekazali, komu zechcą, zarządzanie
swoimi dobrami14. Bronisław Wenanty Zubert w swoim komentarzu
do tej normy podaje, iż chociaż zrzeczenia z zarządu dóbr dokonuje
się jeszcze przed profesją zakonną, to jednak nabiera ono ważności
dopiero z chwilą złożenia ślubów. Dalej, takiego zrzeczenia można
wymagać tylko od tych nowicjuszy, którzy zostali dopuszczeni do
profesji. Przedmiotem takiego aktu są dobra aktualnie posiadane, jak
i te, które otrzyma się w przyszłości. Ponadto zrzeczenia można dokonać na korzyść kogokolwiek, także własnego instytutu15. Ta sama
norma wymaga także, by nowicjusze – jeśli konstytucje ich instytutu
nie postanawiają czegoś innego – w sposób wolny zadysponowali ich
użytkowaniem i korzystaniem z dochodów. Dodatkowo, przynajmniej
przed złożeniem wieczystej profesji, mają sporządzić testament, który
byłby ważny również wobec prawa świeckiego16. Testament jest osobistym aktem, którego spisanie przed złożeniem profesji wieczystej
jest obowiązkowe, nad czym mają czuwać przełożeni. Istotne jest również to, by był on ważny wobec prawa świeckiego, co wprost przypomina Kodeks Prawa Kanonicznego. „Na zmianę tych dyspozycji ze
słusznej przyczyny, jak również na podjęcie jakiegokolwiek aktu co do
dóbr materialnych, potrzebują zezwolenia kompetentnego przełożonego, zgodnie z przepisami własnego prawa”17. Poprzednio obowiązujący Kodeks był bardzo wymagający, jeśli chodzi o zmianę testamentu.
14
Por. KPK/1983, kan. 668 § 1; KPK/1917, kan. 569 § 1: „Ante professionem
votorum simplicium sive temporariorum sive perpetuorum, novitius debet, ad totum
tempus quo simplicibus votis adstringetur, bonorum suorum administratinem cedere
cui maluerit et, nisi constitutiones aliud ferant, de eorundem usu, et usufructu libere
disponere”. § 3: „Novitius in Congregatione religiosa ante professionem votorum temporariorum testamentum de bonis praesentibus vel forte obventuris libere condat”.
15
Por. B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, cz. III,
Lublin 1990, s. 170.
16
Por. KPK/1983, kan. 668 § 1. Testament – (łac.) jednostronna czynność prawna,
w której treści spadkodawca (testator) określa losy swego majątku na czas po swojej
śmierci; także dokument obejmujący oświadczenie ostatniej woli; Wielka Encyklopedia
PWN, red. J. W o j n o w s k i, t. 27, Warszawa 2005, s. 364.
17
KPK/983, kan. 668 § 2; KPK/1917, kan. 580 § 3: „Cessionem vel dispositionem
de qua in can. 569 § 2, professus mutare potest non quidem proprio arbitrio, nisi constitutiones id sinant, sed de supremi Moderaoris licentia aut, si de monialibus agatur, de
licentia Ordinarii loci et, si monasterium regularibus obnoxium sit, Superioris regularis, dummodo mutatio, saltem de notabili bonorum parte non fiat in favorem religionis;
per discessum autem a religione eiusmodi cessio ac dispositio habere vim desinit”.
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Mianowicie jego zapis można było zmienić tylko za zgodą Stolicy
Apostolskiej. Gdyby jednak naglił czas, a nie można było się do niej
odwołać, wówczas na zmianę jego dyspozycji musiał wyrazić zgodę
przełożony wyższy, a w przypadku trudności dostępu także do niego –
przełożony miejscowy18.
Kolejna norma związana z dobrami materialnymi zawiera starą zasadę, zapisaną już w poprzednim Kodeksie, według której „cokolwiek
zakonnik nabywa własnym staraniem albo ze względu na instytut, nabywa to dla instytutu. Wszystko, co mu przysługuje z tytułu pensji,
zapomogi lub ubezpieczenia, jest nabywane dla instytutu, chyba że
własne prawo co innego postanawia”19. Takie uregulowania wynikają
z obowiązków życia wspólnego, w którym z owoców pracy poszczególnych osób korzysta cała zakonna społeczność.
Prawodawca kościelny przewiduje również zrzeczenie się dóbr
przez zakonnika, które może być obligatoryjne lub fakultatywne.
Wyraża to w słowach: „Kto z racji natury swego instytutu powinien
całkowicie zrzec się swoich dóbr, tego zrzeczenia winien dokonać
w formie ważnej także w miarę możności wobec prawa cywilnego,
przed profesją wieczystą, ważnego od dnia złożenia profesji. To samo
powinien uczynić profes ślubów wieczystych, który według przepisów
własnego prawa chciałby, za zezwoleniem najwyższego przełożonego, zrzec się w części lub w całości własnych dóbr”20. Wspomniany
18
Por. KPK/1917, kan. 583 nr 2: „Testamnetum conditum ad normam can. 569 § 3,
mutare sine licentia Sanctae Sedis, vel, si res urgeat nec tempus suppetat ad eam recurrendi, sine licentia Superioris maioris aut, si nec ille adiri possit, localis”.
19
KPK/983, kan. 668 § 3; KPK/1917, kan. 580 § 1: „Quilibet professus a votis simplicibus, sive perpetuis sive temporariis, nisi aliud in constitutionibus cautum sit, conservat proprietatem bonorum suorum et capacitatem alia bona acquirendi, salvis quae
in can. 569 praescripta sunt”. § 2: „Quidquid autem industria sua vel intuitu religionis acquirit, religioni acquirit”; kan. 582: „Post sollemnem professionem, salvis pariter
peculiaribus Apostolicae Sedis indultis, omnia bona quae quovis modo obveniunt regulari: 1. In Ordine capaci possidendi, cedunt Ordini vel provinciae vel domui secundum constitutiones; 2. In Ordine incapaci, acquiruntur Sanctae Sedi in proprietatem”,
kan. 594 § 2: „Quidquid a religiosis, etiam a Superioribus, acquiritur ad normam can.
580 § 2, et can. 582, n. 1. bonis domus, provinciae vel religionis admisceatur, et pecunia quaelibet omnesque tituli in capsa communi deponantur”; PC, nr 13; ES, nr II:
23; ET, nr 21.
20
KPK/1983, kan. 668 § 4; KPK/1917, kan. 581 § 1: „Professus a votis simplicibus antea nequit valide, sed intra sexaginta dies ante professionem sollemnem, salvis
peculiaribus indultis a Sancta Sede concessis, debet omnibus bonis quae actu habet,
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już kanonista Bronisław Wenanty Zubert akt taki nazywa „radykalną praktyką ubóstwa”21. Konsekwencją powyższych decyzji, poprzez
które profes utracił zdolność nabywania i posiadania, jest nieważność
podejmowanych przez niego aktów przeciwnych ślubowi ubóstwa. Po
takim formalnym zrzeczeniu wszystko, co przechodzi na niego, staje
się własnością instytutu22.
3. Obowiązki przełożonego w zakresie ślubu ubóstwa
Ślubowana ewangeliczna rada ubóstwa w równym zakresie zobowiązuje wszystkich do jej przestrzegania, zarówno przełożonych, jak
i tych, którzy podlegają im z racji posłuszeństwa. Przełożony jednak
ma w tym zakresie specjalne obowiązki. Jest on przecież pasterzem powierzonej sobie wspólnoty, ma troszczyć się o rozwój poszczególnych
jej członków23. „Przełożeni powinni gorliwie wypełniać swój urząd
i wraz z powierzonymi sobie członkami starać się budować braterską
cui maluerit, sub conditione secuturae professionis, renuntiare”. § 2: „Secuta professione, ea omnia statim fiant, quae necessaria sunt ut renuntiatio etiam iure civili effectum consequatur”; ES, nr II: 24.
21
B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt., s. 172.
22
Por. KPK/1983, kan. 668 § 5; KPK/1917, kan. 579: „Simplex professio temporaria sit vel perpetua, actus votis contrarios reddit illicitos, sed non invalidos, nisi aliud
expresse cautum fuerit; professio autem sollemnis, si sint irritabiles, etiam invalidos”,
kan. 582, nr 1.
23
Zob. KPK/1983, kan. 618: „Przełożeni otrzymaną od Boga przez posługę
Kościoła władzę powinni wykonywać w duchu służby. Nastawieni więc na przyjmowanie woli Bożej, w wykonywaniu swej posługi mają kierować podwładnymi jako
synami Bożymi i odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej godności mają popierać
dobrowolne posłuszeństwo. Winni też chętnie ich wysłuchiwać i popierać wspólną inicjatywę mającą na uwadze dobro instytutu i Kościoła. Zawsze jednak zachowują władzę w zakresie podejmowania rozstrzygnięć i wydawania poleceń”. Por. LG, nr 43,
45; PC, nr 14; ET, nr 25; K o n g r e g a c j a Z a k o n ó w i I n s t y t u t ó w
Ś w i e c k i c h i K o n g r e g a c j a B i s k u p ó w, Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami Mutuae relationes, 14 maja 1978,
nr 13. K o n g r e g a c j a I n s t y t u t ó w Ż y c i a K o n s e k r o w a n e g o
i S t o w a r z y s z e ń Ż y c i a A p o s t o l s k i e g o , Życie braterskie we
wspólnocie, Congregavit nos in unum Christi amor, 2 lutego 1994, nr 50 c; J a n
P a w e ł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, O życiu konsekrowanym i jego
misji w Kościele i w świecie, 25 marca 1996 (dalej: VC), nr 43; K o n g r e g a c j a
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Ż y c i a A p o s t o l s k i e g o, Instrukcja Ripartire da Cristo, Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, 19 maja 2002, nr 14.
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w Chrystusie wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Powinni więc karmić często swoich podwładnych słowem
Bożym i doprowadzać do sprawowania świętej liturgii. Mają być dla
nich przykładem w pielęgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu przepisów i tradycji własnego instytutu. Niech starają się zaradzić odpowiednio ich potrzebom, niech troszczą się o chorych i odwiedzają ich,
niech poskramiają niespokojnych, pocieszają małodusznych i będą dla
wszystkich cierpliwi”24.
Cytowana norma kodeksowa jest bardzo rozbudowana i wielo
wątkowa. Jest nowością w obecnym Kodeksie Prawa Kanonicznego,
gdyż nie ma odpowiednika w Kodeksie z 1917 roku. Jej źródłem są dokumenty soborowe i posoborowe25. W tym długim przepisie podkreślić
należy nade wszystko sformułowanie związane z tematem tutaj omawianym: „niech starają się zaradzić odpowiednio ich potrzebom”. Choć
zdanie to jest dość ogólne, z pewnością nie będzie błędem twierdzenie,
iż odnosi się ono także do potrzeb materialnych członków wspólnoty.
O te właśnie potrzeby, tak całej wspólnoty, jak i poszczególnych jej
członków, ma się troszczyć i dbać przełożony. Treść tego przepisu należy
także rozważać w łączności z kanonem 670, który również przypomina
o tym zobowiązaniu instytutu względem jego członków26. Generalnie
chodzi tu zatem o należyte staranie przełożonych o potrzeby podwładnych, w tym zaspokojenie ich potrzeb indywidualnych dotyczących codziennego życia i wykonywania zleconej posługi apostolskiej. Wydaje
się ważną kwestią to, iż obowiązek ten oraz inne wymienione w Kodeksie
i prawie własnym instytutu przełożony winien wypełniać osobiście.
To jednak, co czyni, winno być czynione w jedności z całą wspólnotą
i z poszczególnymi jej członkami27.
KPK/1983, kan. 619.
Zob. S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium, nr 19; LG, nr 44; S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Dekret o pasterskich
zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, nr 15, 16; PC, nr 4, 6, 14, 15;
S o b ó r W a t y k a ń s k i II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei
verbum, nr 25; PO, nr 7; ES, nr II: 16; J a n P a w e ł II, List apostolski Sanctorum
altrix, 11 lipca 1980, AAS 72 (1980) 788–790, nr VI.
26
Por. KPK/1983, kan. 670: „Instytut powinien zapewnić swoim członkom wszystko, co zgodnie z postanowieniami konstytucji konieczne jest do osiągnięcia celu, związanego z ich powołaniem”; LG, nr 43; PC, nr 18; ET, nr 26.
27
Por. Komentarz do Kodeksu Prawa…, dz. cyt., s. 51; E. G a m b a r i, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 593.
24
25
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4. Erygowanie domu zakonnego a ślub ubóstwa
W zagadnieniu realizacji ślubu ubóstwa należy także zwrócić uwagę na sytuację, kiedy instytut zakonny zamierza erygować na danym
terenie nowy dom zakonny. Tutaj podchodzi się do kwestii ubóstwa
nieco inaczej, a nawet odwrotnie, niż zwykło się na ten ślub patrzeć.
Prawodawca kodeksowy, mówiąc o założeniu domu zakonnego,
oprócz innych koniecznych wymogów28 nakazuje, by erygować dom
„jedynie wtedy, gdy roztropnie się przewiduje, że będzie można odpowiednio zaradzić potrzebom członków”29. Przepis ten zaczerpnięty
został z poprzedniego Kodeksu Prawa Kanonicznego, choć wydaje się,
że tamta norma była bardziej wymagająca. Nie można było zatem założyć żadnego domu, gdyby po roztropnym rozważeniu okazało się, że
członkowie nie mieliby zabezpieczonego odpowiedniego mieszkania
i utrzymania – bądź z własnych dochodów, bądź ze zwykłych ofiar
czy też jakichś innych źródeł30. Choć aktualna norma nie jest tak drobiazgowa, to jednak z pewnością można powiedzieć, iż wymóg taki
jest istotny, skoro przetrwał próbę czasu. Zmieniło się tylko rozłożenie
akcentów. O ile poprzedni Kodeks w pierwszej kolejności kładł nacisk
na to, by członkom takiego domu zapewnić potrzeby materialne, o tyle
aktualny przy dokonywanej erekcji domu każe mieć na uwadze pożytek Kościoła oraz pożytek instytutu31.
Jak zatem konkretnie rozumieć tę myśl Prawodawcy nakazującego
troskę właśnie o materialną stronę instytutu przy zakładaniu domu zakonnego? I czy tylko materialną? Mając w pamięci zapis poprzedniego
Kodeksu, z pewnością zwraca się uwagę na stronę czysto materialną.
Cytowany jednak kanon 610 i jego paragraf pierwszy jest tak ogólny,
że należy owe potrzeby rozumieć szeroko, czyli zarówno jako mate28
KPK/1983, kan. 610 § 1: „Dokonując erekcji domu trzeba mieć na uwadze pożytek Kościoła oraz instytutu, jak również zadbać o to, co jest potrzebne do właściwego podjęcia przez członków życia zakonnego zgodnie z celami i duchem instytutu”;
kan. 609 § 1: „Domy instytutu zakonnego są erygowane przez władzę kompetentną
zgodnie z konstytucjami, po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego”; LG, nr 45.
29
KPK/1983, kan. 610 § 2.
30
KPK/1917, kan. 496: „Nulla religiosa domus erigatur, nisi iudicari prudenter
possit vel ex reditibus propriis vel ex consuetis eleemosynis vel alio modo congruae
sodalium habitationi et sustentationi provisum iri”.
31
Por. KPK/1983, kan. 610 § 1, kan. 207 § 2; VC, nr 49–50.
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rialne, jak i duchowe. Logiczna jest jednak troska o te wymiary życia
i posługi wspólnoty zakonnej, gdyż jeśli nie będą one zabezpieczone,
to realizacja zadań wymienionych w paragrafie pierwszym, ze względu na które ten dom zakonny powstaje właśnie na tym terenie, będzie
znacznie utrudniona.
5. Praca jako element ślubowanego ubóstwa
Choć nie ma w Kodeksie Prawa Kanonicznego osobnego kanonu
mówiącego, iż praca osób konsekrowanych jest wyrazem ich ślubowanego ubóstwa – oprócz wzmianki, że rada ta pociąga za sobą prowadzenie życia pracowitego32 – to jednak bezdyskusyjnie przyjmuje
się, że właśnie praca tych osób w dobitny sposób ukazuje i ma ukazywać ubogi sposób życia. Potwierdzenie tego mamy chociażby w soborowym dekrecie Perfectae caritatis, w którym osoby konsekrowane
mogą znaleźć następującą zachętę: „Niechaj wszyscy, pełniąc swoje
obowiązki, uważają się za podległych powszechnemu prawu pracy
i zdobywając w ten sposób środki konieczne do życia oraz prowadzenia działalności, niech odrzucą wszelką nadmierną troskę o dobro materialne i powierzą się opatrzności Ojca Niebieskiego”33. Papież Jan
Paweł II, powołując się na ten fragment dekretu, w jednej ze swych
środowych katechez omawiając właśnie ewangeliczne ubóstwo jako
istotny warunek życia konsekrowanego, przypomniał, że „dawniej
istniała praktyka życia żebraczego, wybierana celowo jako znak ubóstwa, pokory oraz zbawiennej miłości wobec potrzebujących. Dzisiaj
zdobywają środki (…) raczej poprzez pracę. Jest to styl życia i sposób
praktykowania ubóstwa”34. Wcześniej jeszcze Paweł VI, nazywając
obowiązkiem życia zakonnego zarabianie pracą na własne życie, a także na życie ubogich, przestrzegał, by taka działalność nigdy nie sprzeciwiała się temu, do czego poszczególne instytuty zostały powołane,
oraz nie zastępowała ich specyficznego zadania. Oceną zaś wartości
życia zakonnego nie może być wynagrodzenie otrzymywane za pracę35. Również obecny Następca św. Piotra Ojciec święty Benedykt XVI
widzi w pracy wyraz zakonnego ubóstwa. Na spotkaniu z cystersami, choć można to odczytywać bardziej uniwersalnie, powiedział,
32
33
34
35

Por. KPK/1983, kan. 600.
PC, nr 13.
J a n P a w e ł II, Ewangeliczne ubóstwo..., dz. cyt., s. 52.
Por. ET, nr 20.
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iż „oprócz modlitwy do życia monastycznego należy również praca,
uprawa ziemi, zgodnie z wolą Stwórcy. (…) Rytmem ora et labora
wspólnota osób konsekrowanych daje świadectwo, że Bóg patrzy na
nas w Jezusie Chrystusie, a człowiek i świat – pod Jego spojrzeniem –
stają się dobrzy”36.
W kwestii pracy, którą wykonuje każda osoba konsekrowana, warto jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej znajduje się taka osoba w momencie opuszczenia lub wydalenia z instytutu. Jak zaznacza
Prawodawca w Kodeksie, nie może ona niczego domagać się od instytutu za jakąkolwiek pracę w nim wykonaną37. Instytut jednak jest
zobowiązany w stosunku do członka, który na własną prośbę otrzymuje indult odejścia lub który został wydalony, zachować słuszność
i ewangeliczną miłość38. Sytuację taką w identyczny sposób regulował
poprzedni Kodeks Prawa Kanonicznego39.
6. Ubiór zakonny wyrazem ubóstwa
Według przepisu kodeksowego, „zakonnicy powinni nosić strój
instytutu, wykonany zgodnie z przepisami własnego prawa, na znak
swojej konsekracji i świadectwa ubóstwa”40. Norma poprzednio obo36
B e n e d y k t XVI, Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać. Spotkanie z cystersami w opactwie, Heiligenkreuz, 9 września 2007, „L’Osservatore Romano” 10–
11 (2007), s. 28–29.
37
Por. KPK/1983, kan. 702 § 1.
38
Tamże, kan. 702 § 2.
39
Por. KPK/1917, kan. 643 § 1: „Qui e religione, expleto votorum temporariorum
tempore aut obtento saecularizationis indulto, egrediantur vel ex eadem fuerint dimissi, nihil possunt repetere ob quamlibet operam religioni praestitam”. § 2: „Si tamen religiosa sine dote recepta fuerit nec ex propriis bonis sibimet providere valeat, religio
ex caritate eidem dare debet ea quae requiruntur ut modo tuto ac convenienti domum
redeat, ac providere ut, naturali aequitate servata, per aliquod tempus, mutuo consensu
vel in casu dissensus ab Ordinario loci determinandum, honeste vivere possit”.
40
 ��������������������������������������������������������������������������
KPK/1983, kan. 669 § 1; PC, nr 17; ET, nr 22. Prawo
����������������������������
własne dokładnie określa zasady używania stroju zakonnego. Na przykład w Prowincji Warszawskiej
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela habit zakonny obowiązkowy jest na pracach apostolskich oraz przy wykonywaniu czynności urzędowych i liturgicznych. Por.
Statuty Prowincjalne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Warszawa 2001, nr
0054. Zakon Braci Kaznodziejów (Dominikanie) w taki oto sposób reguluje kwestię
używania stroju zakonnego: „W naszych klasztorach bracia winni nosić habit jako
znak konsekracji zakonnej, chyba że prowincjał dla słusznej przyczyny postanowiłby inaczej. Poza klasztorem należy stosować się do zarządzeń prowincjała, z zacho-
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wiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego w tej kwestii była dużo
surowsza. Nie podając argumentacji, co widzimy w aktualnym przepisie, nakazywała wszystkim zakonnikom nosić strój zakonny w domu
i poza nim. Od tego zobowiązania mogła uwolnić tylko ważna przyczyna, oceniona przez przełożonego wyższego, a w nagłym przypadku
przełożonego miejscowego41. Choć dzisiaj strój zakonny nie należy do
istotnych elementów życia konsekrowanego i nie jest używany przez
wszystkie instytuty zakonne, to jednak jest znakiem konsekracji akcentowanym właśnie ze względu na ślub ubóstwa. Instytuty, które nie
mają określonego stroju, bo taki jest ich charakter przewidziany w prawie własnym, „winny zadbać o to – jak czytamy w posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata – aby ubiór członków
(…) wyrażał swoją prostotą i godnością naturę ich powołania”42. Do
tej grupy osób zaliczyć możemy również braci laików, ale należących
do instytutów kleryckich, w których nie używają oni stroju właściwego duchownym w tym instytucie. Do nich wszystkich skierowana jest
norma dotycząca stroju jako znaku konsekracji i świadectwo ubóstwa.
Strój zatem, jakiego codziennie używają, winien spełniać te wymogi:
z jednej strony nie być nigdy luksusem, z drugiej zaś wyrazem zaniedbania. Elio Gambari twierdzi, że nawet wtedy gdy konstytucje zakonne nie regulują sprawy noszenia habitu, to członków takiego instytutu
w tej materii obowiązują przepisy prawa powszechnego43. Zgodnie
z normami Kościoła, strój noszony przez członków instytutów życia
konsekrowanego ma być znakiem charakteru osoby Bogu poświęcowaniem przepisów kościelnych”. Zob. Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu
Kaznodziejów, Poznań 2003, nr 51.
41
 ������������������������������������������������������������������������������
Por. KPK/1917, kan. 596: „Religiosi omnes proprium suae religionis habitum deferant tum intra tum extra domum, nisi gravis causa excuset, iudicio Suprerioris maioris aut, urgente necessitate, etiam localis”. W aktualnym prawodawstwie nie wspomina
się o dyspensie od używania stroju zakonnego, jak to miało miejsce w poprzednim
Kodeksie. Pewne jednak przyzwolenie w tej materii możemy znaleźć w adhortacji
apostolskiej papieża Pawła VI Evangelica testificatio. Czytamy w niej: „Uznając, że
bywają sytuacje, które usprawiedliwiają zdejmowanie ubioru zakonnego, nie możemy
jednak pominąć milczeniem tego, że bardzo stosowną jest rzeczą, by – zgodnie
z życzeniem Soboru – habit zakonników i zakonnic pozostał znakiem ich konsekracji
i aby do pewnego stopnia odróżniał się od strojów zupełnie świeckich”, nr 22.
42
VC, nr 25.
43
Por. E. G a m b a r i, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 490.
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nej44. Jak strój ten ma wyglądać, wyraźnie mówi soborowy Dekret
o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis, a mianowicie: „Strój zakonny, jako znak konsekracji, winien być prosty i skromny, ubogi i równocześnie estetyczny,
a ponadto zgodny z wymaganiami higieny i przystosowany do aktualnych warunków czasu i miejsca oraz do potrzeb pełnionego posługiwania. Strój, zarówno zakonników, jak i zakonnic, który nie odpowiada
tym normom, winien być zmieniony”45.
W kwestii stroju zakonnego Kodeks normuje jeszcze jedną sprawę.
Jeżeli instytut nie ma własnego stroju, jego duchowni powinni nosić
odpowiedni strój kościelny, zgodnie z przepisami wydanymi przez
Konferencję Episkopatu danego kraju46. Zapis taki dodatkowo świadczy o ważnej roli ubioru zakonnego.

44
Kolejni papieże w swoich przemówieniach do osób zakonnych często nawiązywali do stroju zakonnego jako wyrazu ślubowanego ubóstwa. Por. P a w e ł VI,
Prymat kontemplacji. Przemówienie do Pierwszego Kongresu Międzynarodowej
Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych, Rzym, 7 marca
1967, AAS 59 (1967) 339–343; J a n P a w e ł II, Bogactwo żywej wiary w sercu Kościoła. Przemówienie podczas audiencji dla sióstr zakonnych zamieszkujących
w Rzymie, Rzym, 10 listopada 1978, w: tenże, O życiu zakonnym. Przemówienia.
Listy apostolskie. Instrukcje, wybór i oprac. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa
1984, s. 9–13; J a n P a w e ł II, Siostry zakonne – światłością Kościoła i ludzkości.
Przemówienie do generalnych przełożonych zakonów żeńskich należących do UISG,
Rzym, 16 listopada 1978, w: tamże, s. 14–17; J a n P a w e ł II, Widome świadectwo Kościoła w coraz bardziej zdesakralizowanym świecie. Przemówienie do sióstr zakonnych w Brazylii, Sao Paulo, 3 lipca 1980, w: tamże, s. 118–125; J a n P a w e ł
II, List do Kardynała Ugo Poletti w sprawie stroju duchownego, 8 września 1982,
„L’Osservatore Romano” 10 (1982), s. 32; B e n e d y k t XVI, Bądźcie wiarygodnym
i jasnym znakiem Ewangelii. Do przełożonych generalnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Rzym, 22 maja 2006, „L’Osservatore
Romano” 9–10 (2006), s. 36: „Zakonnicy i zakonnice powinni dawać świadectwo (…)
również przez wybór ubioru, prostego stroju, który ma być znakiem ubóstwa przeżywanego w jedności z Chrystusem, który będąc bogaty, stał się ubogi, by nas ubogacić
swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9). W ten sposób, i tylko w ten sposób, można bez zastrzeżeń iść w ślady Chrystusa ukrzyżowanego i ubogiego, zanurzając się w Jego misterium i za Jego przykładem wybierając pokorę, ubóstwo i łagodność”.
45
PC, nr 17.
46
Por. KPK/1983, kan. 669 § 2, kan. 284; KPK/1917, kan. 136 § 1, kan. 188 nr 7,
kan. 2379.
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7. Skutki prawne niezachowania ślubu ubóstwa
Ze ślubowanej ewangelicznej rady ubóstwa wynikają konkretne skutki, opisane powyżej, przewidziane w prawie powszechnym Kościoła
i prawie własnym poszczególnych instytutów. Zaniedbywanie obowiązków tego ślubu może być powodem rozpoczęcia postępowania
o wydalenie z instytutu. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że
członek może być wydalony, gdy narusza święte więzy. To naruszenie
nie może być jednak jednorazowe, ale powtarzające się47. Bronisław
Wenanty Zubert, powołując się na Rudolfa Henselera48, twierdzi, iż
naruszenie świętych więzów wymienione w tym kanonie praktycznie
dotyczy tylko naruszenia ślubu ubóstwa, gdyż „poważne naruszenie
ślubu czystości podlega sankcjom karnym określonym w kan. 694–
695, nieposłuszeństwo zaś wymienia się oddzielnie”49. Oprócz działań
powtarzających się przyczyny będące podstawą do wydalenia muszą nadto być „poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone”50. Gdyby chodziło o wydalenie profesa o ślubach czasowych,
wówczas wystarczające będą przyczyny mniejszej wagi określone
przez prawo własne51.
47
KPK/1983, kan. 696 § 1: „Członek może być wydalony także z innych przyczyn,
jeśli są poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone, jakimi są: habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego; powtarzające się naruszanie świętych więzów; uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych
w poważnej materii; wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania
się członka; uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów potępionych przez Nauczycielski Urząd Kościoła; publiczne przyjęcie ideologii przepojonych
materializmem lub ateizmem; bezprawna nieobecność, o której mowa w kan. 665, § 2,
trwająca pół roku; inne podobne poważne przyczyny, określone ewentualnie własnym
prawem instytutu”. Pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku profes
o ślubach wieczystych w zakonie męskim kleryckim niewyjętym oraz laickim mógłby być usunięty tylko na skutek popełnionych trzech przestępstw oraz po dwóch bezskutecznych upomnieniach. Por. KPK/1917, kan. 649. Gdy idzie o usuwanie zakonnic
po profesji wieczystej, o ślubach uroczystych bądź prostych, wymagało się, łącznie
z niepoprawnością, ważnych przyczyn zewnętrznych, po uprzedniej bezskutecznej, zdaniem przełożonej, tak zwanej próbie na opamiętanie. Por. KPK/1917, kan. 651 § 1–2.
48
Zob. R. H e n s e l e r, Zur Geschichte des nachkonziliaren Ordensrechts.
Übersicht, Tendenzen und Entwicklungen, Köln 1980.
49
B.W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt., s. 225.
50
Por. KPK/1983, kan. 696 § 1
51
Tamże, kan. 696 § 2: „Do wydalenia członka ślubów czasowych wystarczają także mniej ważne przyczyny, określone we własnym prawie”. Poprzednio obowiązują-
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Wymienione przykładowo w kanonie 696 paragrafie drugim przyczyny wydalenia z instytutu, wśród których znaleźć można niezachowanie ślubu ubóstwa, należą do przyczyn powodujących możliwość
fakultatywnego wydalenia. Oznacza to, iż przełożony może, ale nie
musi rozpoczynać takiej procedury, gdyby można było w inny sposób
zaradzić zaistniałej, powtarzającej się sytuacji. Osąd w tym przypadku
należy do niego. Podejmowana decyzja o rozpoczęciu czy też zaniechaniu procedury wydalenia musi zawsze uwzględniać troskę o dobro
instytutu i poszczególnych jego członków. To dobro z jednej strony
przejawia się w ochronie i przestrzeganiu przez wszystkich dyscypliny zakonnej, zaś z drugiej w sprawiedliwości, która jest na służbie
miłości. Przewidziana prawem procedura zmierzająca do fakultatywnego wydalenia członka z instytutu zawsze ma na uwadze właśnie te
kwestie52.
Zakończenie
Członkowie instytutów zakonnych są w szczególny sposób wezwani do tego, aby ich styl i poziom życia był zgodny z tym, co ślubują.
Przyrzekając w profesji zakonnej życie według rady ewangelicznej
cy Kodeks w tej kwestii zawierał bardziej szczegółowe przepisy. Zob. KPK/1917, kan.
575 § 1: „Exacto professionis temporariae tempore, religiosus, ad normam can. 637,
vel emittat perpetuam professionem, sollemnem vel simplicem scundum constitutiones, vel ad saeculum redeat; sed etiam, durante tempore professionis temporariae, potest, si dignus non habeatur qui vota perpetua nuncupet, dimitti a legitimo Superiore
ad normam can. 647”; kan. 647 § 2: „Ii omnes, graviter eorum onerata conscientia,
religiosum dimittere nequeunt, nisi servatis quae sequuntur: 1’. Causae dimissionis
debent esse graves; 2’. Possunt se habere sive ex parte religionis sive ex parte religiosi. Defectus spiritus religiosi qui aliis scandalo sit, est sufficiens dimissionis causa, si repetita monito una cum salutari poenitentia incassum cesserit, non vero infirma
valetudo, nisi certo constet eam ante professionem fuisse dolose reticitam aut dissimulatam; 3’. Licet Superiori dimittenti certo innotescere debeant, non est tamen necesse
ut formali iudicio comprobentur. At religioso semper manifestari debent, data eidem
plena respondendi licentia; eiusque responsiones Superiori dimittenti fideliter subiiciantur; 4’. Contra dimissionis decretum est religioso facultas recurrendi ad Sedem
Apostolicam; et pendente recursu, dimissio nullum habet iuridicum effectum; 5’. Si de
mulieribus agatur, servari debet praescriptum can. 643 § 2”.
52
Por. KPK/1983, kan. 697–700; Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich,
Dekret De auxilio praebendo iis qui Institutum deserunt. O pomocy charytatywnej
dla osób opuszczających instytut zakonny, Rzym, 25 stycznia 1974, w: Enchiridion
Vaticanum, t. 5: Documenti ufficiali della Santa Sede 1974–1976, Bologna 1979,
s. 34–41.
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ubóstwa, jednocześnie zobowiązują się prowadzić życie ubogie. To
wymaga od nich poprzestawania tylko na tym, co konieczne do życia, a unikania zbytniej wystawności i przepychu. Sobór Watykański II
wskazał życiu zakonnemu nowe perspektywy rozwoju ślubu ubóstwa, pozostawiając jednak możliwość poszukiwań i własnych inwencji. Poszczególne instytuty zakonne są zobowiązane i mają swobodę
w szczegółowym określeniu zasięgu i sposobu praktykowania ubóstwa, powszechne zaś prawodawstwo zawiera ogólne normy stojące
na straży ślubowanego ubóstwa, którymi kierować się muszą tak instytuty, jak i poszczególni ich członkowie.
Ponieważ bezpośrednim przedmiotem ślubu ubóstwa jest relacja do
dóbr materialnych, stąd też większość tych przepisów dotyczy właśnie
tych zagadnień. Skoncentrowane są one więc wokół posiadania, używania, przekazywania i rezygnacji z rzeczy materialnych. Inną jeszcze
kwestią jest odpowiednie podejście do pracy czy używanie stroju zakonnego jako znaków ślubowanego ubóstwa. Niewłaściwa relacja do
rzeczy materialnych osoby Bogu poświęconej może być także przyczyną wydalenia z instytutu. Zagrożenie taką karą świadczy o randze
ubóstwa i poważnym podejściu do niego Prawodawcy kościelnego.
Wszystkim prawnym normom dotyczącym praktykowania ubóstwa
ma jednak zawsze towarzyszyć duch ubóstwa, bez którego, nawet przy
zachowaniu przepisów, nie będzie można mówić o ubogim życiu.
L’aspetto giuridico del voto della povertà
Uno dei tre consigli evangelici professati da una persona appartenente a un istituto
religioso è la povertà, spesso elencata al primo posto. I membri di tali istituti si
impegnano, tramite la professione religiosa, a condurre una vita povera. Essa richiede
da loro di accontentarsi di ciò che è necessario per vivere, di evitare ogni sfarzo e
lusso. Il Concilio Vaticano II ha indicato ai religiosi nuove prospettive di sviluppo
del voto di povertà, lasciando però la libertà di fare delle ricerche e di attuare proprie
invenzioni. I singoli istituti religiosi sono obbligati, e nello stesso tempo liberi, di
puntualizzare i limiti e i modi di praticare la povertà. Legislazione universale contiene
solamente le norme generali per custodire il voto di povertà. A queste norme debbono
attenersi sia gli istituti, sia i loro singoli membri. Dato che l’oggetto immediato del
voto della povertà è il rapporto con i beni materiali, la maggior parte di tali norme si
riferisce proprio a questi aspetti. Esse si concentrano attorno alle questioni dell’avere,
dell’usare, del consegnare e del rinunciare alle cose materiali. Un altro tema è quello
del giusto approccio al lavoro e dell’uso dell’abito religioso come segno della
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povertà professata. Il rapporto improprio alle cose materiali da parte di una persona
consacrata a Dio può essere anche un motivo di espulsione dall’istituto. La minaccia
di tale punizione dimostra l’importanza della povertà e il modo di trattarla da parte del
Legislatore ecclesiastico. Però, tutte le norme giuridiche attenenti alla pratica della
povertà debbono essere accompagnate da uno spirito di povertà, senza il quale, anche
se le prescrizioni fossero rispettate, non si può parlare di una vita povera.
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53 (2010) nr 1-2

KS. BARTOSZ NOWAKOWSKI
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

CZY PROBOSZCZ MOŻE PRZYJĄĆ KAŻDEGO
DNIA JEDNO STYPENDIUM MSZALNE?
Treść: Wstęp. – 1. Regulacje kodeksowe. – 2. Jasne stanowisko wykładni. –
3. Stypendia mszalne w katolickich Kościołach wschodnich. – 4. Rozbieżności
i sprzeczności w prawach partykularnych. – Zakończenie.

Wstęp
Biskupi polscy w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2008 r.
zwrócili uwagę na pewien niepokojący proces, jaki dokonuje się
w mentalności współczesnych ludzi, także kapłanów. Chodzi mianowicie o to, że Kościół odrywany jest od Chrystusa, (…) traktowany
jest jako pewna samodzielna instytucja, by nie powiedzieć dobrze zorganizowana firma. Po takim zabiegu u wielu świeckich katolików, ale
również u niektórych kapłanów pojawiło się myślenie o zatrudnieniu
w Kościele jako umowie z Kościołem, którą można zawrzeć, podpisać,
i którą można zmienić, a nawet zerwać. (…) Nawet nie zauważyliśmy,
że kapłaństwo zaczyna być traktowane zawodowo, jako rodzaj pracy,
którą można przeliczyć według norm tego świata1. Takie pomieszanie
priorytetów godzi poważnie w samą istotę powołania kapłańskiego,
prowadzi do niezdrowej rywalizacji „o względy” wewnątrz prezbiterium diecezjalnego, rodzi zazdrość, nieufność i napięcia między kapłanami, a posługę Słowa i Sakramentów sprowadza do zobowiązań
biznesowo-ekonomicznych. Nie dziwi zatem, że biskupi, dostrzegając
ogniska powyższych problemów, potępiają je i próbują im zaradzić.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie wolno jednocześnie popadać
w postawy ambiwalentne, skrajnie przeciwne. Chodzi tu bowiem
1
K o n f e r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i, Umowa-Przymierze z Naj
wyższym Kapłanem. List do kapłanów na Wielki Czwartek 2008, Poznań 2008, nr 2,
s. 4-5.
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o właściwą hierarchię wartości płynących z daru, jakim jest powołanie do kapłaństwa. Dlatego też należy wziąć pod uwagę cały kontekst
społeczny, w jakim zakorzeniony jest kapłan i związane z tym świadczenia. Kan. 281 §§ 1 i 2 KPK wyraźnie na to wskazuje, stwierdzając,
iż duchowni zasługują na wynagrodzenie odpowiednie do ich pozycji,
miejsca i czasu, tak aby mogli zaspokoić potrzeby własnego życia oraz
by mieli właściwie zabezpieczoną opiekę społeczną szeroko rozumianą. Wydaje się, iż w tym kontekście trafnym jest stwierdzenie Jana
Pawła II zawarte na kartach encykliki Laborem exercens, który zauważa, iż powyższe relacje to nie wyłącznie traktat ekonomii czy polityki.
Chodzi tu o coś więcej, a mianowicie o ukazanie aspektu deontologicznego oraz etycznego. Kwestią etyki społecznej jest w tym wypadku
sprawa sprawiedliwej zapłaty za wykonaną pracę2. Tylko w takim kontekście, mając na uwadze, iż posługa Słowa i Sakramentów to przede
wszystkim służba kapłana, możemy przejść do krótkiej analizy rozbieżności, jakie zrodziły się w kontekście przyjmowania stypendiów
mszalnych przez proboszczów sprawujących tego samego dnia dwie
Msze św., jedną pro populo i drugą w intencji ofiarodawcy.
1. Regulacje kodeksowe
Kan. 534 § 1 KPK nakazuje proboszczowi po objęciu parafii odprawiać Mszę św. za powierzony mu lud we wszystkie niedziele i święta
nakazane we własnej diecezji. Każdy proboszcz, czyniąc zadość tej
dyspozycji, powinien jednocześnie kierować się pozostałymi przepisami prawa regulującymi sposób sprawowania Eucharystii. Również
dotyczy to odniesienia do kan. 951 §§ 1-2 KPK, który dysponuje następująco: § 1 – Kapłan, odprawiający więcej razy w tym samym dniu,
może poszczególne Msze św. aplikować w intencji, w której została złożona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, że oprócz dnia Bożego
Narodzenia, wolno mu zatrzymać dla siebie jedną tylko ofiarę, pozostałe zaś winien przekazać na cele oznaczone przez ordynariusza z dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytułu zewnętrznego.
§ 2 – Kapłan koncelebrujący w tym samym dniu drugą Mszę św., nie
może z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary3. W takiej perspektywie roPor. J a n P a w e ł II, Encyklika Laborem exercens, 14.09.1981 r., nr 19.
Zdaniem autora niniejszego artykułu, pomiędzy §§ 1 i 2 kan. 951 KPK zachodzi
pewna nieścisłość. Według § 2 kapłan koncelebrujący drugą Mszę św. nie może z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary. Natomiast § 1 stanowi, że kapłan może zatrzymać
2
3
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dzi się kilka wątpliwości, które jak widać to z praktyki poszczególnych
diecezji przynoszą duże rozbieżności na płaszczyźnie aplikacji prawa
oraz jego wykładni.
Po pierwsze należy zauważyć, iż kan. 951 KPK w § 1 mówi o celebracji, a w § 2 o koncelebracji. W pierwszym przypadku jest zatem
mowa wyłącznie o celebracji Mszy św. indywidualnie, więcej niż jeden raz (zatem bez określenia liczby Eucharystii, ale z zachowaniem
normy kan. 905 KPK). W drugim jest mowa wyraźnie o koncelebrze
sprawowanej jako druga Msza św. Przenosząc powyższe regulacje na
zobowiązania wynikające z funkcji proboszcza można wnioskować następująco. Proboszcz koncelebrujący drugą Mszę św. we wszystkie niedziele i święta nakazane, po odprawieniu Mszy św. za powierzony lud
nie może przyjąć stypendium. Wydaje się zatem, że aktualny kan. 951
§ 2 KPK idzie po myśli kan. 824 § 2 KPK/17 oraz deklaracji Kongregacji
Kultu Bożego z dnia 7 sierpnia 1972 r.4, czyli wydanej już po Soborze
Watykańskim II, w której wyraźnie zaznacza się, że kapłanom, którzy
odprawiają Mszę św. z racji duszpasterskich, a następnie koncelebrują,
nie wolno przyjmować z żadnego tytułu stypendium za Mszę św. koncelebrowaną. Czy zachodzi jednak inna sytuacja gdy proboszcz najpierw
koncelebruje, a później odprawia za parafian? Prawo takiej sytuacji nie
reguluje, wydaje się jednak, iż powyższa zasada działa zwrotnie.
Ponadto, choć w polskim tekście kanonu czytamy o drugiej Mszy
Świętej, to jednak nie można rozumieć tego w sensie chronologicznym, ale w sensie jakiejkolwiek innej Mszy św., gdyż łacińskie wyrażenie alteram Missam może oznaczać zarówno drugą jak i inną.
2. Jasne stanowisko wykładni
Sprawa wydaje się bardziej oczywista gdy idzie wyłącznie o celebrację, czyli indywidualne kolejne sprawowanie Eucharystii przez prodla siebie ofiary ze wszystkich Mszy św. w Boże Narodzenie. A więc także z koncelebrowanych. Istnieje zatem rozbieżność – gdyż najpierw normuje się, że nie może,
a następnie czyni się wyjątek, w którym się zezwala. Dlatego w § 2 powinno być zaznaczone: z zachowaniem § 1.
4
«Sacerdotibus, qui in bonum pastorale fidelium celebrant et alteram Missam
concelenrant nullo titulo pro Missa concelebrata stipendium percipere licet.» –
K o n g r e g a c j a ds. K u l t u B o ż e g o, Declaratio de concelebratione,
7.08.1972 r., AAS 64 (1972), s. 562, w: E. Sztafrowski (red.), Posoborowe
Prawodawstwo Kościoła, t. V, z. 1, nr 9038, s. 157.
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boszcza po lub przed aplikacją Mszy św. za parafian. Zmiany w tej
materii przyniósł Sobór Watykański II, który w dekrecie o posłudze
i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis nakazał zniesienie tzw. systemu beneficjalnego. Ów system zakładał bowiem, że proboszcz
aplikujący Mszę św. za swoich parafian w niedziele i święta czyni to
z racji utrzymania, które czerpie z posiadanego beneficjum5. Nie jest
zatem niczym zaskakującym, że Sobór Watykański II odszedł od tej
praktyki, która nie odzwierciedlała personalistycznej wizji nakreślonej przez Ojców Soborowych, a raczej kładła nacisk na zobowiązania czysto ekonomiczne, które wyprzedzały w tym przypadku racje
duszpasterskie.
Poważną dyskusję na ten temat znajdujemy w Communicationes6;
toczyła się ona nad tekstem kan. 896 (kanon schematu z 1982 r.), który to kanon miał zastąpić regulacje z KPK/177. Jeden z konsultorów
Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego domagał się, aby w kanonie explicite stwierdzić czy celebrans (w tym przypadku proboszcz) może czy nie może przyjąć ofiary mszalnej?
Odpowiedź, którą udzieliła Komisja, była jasna: „skoro nie zakazuje
się tego, więc się na to zezwala”8. Jasna odpowiedź nie prowadziła jednak do jasnych interpretacji kan. 951 §§ 1-2 KPK, czego przykładem
są zasygnalizowane powyżej rozbieżności w ustawodawstwach partykularnych, o czym będzie mowa poniżej.
Zestawiając ze sobą dwa kanony: KPK z 1917 r. (kan. 824 § 2) i KPK
z 1983 r. (kan. 951 § 1) łatwo zauważyć znaczącą różnicę. Pierwszy
z nich stanowił, że ilekroć sprawuje się Msze św. kilka razy dziennie,
5
«Należy zaś uznawać szczególne znaczenie funkcji, która wykonują wyświęceni szafarze. Dlatego trzeba zaniechać tak zwanego systemu beneficjalnego albo przynajmniej zreformować go tak, aby stronę beneficjalną, czyli prawo do dochodów
z uposażenia związanego z funkcją, uważać za coś drugorzędnego, a pierwsze miejsce
w prawie przyznać samej funkcji kościelnej, przez którą zaś z kolei należy rozumieć
każdy obowiązek powierzany na sposób stały celem realizowania duchowego dobra».
– Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 07.12.1965 r., nr 20, w:
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 506.
6
Communicationes 15 (1983), nr 2, s. 200-201.
7
Regulację zawartą w kan. 824 § 2 KPK/17.
8
«Magis clare dicatur – uti habeatur in can. 824 § 2 C.I.C. – si quis pluries in die
celebrat, et unam Missam ex titulo iustitiae applicat – ex. Gr. Missa pro populo – potest vel non stipendium alterius Missae suum facere (Aliquis Pater). R. In canone non
prohibetur, ergo permittitur.» – Communicationes 15 (1983), nr 2, s. 200-201.
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w tym jedną ex titulo iustitiae poza dniem Bożego Narodzenia, kapłanowi, który ma taki obowiązek z tytułu sprawiedliwości, nie wolno
przyjąć stypendium9. Zatem w razie binacji – jak zauważa Franciszek
Bączkowicz – jeżeli już odprawiono jedną Mszę św. z tytułu sprawiedliwości, nie wolno proboszczowi lub kapłanowi zobowiązanemu do
odprawiania Mszy św. na mocy fundacji lub beneficjum pobrać intencji na Msze św. binowaną10. Odmiennie stanowi nowe ustawodawstwo, w kanonie wyżej już cytowanym: kapłan, odprawiający
więcej razy w tym samym dniu, może poszczególne Msze św. aplikować
w intencji, w której została złożona ofiara, przy zachowaniu jednak
prawa, że oprócz dnia Bożego Narodzenia, wolno mu zatrzymać dla
siebie jedną tylko ofiarę, pozostałe zaś winien przekazać na cele oznaczone przez ordynariusza z dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytułu zewnętrznego.
Światowej sławy kanonista Urbano Navarrete jest zdania, iż proboszcz sprawujący w określonym dniu Mszę św. za parafian oraz celebrując kolejną Eucharystię może przyjąć jedno stypendium za nią
złożone. Oczywiście w przypadku wystąpienia zwielokrotnienia celebracji należy zachować zasadę stipem pro una tantum Missa faciat
suam. Wspomniany kanonista świetnie uzasadnia wysuniętą przez
siebie tezę. Zauważa on, iż w kan. 951 § 1 KPK nie została zawarta
wzmianka o tytule sprawiedliwości (ex titulo iustitiae)11. Owo pominięcie nie jest przeoczeniem ustawodawcy, lecz stanowieniem i aplikacją prawa w duchu aggiornamento. Zasadniczo, aktualnie nie spotyka
się beneficjów sensu stricte, co w konsekwencji prowadzi do aplikacji Mszy św. za parafian nie z tytułu beneficjum, ale jak stanowi kan.
9
«Quoties autem pluries in die celebrat, si unam Missam ex titulo iustitiae applicet, sacerdos, praeterquam in die Nativitatis Domini, pro alia eleemosynam recipere
nequit, excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco». – KPK/1917, kan. 824 § 2.
10
Por. F. B ą c z k o w i c z, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa,
t. 2, Opole 1958, s. 33.
11
«Patet discrimen fundamentale inter duos textus: In structura can. 824 § 2
Codicis 1917 incisum “si unam Missam ex titulo iustitiae applicet signat rationem
prohibitionis simulque est clavis interpretationis. Cum enim in systemate beneficiali,
in quo nitebatur codex 1917 in hac materia, “Missa pro populo” a parrocho celebranda deberetur “ex titulo iustitiae” obvium erat parrochum non posse aliam stipem percipere si in diebus praescriptis, praeter Missam pro populo, aliam Missam celebrat.»
- U. N a v a r r e t e, Missa pro populo et stips alterius Missae, Periodica 77 (1988),
s. 176.
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534 § 1 KPK, z racji obowiązku związanego z urzędem proboszcza12.
Ponadto, gdyby przyjąć błędną interpretację o anulacji stypendium
mszalnego w przypadku celebracji Mszy św. za parafian przez proboszcza, naruszałoby się tym samym zasadę kan. 946 KPK, który jasno stanowi, iż stypendium mszalne jest utrzymaniem szafarza.
W kontekście zmian, które przyniósł KPK znosząc system beneficjalny, należy odnieść się do kan. 1272 KPK, który normuje, iż
w krajach gdzie istnieją beneficja w ścisłym tego słowa znaczeniu, do
Konferencji Episkopatu należy odpowiednimi normami, uzgodnionymi
ze Stolicą Apostolską i przez nią zatwierdzonymi, tak określić sposób
zarządzania tymi beneficjami, żeby dochody i uposażenie beneficjów
przenosić na instytucje, które określa kan. 1274 § 1 KPK. Wyraźnie
zatem widać, iż aktualne ustawodawstwo dąży do zniesienia systemu beneficjalnego. Dlatego też za błędne należy uważać traktowanie
tzw. iura stole jako formę „nowego” beneficjum, a tym samym wiązać
z nim obowiązek Mszy św. za lud13. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie
diecezji polskich, z taką interpretacją należy zgodzić się przynajmniej
z dwóch przesłanek. Po pierwsze Konferencja Episkopatu Polski nie
zwróciła się do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie takiej regulacji.
Po drugie, wątpliwym wydaje się, aby Stolica Apostolska – bazując
na aktualnym prawie – powracała do regulacji kodeksowej z 1917 r.,
tworząc jakieś nowe „formy beneficjum”, gdy KPK wyraźnie się od
nich odcina.
3. Stypendia mszalne w katolickich Kościołach wschodnich
W tym kontekście warto, chociażby w ogólnym zarysie, przyjrzeć
się jak sprawa stypendiów mszalnych przedstawia się katolickich
Kościołach wschodnich i jak tą kwestię reguluje KKKW. Kan. 715
§ 1 KKKW stanowi, iż kapłani obrządków wschodnich mogą godziwie
przyjmować ofiary, które są składane według uznanego zwyczaju własnego Kościoła, z racji sprawowanej Boskiej Liturgii, w ich własnych
intencjach14. Dla analizowanej sprawy istotnym wydaje się użyte okreTamże, s. 177-178.
Por. M. P a s t u s z k o, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa
Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997, s. 385.
14
«Sacerdotibus licet oblationes recipere, quas christifideles secundum probatum
Ecclesiae morem pro celebratione Divinae Liturgiae ad proprias intentiones ipsis offerunt» – KKKW, kan. 715 § 1.
12
13
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ślenie godziwie, które jednoznacznie wyklucza wszelkie nadużycia
w tej materii, między innymi sytuacje symonii, skandalu, handlu, komercji itp.15. Dalsze dwa kanony – 716 i 717 KKKW precyzują kwestie zasygnalizowane powyżej, a mianowicie przyjmowanie wyłącznie
ofiar związanych ze sprawowaniem Boskiej Liturgii, sprawowanie jej
w przypadku nie otrzymania stypendium oraz, w przypadku przyjęcia
ofiar od wiernego innego obrządku, zachowanie norm Kościoła ofiarodawcy. Należy zatem przyjąć, iż odnosi się to także do obrządku łacińskiego, a w konsekwencji prowadzi do stosowania norm KPK i jego
wykładni przez kapłanów obrządków wschodnich. Na takim stanowisku stoi między innymi Dimitrios Salachas, twierdząc, iż powyższa
norma jest przykładem współpracy intereklezjalnej16.
W tym kontekście należy jednak podkreślić, iż KKKW nie normuje
kwestii Mszy św. binowanych, a tym bardziej stypendiów mszalnych
sprawowanych poza aplikowaną Mszą św. pro populo przez proboszcza. Właściwie KKKW nie nakłada nawet obowiązku odprawiania
Mszy św. w intencji parafian. W kan. 1013 § 1 KKKW stanowi się
jedynie, iż biskup eparchialny ma prawo w ramach prawa partykularnego własnego Kościoła sui iuris określić taksy za różne akty władzy rządzenia i ofiary składane z okazji sprawowania Boskiej Liturgii,
sakramentów, sakramentaliów oraz jakichkolwiek innych celebracji
liturgicznych, chyba że prawo wspólne zastrzega inaczej. Wniosek,
jaki się nasuwa, to stwierdzenie, iż dla KKKW problem Mszy św. binowanych, a tym bardziej kwestia stypendiów mszalnych związanych
z celebracją przez proboszcza Mszy św. za parafian jest obca. Ową lukę
prawną uzupełniła Kongregacja Kościołów Wschodnich w Instrukcji
o aplikacji przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów
Wschodnich, w której to wyraźnie zaznaczono, że ofiary składane przez
wiernych chrześcijan w ramach celebracji Boskiej Liturgii, w przypadku większej ilości celebracji w danym dniu, powinny być przyjmowane zgodnie ze wskazaniami hierarchy miejsca17.
15
Por. D. S a l a c h a s, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino
e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna 2005, s. 207.
16
Por. tamże, s. 209-210.
17
Por. K o n g r e g a c j a K o ś c i o ł ó w W s c h o d n i c h, Istruzione
per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, 6.01.1996 r., nr 65: Eventuali offerte dei fedeli cristiani per la celebrazio-
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4. Rozbieżności i sprzeczności w prawach partykularnych
Na płaszczyźnie partykularnej w diecezjach Polski pojawiły się
jednak w tej materii bardzo rozbieżne stanowiska, które zasadniczo
można podzielić na trzy grupy: regulacje, które explicite stanowią
o możliwości pobierania stypendium mszalnego przez proboszczów
sprawujących w danym dniu Msze św. oprócz Mszy pro populo, regulacje, które nie zajmują jasnego stanowiska w tej kwestii oraz regulacje wyraźnie odmawiające prawa do pobierania takowych stypendiów
w odnośnym przypadku. Autor pragnie odnieść się do poszczególnych
grup, przytaczając po jednym przykładzie z każdej.
Pierwszym faktem niezwykle zaskakującym jest to, iż w niektórych
diecezjach, prawie natychmiast po wejściu w życie KPK, przedmiotowe zagadnienie uregulowano zgodnie z obowiązującą wykładnią, podczas gdy w innych do dzisiaj funkcjonują interpretacje nieprecyzyjne
lub błędne. Taki przykład mamy w Archidiecezji Warszawskiej (także
Archidiecezji Gnieźnieńskiej), gdzie już 6 grudnia 1986 r. Kardynał
Józef Glemp wydał Dekret normujący sprawę stypendiów mszalnych18.
Zaznacza się w nim wyraźnie, iż niezależnie od istnienia pewnych form
beneficjów zezwalam wszystkim rządcom parafii, aby po aplikacji Mszy
św. „pro populo” mogli pobrać jedno stypendium z następnie odprawionych Mszy św.19. Powyższe unormowanie należy uznać za wzorcowe nie tylko z płaszczyzny zgodności z wykładnią, lecz także gdy idzie
o precyzyjną aplikację prawa powszechnego wyrażonego w kan. 951
§ 1 KPK na grunt prawa partykularnego20.
Inaczej ma się sprawa z dwoma kolejnymi przypadkami. Statuty
Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej 2007-200921 wydają się w tej
materii nieprecyzyjne, szczególnie w porównaniu z regulacjami
ne di Divine Liturgie secondo le proprie intenzioni, nel caso di più celebrazioni in un
giorno, saranno attribuite a fini precisati dal Gerarca del luogo.
18
Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, Dekret normujący sprawę stypendiów mszalnych, nr 4-5 (1987), s. 138-139.
19
Tamże, s. 139.
20
Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia we Włoszech, gdzie Konferencja
Episkopatu Italii w Istruzione in materia amministrativa, 1.04.1992 r., nr 29 postanawia: se il parroco, dopo aver celebrato la messa pro populo, celebra nello stesso
giorno una seconda messa e l’applica per un fedele può trattenere per sé la relativa
offerta.
21
Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009. Prawo diecezjalne Kościoła
Kaliskiego, Kalisz 2009.
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Archidiecezji Warszawskiej, gdyż nie zaznacza się w nich explicite
o możliwości pobrania stypendium mszalnego przez proboszcza, który
odprawiając Mszę św. za parafian sprawuje w danym dniu drugą Mszę
św. Nr 733 w/w Statutów22 reguluje, iż proboszcz jest zobowiązany
w niedziele i święta nakazane odprawić Mszę św. za parafian. Norma
ta koresponduje z nr 3723 przedmiotowych dokumentów synodalnych,
ale jednocześnie należy ją odnosić do nr 74124, który stanowi: każdy
ksiądz ma prawo w danym dniu zatrzymać dla siebie stypendium z jednej Mszy św. Zasadniczo należałoby przyjąć, że skoro dokumenty synodalne używają określenia każdy ksiądz to pod tym pojęciem rozumie
się także proboszcza, który sprawuje Eucharystię poza Mszą św. pro
populo. Tym bardziej taka interpretacja wydaje się słuszna, gdy weźmie się pod uwagę powyżej zaprezentowaną wykładnię. Należy jednak
wskazać, iż doprecyzowanie nr 741 o udział proboszcza w kwestii niniejszej stypendialności zniwelowałoby różnice w interpretacjach powyższej normy i rozwiałoby wątpliwości, które mogą się rodzić.
Rodzą się natomiast wątpliwości co do odmiennej od wykładni prawa regulacji zawartej w Statutach Synodu Archidiecezji Poznańskiej
2004-2008, nr 549 § 4, która postanawia, co następuje: Proboszcz
zobowiązany jest do odprawienia Mszy św. za powierzony mu lud
w niedziele i święta nakazane. W te dni nie ma prawa do stypendium25.
W tak zarysowanych rozbieżnościach rodzi się zasadnicze pytanie:
czy proboszcz pracujący w Archidiecezji Poznańskiej (i innych z analogicznymi regulacjami), który jednak zatrzymuje sobie stypendium
z Mszy św. (czyli niezgodnie z przepisami synodu), odprawianej
w tym samym dniu poza Mszą za parafian, działa wbrew prawu?
Wydaje się, że nie, gdyż prawo synodalne należałoby postawić w takim wypadku ponad prawem powszechnym (kodeksowym), pominąć
jego odmienną wykładnię, zakwestionować relacje, jakie zachodzą pomiędzy kan. 951 § 1 KPK i innymi kanonami Kodeksu oraz powrócić
do systemu staro-kodeksowego.
KPK odnośnie waloru ustawodawstwa synodu diecezjalnego posiada lukę prawną. Należy jednak zwrócić uwagę na zasadę wyrażoną
Tamże, s. 140.
Tamże, s. 16.
24
Tamże, s. 141.
25
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008. Statuty, t. 2, Poznań 2008, nr 549
§ 4, s. 115.
22
23
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w kan. 19 KPK, w którym ustawodawca wyraźnie zaznacza, iż w przypadku braku w określonej sprawie odnośnej ustawy należy uwzględnić
ustawy wydane w podobnych sprawach26; a w przedmiotowej analizie takowymi wydają się być kanony dotyczące ustawodawstwa synodów partykularnych27. W nich to prawodawca wyraźnie określił
walor prawny ustaw, wyrażając to w zdaniu salvo semper iure universali Ecclesiae, nie pozostawiając w tej kwestii żadnych wątpliwości.
Marian Żurowski opisując funkcje kolegialne w Kościele, podkreśla
że ustawy nie mogą naruszać zarówno prawodawstwa Kościoła powszechnego, jak i partykularnego, ustanowionego czy to przez najwyższą władzę, czy też przez synody plenarne lub prowincjalne, względnie
przez Konferencje Episkopatu. Zatem – kontynuuje ów wybitny kanonista – prawa i zarządzenia wydane przez synod diecezjalny mogą dotyczyć materii praeter legem lub iuxta legem wyższego ustawodawcy,
nigdy jednak contra legem28. Z powyższym stanowiskiem zgadza się
inny światowej sławy kanonista Wojciech Góralski, stwierdzając, iż
przesyłanie akt synodów partykularnych do Stolicy Apostolskiej ma na
celu przede wszystkim rekognicję ich pod kątem zgodności z prawem
powszechnym29. Ponadto, należy podkreślić, iż zgodnie z kan. 135
§ 2 KPK niższy prawodawca nie może ważnie wydać ustawy przeciwnej wyższemu prawu30.
W tak zarysowanej perspektywie, można by postawić pytanie, czy
rzeczywiście nr 549 § 4 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest przeciwny prawu kodeksowemu, skoro ten nie zawiera wyraźnej wzmianki
o proboszczu celebrującym drugą Eucharystię po Mszy odprawianej
za powierzony sobie lud? KPK reguluje jasno: każdemu kapłanowi
26
Por. J. G a r c í a M a r t í n, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma
2006, s. 118-121; V. De P a o l i s, A. D’A u r i a, Le Norme Generali. Commento al
Codice di Diritto Canonico, Roma 2008, s. 153-156; R. S o b a ń s k i, Komentarz do
kan. 19, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1,
Poznań 2003, s. 72-74; T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana
Pawła II, t. 1, Olsztyn 1985, s. 232-233.
27
Por. KPK, kan. 445 i 446.
28
Por. M. Ż u r o w s k i, Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem, t. 2,
Warszawa 1979, s. 250.
29
Por. W. G ó r a l s k i, Komentarz do kan. 445, w: J. Krukowski (red.), Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Poznań 2005, s. 312-313.
30
Por. J. G a r c í a M a r t í n, Le norme generali..., dz. cyt., s. 510-511; V. De
P a o l i s, A. D’A u r i a, Le Norme Generali..., dz. cyt., s. 436.
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wolno zatrzymać dla siebie jedną ofiarę, a skoro sprawując Mszę św.
za lud proboszcz nie otrzymuje z tego tytułu żadnego stypendium, to
zakazanie mu przyjęcia w tym dniu ofiary za kolejną Mszę jest odebraniem mu przez niższego ustawodawcę prawa przyznanego każdemu
kapłanowi przez ustawodawcę najwyższego w KPK. A w ten sposób
przedmiotowa dyspozycja staje się ustawą przeciwną prawu wyższemu (contra legem).
Zakończenie
Powyższa analiza aplikacji kan. 951 § 1 KPK obrazuje, iż w obrębie
funkcjonowania nowych norm prawnych istnieje jeszcze wiele nierozwiązanych lub niesprecyzowanych kwestii. Jedną z nich, zapewne nie
najistotniejszą, jest kwestia przyjmowania przez proboszczów stypendiów mszalnych w dniu, w którym sprawuje kolejną Eucharystię, poza
sprawowaną Mszą św. za parafian. Dyskusja prowadzona nad schematem tej normy, interpretacja wybitnych kanonistów, a nawet niektóre
ustawodawstwa partykularne wskazują, iż nie istnieją przeszkody, aby
proboszcz po aplikacji Mszy św. pro populo mógł pobrać jedno stypendium z następnie odprawionych Mszy św. Co więcej, nie tylko nie
istnieją przeszkody, ale wyraźnie implikują to przesłanki teologiczne
i prawne. W tym kontekście, słusznym wydaje się apel o pilne ujednolicenie przedmiotowej kwestii dla diecezji polskich, poprzez wiążącą
decyzję wydaną na poziomie Konferencji Episkopatu Polski.
Il parroco può ricevere ogni giorno un’offerta messale?
L’articolo riguarda la questione di offerte delle sante messe in caso delle messe binate
dai parroci nelle domeniche e feste, quando celebrano nello stesso giorno un’altra santa
messa oltre a quella “pro populo”. E’ facile notare il fatto che, nonostante l’esistenza
delle leggi nell’ambito particolare che diocesano, esistono le gravi divergenze. L’autore
dell’articolo anzitutto presenta in primo luogo la regolamentazione contenuta nel CIC
del 1983, riguardante la suddetta questione e in seguito presenta la posizione basando
sui lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico
e anche su molto importante l’interpretazione del famoso canonista professore Urbano
Navarrete. In conseguenza l’autore solleva una questione di offerte messale nelle
Chiese cattoliche orientali e in conclusione dell’articolo presenta le divergenze estreme
e le contraddizioni nei scelti diritti diocesani.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska (red.)
InsPIracJe grafIKą euroPeJsKą
w sztuce PolsKIeJ

Problematyka tytułowych inspiracji została zawężona do czasów nowożytnych i do
sztuki religijnej. Przeważająca część artykułów dotyczy oddziaływania grafiki
flamandzkiej i południowo-niemieckiej na sztukę polską. Niniejszy zbiór
przedstawia nowe wyniki badań polskich historyków sztuki. Książka została
wzbogacona kolorowymi ilustracjami.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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Prawo Kanoniczne
53 (2010) nr 1-2

KS. WOJCIECH GÓRALSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYKLUCZENIE NIEROZERWALNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA W OPUBLIKOWANYCH
WYROKACH ROTY RZYMSKIEJ Z 2001 ROKU
Treść: Wstęp. – 1. Podstawa nierozerwalności małżeństwa i ratio legis nieważności
małżeństwa wskutek wykluczenia nierozerwalności oraz kwestie natury formalnej. –
2. Przedmiot intencji wykluczenia nierozerwalności małżeństwa oraz formy i sposoby
powzięcia takiej intencji. – 3. Pozytywny akt woli. – 4. Dowodzenie. – Zakończenie.

Wstęp
Bonum sacramenti, które – według tradycji kanonicznej zapoczątkowanej przez św. Augustyna – jest jednym z trzech tzw. dóbr małżeństwa1, oznacza nierozerwalność tego związku, i stanowi, obok jedności,
jego istotny przymiot, „który w małżeństwie chrześcijańskim nabiera
szczególnej mocy z racji sakramentu” (kan. 1056 KPK), tak iż „małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną władzą
ludzką i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci” (kan. 1141 KPK). Między
nierozerwalnością i sakramentalnością małżeństwa zachodzi wzajemna relacja konstytutywna, nierozerwalność bowiem ułatwia poznanie
sakramentalności, ta zaś stanowi teologicznie ostateczną, chociaż nie
jedyną, podstawę nierozerwalności2.
1
Pozostałymi dobrami małżeństwa są: bonum fidei (wierność) i bonum prolis (zrodzenie i wychowanie potomstwa). Zob. Św. A u g u s t y n, De bono coniugali, w: PL,
t. 40, s. 375-376 i 394; P i u s XI, Encyklika Casti connubii AAS 22 (1930), s. 551.
2
,,Sacramentalitas constituit theologice fundamentum ultimum, etsi non unicum, indissolubilitatis matrimonii”. C o m m i s s i o T h e o l o g i c a I n t e r 
n a t i o n a l i s, Sessio 1977: Propositiones de quaestionibus, Gregorianum 59
(1978), nr 3, s. 459; A. S t a n k i e w i c z, De iurisprudentia recentiore circa simulationem totalem et partialem (ed. altera), Romae 1989, s. 32; S. V i l l e g g i a n t e,
L’esclusio del „bonum sacramenti”, w: La simulazione del consenso matrimoniale
canonico, Città del Vaticano 1990, s. 196; P.J. V i l a d r i c h, Konsens małżeński.
Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nie-
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Nierozerwalność małżeństwa, wynikająca z natury tego związku,
zakorzeniona w osobowym i całkowitym obdarowaniu się małżonków,
swoje ostateczne uzasadnienie znajduje, jak podkreśla Jan Paweł II
w Adhortacji apostolskiej Famliaris consortio, „w zamyśle Bożym
wyrażonym w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności małżeństwa
i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego
Kościoła”3. Prawdę tę, jako pochodzącą od Boga, uroczyście proklamował Chrystus Pan4, wyjaśniając motywy dopuszczenia praktyki rozwodowej w czasach Mojżesza i stwierdzając, że „na początku tak nie
było”. Oznacza to, że nierozerwalność małżeństwa ma swoje źródło
w prawie Bożym zarówno naturalnym, jak i pozytywnym5. Podkreślono
to w Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, w której
znalazło się następujące stwierdzenie: „Ten święty związek, ze względu na dobro tak małżonków i potomstwa, jak i społeczeństwa, nie jest
uzależniony od ludzkiego sądu. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i celami” (n. 48)6.
Indissolubiltas matrimonii znajduje swój fundament w samej naturze małżeństwa jako związku osobowego, jest „właściwością władzy
współ-tworzenia niezniszczalnej i nieodwracalnej tożsamości osobowej między małżonkami oraz między nimi a ich dziećmi”7. Wzajemne,
ważności małżeństwa (kanony 1095-1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tłumacz.
z jęz. hiszpańskiego S. Świaczny, Warszawa 2002, s. 346-347; W. G ó r a l s k i,
Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony: 1095-1107), Gdańsk 1991, s. 180-181.
3
J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Częstochowa
1982, n. 20.
4
Mt 5, 32 i 19, 3-12; Mk 10, 2-12; Łk 16, 18; 1 Kor 7, 10-11; Ef 5, 21-32.
5
Mt 19, 3-1; Zob. J. H e n d r i k s, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico, Milano 1999, s. 61-72; P. M o n e t a,
Il matrimono nel nuovo diritto canonico, Genova 1986, s. 28-31; P. S i l v e s t r i,
Esclusione del bonum sacramenti, w: Diritto matrimoniale canonico, t. 2: Il consenso, pod red. P.A. Bonnet i C. Gullo, Città del Vaticano 2003, s. 330-331;
W. G ó r a l s k i, Prawo Boże jako źródło kościelnego prawa małżeńskiego
w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, w: W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 20.
6
Zob. A. S t a n k i e w i c z, La simulazione del consenso per l’esclusione
dell’indissolubilità, Ius Ecclesiae 13 (2001), nr 3, s. 656-657; A. S a m m a s s i m o,
L’indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale, Ius
Ecclesiae 18 (2006), nr 1, s. 131-158.
7
V i l a d r i c h, jw., s. 345.
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osobowe ofiarowanie się małżonków, stanowiące akt miłości, skierowane ku ich dobru oraz ku dobru potomstwa, powinno być całkowite
i absolutne w odniesieniu do ich seksualności, to jest męskości i kobiecości. „Miłość [małżonków], stwierdza Konstytucja soborowa
Gaudium et spes, potwierdzona wzajemną wiernością, a przede wszystkim uświęcona sakramentem Chrystusowym, pozostaje niezłomnie
wierna (indissolubiliter fidelis est) fizycznie i duchowo, w doli i niedoli, i dlatego pozostaje obca wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi”
(n. 49).
Nierozerwalność małżeństwa stanowi zatem rzeczywistość naturalną, „wewnętrzną” w stosunku do węzła małżeńskiego i samych
małżonków; jest wartością istotną, zawartą w owym oddaniu się mężczyzny i kobiety w ich własnej „małżeńskości”. Jest dobrem, które
wymaga nieograniczonego „rozciągnięcia”, także w wymiarze czasowym, węzła małżeńskiego, który rodzi się z owego oddania małżeńskiego. Gdy chodzi zaś o małżonków chrześcijańskich, to oddanie to
urzeczywistniają na wzór osobowego oddania się Chrystusa Ojcu8.
Mając na uwadze pochodzenie nierozerwalności małżeństwa, w kan.
1101 § 2 KPK (podobnie jak w kan. 776 § 3 KKKW) ustawodawca kościelny stanowi, że „jeżeli jedna ze stron albo obydwie, pozytywnym
aktem woli wykluczyłaby […] jakiś istotny przymiot [małżeństwa –
W.G.], zawiera je nieważnie”.
Wykluczenie, o którym mowa, obejmujące m.in. nierozerwalność
małżeństwa, określane także mianem tzw. symulacji częściowej zgody małżeńskiej, stanowiąc tytuł nieważności małżeństwa, nie przestaje być przedmiotem orzecznictwa Roty Rzymskiej. W niniejszym
studium chodzi o zaprezentowanie najnowszych (opublikowanych)
orzeczeń wymienionego trybunału apostolskiego, a więc tych, które
w sprawach ob exclusum bonum sacramenti zapadły w 2001 roku9.
8
Zob. S i l v e s t r i, jw., s. 239-345; P. B i a n c h i, L’esclusione dell’indissolubilità
(can. 1101), w: La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale
(1908-2008), Libreria Editrice Vaticana 2009, s. 210-212; C. J. E r r à z u r i z M.,
Verità del matrimonio indissolubile e giustizia, Ius Ecclesiae 13 (2001), nr 3, s. 580581.
9
W 2001 roku z tytułu wykluczenia nierozerwalności zapadło 27 orzeczeń,
w tym 12 niepublikowanych. Zob. Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae
Anno 2001 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis editae, vol. XCIII, Libreria
Editrice Vaticana 2009, ss. 854.
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1. Podstawa nierozerwalności małżeństwa i ratio legis nieważności
małżeństwa wskutek wykluczenia nierozerwalności oraz kwestie
natury formalnej
Podstawową zasadą, która znajduje swój wyraz w orzecznictwie rotalnym jest uznanie nierozerwalności jako rzeczywistości należącej do
struktury ontologicznej małżeństwa, a więc do jego natury w rozumieniu metafizycznym i istotowym. Dla audytorów Roty Rzymskiej jest
czymś niewątpliwym, że węzeł małżeński jest nierozerwalny z samego
prawa naturalnego, i że indissolubilitas należy do istoty małżeństwa.
Tak np. w orzeczeniu c. Stankiewicz z 26 stycznia 2001 roku podkreśla
się, że norma kanoniczna o skuteczności wykluczenia nierozerwalności opiera się na samym prawie naturalnym, ponieważ wykluczenie takie stanowi „pozbawienie” istotnego przedmiotu formalnego konsensu
małżeńskiego czegoś istotnego, bez czego tenże konsens, który kreuje
małżeństwo (kan. 1057 § 1 KPK), nie może istnieć. Tymczasem każde małżeństwo cieszy się nierozerwalnością wewnętrzną i zewnętrzną z samego prawa Bożego – naturalnego i pozytywnego10. W innym
orzeczeniu ten sam ponens zauważa, że w doktrynie i judykaturze jednomyślnie przyjmuje się, że tytuł nieważności małżeństwa, jakim jest
wykluczenie nierozerwalności, pochodzi z samego prawa naturalnego,
choć trwa spór o to, czy indisolubilitas matrimonii należy do prawa naturalnego pierwszorzędnego czy raczej drugorzędnego11. Małżeństwo,
podkreśla się w wyroku c. Bottone z 15 czerwca 2001 roku, pochodzi
od Stwórcy, i od Niego otrzymało cele oraz istotne przymioty, którymi
są jedność i nierozerwalność12. Nierozerwalność, podobnie jak jedność
czy jakikolwiek istotny element małżeństwa, zaznaczono w orzeczeniu

10
„Sed hac in re meminisse iuvat normam canonicam de efficacia exclusionis indissolubilitatis, matrimonium invalidante, in ipso iure naturae fundari (cf.
Communicationes 33 /2001/, p. 104), quoniam aliquid esseniale de obiecto formali esentiali consensus matrimonialis detrahit, sine quo ipse consensus, qui nuptias
facit (cf. can. 1057, § 1) consistere nequit. Quodlibet enim matrimonium indissolubilitate intrinseca et extrinseca ex ipso iure divino naturali et positivo gaudet”. Dec. c.
Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 94.
11
Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 801-802.
12
Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 385-386; Zob. także Dec. c.
Serrano Ruiz z 03.08.2001, RRDec. 93 (2001), s. 601.
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c. Serrano Ruiz z 3 sierpnia 2001 roku, należą „z gruntu” do małżeństwa i od niego powinny otrzymać to, co jest jego istotą13.
Gdy chodzi o źródła, do których odwołują się audytorzy Roty
Rzymskiej w swoich wywodach na temat nierozerwalności małżeństwa, to przede wszystkim wskazują tutaj na Pismo Święte, a poza tym
odnoszą się do Konstytucji soborowej Gaudium et spes, do encykliki Piusa XI Casti connubii oraz do Magisterium Jana Pawła II (m.in.
do Adhortacji apostolskiej Famliaris consortio i przemówień papieskich wygłoszonych do Roty Rzymskiej)14. Niejednokrotnie ma miejsce przywoływanie odnośnych stwierdzeń judykatury, jednoznacznie
utrwalającej przekonanie o pochodzeniu nierozerwalności z prawa
Bożego15 czy przedstawicieli doktryny16.
Wymiar sakramentalny małżeństwa i związane z tym sformułowanie kan. 1056 KPK, w myśl którego nierozerwalność małżeństwa
(podobnie jak jedność) nabiera w małżeństwie chrześcijańskim szczególnej mocy z racji sakramentu, został uwzględniony zaledwie w jednym orzeczeniu17, co zdaje się potwierdzać tendencję judykatury do
żywienia przekonania, że sakramentalność małżeństwa chrześcijan nie
jest ani ostateczną ani jedyną podstawą nierozerwalności18.
Audytorzy rotalni przyjmują, że konsekwencją przynależności in
se nierozerwalności do małżeństwa jest niemożliwość stosowania
rozróżnienia pomiędzy wykluczeniem samego prawa (do nierozerwalności) a wykluczeniem korzystanie z tego prawa, inaczej rozróżnienia pomiędzy wykluczeniem zasady nierozerwalności a konkretną
wolą niezachowania jej. W wyroku c. Stankiewicz z 26 stycznia 2001
roku aktualny dziekan Roty Rzymskiej, przywołując twierdzenie św.
Tomasza z Akwinu19 podkreśla, że według tradycji teologiczno-kanonicznej nierozerwalność jest właściwością małżeństwa samego w soDec. c. Serrano Ruiz z 03.08.2001, RRDec. 93 (2001), s. 601.
Zob. m.in. Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 62; Dec. c.
Stankiewicz z 25.10. 2001, RRDec. 93 (2001), s. 697; Dec. c. Monier z 16.02.2001,
RRDec. 93 (2001), s.155; Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386.
15
Zob. m.in. Dec. c. Serrano Ruiz z 03.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 601.
16
Zob. np. Dec. c. Stankiewicz z 26.1.2001, RRDec. 93 (2001), s. 95; Dec. c.
Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 204; Dec. c. Dec. c. Serrano Ruiz
z 03.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 601.
17
Zob. Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386.
18
Zob. B i a n c h i, jw., s. 213.
19
S. T h o m a s, Commentarium in IV Lib. Sententiarum, dist. 31, q. 1, art. 3, sol. 1.
13
14
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bie (secundum se), ponieważ z tego, że w pakcie małżeńskim małżonkowie wzajemnie przekazują sobie na zawsze władzę na sobą wynika,
iż nie mogą się rozłączyć. Stąd też i małżeństwo nigdy nie może istnieć
bez nierozerwalności; może natomiast istnieć bez wierności i potomstwa, gdyż istnienie rzeczy nie zależy od korzystania z niej. Dobro
sakramentu jest więc bardziej istotne dla małżeństwa niż wierność
i potomstwo20. Odwołując się z kolei do Tomasza Sancheza21 dodaje,
że nierozerwalny węzeł małżeński należy do istoty sakramentu małżeństwa również pod względem korzystania zeń (quoad executionem),
inaczej ujętego w nim samym (in seipso), i to nie tylko co do samego obowiązku, czyli in suo principio, tak jak w odniesieniu do dobra
wierności i dobra potomstwa. Intencja niezachowania nierozerwalności małżeństwa czyni go nieważnym, inaczej niż intencja niezachowania innych dóbr, która nie ma mocy unieważniającej małżeństwo.
Ilekroć zatem, konkluduje ponens, rozpoznaje się w sądzie sprawę
z wykluczenia dobra sakramentu, według przyjętej tezy orzecznictwa
czymś niewłaściwym jest dociekanie, czy został ograniczony obowiązek zachowania nierozerwalności, czy też obowiązek jej realizowania
(wykonywania), w odniesieniu bowiem do tego dobra nie można wykluczyć wykonania obowiązku, tak by nie miało miejsca odrzucenie
samego obowiązku22. W wykluczeniu więc nierozerwalności, na forum
kanonicznym nie jest konieczne zastrzeżenie sobie przez kontrahenta
możliwości lub prawa rozwiązania węzła małżeńskiego, lecz wystarczy również wola przeciwna nierozerwalności, to jest niezachowania,
inaczej niewykonywania obowiązku jej zachowania23.
W niektórych orzeczeniach dotyczących spraw wniesionych na forum sądowe po wejściu w życie KPK z 1983 roku a dotyczących małżeństw zawartych pod rządami KPK z 1917 roku porusza się kwestię
relacji kan. 1101 § 2 KPK do kan. 1086 § 2 Kodeksu poprzedniego.
Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 95.
T. S a n c h e z, De sancto matrimonii sacramento disputationes, t. 1, Venetiis
1693, lib. II, disp. 29, s. 141.
22
Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 95. Ponens odwołał się
tutaj do wyroku c. Masala z 27 stycznia 1977 roku, RRDec. 69 (1977), s. 25 oraz do
wyroku własnego z 27 października 1995 roku, RRDec. 87 (1995), s. 599; Zob. także
Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 296; Dec. c. Bottone z 15.06.2001,
RRDec. 93 (2001), s. 387.
23
Zob. S t a n k i e w i c z, La simulazione, jw., s. 668.
20
21
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W judykaturze rotalnej przyjmuje się, że pomiędzy jedną i drugą normą prawną istnieje identyczność co do istoty, co sprawia, że powołany kanon nowego Kodeksu można – i taka jest praktyka sądownicza,
także w Rocie Rzymskiej – aplikować również do związków małżeńskich zawartych pod rządami dawnej ustawy kodeksowej24. W orzeczeniu z 13 grudnia 2001 roku c. Stankiewicz stwierdza się ponadto,
że nowa norma ma nieco szerszy wymiar, klauzula bowiem wykluczenia nierozerwalności obejmuje również rodzaj warunku rozumianego
w znaczeniu niewłaściwym, skierowanego przeciwko nierozerwalności, o którym to warunku wspominał kan. 1092, n. 2 KPK z 1917
roku (warunek co do przyszłości godzący w istotę małżeństwa), który według średniowiecznej tradycji kanonicznej brzmiał następująco:
Contraho tecum, donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem (X 4,5,7). Tego rodzaju warunek został zniesiony przez nowy
KPK, jako niemający charakteru prawdziwie warunkującego, a jednocześnie tożsamy co do istoty z pozytywnym aktem woli wykluczającym nierozerwalność25.
Co się tyczy samej terminologii związanej z tytułem wykluczenia
nierozerwalności małżeństwa, to w wyroku c. Stankiewicz z 26 sty
cznia 2001 roku wyjaśnia się, że w praktyce orzeczniczej poprawnie
przyjmuje się, że istnieje tożsamość terminów „dobro sakramentu”
i „nierozerwalność małżeństwa”, jakkolwiek pod względem teologicznym znaczenie bonum sacramenti jest szersze niż znaczenie słowa indissolubilitas. Według bowiem opinii św. Tomasza z Akwinu26, przez
dobro sakramentu rozumie się nie tylko nierozerwalność, lecz także
to wszystko, co odnosi się do jego znaczenia, to jest to wszystko, co
ma miejsce po zawarciu małżeństwa jako znaku zespolenia Chrystusa
i Kościoła. W tym tylko sensie „dobro sakramentu”, choć oznacza powszechnie nierozerwalność węzła małżeńskiego, to jednak nic nie stoi
na przeszkodzie, by jednocześnie obejmowało ono również jego jedność (wyłączność). Wszak obydwa te dobra są istotnymi przymiotami
małżeństwa i przynależą do treści res significata, a więc do „dobra
sakramentu”, od którego otrzymują ich ostateczne usprawiedliwienie
i absolutną trwałość27.
24
25
26
27

Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 94.
Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 802.
S. T h o m a s, jw., dist. 31, q.1, art. 2, ad 7.
Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 94.
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2. Przedmiot intencji wykluczenia nierozerwalności małżeństwa
oraz formy i sposoby powzięcia takiej intencji
Niezależnie od tego, że wykluczenie nierozerwalności małżeństwa
może przybierać różne sposoby i formy, w orzecznictwie rotalnym
przyjmuje się generalnie, że wykluczenie to ma miejsce wówczas, gdy
nupturient zastrzega sobie, absolutnie lub relatywnie (jeśli coś nastąpi), możliwość uwolnienia się do węzła małżeńskiego i „odzyskania”
stanu wolnego, nawet bez specjalnego planowania środków zdatnych
do osiągnięcia takiego celu, albo chce nawiązać wspólnotę życia małżeńskiego wyłącznie przejściową, dla eksperymentu lub do czasu28.
Mówiąc inaczej, nieważnie zawiera małżeństwo, kto zamierza je zawrzeć w jakikolwiek sposób jako rozwiązalne lub tylko do jakiegoś
czasu, odrzuca bowiem wówczas małżeństwo prawdziwe, które z natury swojej jest nierozerwalne29. Zgodnie bowiem z wierną interpretacją
Magisterium Kościoła dotyczącą zamysłu Boga względem małżeństwa, zawierający je obowiązany jest akceptować to, czego Kościół
naucza na temat istotnych przymiotów małżeństwa nie w tym sensie,
by uświadamiał sobie wszystko szczegółowo i wyraźnie, lecz by przynajmniej to wszystko implicite objął aktem swojej woli zawarcia tego
związku z właściwą intencją, nie wykluczając żadnego z jego istotnych elementów i istotnych przymiotów30.
Na temat przedmiotu intencji wykluczenia dobra sakramentu, lapidarne a zarazem adekwatne do zjawiska symulacyjnego stwierdzenie znalazło się w orzeczeniu c. Funghini z 19 stycznia 2001 roku.
Ponens zauważa, że wykluczenie wystarczająco skutecznie determinuje przedmiot zgody małżeńskiej, tak iż ta kieruje się ku przedmiotowi
istotowo „naruszonemu” albo niemieszczącemu się w obrębie doktryny Kościoła31. Nupturient czyni się wówczas arbitrem trwania węzła
małżeńskiego, nie uznając absolutnej nierozerwalności jako istotnego
28
Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 95; Dec. c. Monier
z 27.04.201, RRDec. 93 (2001), s. 295; Zob. także B i a n c h i, jw., s. 216.
29
„Invalide enim contrahit, qui coniugium quomodocumque dissolubile vel transitorium tantum inire intendit, cum in hypotesi matrimonium verum respuit quod suapte natura indissolubile ac perpetuum est (cann. 1056, 1101 § 2)”. Dec. c. Stankiewicz
z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 95.
30
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 107.
31
„E relatis consensus partialis simulatio agnoscitur quando exclusio ingreditur in
effiaciter determinando obiecto consensus, ia ut hic feratur in obiectum substantiali-
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przymiotu małżeństwa, przymiot ten pozytywnym aktem woli odrzucając i wykluczając oraz przystępując do małżeństwa jedynie z tego
rodzaju „zabezpieczeniem”. Tym mocnym postanowieniem jest poruszony i kierowany tak, że gotów jest zrezygnować z planowanego małżeństwa, niż podjąć obowiązek nierozerwalności32.
Nie jest konieczne, by kontrahent postanawiał zerwanie vinculum
matrimoniale środkami wskazanymi przez Kościół lub przez prawo
świeckie, wystarczy bowiem, by zastrzegł sobie prawo albo rozwiązania węzła małżeńskiego albo tylko odejścia od współmałżonka mocą
„własnego prawa” z wiedzą i świadomością, iż uwolnił się od węzła
małżeńskiego, odrzucając instytucję ustanowioną przez prawo, wszak
istotna jest tutaj wola kontrahenta33. W orzecznictwie Roty Rzymskiej
od dawna przyjmuje się, iż nie ma żadnego znaczenia, jakim środkiem
chce się posłużyć strona do osiągnięcia swojego celu, byleby było
czymś jasnym, że kontrahent zastrzegł sobie prawo odzyskania własnej wolności, tak jakby nigdy nie istniał węzeł małżeński34.
Wykluczenie nierozerwalności nie musi dokonać się poprzez intencję sformułowaną słowami wprost na to wskazującymi, lecz także
innymi, równoznacznymi, oznaczającymi zdecydowaną wolę kontrahenta „wyjęcia” go spod jakiegokolwiek węzła małżeńskiego, nie
tylko cywilnego, lecz i kanonicznego, i odzyskania, data occasione,
pełnej wolności35. Nierozerwalność wyklucza m.in. kontrahent, który zmierza do celu, który absolutnie nie da się pogodzić z celami lub
przymiotami małżeństwa (m.in. z nierozerwalnością), a także gdy tych
celów lub przymiotów brak w akcie konsensu małżeńskiego36.
ter corruptum vel non adhaerens Ecclesiae praecepti”. Dec. c. Fuhghini z 19.01.2001,
RRDec. 93 (2010), s. 63.
32
Tamże.
33
Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 155-156.
34
„Quibusnam mediis hoc vir facere potuisset, attento quo tunc in Italia institutum
illud [divortii scilicet] adhuc non existebat, parum interest attento quo iurisprudentia rotalis illius temporis sicut et illa actualis semper docuit nullum momentum habere medium […]quo pars uti intendit ad illum finem consequendum, dummodo clarum
sit conrahentem sibi reservasse ius recuperandi propriam libertatem quasi vinculum
matrimoniale numquam exstitisset”. Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001),
s. 113.
35
Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 697.
36
Dec. c. Serrano Ruiz z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 396-397.
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W orzecznictwie rotalnym przyjmuje się od dawna, że wola ucieknięcia się do separacji manente vinculo jest uznawana za prawnie nierelewantną, a więc nienaruszającą właściwego przedmiotu konsensu
małżeńskiego. Tego rodzaju intencja nie zmierza bowiem per se do
unicestwienia węzła małżeńskiego czy przerwania życia wspólnego37.
Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku przyjmuje się, iż miała miejsce intencja wykluczająca nierozerwalność, gdy pod terminem
„separacja” kontrahent rozumiał prawdziwe i właściwe rozwiązanie
vinculum matrimoniale38.
Gdy chodzi z kolei o postanowienie ucieknięcia się – w przypadku konieczności życiowej – do rozwodu cywilnego, to w wyroku c.
Stankiewicz z 13 grudnia 2001 roku stwierdza się, że w praktyce sądowej zazwyczaj zwykło się przyjmować, iż taka intencja oznacza
wykluczenie nierozerwalności. Odwołując się do fragmentu przemówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2000 roku39,
w którym Ojciec święty wspomniał o mentalności prorozwodowej, oraz do jego Adhortacji apostolskiej Famliaris consortio40, ponens zauważa, że „chociaż niekiedy poddaje się w wątpliwość, czy
przedślubne postanowienie skorzystania – jeśli zajdzie potrzeba –
z rozwodu cywilnego, może „dotknąć” węzła małżeńskiego, który
z prawa Bożego naturalnego i pozytywnego jest nierozerwalny, to jednak obecnie bezpiecznie można przyjąć, że na tego rodzaju postanowieniu można oprzeć dowodzenie o wykluczeniu bonum sacramenti”41.
Tym bardziej, że termin „rozwód” nabrał współcześnie nieco szerszego znaczenia, nie odnosząc się jedynie do ustania węzła cywilnego42.
37
Zob. Dec. c. Di Felice z 10.03.1973, RRDec. 65 (1973), s. 209-210; Dec. c.
Stankiewicz z 18.12.1984, RRDec. 76 (1984), s. 634.
38
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 28.02.1989, RRDec. 81 (1989), s. 163-164; Dec. c.
Stankiewicz z 27.10.1995, RRDec. 87 (1995), s. 599-600.
39
I o a n n e s P a u l u s II, Allocutio ad Rotam Romanam, diei 21 ianuarii 2000,
AAS 92 (2000), s. 351.
40
J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, jw., n. 84.
41
„Etsi interdum ambigitur, numquid antenuptiale propositum utendi, si casus ferat, divortio civili, vinculum matrimoniale inficere valeat, quod iure divino naturali et
positivo indissolubile est, nunc tamen pacificum videtur super tali proposito fundari
posse probationem de indissolubilitatis exclusione”. Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001,
RRDec. 93 (2001), s. 803.
42
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26.11.1998, RRDec. 90 (1998), s. 761-762.
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Warto w tym miejscu przywołać także orzeczenie wymienionego audytora z 27 maja 1994 roku, w którym stwierdził, iż jakkolwiek intencja ucieknięcia się do rozwodu cywilnego nie powinna być
lekceważona w kanonicznym porządku prawnym, to jednak czymś
niewłaściwym byłoby również zbyt pochopne uznawanie jej za równoznaczną z exclusio boni sacramenti43.
Generalna intencja kontrahenta zawarcia małżeństwa jako związku
rozwiązalnego może konkretyzować się w różnych formach jej urzeczywistnienia. Tak więc wykluczający indissolubilitas matrimonii
może sobie zastrzec prawo do rozwiązania węzła małżeńskiego zarówno w każdym przypadku, jak i wyłącznie w określonych okolicznościach. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykluczeniem
absolutnym nierozerwalności, w drugim zaś z wykluczeniem warunkowym, inaczej hipotetycznym. Forma absolutna, występująca bardzo
rzadko, to wola wykluczająca nierozerwalność niezależnie od jakichkolwiek przyszłych okoliczności, natomiast wykluczenie hipotetyczne
wyraża się w powzięciu aktu woli wyłącznie w odniesieniu do konkretnej sytuacji. „Nierozerwalność, czytamy w orzeczeniu c. Funghini
z 19 stycznia 2001 roku, wyklucza ten, kto zachowuje sobie zdecydowanie prawo rozwiązania węzła małżeńskiego, które bywa określane
jako prawo do rozwodu albo uprawnienie do uzyskania go, w sposób
absolutny albo warunkowy, np. jeśli zabraknie miłości lub zgody, jeśli
pożycie małżeńskie stanie się nieszczęśliwe, jeśli żona nie zmieni sposobu postępowania”44.
Wykluczenie hipotetyczne, które również skutkuje nieważnością
małżeństwa, jest aktem woli rozwiązania małżeństwa poddanym jakiemuś zdarzeniu przyszłemu45. Odwołując się do utrwalonego już
orzecznictwa Roty Rzymskiej, M. Monier, w wyroku z 16 lutego 2001
43
Dec. c. Stankiewicz z 27.05.1994, RRDec. 86 (1994), s. 56; Por. Katechizm
Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994, n. 2383; Zob. także W. G ó r a l s k i,
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty
Rzymskiej, Jus Matrimoniale 3 /9/ (1998), s. 101-102.
44
„Vel aliis verbis <indissolubilitatem directe proprieque is excludit qui sibi servat
ius radicale solvendi vinculum matrimoniale, quod ius divortiandi vocari solet vel facultas divortii faciendi> (coram Stankiewicz, sent. diei 26 novembris 1998, ibid., vol.
XC, p. 761, n.10), modo absoluto vel conditionato, v. gr. si amor vel concordia deficiat, si coniugalis convictus infelix evadat, si uxor non mutet agendi rationem”. Dec. c.
Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 64.
45
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 802.
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roku, przywołującym orzeczenie c. Huber z 28 września 1995 roku46,
stwierdza, że jeśli nupturient pozytywnym aktem woli zastrzegł sobie
prawo rozwiązania węzła małżeńskiego w przypadku niepomyślnego
losu małżeństwa, to związek ten zawiera nieważnie, choćby pragnął
prawdziwego małżeństwa47, nie wiedział ani przewidział, że vinculum
matrimoniale zostanie następnie zerwane48, żywił miłość do drugiej
strony49, pragnął potomstwa50, troszczył się, by węzeł małżeński trwał
do końca życia51, nie wiedział, że nieważnie zawiera małżeństwo52,
i czynił wszystko, by nie doszło do rozwodu53. Z kolei w orzeczeniu
c. Monier z 26 stycznia 2001 roku ponens zaznacza, że nieważnie zawiera małżeństwo ten, kto zawierając je postanawia ten związek zer
wać w przypadku nieudanego życia małżeńskiego albo niewierności
lub niepłodności żony czy innych okoliczności, choćby przystępował
do małżeństwa w dobrej wierze, zakładając i pragnąc, by nigdy nie
doszło do unicestwienia węzła małżeńskiego54.
Co się tyczy samego sposobu powzięcia woli wykluczającej nierozerwalność, to może być ona powzięta poprzez intencję zarówno aktualną (intentio actualis), jak i wirtualną (intentio virtualis); w sposób
wyraźny (explicite), jak i pośredni (implicite); w postaci paktu obojga
kontrahentów (per pactum), a także w sposób tajny55.
3. Pozytywny akt woli
Prawodawca stanowi, iż wykluczenie nierozerwalności małżeństwa,
podobnie jak każda inna forma symulacji zgody małżeńskiej, winna
Dec. c. Huber z 28.09.1995, RRDec. 87 (1995), s. 528.
Zob. Dec. c. Palazzini z 28.06.1972, RRDec. 64 (1972), s. 381.
48
Zob. Dec. c. Fulipiak z 23.03.1956, RRDec. 48 (1956), s. 256.
49
Zob. Dec. c. Ferraro z 16.10.1984, RRDec. 76 (1984), s. 526.
50
Zob. Dec. Faltin z 19.02.1992, RRDec. 84 (1992), s. 76.
51
Z0b. Dec. c. De Jorio z 14.12.1966, RRDec. 58 (1966), s. 920.
52
Zob. Dec. c. Felici z 14.07.1959, RRDec. 51 (1959), s. 372.
53
Zob. Dec. c. Funghini z 11.03.1987, n. 3 (nieopubl.).
54
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 108; Zob. także Dec. c.
Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 697; Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001,
RRDec. 93 (2001), s. 804.
55
Zob. Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 96; Dec. c. Sciacca
z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205; Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec.
93 (2001), s. 295; Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 387; Zob.
G ó r a l s k i, Wykluczenie nierozerwalności, jw., s. 104.
46
47
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być dokonana pozytywnym aktem woli. Pozostaje czymś charakterystycznym, że w wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku stosunkowo dużo miejsca poświęca się temu właśnie wymogowi kan. 1101
§ 2 KPK.
Positivus volutatis actus, jakkolwiek bywa różnorodnie określany
w najnowszych orzeczeniach, to jednak w każdym z nich wymienia się
jego istotne cechy. Pozytywny akt woli jest to więc akt, który rzeczywiście został podjęty, jest doskonale ludzki, i pochodzi z poznania przedmiotu, ku któremu kieruje się wola. Jest to mocne, jasne, kategoryczne,
decyzyjne, świadome i dobrowolne oraz konkretne postanowienie, determinujące wolę, uprzednio zrodzone w umyśle, istotnie powiązane ze
zgodą małżeńską w odniesieniu do małżeństwa, które ma być rozwiązane lub przynajmniej jest rozwiązalne56. Niekiedy pozytywny akt woli
określa się jako konkretną wolę, rzeczywiście obecną u kontrahenta
w momencie wyrażania konsensu małżeńskiego, skierowaną przeciwko nierozerwalności małżeństwa57. W wyroku c. Sciacca z 2 marca
2001 roku stwierdza się, że positivus voluntatis actus czyni obecnym
i aktualnym usposobienie umysłu (przeciwne nierozerwalności), stałą wolę zmienia w operatywną, pragnienie w postanowienie, postanowienie w chcenie, to jest w akt rzeczywiście powzięty, który wyraża
i implikuje wolę przeciwną nierozerwalności58. Wyrok c. Stankiewicz
z 25 października 2001 roku zawiera odwołanie się do przemówienia
Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2000 roku, kiedy to
Papież Polak przypomniał, że „tradycja kanonistyczna oraz orzecznictwo rotalne, dla potwierdzenia wykluczenia jakiegoś istotnego przymiotu lub zanegowania jakiegoś istotnego celu małżeństwa zawsze
wymagały, by wymienione działania dokonywały się pozytywnym ak-

56
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 63; Dec. c. Monier
z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 108; Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93
(2001), s. 205.
57
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 204.
58
„Positivus voluntatis actus, e contra, <praesentem et actualem reddit mentis habitum, habitualem vel genericam voluntatem in operativam vertit, desiderium in propositum, propositum in volitum, i.e. in actum re positum, qui contrariam manifestant
et implicat internam volunatem (coram Funghini, decisio diei 14 decembris 1994,
RRDec., vol. LXXXVI, p. 660, n. 2)>(sent. Diei 29 ianuarii 1997, ibid., vol LXXXIX,
p. 41, n. 3)”. Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 206.
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tem woli”59. W innym orzeczeniu (z 13 grudnia 2001 roku) wymieniony ponens podkreśla, iż „akt woli, poprzez który wyklucza się istotny
przymiot małżeństwa, jest wówczas prawdziwie pozytywny, gdy jest
dokonany całą mocą, w odpowiednim kontekście osobowym kontrahenta oraz jego sposobu myślenia i działania w odniesieniu do nierozerwalności węzła”60.
Charakterystyczne jest stwierdzenie zawarte w wyroku c. Sciacca
z 2 marca 2001 roku, w którym przytoczono fragment orzeczenia c. De
Jorio z 27 października 1971 roku, w myśl którego nie wymaga się, by
nupturienci podejmowali obowiązek zachowania nierozerwalności pozytywnym aktem woli, wystarczy, że nie wykluczają go pozytywnym
aktem woli61. Na uwagę zasługuje również następująca konstatacja
występująca w wyroku c. Sciacca z 27 kwietnia 2001 roku62, stanowiąca cytat z dzieła O. Giacchi: „Aby miała miejsce symulacja, nie
wystarczy brak u nupturienta woli małżeńskiej, lecz konieczna jest pozytywna wola wykluczenia”63.
W orzeczeniach rotalnych, w których mówi się o pozytywnym akcie
woli, z reguły zwraca się uwagę również na inne rodzaje intencji, które
w większym czy mniejszym stopniu mogą przypominać tego rodzaju
akt, lecz w rzeczywistości nim nie są. Tak więc od pozytywnego aktu
woli różnią się: intencja, czyli wola habitualna (intentio habitualis),
która nie determinuje samego aktu i nie „wkracza” w obszar zgody
małżeńskiej, a tym samym nie może go ograniczać64; intencja, czyli
wola tzw. interpretatywna, inaczej domniemana (voluntas interpreta59
„Nam, Ioannes Paulus II cum auctoritate in memoriam revocat, <la tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare la esclusione di una proprietà
essenziale o la negazione di un’essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà>”. Dec. c. Stankiewicz
z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 698.
60
„Ipsa enim lex exprese exigit, ut actus volunatis, quo matrimonii proprietas essentialis excluditur, sit vere positivus, id est in convergenti contextu personali contrahentis eiusque cogitandi agendique ratione, vinculi indissolubilitatem respiciente,
firmissime positus”. Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 805.
61
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205.
62
Dec. c. Sciacca z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 287.
63
,,Nell’animo del nubente, perché si abbia la simulazione […] occorre vi sia non
un’assenza della volontà matrimoniale ma la presenza di una positiva volontà di escludere”. O. G i a c c h i, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1968, s. 92.
64
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 63; Dec. c. Sciacca
z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205; Dec. c. Monier z 02.04.2001, RRDec. 93
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tiva), która byłaby aktualna, gdyby nupturient o nierozerwalności myślał lub był o nią pytany, lecz w rzeczywistości nie istnieje (istnieje
jedynie w jego dyspozycji)65; wola tzw. rodzajowa (voluntas generica), choćby wielokrotnie manifestowana, wykluczenia nierozerwalności (sprowadza się do intencji habitualnej)66; zwykła hipoteza, inaczej
przewidywanie, połączone nawet z pewnością, rozwiedzenia się, jeśli
tylko nie rodzi aktu woli (wykluczenia nierozerwalności)67; błędne poglądy o pożyteczności lub stosowności rozwodu (pozostające w sferze
intelektu)68; przewidywanie trudności (dotyczących zachowania nierozerwalności)69; error iuris (kan. 1099 KPK)70; ponawiające się rozmowy sprzyjające rozwodowi71; zwykły brak woli czy intencji (zawarcia
małżeństwa nierozerwalnego)72; wahania teoretyczne czy przejściowe
wątpliwości73; pragnienie czy nadzieja rozwiązania węzła74; zwykłe
postanowienie nieprzestrzegania podjętych realnie obowiązków75.

(2001), s. 295; Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386; Dec. c.
Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 698.
65
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 63; Dec. c. Sciacca
z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205; Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec.
93 (2001), s. 295; Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 3 (2001), s. 386; Dec. c.
Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 698.
66
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 63-64.
67
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 64; Dec. c. Sciacca
z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205.
68
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 64; Dec. c. Monier
z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 108; Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93
(2001), s. 155; Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386; Dec. c.
Stankiewicz z 2.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 698.
69
Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 155; Dec. c. Bottone
z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386.
70
Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 156; Dec. c. Sciacca
z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205; Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec. 93
(2001), s. 295.
71
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205; Dec. c. Bottone
z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386-387.
72
Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 386.
73
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 205.
74
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 287.
75
Dec. c. Stankiewicz z 25.10.2001, RRDec. 93 (2001), s. 698.
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4. Dowodzenie
Dowodzenie na rzecz tezy o wykluczeniu nierozerwalności małżeństwa, związane z koniecznością obalenia domniemania o ważności małżeństwa (kan. 1060 KPK) oraz domniemania o zgodności słów
lub znaków użytych przy zawieraniu małżeństwa z wewnętrzną zgodą (kan. 1101 § 1 KPK), spoczywa na tym, kto twierdzi, że dokonał
symulacji, stosownie do zasady: „Obowiązek dowodzenia spoczywa
na tym, kto coś twierdzi” (kan. 1526 § 1 KPK). Dowodzenie to, jak
podkreśla się w wyroku c. Funghini z 19 stycznia 2001 roku, należy do trudnych, chodzi bowiem o stwierdzenie aktu wewnętrznego,
znanego jedynie Bogu. Jednak trudność nie oznacza niemożliwości,
w judykaturze rotalnej bowiem powszechnie się przyjmuje, że w dowodzeniu symulacji możliwe są trzy następujące dowody, które powinny
wystąpić łącznie: 1) confessio simulantis (iudicialis et extraiudicialis);
2) causa simulandi; 3) circumstantiae76. W punkcie pierwszym chodzi
o dowód bezpośredni, a w dwóch pozostałych o dowód pośredni.
Wyznanie symulanta obejmuje zarówno jego zeznanie sądowe
(confessio iudicialis), jak i pozasądowe (confessio extraiudicialis).
W orzecznictwie rotalnym szczególną uwagę zwraca się na wyznanie
pozasądowe, a więc na wypowiedzi domniemanego symulanta pochodzące z okresu „niepodejrzanego”, potwierdzone przez wiarygodnych
świadków. Samo bowiem zeznanie sądowe do udowodnienia symulacji nie wystarczy, nie stanowi bowiem dowodu pełnego, jeśli nie ma
innych elementów dowodowych, które zeznanie to potwierdzają77.
76
„Difficulter comprobari potest indissolubilitatis exclusio, nedum quia agitur de
actu interno soli Deo noto, verum quia contra simulationem militant praeprimis duae
iuris praesumptiones, favor nempe quo matrimonium gudet (can. 1060) et praesuppositum iuxta quod internus animi consensus existimatur conformis verbis vel signis in
celebrando matrimonio adhibitis. Utcumque, etsi difficilis, minime impossibilis dicenda est in foro simulationis probatio. Immo haec, iuxta consolidatam iurisprudentiam,
consequi potest si tria simul concurrant: asserti simulantis confessio iudicialis et praesertim extraiudicialis testibus fide dignis facta tempore insuspecto; causa simulandi,
a contrahendi bene distincta, gravis et proportionate cum nemo ob motivum futile vel
banale proprietatem vel elementum esentiale a contrahendo matrimonio detrahere velle praesumatur”. Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 65.
77
„Sed confessio iudicialis ipsius simulantis, seu excludentis hanc matrimonii essentialem proprietatem, non sufficit, quia plenam probationem non constituit, nisi
alia elementa accedant, quae eam omnino corroborent (cf. can. 1536 § 2)”. Dec. c.
Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 805.
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Gdy chodzi o zeznanie sądowe, interesujący wywód znajduje się
w orzeczeniu c. Monier z 26 stycznia 2001 roku, w którym stwierdza
się, że zeznanie to jest bardzo ważne, a w jego ocenie sędzia nie może
nastawiać się doń metodycznie z podejrzliwością, nawet gdy symulant
przytacza racje dla siebie korzystne, gdyż tego rodzaju metoda godzi
w sprawiedliwość oraz godność ludzką. Owszem, nadmienia ponens,
między absolutną podejrzliwością, nieznajdującą żadnej uzasadnionej
podstawy, a przyjmowaniem wszystkich stwierdzeń bez ograniczeń,
znajduje się cnota roztropności, która dla sędziego zawsze wydaje
się prawem w spełnianiu zadania związanego z ocenianiem i osądzaniem78. W innym orzeczeniu zwraca się uwagę na wiarygodność symulanta, przy czym, w myśl kan. 1679 KPK nie wystarczy jedynie
jej potwierdzenie przez świadków79, w jeszcze innym ponens wskazuje na szczególną trudność w przypadku zdecydowanego zaprzeczenia
symulacji, pod przysięgą, przez stronę, której jest ona przypisywana.
Trudność ta potęguje się wówczas, gdy nieugięcie usiłuje ona odpierać
„zarzut” symulacji, a na podstawie zeznań innych świadków stwierdza
się jej szczerą miłość (w stosunku do drugiej strony) oraz pragnienie,
ujawnione przed zawarciem małżeństwa, zawarcia tego związku in
perpetuum. Trudno jest w takim przypadku uwierzyć, że nupturient ten
rzeczywiście wykluczył nierozerwalność. Jednak trudność tę można
przezwyciężyć, jeśli na podstawie akt sprawy okaże się, że domniemany symulant, o skłonnościach do kłamstwa, usiłował ukryć prawdę,
kierując się pragnieniem zemsty lub osiągnięcia korzyści80.
Gdy chodzi o zeznania, tak stron, jak świadków, to w rozpoznawaniu przeważającej woli domniemanego symulanta nie należy przywiązywać zbytniej wagi do samych słów czy sposobu wyrażania się,
lecz znaczenie i istotę zeznań oraz prawdziwy zamiar kontrahenta trzeba poznać z całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego81.
Zeznań tych nie należy również przyjmować jedynie według rozumienia, jakie po nieudanym życiu małżeńskim zwykli przyjmować ci,
którym zależy na uwolnieniu się od węzła małżeńskiego, lecz raczej
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 109.
Dec. c. Stankiewicz z 13.12.2001, RRDec. 93 (2001), s. 805.
80
Dec. c. Stankiewicz z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 96-97. We fragmencie tym odwołano się do wyroku c. Bruno z 31 maja 1985 roku, RRDec. 77 (1985),
s. 273.
81
Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 156.
78
79
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stosownie do zgodności ze stwierdzonymi faktami; trzeba więc brać
pod uwagę właściwe znaczenie owych słów82. W sposób szczególny
sędzia powinien mieć to na względzie w przypadku poważnych rozbieżności występujących pomiędzy zeznaniami stron i świadków83.
W wyroku c. Monier z 26 stycznia 2001 roku, odwołującym się do
wyroku c. Giannecchini z 31 maja 1996 roku84, zauważa się, że w sytuacji rozbieżności pomiędzy stronami nierzadko świadkowie idą za tą
stroną, która ich wskazała, tak iż ma się wówczas do czynienia jakby
z dwoma „walczącymi” nawzajem obozami. Należy wtedy dokładnie
ustalić nie tylko wiarygodność poszczególnych świadków, lecz również wagę zeznań na podstawie wiedzy zeznających, która niekiedy
jest tylko domniemana, niekiedy zaś pochodzi bezpośrednio od strony,
która świadka wprowadziła85.
Co się tyczy przyczyny symulacji, to w sentencjach rotalnych podkreśla się, że określenie jej w każdej sprawie jest czymś niezbędnym,
człowiek bowiem nigdy nie działa bez odpowiedniej po temu przyczyny. Przyczyna symulacji powinna być poważna i proporcjonalna,
i powinna różnić się od causa contrahendi86.
Wyróżnia się przyczynę dalszą (causa ramota) oraz przyczynę bliższą (causa proxima) wykluczenia. Judykatura rotalna akcentuje szczególną wagę tego dowodu, który jest „miarą symulacji” niekiedy bywa
określany mianem „królowej dowodzenia”87, przy czym znaczniejszą
rolę odgrywa tutaj przyczyna bliższa symulacji, a więc konkretna okoliczność skłaniająca do powzięcia aktu symulacyjnego. Przyczyna dalsza, bardziej abstrakcyjna, niemająca per se bezpośredniego związku
z zawarciem hic et punc małżeństwa, ma jednak wpływ na decyzję
nupturienta, usposabiając go do czegoś, w szczególności do zawarcia
małżeństwa z wykluczeniem jakiegoś elementu istotnego88.
Dec. c. Bottone z 15.06. 2001, RRDec. 93 (2001), s. 387.
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 109.
84
Dec. c. Giannecchini 31.05.1996, RRDec. 88 (1995), s. 427.
85
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 109.
86
Tamże.
87
Zob. Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 206; Zwrot „simulandi causa veluti probationum regina habenda” zostało przejęte z wyroku c. Parisella
z 14 stycznia 1982 roku, RRDec. 74 (1982), s. 22.
88
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 65. Powołano się tutaj na
orzeczenie c. Pompedda z 13 marca 1995 roku, RRDec. 87 (1995), s. 203.
82
83
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Większą wagę judykatura rotalna przywiązuje do przyczyny bliższej
wykluczenia nierozerwalności małżeństwa, sama bowiem przyczyna
dalsza nie wystarczyłaby do stwierdzenia nieważności małżeństwa89.
Przyczyna bliższa powinna być subiektywnie poważna i nagląca, skłaniająca kontrahenta do odrzucenia prawa Bożego90.
Jako przyczyny symulacji w sprawach, w których zapadły (opublikowane) wyroki pro nullitate z omawianego tytułu nieważności
małżeństwa w 2001 roku, można wskazać: zakorzenione poglądy przeciwne nierozerwalności małżeństwa (przyczyna dalsza)91; wątpliwości
co do przyszłego życia małżeńskiego oraz rozwiązłe życie prowadzone przed ślubem (przyczyna bliższa)92; całkowita obojętność wobec
problemów religijnych (przyczyna dalsza)93; obawa o losy małżeństwa
z powodu różnicy charakterów (przyczyna bliższa)94; postawa sprzeciwu wobec zasad katolickich otrzymanych w dzieciństwie (przyczyna
dalsza)95; nieuporządkowane moralnie życie prowadzone bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa (przyczyna bliższa)96.
Wśród okoliczności, które stanowią również element dowodowy, judykatura rotalna wyróżnia okoliczności z okresu przed zwarciem małżeństwa, towarzyszące zawieraniu tego związku oraz z okresu po jego
zawarciu. Chodzi o okoliczności, które wskazują nie tylko na możliwość dokonania symulacji, lecz również ją potwierdzają97.
Na rolę okoliczności jako środka dowodowego w sprawach symulacyjnych wskazał generalnie M. Monier w wyroku z 27 kwietnia 2001
roku, przytaczając fragment orzeczenia c. Serrano Ruiz z 19 stycznia
1996 roku98. Analiza okoliczności, które jakby same z siebie dają ogólny obraz małżeństwa, zauważa ponens, w znacznym stopniu pozwalają
na określenie mocy i zakresu aktu woli pomiędzy szczerością i fikcją:
czy mianowicie działający usiłował pokonać bezpośrednią przeszkodę,
89
Zob. Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 206; Zob. także Dec. c.
Pompedda z 13.03.1995, RRDec. 87 (2001), s. 203.
90
Dec. c. Bottone z 15.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 387.
91
Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 157.
92
Zob. Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 111-112.
93
Zob. Dec. c. Monier z 16.02.2001, RRDec. 93 (2001), s. 158-159.
94
Tamże, s. 159.
95
Zob. Dec. c. Serrano Ruiz z 03.08.2001, RRDec. 93 (2001), s. 605.
96
Tamże.
97
Dec. c. Funghii z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 65.
98
Dec. c. Serrano Ruiz z 19.01.1996, RRDec. 88 (1996), s. 36.
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tak by nie myślał o wiążących na zawsze prawach i obowiązkach, które
ma przyjąć, i czy jednocześnie o nich myśląc nie sądził, że są one ceną
należną za zamierzony cel; czy też z drugiej zaś strony, to co wydaje
się spokojne, zamierzał zachować jedynie zewnętrznie i w ocenie społecznej, czy też zastosował jakąś prawdziwą wolę aż do włączenia własnej osoby w wybrany akt. Okoliczności bowiem same z siebie mogą
pozwolić na przyjęcie jednego i drugiego: stanowiska zewnętrznego
i formalnego, ale również wewnętrznego przyjęcia rzeczywistości99.
Wśród okoliczności, na które w sprawach domniemanego exclusio
boni sacramenti powinno się zwrócić uwagę, najczęściej wymienia się
circumstantiae związane z wychowaniem symulanta, jego wykształceniem, poczuciem zasad religijnych i moralnych, osobistymi przekonaniami, oraz przyczynami separacji i rozwodu100.
Jako okoliczności niepotwierdzające symulacji wskazuje się: miłość
stron przed zawarciem małżeństwa i po jego zawarciu oraz trwanie we
wspólnocie małżeńskiej przez całe lata101; utrzymywanie przez strony
relacji seksualnych i zrodzenie dzieci102; dobrą formację katolicką103.
Zakończenie
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa, stanowiące jeden z rodzajów symulacji tzw. częściowej konsensu małżeńskiego, nie przestaje nastręczać sędziom kościelnym szeregu trudności w rozpoznawaniu
i rozstrzyganiu spraw wnoszonych na forum sądowe z tego tytułu
nieważności. Chodzi bowiem o poznanie prawdziwych intencji domniemanego symulanta w stosunku do instytucji małżeńskiej, „ustanowionej przez Stwórcę i unormowanej Jego prawami” (Konstytucja
Gaudium et spes, n. 48), w jej wymiarze nierozerwalności. Poznanie
ukierunkowania woli kontrahenta, a ściśle jej „aktu pozytywnego”
(kan. 1101 § 2 KPK), poprzez który dokonuje się exclusio boni sacramenti, jak zresztą każdy rodzaj symulacji, nie jest zadaniem łatwym
i wymaga szczególnej wnikliwości.
Dec. c. Monier z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 296-297.
Dec. c. Monier z 26.01.2001, RRDec. 93 (001), s. 109-110; Dec. c. Serran Ruiz
z 03.08.2001, RRDec. 93 (2001), s. 606.
101
Dec. c. Funghini z 19.01.2001, RRDec. 93 (2001), s. 74; Dec. c. Boccafola
z 28.06.2001, RRDec. 93 (2001), s. 447.
102
Dec. c. Sciacca z 02.03.2001, RRDec. 93 (2001), s. 206.
103
Dec. c. Sciacca z 27.04.2001, RRDec. 93 (2001), s. 287.
99

100
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Nic też dziwnego, że – stosownie do kan. 19 KPK – właściwym punktem odniesienia dla trybunałów niższego stopnia jurysdykcji pozostają
orzeczenia Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej. Wypracowane
przez judykaturę rotalną zasady, domniemania czy inne ustalenia nie
mogą być ignorowane przez sędziów diecezjalnych czy metropolitalnych. Orzecznictwo rotalne, kształtowane zazwyczaj przez dziesiątki
lat, ułatwia więc w znacznym stopniu właściwe „obracanie się” wśród
wielu trudności w dotarciu do prawdy o zaskarżonym o nieważność
małżeństwie.
W analizowanych wyrokach zwraca się baczną uwagę na wszystkie elementy normy prawnej o wykluczeniu: jej ratio legis, przedmiot
wykluczenia, formy i sposoby wykluczenia, pozytywny akt woli oraz
dowodzenie w sprawach, o których mowa. Pozostaje czymś znamiennym, że w obrębie każdego z tych wątków redaktorzy orzeczeń dość
szeroko nawiązują do wcześniej wypracowanych przez judykaturę rotalną ustaleń, utrwalając je w ten sposób i pozwalając zachować tutaj
pewną ciągłość.
Wydaje się, że zaprezentowane wyżej orzecznictwo rotalne z 2001
roku (tom ostatnio wydany) w sprawach o wykluczenie nierozerwalności małżeństwa może w jakimś stopniu pełniącym posługę w kościelnym wymiarze sprawiedliwości nie tylko uświadomić wagę
poszczególnych kwestii związanych z exclusio boni sacramenti, lecz
również zachęcić do sięgania raz po raz do Decisiones seu Sententiae
Roty Rzymskiej.
L’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio nelle sentenze pubblicate della
Rota Romana del 2001
Il can. 1101 § 2 CIC afferma che se una o entrambe le parti escludono con un
positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale
o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. L’esclusione dunque
dell’indissolubilità (è una forma di simulazione parziale del consenso matrimoniale)
significa la discrepanza fra dichiarato e voluto; in effetti è la volontà positiva di non
impegnarsi per sempre.
Nello suo studio l’autore presenta le sentenze della Rota Romana emanate dal titolo
suddetto nell’anno 2001 e pubblicate nel volume 93. delle Decisiones seu Sententiae.
Dopo aver indicato le fonti dell’indissolubilità del matrimonio si riferisce alle questioni
seguenti: l’oggetto dell’esclusione, le forme e modi dell’esclusione, l’atto positivo di
volontà, la prova dell’esclusione.
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Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.)
Słowo w kulturze wSpółczeSnej

Słowo jest podstawowym medium kultury i towarzyszy wszelkim doświadczeniom
człowieka. W publikacji poszczególni autorzy próbują zmierzyć się z pytaniem,
czym jest słowo we współczesnej kulturze? Co się dzieje ze słowem w języku
popularnym? Jaką pełni rolę w powszechnym użyciu?
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Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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KS. TOMASZ RAKOCZY

RELACJA PODMIOTU DO OBOWIĄZKU W ORZEKANIU
NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA Z KAN. 1095 N. 3 KPK
Treść: Wstęp. – 1. Relacja do istotnego obowiązku małżeńskiego. – 2. Specyfika
relacji do obowiązku. – 2.1. Niezdolność do podjęcia, a nie niezdolność do wypełnienia. – 2.2. Niezdolność podmiotu do obowiązku, a nie niezdolność pary małżeńskiej
do wzajemnego życia – niezdolność obiektywna a nie relatywna. – 3. Podstawa relacji.
– 3.1. Zadanie biegłego. – 3.2. Zadanie trybunału. – Wnioski.

Prawodawca powszechny w kan. 1095 n. 3 KPK wskazuje, że niezdolnymi do ważnego zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn
natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich: Sunt incapaces matrimonii contrahendi qui ob causas naturae
psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent.
H. Stawniak i G. Dzierżon, dokonując analizy treściowej wskazanego kanonu, wyliczają w nim trzy elementy: niezdolny, przyczyny
natury psychicznej, istotne prawa i obowiązki małżeńskie1.
Mając na uwadze temat niniejszego artykułu, można postawić tezę,
że kluczowym zagadnieniem dla orzekania o niezdolności podmiotu
do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jest relacja, jaka zachodzi między podmiotem, a obowiązkiem. Przesłanką skłaniającą do
przyjęcia takiej tezy może być fakt, że trybunał kościelny, dochodzi
do orzeczenia o nieważności małżeństwa na podstawie udowodnienia wadliwej relacji, jaką wytwarza podmiot do obowiązku małżeńskiego. Celem niniejszego artykułu jest zebranie istotnych wymagań
prawodawcy powszechnego odnośnie do relacji zachodzącej między
1
H. S t a w n i a k, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
z przyczyn natury psychicznej (n. 3 kan. 1095 KPK), PK 48 (2005) nr 1 – 2, s. 36;
G. D z i e r ż o n, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna,
Warszawa 2002, s. 206.
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podmiotem a obowiązkiem, a świadczącej o nieważności małżeństwa.
Stąd można dokonać innego podziału normy kan. 1095 n. 3 i wyróżnić
w niej inne elementy strukturalne. Są nimi: podmiot niezdolności (podobnie, jak w poprzednim podziale – „niezdolny”), obowiązek małżeński (podobnie, jak w poprzednim podziale) i relacja do obowiązku
(a nie tylko „z przyczyn natury psychicznej”, co stanowi jedynie fundament nieprawidłowej relacji, ale nie określa jej wyczerpująco).
Przyjęcie takiego podziału, stanowi o dobrze zredagowanej skardze
powodowej. Strona powodowa, skarżąc swoje małżeństwo, powinna
wyraźnie nakreślić te trzy elementy. Winna zatem jasno wskazać: kto
jest niezdolny (czy ona sama, czy druga strona małżeństwa, czy też
obydwoje małżonkowie), po drugie o jaki obowiązek małżeński chodzi (że jest on istotny) i wreszcie po trzecie na czym polega owa niezdolność, czyli opisać relację podmiotu do obowiązku. Z treści skargi
powodowej musi się już więc wyraźnie wyłaniać uzasadniona sugestia, że relacja podmiotu do jakiegoś istotnego obowiązku małżeńskiego była przynajmniej poważnie zachwiana. Tym bardziej wskazane
trzy elementy winny zostać jasno ukazane w wyroku sądowym.
Na charakterystykę relacji złożą się następujące zagadnienia: relacja
do istotnego obowiązku małżeńskiego, specyfika relacji do obowiązku
i podstawa relacji.
1. Relacja do istotnego obowiązku małżeńskiego
Pojęcie istotnych obowiązków małżeńskich nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wprost przeciwnie, jest on rzeczywistością dynamiczną.
Nawet skonstruowanie takiej zamkniętej listy stanowiłoby zubożenie
rzeczywistości małżeństwa. Można jedynie wskazać na przykładowy
katalog takich obowiązków, co czyni się wciąż w doktrynie prawa kanonicznego2. Takie katalogi mogą jednak stanowić tylko pewną, ale
z drugiej strony, istotną pomoc. Rota Rzymska, jak twierdzi Paździor
w swoim opracowaniu z 1999 r., nie podała pełnego katalogu istotnych

2
Zob. J. C y m b a ł a, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do
ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983–1992 wydanych na podstawie
kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego opublikowanych w Decisiones, Olsztyn
2002, s. 36-66.
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praw i obowiązków małżeńskich3. Ten fakt może stanowić jedynie potwierdzenie słuszności tezy o dynamicznym charakterze małżeństwa.
Z racji na wskazaną niemożność skonstruowania zamkniętego katalogu obowiązków i praw małżeńskich, warto poszukać ich fundamentu. KKK, powtarzając kan. 1055 KPK, będący definicją małżeństwa
uczy, że: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na
dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało
między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”4. Z powyższej definicji wynika, że małżeństwo jest
przymierzem, czyli wspólnotą zawartą przez mężczyznę i kobietę, która obejmuje całe ich życie. Ta całość życia małżonków nie dotyczy
głównie czasu trwania związku małżeńskiego, ale przede wszystkim
wszelkich wymiarów wspólnego życia. Te z kolei konkretyzują się we
wzajemnych prawach i obowiązkach przyjmowanych i przekazywanych. Stąd też w celach małżeństwa (dobro wspólne małżonków oraz
zrodzenie i wychowanie potomstwa) i w jego przymiotach (jedność,
nierozerwalność i sakramentalność) należy upatrywać fundamentu
istotnych obowiązków małżeńskich5. Ten fundament W. Góralski nazywa przedmiotem formalnym małżeństwa6.
W procesie o nieważność małżeństwa należy mieć na uwadze to, aby
badać relację do istotnego obowiązku małżeńskiego, czyli takiego, który wyrasta ze wskazanego fundamentu. Obok obowiązków istotnych,
które jedynie mogą wchodzić tu w grę, w sferze życia małżeńskiego,
istnieje cała gama obowiązków, które nie mogą pretendować do takiego miana. O ile w literaturze kanonistycznej spotyka się katalogi obowiązków istotnych (o czym była mowa poprzednio), o tyle pomija się
milczeniem te, jakie z całą pewnością można by uznać za nieistotne,
a wciąż będące obowiązkami małżeńskimi. Skonstruowanie takiego,
chociażby przykładowego katalogu, stanowiłoby bez wątpienia istotną
pomoc dla kościelnego wymiaru sprawiedliwości. Odwołanie się do
3
S. P a ź d z i o r, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999, s. 27.
4
KKK 1603.
5
H. S t a w n i a k, Niezdolność do podjęcia ..., s. 44-45; W. G ó r a l s k i,
Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095 nn. 1 – 3 KPK. Próba syntezy, PK 39 (1996) nr 3–4, s. 35.
6
W. G ó r a l s k i, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 38-39.
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niego w wyroku trybunału kościelnego, stanowiłoby istotny argument
dla powstrzymania się od orzekania o nieważności małżeństwa, nie
tyle z powodu braku stwierdzenia „przyczyn natury psychicznej”, ile
z powodu braku podstawy. Steuden, patrząc z perspektywy psychologii, jako przykłady obowiązków nieistotnych wskazuje: niezgodność
i konflikty między małżonkami i ich rodzicami. Takie – jak uważa wskazana autorka – obserwuje się szczególnie na wsi u młodych małżeństw
zamieszkałych u swoich rodziców, dzielących z nimi gospodarstwa7.
2. Specyfika relacji do obowiązku
W ukazaniu tego, czego żąda prawo kanoniczne od relacji, by
świadczyła o nieważności małżeństwa, można wskazać zarówno na
wyróżniki o sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Zostały one wypracowane w prawie kanonicznym, poprzez normy prawne i orzecznictwo, a następnie rozwinięte w doktrynie.
Jeśli chodzi o wymiar negatywny, to należy unikać dowodzenia
niezdolności do wypełnienia obowiązku małżeńskiego, a także tzw.
niezdolności relatywnej. Odrzucając te dwa negatywne wymiary, wymagana przez prawo kanoniczne niezdolność polegać będzie na: niezdolności do podjęcia przez podmiot obowiązku małżeńskiego oraz po
wtóre na obiektywnej niezdolności podmiotu, to znaczy takiej, która
jest wolna i niezależna od wpływu czynników zewnętrznych, w tym
drugiej strony małżeństwa.
2.1. Niezdolność do podjęcia a nie niezdolność do wypełnienia
W tekście łacińskim kanonu 1095 n. 3 KPK prawodawca użył terminu: incapacitas assumendi, co oznacza niezdolność do podjęcia. Nie ma
zatem mowy o niezdolności, jaką można by określić poprzez incapacitas adimplendi, co należałoby tłumaczyć jako niezdolność do wypełnienia. Z tej prostej analizy pojęć użytych przez prawodawcę, wynika,
że w badaniu niezdolności należy zmierzać do badania niezdolności do
podjęcia, a nie niezdolności do wypełnienia8. Tym bardziej nie wolno
mieszać ze sobą obu tych – jak zostanie to wykazane – różnych po7
S. S t e u d e n, Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności
małżeństwa, w: Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1991, s. 213.
8
F. P o m p e d d a, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, Ius Matrimoniale 4 (1999), s. 41.
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jęć i co ważniejsze różnych zdolności ich dotyczących9. Miarodajna
dla sądu kościelnego jest jedynie niezdolność do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich, co z drugiej strony nie zawsze musi być
przeciwne zdolności do wypełnienia. Zagadnienie to jest bardzo ważne
z racji na to, że operuje się często obydwoma tymi pojęciami.
Chodzi więc o to, aby zbadać i wykazać, że podmiot nie jest w stanie
„wystartować do” jakiegoś istotnego obowiązku małżeńskiego. Jeśli
nawet nie byłby on w stanie wypełnić takiego obowiązku, ale w jego
postawie byłyby zauważalne zdolności do owego „wystartowania do”,
to ewentualnie można by mówić o niezdolności do wypełnienia, co
jednak nie jest treścią kan. 1095 n. 3 i konsekwentnie nie świadczy
o nieważności małżeństwa.
Niezdolność do podjęcia można przyrównać do sytuacji niemowlęcia, które dotychczas chodzi na czworakach i w swoim rozwoju fizjologicznym nie ma jeszcze zdolności ku temu, aby nawet spróbować
podnieść się i stanąć na nogach. W tej fazie swojego życia niemowlę
w ogóle nie jest „zainteresowane” wstawaniem na dwie nogi, nie ma
w sobie zdolności do „wystartowania do” tego nowego, czekającego go obowiązku. Nawet zachęcane i pobudzane do niego przez inne
czynniki, wciąż pozostaje „niewzruszone”. Można powiedzieć o nim,
że nie ma w sobie zdolności do tego, by wstawać (nawet nie wstać, tylko wstawać). Stosując do niego „instumentarium pojęciowe kan. 1095
n. 3”, można mówić o niezdolności do podjęcia nowego obowiązku
i w konsekwencji (ale tylko w konsekwencji) do wypełnienia go.
Z czasem dopiero pojawią się w życiu dziecka pierwsze wysiłki.
Jak należy się spodziewać, zgodnie z jego rozwojem, będą one udaremniane, bo wciąż ta nowa sytuacja okaże się zbyt trudna. Oceniając
zachowanie niemowlęcia, próbującego wstać, stosując do niego owo
„instrumentarium pojęciowe kan. 1095 n. 3”, można powiedzieć, że
dziecko jest zdolne do podjęcia nowego obowiązku, ponieważ podejmuje wysiłki ku niemu, „startuje do tego nowego obowiązku”, mimo
że przychodzi mu to z trudem. Niemowlę wciąż jest jednak niezdolne do wypełnienia nowego obowiązku, bo wciąż mu to nie wychodzi.
Przy podjęciu wysiłku i pokonaniu trudów będzie kiedyś zdolne do
jego wypełnienia i de facto wypełni go. Na tym etapie widać więc wy9

H. S t a w n i a k, Niezdolność do podjęcia ..., s. 36-37.
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raźnie, że dziecko nie jest zdolne do wypełnienia obowiązku, ale jest
zdolne do jego podjęcia.
Idąc dalej w tej dywagacji, patrząc ściśle na obie niezdolności (do
podjęcia i do wypełnienia) można umiejscowić je na dwóch krańcach
kontinuum: na jednym z nich należy zamieścić niezdolność do podjęcia, a na drugim niezdolność do wypełnienia. Można więc pytać: czy
ewentualne, zauważalne wysiłki podmiotu świadczą o zdolności do
podjęcia, chociaż jeszcze nie do wypełnienia, czy są one tak mizerne,
że świadczą już o niezdolności do podjęcia. Wydaje się, że ocena takiej
sytuacji i znalezienie jasnej granicy między niezdolnością do podjęcia, a niezdolnością do wypełnienia, może być uwarunkowana w dużym stopniu przez osąd subiektywny i co za tym idzie, może nie być
uchwytna obiektywnie. Takie spostrzeżenie wprowadza zatem pewną
trudność w orzekaniu o nieważności małżeństw z kan. 1095 n. 3 KPK
i stanowi postulat do dalszego, pogłębionego studium.
Jak zauważa W. Góralski, brak wypełniania obowiązków nie zawsze musi wskazywać na niezdolność z przyczyn natury psychicznej.
Z kolei ich wypełnienie jest konsekwencją ich podjęcia i zdolności do
ich podjęcia. Nie wypełnianie obowiązków może wskazywać na to,
że podmiot zaniedbał szereg środków, które były do jego dyspozycji
i nie podjął się trudu przezwyciężenia trudności, które były dla niego
możliwe do wykonania albo po prostu nie chciał ich wypełnić. Z tego
zatem wynika – jak dowodzi W. Góralski – że niezdolność do podjęcia
zakłada rzeczywistą niemożność „świadczenia obowiązków małżeńskich”. Niezdolność oznacza zatem niemożliwość dla podmiotu10.
W wyrokach ferowanych przez Rotę Rzymską przytacza się szereg
pojęć mających zobrazować tę niezdolność. Mówi się mianowicie o:
niemożliwości moralnej (impossibilitas moralis), niemożliwości moralnej oraz psychicznej (impossibilitas moralis ac psychica), niemożliwości subiektywnej (impossibilitas subiectiva) albo niemożliwości
prawnej (impossibilitas iuridica)11.

10
Zob. W. G ó r a l s k i, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001, s. 198-199; H. S t a w n i a k, Niezdolność do podjęcia..., s. 37.
11
Zob. G. D z i e r ż o n, Niezdolność do zawarcia małżeństwa ..., s. 206-207.
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2.2. Niezdolność podmiotu do obowiązku, a nie niezdolność pary
małżeńskiej do wzajemnego życia – niezdolność obiektywna
a nie relatywna
Pojęcie niezdolności relatywnej bynajmniej nie ma swojego podłoża
w koncepcjach pochodzących spoza „łona Kościoła”. Wręcz przeciwnie, swój fundament czerpie z personalizmu chrześcijańskiego, zarysowanego przez Sobór Watykański II. Podkreśla się w nim, że człowiek
może w pełni odnaleźć siebie jedynie w szczerym oddaniu w darze samego siebie12. Tak ukazana koncepcja spotkała się początkowo z opinią o swojej wystarczalności i co za tym idzie z przyjęciem. Stąd na jej
bazie orzekano o nieważności małżeństw. Jej wystarczalność dowiódł
min. Ruiz. W swoim wyroku z dnia 5 kwietnia 1973 wskazał, że osoba,
chociaż nie jest dotknięta żadnym poważnym zakłóceniem osobowości, to jednak może być niezdolna do nawiązania relacji międzyosobowych z konkretną osobą – swoim małżonkiem13.
W pewien czas po przyjęciu koncepcji niezdolności relatywnej,
poddano ją analizie i uznano za niewystarczalną. W jej krytyce podniesiono to, że nie wskazuje się na konieczność poważnej anomalii
psychicznej u nupturienta. Funghini w swoim wyroku z dnia 23 kwietnia 1993, a zatem już po promulgacji obowiązującego Kodeksu, wyliczył argumenty, dla których taka niezdolność wymaga odrzucenia.
Wskazał wśród nich to, że: jedna ze stron winna być dotknięta niezdolnością niezależnie od drugiej; niezdolność nie może być sumą niewielkich patologii obu stron; niezdolność winna odnosić się do istotnych
obowiązków małżeńskich i mieć swoje źródło w przyczynach natury
psychicznej – nie może natomiast odnosić się do osoby drugiego małżonka; należy badać osobę odnośnie do jej ewentualnej niezdolności
w momencie zawierania przez nią związku małżeńskiego, a ze wspólnego życia można jedynie przyjąć argument potwierdzający zakłócenie czy anomalie psychiczną, co jednak nie może być argumentem
wiodącym14.

GS 48.
Zob. W. G ó r a l s k i, Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich (kan. 1095 n. 3 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej,
Ius Matrimoniale 3 (1998), s. 75-87.
14
Zob. W. G ó r a l s k i, Problem niezdolności relatywnej ..., s. 75-87.
12
13
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Paździor przytacza opinie wybitnych kanonistów, którzy potwierdzali wystarczalność niezdolności relatywnej. Wskazany autor nie
zaznacza jednak, co wynika z analizy zamieszczonych przez niego
przypisów, że wypowiedzi te odnoszą się do orzeczeń sprzed promulgacji nowego Kodeksu15.
Idąc za wykładnią kan. 1095 n. 3 obowiązującego Kodeksu, należy
jednoznacznie wskazać, że prawodawca ukazuje relację podmiotu do
obowiązku, a nie podmiotów wzajemnie do siebie. Przez taką strukturę
normy prawnej jednoznacznie odrzuca niezdolność relatywną, a opowiada się za niezdolnością obiektywną. Takie stanowisko podtrzymuje
orzecznictwo rotalne i doktryna16, chociaż F. Pompedda niezdolność
relatywną uważa za „problem delikatny”17. Jak wynika ze wskazanych
w poprzednim punkcie artykułu nazw niezdolności, Rota Rzymska posługuje się także pojęciem niezdolności subiektywnej czy niezdolności moralnej. Nazwy te sugerują raczej niezdolność relatywną, a nie
obiektywną. Te delikatne sygnały zdają się sugerować, że niezdolność
relatywna być może nie odeszła całkowicie do lamusa.
Niniejsze zagadnienie jest szczególnie ważne w przypadku procesów, w których o niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich oskarża się obie strony małżeństwa. W koncepcji niezdolności relatywnej – jak wynika z powyższego – przyjmuje się istnienie niezdolności samej pary małżonków do tego rodzaju relacji.
Zakłada się zatem patologię samej wspólnoty małżeńskiej, abstrahując
od stwierdzenia ewentualnej niezdolności każdego z małżonków do
podjęcia obowiązków małżeńskich. Taka niezdolność polega na tym,
że choć żadna ze stron małżeństwa nie jest dotknięta patologią osobowości, to jednak z powodu pewnej przeszkody, osoby te nie mogą ustanowić żadnej innej więzi między sobą, jak tylko więź patologiczną.
Zwolennicy niezdolności relatywnej nigdy nie odnoszą się do relacji
poszczególnych podmiotów do obowiązków małżeńskich (co nakazuje
prawo kanoniczne w kan. 1095 n. 3), ale opisują według doktryny terapeutycznej, jak poszczególne pary małżeńskie zmierzają do tworzenia

15
16
17

S. P a ź d z i o r, Przyczyny psychiczne ..., s. 63-64.
Zob. H. S t a w n i a k, Niezdolność do podjęcia ..., s. 40.
F. P o m p e d d a, Kan. 1095 w systematyce generalnej ..., s. 42.
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jedności spolaryzowanej np. sadysta – masochista, dominujący – podległy, zdrowy – chory, niezależny – zależny18.
Chociaż istnieje prawdopodobieństwo, że obydwoje z małżonków,
którzy tworzą parę patologiczną nie są zdolni do podjęcia obowiązków małżeńskich, to należy zawsze zmierzać do wykazania relacji
do obowiązków małżeńskich u każdego z nich oddzielnie. Dla prawa
kanonicznego nie jest miarodajne wskazanie, że więź tworzona przez
małżonków, jest patologiczna.
Należy więc zachować daleką wstrzemięźliwość wobec wniosków,
jakie mogą być formułowane w ocenie materiału dowodowego, że
strony małżeństwa znały się już od kilku lat przed ślubem i już wówczas wzajemnie funkcjonowały. Z takiego sformułowania zdaje się
ma płynąć wniosek, jakoby wypełnianie przez każde z nich obowiązków małżeńskich było sprawdzone czy wypróbowane w przeszłości
i w konsekwencji miało osłabiać przekonanie sędziego, by ten opowiedział się za nieważnością małżeństwa. Tymczasem wcześniejsza, nawet długotrwała znajomość stron może niczego nie dowodzić. Strony
mogą dobrze funkcjonować w okresie przedmałżeńskim jako para albo
jako znajomi, przyjaciele czy współpracownicy w pracy. Nie mają
wówczas za zadanie podejmować obowiązków małżeńskich. Mogą
także przez cały czas swojej znajomości przedślubnej funkcjonować
patologicznie i czuć się ze sobą dobrze. Co więcej nikt z takiej pary
nie zaskarży nieważności swojego małżeństwa, chociaż tak naprawdę nie będą tworzyły ważnego małżeństwa, bo nie będą podejmowały istotnych obowiązków małżeńskich czy to z racji na dobrowolne
wykluczenie, czy obiektywną niezdolność. Od momentu, gdy stają się
małżeństwem, należy zbadać relację każdego z nich do sfery obowiązków małżeńskich, a nie ich relację wzajemną do siebie.
Obok tak oczywistych par patologicznych, jakie zostały wskazane
poprzednio, mogą istnieć jeszcze inne przypadki, także odpowiadające
niezdolności relatywnej. Chodzi mianowicie o sytuacje, w których brak
podejmowania obowiązków małżeńskich przez jedną ze stron małżeństwa tłumaczy się negatywnym wpływem drugiej strony. Praktycznym
przełożeniem takiej koncepcji może być np. wskazywanie na różnicę
18
W. G ó r a l s k i, Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej
w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984
– 1997), Warszawa 2000, s. 131-133.
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charakterów (co w konsekwencji miałoby prowadzić do rozpadu małżeństwa). Skuteczność wpływu jednego małżonka na drugiego znajduje swoje usprawiedliwienie np. w psychologii behawioralnej (jest
zatem metodycznie usankcjonowana i tym samym warta uwagi), która warunkuje funkcjonowanie podmiotu od wpływu czynników zewnętrznych19. Kozielecki w swoim opracowaniu, wyjaśniając teorię
behawioralną wskazuje, że środowisko, w którym żyje człowiek jest
konfiguracją czy mozaiką bodźców (w skrócie S). Uważa, że bodźce
te sterują reakcjami człowieka (w skrócie R). Stąd zachowanie R stanowi funkcję układu zewnętrznych bodźców S1, S2, …SN, czyli R = f
(S1, S2, … SN). W tym ujęciu jednostka jest całkowicie kontrolowana
przez zewnętrzne zdarzenia. Wskazany autor ilustruje tę teorię, zestawiając ze sobą postawy dwóch różnych robotników. Robotnik wytwarzający narzędzia metodą warsztatową będzie, jego zdaniem, reagował
zupełnie inaczej, niż robotnik pracujący przy taśmie automatycznej.
Praca warsztatowa, z zasady będąc mniej zmechanizowaną, pozwala na regulowanie tempa operacji, rozwija samodzielność i kontakty
osobiste między kolegami. Natomiast praca przy taśmie, radykalnie
upraszczając ludzkie reakcje, powoduje, że człowiek zaczyna funkcjonować jak automat20.
Rozważając psychologię behawioralną, można wskazać tylko to, że
podmiot wskutek wpływających na niego bodźców zewnętrznych, nie
podejmuje istotnych obowiązków małżeńskich, a nie, że nie ma ku
temu obiektywnej zdolności. To jest jeszcze za mało, jeśli chodzi o wymagania prawodawcy z kan. 1095 n. 3 KPK. Nie należy z góry przesądzać sytuacji przeciwnej, czyli takiej gdy wpływ jednej osoby na drugą
jest takiego stopnia, ze pozbawia obiektywnej zdolności. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy strony małżeństwa znały się przez długi
czas przed zawarciem związku. Wpływ jednej strony na drugą jeszcze
w okresie przedmałżeńskim, mógł ukształtować w tej drugiej postawę niezdolności do podjęcia przyszłych obowiązków małżeńskich. Ta
pierwsza strona mogła okazać się bardziej dominująca i swoją postawą wygasiła w drugiej obiektywną zdolność. Taką hipotezę należałoby
19

170.

P. O l e ś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003, s. 167-

20
Zob. J. K o z i e l e c k i, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998,
s. 21-89.
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jeszcze zweryfikować przez inne dowody, ale jak się wydaje nie jest
ona całkowicie bezpodstawna.
W świetle powyższych analiz, wydaje się, że można postawić tezę,
że trybunał „zdaje praktyczny egzamin” z orzekania o niezdolności,
jeśli podmiot został uznany za obiektywnie niezdolnego do podjęcia
obowiązków małżeńskich w konkretnym związku, po czym zawarł następny związek (który nastąpił krótko po pierwszym) i jego funkcjonowanie także napotkało na te same błędy. Byłoby natomiast niepokojące,
gdyby okazało się, że w innym małżeństwie tenże podmiot podejmuje
obowiązki małżeńskie, a ten inny związek nie został zawarty krótko po
rozpadzie wcześniejszego małżeństwa (co wykluczyłoby proces pewnego dojrzewania czy podjęcia pracy nad sobą w celu pokonania przyczyny natury psychicznej). Po obserwacji takiego zachowania, można
by postawić hipotezę, że trybunał orzekł niezdolność relatywną, a nie
obiektywną takiego podmiotu.
3. Podstawa relacji
Podstawą, powodującą niezdolność, a zatem owym fundamentem
normy kan. 1095 n. 3 KPK może być jedynie zdiagnozowana anomalia21. Na temat konieczności jej stwierdzenia w wyrokowaniu
z kan. 1095 n. 3 KPK wypowiedział się autorytatywnie Jan Paweł II do
Roty Rzymskiej w alokucji z dnia 5 lutego 1987, w którym stwierdził,
że: „prawdziwa niezdolność jest możliwa do wyobrażenia, jedynie
w przypadku poważnej anomalii, którą jakkolwiek chciałoby się określić, to musi ona naruszać istotowo zdolność rozumienia i/lub pragnienia kontrahentów”22. Jan Paweł II w przemówieniu, które wygłosił rok
później – 25 stycznia 1988 – dodał, że szacowanie owej niezdolności nie może mieć miejsca w stosunku do ideału życia małżeńskiego,
ale odnośnie do zdolności minimalnej23. Tylko więc osoba nie będąca
w stanie podejmować obowiązków małżeńskich czy też jednego z nich
w płaszczyźnie pewnego minimum, może być uznana w ostateczności
za niezdolną z kan. 1095 n. 3 KPK. Ta niezdolność mieści się między dwoma skrajnymi punktami, które wytycza się z racji na to, że po
pierwsze małżeństwo odpowiada naturze człowieka, i że każdy człoF. P o m p e d d a, Kan. 1095 w systematyce ..., s. 41.
Por. tekst polski za: T. R o z k r u t (red.), Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979
– 2003), Tarnów 2003, s. 116.
23
Tekst polski za: T. R o z k r u t (red.), Jan Paweł II do Roty Rzymskiej..., s. 128.
21
22
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wiek z racji na swoją naturę jest w stanie zawrzeć małżeństwo. Po
drugie, małżeństwo, nie może być tylko dla ludzi mających wysoko
rozwinięte władze poznawcze. W ślad za tym założeniem podąża prawo kanoniczne, ustanawiając normy, które zakładają możliwość podmiotu do zawarcia małżeństwa i sankcjonują stan kondycji ludzkiej,
w której podejmowanie obowiązków małżeńskich nie jest dla podmiotu czymś przerastającym jego siły24.
Zwrot użyty w konstrukcji normy kan. 1095 n. 3 KPK „z przyczyn
natury psychicznej” oznacza, iż niezdolność musi odnosić się do struktury psychicznej podmiotu, niezależnie od przyczyny, jaka ją wywołała,
np. na bazie organicznej25. Wskazany uprzednio przykład niemowlęcia nie mogącego wstać, chociaż obrazuje niezdolność do podjęcia,
to opiera się na tym, że dziecko z racji fizjologicznych nie osiągnęło
jeszcze należytego stopnia zdolności. Jest ono na to zbyt młode, aby
mówić w jego życiu o anomalii. Idąc ściśle za tym spostrzeżeniem,
u osoby, której osobowość byłaby w podobnej kondycji, co wskazane
niemowlę, można by postawić hipotezę o braku rozeznania oceniającego. Wysunięty przykład skłania do wskazania dwóch istotnych różnic między normą zawartą w n. 2 i 3 kan. 1095 KPK i tym samym do
ukazania dalszych wymagań odnośnie do podstawy relacji. Po pierwsze, prawodawca powszechny, w normie kan. 1095 n. 2 KPK, w której
stanowi o poważnym braku rozeznania oceniającego, nie wskazuje na
konieczność anomalii, wręcz zbywa milczeniem – w odróżnieniu od
kan. 1095 n. 3 KPK – podstawy braku takiego rozeznania. O ile zatem
w n. 3 domaga się stwierdzenia przyczyn psychicznych, o tyle w n. 2
już nie. Taki stan prawny powodował zgłaszanie postulatów, aby znieść
wymóg normy kan. 1095 n. 3 i wykreślić sformułowanie „z przyczyn
natury psychicznej”. Zamysł wprowadzenia tej nowelizacji miał na
celu swojego rodzaju wyrównanie kategorii obu norm (tj. z nr 2 i 3)26.
Po wtóre, na co zwrócił uwagę Pinto w swoim często cytowanym przemówieniu z 1979, w interpretacji kan. 1095 n. 2 KPK wskazuje się, że
dla stwierdzenia braku rozeznania oceniającego miarodajne jest konkretne „tu i teraz małżeńskiego życia”. Natomiast w przypadku kan.
1095 n. 3 KPK, należy mieć na uwadze nie charakter czasowy (pewno
24

s. 50.
25
26

R. S o b a ń s k i, Dylematy przy stosowaniu kanonu 1095, PK 48 (2005) nr 1-2,
W. G ó r a l s k i, Niezdolność do zawarcia małżeństwa ..., s. 33.
Tamże, s. 34.
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będący wyrazem jakiejś relatywności) wady zgody, ale trwałość, istniejącą przynajmniej w momencie zawarcia małżeństwa27.
Propozycja dokonania wspomnianej nowelizacji kan. 1095 n. 3
KPK nie została jednak przyjęta. W przeciwnym przypadku, jak należałoby się spodziewać, odstąpiono by od istoty problemu. Tak szeroko rozumiane racje natury psychicznej nie stanowiłyby o obiektywnej
niezdolności podmiotu, co jest sensem normy prawnej. W konsekwencji, orzekanie nieważności małżeństwa z jakichkolwiek mankamentów
osobowościowych spowodowałoby totalnie zliberalizowanie instytucji małżeństwa (rozmywając przymiot nierozerwalności) albo wprost
przeciwnie – skutkowałoby ukazaniem jego wyjątkowego charakteru,
jako instytucji możliwej tylko dla niektórych.
Innym następstwem przyjęcia zasady, że obiektywna niezdolność
dotyka tylko osób dotkniętych anomalią osobowości, jest to, że istnieje cały szereg „przypadków ludzkich”, u których istnieją mankamenty osobowościowe „mniejszego rodzaju”, jakie nie pretendują
do owej podstawy, którą są przyczyny natury psychicznej rozumiane
w sensie autorytatywnej wypowiedzi Jana Pawła II. Dlatego w przypadku takich osób, konsekwentnie nie wolno orzekać o nieważności
ich małżeństwa. Do orzekania o nieważności małżeństwa nie jest wystarczające stwierdzenie ani jakichś braków psychicznych, które powodują trudności w życiu małżeńskim, ani istnienie cech psychicznych,
które sprzyjają powstawaniu napięć pomiędzy małżonkami28.
W ślad za nauczaniem Biskupa Rzymu, sędziowie Roty Rzymskiej,
zaznaczają, że w określaniu podstawy niezdolności nie można zadowolić się ukazaniem poważnych trudności w podejmowaniu obowiązków małżeńskich. Taka kategoria jest niewystarczająca29. Jak zauważa Dzierżon, praktyczna aplikacja takiej kategorii może okazać się
bardzo trudna. Dokonując analizy wyroków rotalnych, wskazany autor udowadnia, że i tu występuje rozbieżność opinii. Jedni uważają,
że wystarczające jest ukazanie kondycji podmiotu do istotnych praw
i obowiązków małżeńskich oraz przyczyn natury psychicznej (na czym
polegałaby niezdolność względna – niezdolność podmiotu do wytwo27
Zob. wypowiedź P i n t o z 1979 odnośnie do rozeznania oceniającego, w:
J. Beal, Komentarz do kan. 1095 n. 2, w: J. Beal, J. Coriden, T. Green, New Commentary
on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 1300.
28
F. P o m p e d d a, Kan. 1095 w systematyce generalnej ..., s. 42.
29
S. P a ź d z i o r, Przyczyny psychiczne ..., s. 53.
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rzenia więzi małżeńskiej w tym konkretnym małżeństwie); inni, że należy kierować się ekspertyzami biegłych; jeszcze inni, że miarodajna
jest absolutność lub ciężkość owej niezdolności (co jest wyrazem odrzucenia niezdolności względnej). Dzierżon wskazuje, że wyroki rotalne zawierają następujące określenia anomalii: prawdziwa anomalia
(anomalia vera), ciężka anomalia (anomalia gravis), patologiczna anomalia psychiczna (pathologica abnormitas psychica) lub ciężka patologia (pathologia gravis)30.
Pompedda w swoim referacie wygłoszonym na Międzynarodowym
Sympozjum Kanonistów w Sikorzu koło Płocka w 1998 r., podkreślił,
że Rota Rzymska domaga się, aby anomalia w podmiocie była: ciężka, uprzednia i trwała. Sam jednak zajął krytyczne stanowisko wobec
tej tezy. Odniósł się krytycznie do ciężkości z racji na to, że anomalia
zakłada w sobie w odróżnieniu od trudności wykluczenie stopniowania. Ponadto uważa – jeśli chodzi o uprzedniość albo trwałość – że
wystarczyłoby, aby niezdolność została orzeczona w momencie zawarcia małżeństwa31. Wydaje się możliwe tylko od strony spekulatywnej,
aby domagać się wykazania istnienia anomalii w momencie zawarcia
małżeństwa. Jeśli nie występowała ona przed zawarciem małżeństwa,
trudno udowodnić, że towarzyszyła ona podmiotowi w momencie ślubu32. Domaganie się zatem przymiotu uprzedniości anomalii ma więc
swój sens „dowodowy”. Wskazanie, że podmiot był dotknięty jakąś
anomalią we wcześniejszym życiu (ale stosunkowo bliskim momentowi ślubu, tak że nie zdołał się z niej „wydobyć”) i to, że miała ona
charakter trwały, uwiarygodnia sentencję sędziego, że w momencie zawarcia małżeństwa z całą pewnością był dotknięty anomalią. Zawsze
jednak wystarczające jest udowodnienie anomalii w momencie ślubu,
bez odwoływania się do przeszłego życia nupturienta.
W ukazaniu podstawy relacji do istotnego obowiązku małżeńskiego
oddzielną kompetencję mają biegli i sędziowie.
3.1. Zadanie biegłego
Istotne znaczenie w omawianej kwestii, odegrała Instrukcja z dnia
25 stycznia 2005 r. Dignitas connubii. Jej art. 209 §1 stanowi, że:
30
31
32

Zob. G. D z i e r ż o n, Niezdolność do zawarcia małżeństwa ..., s. 208-211.
F. P o m p e d d a, Kan. 1095 w systematyce generalnej ..., s. 42.
S. P a ź d z i o r, Przyczyny psychiczne ..., s. 55.
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„W sprawach niezdolności w myśl kan. 1095, sędzia nie może pominąć opinii biegłego dotyczącego faktu, czy strona lub obie strony
w czasie małżeństwa były dotknięte jakąś szczególną anomalią, trwałą
lub nietrwałą; jaki był jej stopień ciężkości; oraz w jakich okolicznościach i przyczynach anomalia ta pojawiła się i jak się objawiała;
§ 2. Szczególnie: 3° w sprawach dotyczących osób, które nie są zdolne
podjąć istotnych obowiązków małżeńskich, należy zapytać, jaka jest
natura i ciężkość przyczyny psychicznej, która sprawiła u strony nie
tylko poważną trudność, ale także niemożliwość podjęcia obowiązków
małżeńskich”33.
Biegły zatem ma za zadanie spojrzeć na pierwszy z trzech elementów konstytutywnych kan. 1095 n. 3, czyli na podmiot oskarżany
o niezdolność i odpowiedzieć na pytanie zawarte w wyżej cytowanym
artykule, czyli określić, jaka anomalia istnieje w podmiocie i jaki jest
jej stopień. Do jego zadań należy także wskazanie, jak ta anomalia się
pojawiła i jak się objawiała.
Dla sędziów trybunału niezwykle cennym jest ostatni element obowiązku stawianego biegłemu, który polega na dokonaniu pewnego opisu humanistycznego funkcjonowania osoby dotkniętej diagnozowaną
anomalią. Samo wskazanie na naturę i stopień ciężkości dla wyrokujących o nieważności małżeństwa, z racji na to, że sami nie są z reguły
biegłymi, może być nieczytelne. Stąd ważne jest wskazanie na istotne
przejawy zachowania się osoby oskarżanej o niezdolność, w postaci
implikacji ukazujących funkcjonowanie badanej osoby pod kątem negatywnym. Chodzi o wpływ zdiagnozowanej anomalii na zdolności
poznawczo-wolitywne podmiotu34. Te implikacje winny ukazywać,
czego taka osoba nie jest w stanie zrobić, jakie ma główne problemy, jaką ma hierarchię wartości, jak postrzega innych itp. Oczywiście
będą one kształtować się różnie, w zależności od rodzaju wskazanej
anomalii.
Ilustrując wymagania stawiane biegłym, można wskazać na pewien
przykład. W katalogu osobowości nieprawidłowych, przytoczonym
przez J. Cymbałę, znajduje się m.in. osobowość zależna. Gdyby zatem
33
T. R o z k r u t, Komentarz art. 209 Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, w: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas connubii,
Sandomierz 2007, s. 285-287.
34
G. L e s z c z y ń s k i, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimonale 9 (15) 2004, s. 143.
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biegły stwierdził taką osobowość u badanej osoby, winien w podsumowaniu swojej opinii – w rozumieniu wskazanego przepisu prawnego
Dignitas connubii – zamieścić trzy rodzaje informacji. Po pierwsze,
że u badanej osoby stwierdza istniejącą w momencie zawarcia małżeństwa osobowość zależną, która jest uznana naukowo za osobowość
nieprawidłową. Po drugie odnieść się do stopnia tej osobowości, pisząc np., że u badanej osoby zdecydowanie przekracza ona granice
normy (albo wręcz przeciwnie, że mieści się ona w normie). Po trzecie ukazać funkcjonowanie takiej osoby poprzez opis humanistyczny,
pokazując w nim od strony negatywnej to, czego badana osoba nie
jest w stanie zrealizować, czego nie widzi, nie rozumie, czego nie jest
w stanie podjąć. Cymbała przytacza opis funkcjonowania osoby z osobowością zależną w następujący sposób:
–– zachęcanie innych lub dozwalanie im na przejęcie odpowiedzialności za swoje ważne decyzje życiowe;
–– podporządkowanie własnych potrzeb potrzebom innych, od których
jest się zależnym oraz nadmierne uleganie ich życzeniom;
–– niechęć do stawiania nawet racjonalnych wymagań osobom, od których jest się zależnym;
–– poczucie niewygody i bezradności w sytuacji osamotnienia – z powodu nadmiernej obawy przed niezdolnością do zatroszczenia się
o siebie;
–– nadmierna obawa przed opuszczeniem przez osobę pozostającą
w bliskim związku i osamotnieniem – wobec konieczności zajęcia
się swoimi sprawami;
–– ograniczona zdolność podejmowania codziennych decyzji bez
zbędnego radzenie się innych osób i upewniania się o słuszności
podjętych decyzji;
–– brak napędu, inicjatywy, samodzielności, duża męczliwość, mała
zdolność do odczuwania przyjemności, poczucie niepewności, unikanie trudności, wycofywanie się z podjętych decyzji i działań, nadwrażliwość na stresy psychiczne i somatyczne35.
Ciekawe implikacje odnośnie do osobowości zależnej, które mogą
wpływać na relację do obowiązków małżeńskich zauważa Steuden.
Uważa ona, że w przypadku nadmiernego, patologicznego uzależnienia się od jednego lub obydwojga z rodziców, strona małżeństwa może
być całkowicie zależna od woli rodzica lub rodziców. Taka zależność
35

Zob. J. C y m b a ł a, Istotne obowiązki..., s. 132.
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polegać będzie mogła np. na wypełnianiu oczekiwań rodziców, nadmiernym liczeniem się z ich opinią i przestrzeganiem ustalonych przez
nich norm.36 Wydaje się, że w takim przypadku, małżonek nie będzie
w stanie podejmować istotnego obowiązku małżeńskiego, za jaki należy uznać wytworzenie jedynej i wyłącznej więzi małżeńskiej z drugą
stroną w związku.
3.2. Zadanie trybunału
Wskazanie na dwa pierwsze elementy kan. 1095 n. 3, a zatem na to,
że w sprawie o nieważność małżeństwa chodzi o istotny obowiązek
małżeński i że podmiot tego obowiązku cechuje się istotną anomalią
(wraz z opisem jego funkcjonowania) nie wyczerpuje jeszcze w całości treści wyroku sądowego. Istotną bowiem i jednocześnie wyłączną
kompetencją sądu jest opisanie relacji, jaka istnieje między podmiotem, a obowiązkiem małżeńskim. W przypadku wyroku za nieważnością małżeństwa taką relację definiuje się precyzyjnie i jednoznacznie
poprzez krótkie słowo: niezdolny. To słowo, w sensie ścisłym powinno
pojawić się wyłącznie dwa razy w aktach procesowych: po raz pierwszy, gdy trybunał w zawiązaniu sporu pyta o to czy podmiot jest niezdolny i po raz wtóry, gdy wydaje wyrok, stwierdzający tym razem
już w zdaniu oznajmującym, że osoba jest niezdolna. Nikt inny nie
może dla przejrzystości materii posługiwać się nim podczas procesu
sądowego.
R. Sztychmiller, w ślad za Pompeddą i Góralskim stwierdza, że:
„Dla określenia ciężkości niezdolności nie wystarczą kryteria medyczne, które mają charakter pomocniczy, lecz konieczne jest wykazanie
rzeczywistej niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich lub
przynajmniej jednego z nich, a tu chodzi o określenie zdolności prawnej, co leży wyłącznie w kompetencji nauki prawa i sędziów orzekających”37. Obecnie obowiązujący Kodeks, stoi na zasadzie wolnej
interpretacji środków dowodowych dokonywanej przez sędziego,
która pozostawia mu tym samym rolę dominującą. Wskazana zasada
obejmuje więc także ocenę prawną opinii biegłego. Sędzia nie jest nią
związany. Z jednej strony ma on obowiązek wyrobienia sobie pewności moralnej na podstawie faktów i dowodów (także więc na podstawie
36
37

S. S t e u d e n, Zadania psychologa ..., s. 217.
J. C y m b a ł a, Istotne obowiązki ..., s. 71.
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opinii biegłego). Z drugiej strony, według zasady wolnej interpretacji
środków dowodowych, sędzia może w ogóle nie wziąć jej pod uwagę38, co jednak wydaje się bardzo teoretyczne.
Może więc zdarzyć się sytuacja, w której dwa elementy z kan. 1095
n. 3 będą wydobyte w sposób zasadniczy – tzn. zostanie wskazany
istotny obowiązek małżeński oraz ukazana jasno anomalia podmiotu,
a sąd wyda wyrok, w którym określi, że nie udowodniono niezdolności
podmiotu do podjęcia obowiązku małżeńskiego.
W praktyce trybunałów spotyka się często ocenę takiej relacji dokonaną przez biegłych, którzy wieńcząc swoją opinię, dochodzą do
wniosku, że badana osoba nie jest zdolna do podjęcia obowiązków
małżeńskich. Taki osąd spotyka się z różnym przyjęciem. Omawiając
niniejsze zagadnienie, wydaje się ważne i konsekwentne w dokonywaniu analizy problemu, aby odnieść się i do tej kwestii. Prawodawca
powszechny w cytowanym art. 209 §3 Instrukcji przestrzega: „Biegły
w swoim wotum winien odpowiedzieć zgodnie z własną wiedzą i przy
zastosowaniu odpowiednich metod na poszczególne pytania zawarte
w dekrecie sędziego; unikając stwierdzeń, które przekraczałyby jego
zadania, które należą już do samego sędziego”39.
Cytowany artykuł Instrukcji, jak należy sądzić, kończy wszelkie dywagacje na ten temat, chociaż przez brak jasnego postawienia sprawy,
pozostawia jakiś margines. Dla pełnej uczciwości, trzeba zaznaczyć,
że wcześniej, Jan Paweł II (we wskazanej alokucji z 1987 r.) dopuścił
pośrednio, w opinii biegłego możliwość wypowiedzenia się przez niego na temat ewentualnej niezdolności podmiotu. Stwierdził mianowicie, że: „sędzia kościelny nie może domagać się od biegłego osądu na
temat nieważności małżeństwa; walutacja na temat nieważności małżeństwa należy wyłącznie do sędziego”40.
Autor Instrukcji nie wskazuje wprost, co rozumie pod pojęciem zadań, które „należą do samego sędziego, a których winien wystrzegać
się biegły”. Rozkrut, komentując tę normę prawną, uważa, że biegły
powinien powstrzymać się od wydawania oceny na temat nieważności małżeństwa. Praktyka sądownictwa kościelnego pokazuje, że biegli
G. L e s z c z y ń s k i, Wartość dowodowa opinii ..., s. 150.
T. R o z k r u t, Komentarz do art. 209 Instrukcji ..., s. 285-287.
40
Por. tekst polski za: T. R o z k r u t, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979 –
2003), Tarnów 2003, s. 116.
38
39
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nie tyle odnoszą się do nieważności małżeństwa, co raczej do ewentualnej niezdolności podmiotu do podjęcia obowiązków małżeńskich.
Kanoniści prezentują różne zdanie na temat formułowania przez
biegłych tak radykalnego osądu, ich opinie na temat są podzielone. Sobański, w publikowanych przez siebie wyrokach Trybunału
Katowickiego41, uważa, że biegły ma prawo do stawiania takiej tezy.
Twierdzi, że biegły wypowiadając się, że osoba jest niezdolna, nie narusza kompetencji trybunału, ponieważ zadaniem trybunału jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, a nie niezdolności podmiotu. Trudno
jednak zgodzić się ze stanowiskiem tego niewątpliwie wybitnego kanonisty, z racji na to, że uznanie osoby za niezdolną jest równoznaczne
z uznaniem małżeństwa za nieważne. Według Leszczyńskiego biegły
jest zobowiązany jedynie do wydania opinii dotyczącej struktury psycho – fizycznej podmiotu w momencie zawierania przez niego małżeństwa42. Podobnie uważa cytowany uprzednio Rozkrut. Uzasadniając
swoje stanowisko, zgłasza dwa różnie merytorycznie argumenty. Po
pierwsze twierdzi, że zadaniem biegłego jest wskazanie i tylko wskazanie jasnych przesłanek naukowych, na podstawie których sędziowie
mają wyrobić sobie zdanie. Po wtóre uważa, że wskazywanie przez
biegłego o niezdolności psychicznej podmiotu jest niesłuszne z tej
racji, że ta mieści się formalnie we wcześniejszym stadium procesu,
jakim jest postępowanie dowodowe (a tu nie należy podawać ocen),
podczas gdy wyrok sędziów jest efektem ostatniego etapu procesowego, czyli dyskusji dokonywanej wyłącznie w ich gronie. Byłoby zatem
niekonsekwencją, aby w materiale dowodowym znalazła się już tak
radykalna ocena sytuacji podmiotu wskazująca, że jest on niezdolny
osobowościowo do podjęcia obowiązków małżeńskich43.
Wskazany wcześniej, trójstopniowy klucz, zachowany przez biegłego w opinii (natura anomalii, jej stopień, opis humanistyczny), wydaje
się być przejrzysty i co ważniejsze wystarczający. Sądzę, że nie ma
nawet takiej potrzeby, aby biegły odniósł się do oceny postawy badanej osoby, twierdząc, że nie jest ona zdolna do podjęcia obowiązków
41
Zob. np. R. S o b a ń s k i, Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach
(c. Sobański) z dnia 2.12. 2005 z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, Ius Matrimoniale 11 (17) 2006, s. 176.
42
G. L e s z c z y ń s k i, Wartość dowodowa opinii ..., s. 143.
43
T. R o z k r u t, Rola biegłego w procesach kościelnych, PK 41 (1998) nr 1 – 2,
s. 262, 268.
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małżeńskich. Ów klucz mieści się całkowicie w kompetencjach biegłego i jednocześnie zmusza sędziów do podjęcia wysiłku w ocenie
czy tak ukazana osobowość pretenduje do uznania podmiotu za niezdolnego do małżeństwa, czy nie. Zachowanie takiego klucza przez
biegłego ma także swój walor w sferze odpowiedzialności moralnej
biegłego. Biegły, unikając wypowiedzi na temat niezdolności podmiotu, nie uczestniczy w odpowiedzialności za wyrok sądowy. Ponadto,
zawarcie przez biegłego oceny, że nieprawidłowość jest tak dalece przekraczająca normę, że świadczy o tym, że badana osoba była
w momencie zawarcia małżeństwa niezdolna do podjęcia obowiązków
małżeńskich, powoduje w konsekwencji, że odpowiedzialność za ferowany wyrok staje się „rozmyta”, a czujność w dokonywaniu oceny po
stronie sędziów uśpiona. Co więcej, decyzja sędziów, wskutek takiej
konkluzji biegłego, może okazać się zbyt pochopna i w przypadku błędu biegłego, będzie także błędna.
W tym też sensie, warto byłoby, aby biegli powstrzymali się od oceny, że osoba jest niezdolna, chociaż taki wniosek może nasuwać się
im samorzutnie i być w ich mniemaniu najtrafniejszym z wszystkich
innych, będąc swoistą „kropką nad i”.
Wnioski
Analizowana norma wpisana do kan. 1095 n.3 zawiera trzy elementy konstytutywne. Są nimi podmiot oskarżany o niezdolność do podjęcia obowiązku, sam obowiązek, którego podmiot nie podejmuje oraz
relacja do obowiązku.
W procesie kanonicznym o nieważność małżeństwa, cały materiał
dowodowy zmierza do tego, aby opisać relację istniejącą między podmiotem a obowiązkiem. Taka relacja musi tyczyć istotnego obowiązku
małżeńskiego. Należy mieć na uwadze relację, którą wyznacza niezdolność do podjęcia, a nie do wypełnienia obowiązku oraz relację,
która polega na niezdolności obiektywnej, a nie relatywnej. Podstawą
takiej wadliwej relacji jest istotna anomalia, trwająca przynajmniej
w momencie zawarcia małżeństwa. Ważną rolę w jej zdiagnozowaniu pełni biegły, wskazując na jej naturę, stopień i opis humanistyczny funkcjonowania podmiotu. W przypadku wyroku za nieważnością
małżeństwa taka relacja jest opisana poprzez słowo: niezdolny.
Dla przejrzystości procesu o nieważność małżeństwa, jedynie trybunał winien operować słowem „niezdolny” i czyni to dwukrotnie:
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za pierwszym razem pyta o to w zawiązaniu sporu i po raz drugi odpowiada twierdząco w wyroku: udowodniono niezdolność osoby do
podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i tym samym nieważność
małżeństwa.
Die Relation des Subjekts zur Verpflichtung im Ehenichtigkeitsverfahren von
can. 1095, 3 CIC
Der Verfasser analysiert die Norm von can. 1095, 3. Nach seiner Meinung besteht
sie aus drei Elemente. Sie sind solche wie: der Subjekt, die wesentliche Verpflichtung
der Ehe und die Relation zwischen ihnen. Der Verfasser stellt die These, dass die
Relation die Hauptrolle spielt.
Deswegen wendet sich das Gericht, im Ehenichtigkeitsprozess von can. 1095,
3 zum Aufzeigen der Relation. In der Nichtigkeit der Ehe wird sie durch kurzes Wort
beschreibt, dass der Subjekt „unfähig“ ist.
Der kirchliche Gesetzgeber, Rechtsprechung und die Doktrin zeigen auf, dass die
Relation muss: objektiv – nicht relativ sein, zur Übernehmung – nicht zur Vollfüllung
der Verpflichtung sich verhalten und ihr Grundlage in der Anomalie der Persönlichkeit
liegen muss.
Es steht zur Verfügung für die kirchliche Gerichte die Instruktion „Dignitas
connubii“. Sie stellt von der Sachverständigen bestimmte Forderungen. Sie sollen
vorstellen: „welcher Natur und welchen Schweregrades die psychische Ursache ist,
aufgrund derer die Partei nicht nur an einer ernsten Schwierigkeit, sondern auch an der
Unmöglichkeit leidet, jene Handlungen vorzunehmen, welche den ehelichen Pflichten
innewohnen“.
Für die Klarheit des Prozesses soll nur das Gericht der Begriff „unfähig“ benutzen.
Am ersten fragt es danach in der Streitfestlegung und am Ende antwortet es im Urteil.
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KAROLINA RUDZIŃSKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KARA WYDALENIA ZE STANU DUCHOWNEGO
Treść: Wstęp. – 1. Sposoby utraty przynależności do stanu duchownego. – 2. Kara
wydalenia ze stanu duchownego. – 3. Ogólne warunki wymiaru kar. – 3.1. Element
obiektywny przestępstwa. – 3.2. Element subiektywny przestępstwa. – 4. Skutki wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego. – Zakończenie.

Wstęp
Kara wydalenia ze stanu duchownego (dimissio e statu clericali)
została wymieniona przez prawodawcę w katalogu kar ekspiacyjnych
w kan. 1336 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jej skutkiem jest utrata stanu duchownego.W Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1917 roku, kara wydalenia ze stanu duchownego nosiła nazwę „degradacji”. Stan prawny, obowiązujący na mocy KPK/1917, został
przedstawiony przez ks. prof. Mariana Myrchę w artykule „Depozycja
i degradacja” opublikowanym w 1959 roku w „Prawie Kanonicznym”.
W niniejszym artykule omówione zostaną obowiązujące uregulowania prawne dotyczące kary wydalenia ze stanu duchownego, przypadki, w których może być wymierzona oraz jej skutki. Analizie
poddane zostaną przepisy kanonicznego prawa karnego oraz literatura naukowa z tego zakresu. Zasadnicze znaczenie przy omawianiu tej instytucji, oprócz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
mają Normy Kongregacji Nauki Wiary promulgowane przez Jana
Pawła II motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela1 określające
katalog poważniejszych przestępstw (w tym zagrożonych karą wydalenia ze stanu duchownego), zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
Najwyższego Trybunału Kongregacji Nauki Wiary2, realizujące poAAS 93 (2001), s. 737-739.
Zob. D. B o r e k, Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji
Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004) nr 3-4, s. 97-146.
1
2
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stanowienie art. 52 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus3. List powstał w trosce o ochronę świętości sakramentów i jest kontynuacją
poprzednich uregulowań w tej dziedzinie: Konstytucji Apostolskiej
Benedykta XIV Sacramentum Poenitentiae4, Motu proprio Integrae
servandae5, Konstytucji Apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae6,
Konstytucji Apostolskiej o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus oraz Agendi
ratio in doctrinarum examine7. Z listem zostały promulgowane Normy
zasadnicze i proceduralne. Pierwsze stanowią prawo materialne, określają przestępstwa zarezerwowane Kongregacji i przewidziane sankcje
karne. Natomiast Normy proceduralne określają sposób postępowania
czyli procedurę.
W 1962 r. Kongregacja Świętego Oficjum wydała Instrukcję Crimen
sollicitationis, odnoszącą się do przestępstw popełnionych z okazji
spowiedzi, zastrzeżonych tejże Kongregacji8. Normy Instrukcji były
zastrzeżone i w związku z tym tajne. Dziś trudne do zaakceptowania
byłoby utajnienie norm dotyczących procesu karnego ze względu na
prawo oskarżonego do obrony, które ograniczała Instrukcja Crimen
sollicitationis9. Również z uwagi na fakt, że w roku 1983 promulgowany został nowy Kodeks, który w kan. 6 n.3 stanowi, że wraz
z jego promulgacją zniesione zostają jakiekolwiek ustawy karne wydane
przez Stolicę Apostolską (chyba że zostały włączone do tego Kodeksu),
Kongregacja Nauki Wiary przygotowała nowe uregulowania w materii
dotyczące cięższych przestępstw zarezerwowanych tejże Kongregacji.
Czego efektem było wydanie w 2001 r. m.p. Sacramentorum sancti3
J o a n n e s P a u l u s II, Constitutio Apostolica De Romana Curia Pastor
Bonus, 28 iunii 1988, art. 52, AAS 80 (1988) 874: „Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae
ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit”.
4
B e n e d i c t u s XIV, Constitutio Sacramentum Poenitentiae, 1 iunii 1741,
AAS 9 (1917) pars II, s. 505-508.
5
P a u l u s VI, Litterae Apostolicae motu proprio datae, Integrae servandae, AAS
57 (1965), s. 952-955.
6
P a u l u s VI, Constitutio Apostolica De Romana Curia Regimini Ecclesiae
Universae, 15 augustii 1967, AAS 59 (1967), s. 898.
7
C o n g r e g a t i o p r o D o c t r i n a F i d e i, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, AAS 89 (1997), s. 830-835.
8
V. De P a o l i s, Norme De Gravioribus Delictis riservati alla Congregazione
per la Dottrina della Fede, Periodica 91(2002), s. 286.
9
Tamże, s. 291.
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tatis tutela. Przepisy m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela mają charakter ustawy specjalnej i są nadrzędne nad przepisami znajdującymi
się w Kodeksie, w przypadku gdy są im przeciwne lub są uregulowane
odmiennie10.
Kolejnym dokumentem o zasadniczym znaczeniu w omawianym
temacie jest List Okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009 r.11 przesłany do wszystkich ordynariuszy. W liście prefekt
Kongregacji ds. Duchowieństwa przedstawia nowe uprawnienia udzielone tejże Kongregacji dnia 30 stycznia 2009 r. przez Ojca Świętego
Benedykta XVI. List wprowadza istotne zmiany w kanonicznym prawie karnym. Kolejnym zagadnieniem poruszonym w artykule będzie
także określenie, bardziej precyzyjnie niż czyni to Kodeks, w jakich
sytuacjach wydalenie ze stanu duchownego należałoby wymierzyć.
Są to okoliczności, które uzasadniają decyzję sędziego o aplikowaniu
tej najsurowszej dla duchownych kary, traktowanej zawsze jako ultima ratio12. Decyzja o jej nałożeniu należy do sędziego, jednak nie jest
to decyzja uznaniowa i sędzia musi stosować zasady, które zostaną
omówione.
1. Sposoby utraty przynależności do stanu duchownego
Prawodawca kościelny w kan. 207 §1 sankcjonuje prawo Boże stanowiąc, że: „z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych
święci szafarze, których w prawie nazywa się też duchownymi, pozostałych zaś nazywa się świeckimi.” Z kan. 207 wynika, po pierwsze, że wśród wiernych chrześcijan można wyróżnić dwa podstawowe
stany: duchowny i świecki. Po drugie wynika z tego kanonu, że stan
Tamże, s. 294.
K o n g r e g a c j a ds. D u c h o w i e ń s t w a, List okólny z 18 kwietnia 2009
r. dotyczący niektórych uprawnień przekazanych przez Ojca Świętego Benedykta XVI,
prot. N. 2009/0556. W Polsce List został przesłany wszystkim ordynariuszom oraz
opublikowany w Internecie na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski: http://
www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=200968_0. Zob. A. S o s n o w s k i,
Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem Listu okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa
z 18 kwietnia 2009 roku, w: Lex tua veritas, Księga Pamiątkowa dedykowana Jego
Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, red.: P. Majer, A. Wójcik, Kraków 2010, s. 581-591.
12
G. Di M a t t i a, De poenis expiatoriis, w: Comentario exegetico al codigo de
derecho canonico, red. A. Marzoa, J. Mirras, R. Rodriguez-Ocana, vol. IV/1, Pamplona
1997, s. 377.
10
11
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duchowny istnieje z ustanowienia Bożego. Ogół duchownych tworzy
zhierarchizowaną wspólnotę zwaną duchowieństwem13. Tak ustanowiony podział wiernych nie jest konsekwencją wartościowania żadnego ze stanów. Jak podkreśla nauka Soboru Watykańskiego II14 istnieje
wśród wiernych chrześcijan podstawowa równość, mimo różnych
funkcji. Podstawą tego podziału jest zatem zróżnicowanie funkcjonalne wiernych15. Do stanu duchownego wstępuje się poprzez przyjęcie
święceń. Święceniami są kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo16.
Aktualny stan prawny w tej materii jest wynikiem reformy przeprowadzonej przez papieża Pawła VI. Przed tą reformą przynależność do
stanu duchownego nabywało się wraz z przyjęciem tonsury. Paweł VI
w motu proprio Ministeria quedam z 1972 r.17 zniósł tonsurę, święcenia subdiakonatu i święcenia niższe, w wyniku czego obecnie do
stanu duchownego wstępuje się poprzez przyjęcie święceń diakonatu.
Podmiotem kary usunięcia ze stanu duchownego mogą być zatem osoby, które przyjęły co najmniej święcenie diakonatu. Święcenia muszą
być przyjęte ważnie. Kto przyjął je nieważnie, nawet popełniając któreś z przestępstw zagrożonych karą usunięcia ze stanu duchownego,
nie będzie mógł być podmiotem tej kary18.
W kanonie 290 przewidziane są trzy, wymienione taksatywnie,
sposoby utraty stanu duchownego, a mianowicie: 1) wyrok sądowy lub dekret administracyjny, stwierdzający nieważność święceń;
2) kara wydalenia ze stanu duchownego, nałożona zgodnie z przepisami prawa; 3) reskrypt Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu
Stolica Apostolska udziela diakonom tylko z poważnych przyczyn,
a prezbiterom z najpoważniejszych. Utrata stanu duchownego jest
oczywiście pojęciem szerszym w stosunku do pojęcia kary wydale13
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn
1990, s. 34.
14
J o a n n e s P a u l u s II, Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen gentium,
21 novembris 1964, AAS 57 (1965), KK 35.
15
J. D y d u c h, W. G ó r a l s k i, E. G ó r e c k i, J. K r u k o w s k i,
M. S i t a r z, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego, t. II/1, Księga II Lud
Boży, Poznań 2005, s. 21.
16
Kan. 1009 § 1.
17
Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, zebrał i przetłumaczył E. S z t a f r o w 
s k i, t. V, z. 2, Warszawa 1974, s. 7-19.
18
Jednak z uwagi na nieważnie przyjęte święcenia będzie można w stosunku do takiej osoby wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności przyjętych święceń.
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nia ze stanu duchownego. Pojęcie utraty stanu duchownego zawiera
w sobie utratę tego stanu na mocy wyroku sądowego stwierdzającego
nieważność święceń, reskryptu Stolicy Apostolskiej przenoszącego do
stanu świeckiego oraz wydalenia ze stanu duchownego. Cechą wspólną jest tu skutek w postaci utraty stanu duchownego, z którym łączy
się konsekwencje wymienione w kan. 291 do 293 KPK/83. Kara wydalenia ze stanu duchownego jest zatem tylko jednym ze sposobów
utraty stanu duchownego, jednak jedynym w którym utrata ta następuje in poenam. Należy ją zatem odróżnić od wyroku lub dekretu stwierdzającego nieważność święceń oraz od reksryptu Stolicy Apostolskiej.
Instytucje te są bowiem uregulowane w innych księgach KPK/83,
a tym samym rządzą się odrębnymi przepisami prawa.
Jak już zostało powiedziane skutki utraty stanu duchownego określone zostały łącznie dla trzech przypadków jego utraty. Jednak
w przypadku wyroku sądowego lub dekretu administracyjnego stwierdzającego, że święcenia zostały przyjęte nieważnie ustają wszystkie
prawa i obowiązki. W dwóch pozostałych przypadkach (kara wydalenia ze stanu duchownego oraz reskrypt Stolicy Apostolskiej) zgodnie
z kan. 291 ustają prawa i obowiązki za wyjątkiem obowiązku zachowania celibatu, z którego zwolnić może jedynie Biskup Rzymski.
Zgodnie z kan. 1338 § 219 i kan. 290 nie można pozbawić nikogo władzy święceń ważnie przyjętych ani święceń tych unieważnić.
Kary ekspiacyjne nie mogą pozbawiać dóbr duchowych ponieważ kara
może dotyczyć tylko tych dóbr które podlegają kompetencji Kościoła20.
Można jednak, jak już zostało powiedziane, zgodnie z kan. 290 stan
duchowny utracić. Od tego momentu ewentualne wykonywanie przez
duchownego władzy święceń jest niegodziwe albo nieważne w wyniku braku właściwej intencji21. Kto utracił stan prawny duchownego nie
może legalnie wykonywać władzy święceń, a pod względem prawnym
jest upodobniony do wiernych świeckich22.
19
Kan. 1 3 3 8 § 2 : „ Nie można pozbawić władzy święceń, lecz jedynie zakazać
jej wykonywania lub niektórych jej aktów; również nie można pozbawić kogoś stopni akademickich”.
20
J. K r u k o w s k i, Księga VI. Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 157.
21
J. D y d u c h, W. G ó r a l s k i, E. G ó r e c k i, J. K r u k o w s k i,
M. S i t a r z, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, t. II/1, s. 21.
22
Tamże, s. 115.
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2. Kara wydalenia ze stanu duchownego
W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. kara wydalenia ze stanu
duchownego była określana mianem „degradacji”. Degradacja (degrdatio – kan. 2298 n.12 KPK/1917) zawierała w sobie depozycję, dożywotnie pozbawienie prawa noszenia stroju duchownego (sankcja
surowsza w stosunku do depozycji) oraz przeniesienie duchownego
do stanu świeckiego23. Pojecie degradacji określone zostało w kanonie 2305 § 1-3 KPK/1917. Kara degradacji mogła być wymierzona
w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez ustawę lub w sytuacji
gdy duchowny deponowany i pozbawiony prawa do noszenia stroju
duchownego przez okres całego roku nie przestawał dawać wielkiego zgorszenia24. Degradacja stanowiła najcięższą z kar odwetowych
(poenae vindicativae) stosowanych do duchowieństwa, nie tylko zawierała w sobie depozycję i pozbawienie prawa do noszenia stroju duchownego ale też przeniesienie do stanu świeckiego, z czym łączyła się
utrata przywilejów duchownych25. KPK/1917 wzorem dawnego prawa
rozróżniał degradację werbalną (czyli edyktalną) i realną26. Omawiając
różnice terminologiczne między KPK/1917 a KPK/1983 trzeba zauważyć, że zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II istnieje podstawowa
równość wiernych chrześcijan27, wyrażona w kan. 208 KPK/83: „Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności
i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusowego”. Trudno byłoby utrzymywać terminologię „redukcji do stanu świeckiego” (kan.
211 KPK 1917) oraz „degradacji” ze względu na ich negatywny wydźwięk. W języku łacińskim termin degradatio oznacza: degradację,
pozbawienie godności i urzędów, przeniesienie na niższe stanowisko;
przeniesienie osoby duchownej do stanu świeckiego ze wszystkimi
skutkami; upodlenie28. W tym przypadku odnosiłoby się to do stanu
CIC/1917, can. 2305 § 1.
CIC/1917, can. 2305 § 1,2; Zob. M. M y r c h a, Depozycja i degradacja, Prawo
Kanoniczne 2(1959) nr 3-4, s. 207-208.
25
M. M y r c h a, Depozycja i degradacja, s.185.
26
CIC/1917, can. 2305 § 3.
27
J o a n n e s P a u l u s II, Constitutio Dogmatica de Ecclesia Lumen gentium,
21 novembris 1964, AAS 57 (1965), KK 35.
28
J. S o n d e l, Słownik łacińsko – polski dla prawników i historyków, Kraków
1997, s. 260.
23
24
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świeckiego, który to miałby być podrzędny w stosunku do stanu duchownego. Nowy Kodeks zmienił zatem terminologię, kara degradacji
otrzymała nową nazwę – kara wydalenia ze stanu duchownego (dimissio e statu clericali).
W kan. 1336 §1 n. 5 KPK/83, prawodawca wymienia karę wydalenia ze stanu duchownego w katalogu kar ekspiacyjnych. Kary
ekspiacyjne mogą być wymierzane dożywotnio (wydalenie ze stanu
duchownego), na czas określony w stosunku do ciężkości przestępstwa lub na czas nieokreślony. W ostatnim przypadku sędzia lub przełożony powinni określić czas na jaki wymierzają daną karę. Innymi
słowy jeśli ustawa nie określa czasu na jaki kara ekspiacyjna ma być
wymierzona, określenie czasu trwania kary zależy od tego kto ją wymierza29. Kara dymisji ze stanu duchownego w swojej istocie jest karą
wymierzaną dożywotnio30, chociaż z teoretycznego punktu widzenia
nie musi mieć charakteru dożywotniego. W kan. 290 KPK/83 prawodawca podaje trzy sytuacje, w których duchowny traci przynależność
do stanu duchownego (jedną z nich jest wymierzenie kary usunięcia ze
stanu duchownego). Z kolei w kan. 293 KPK/83 prawodawca podaje, że ponowne włączenie do stanu duchownego może być dokonane
tylko poprzez reskrypt Stolicy Apostolskiej. Zatem istnieje możliwość
ponownego przyjęcia do stanu duchownego31 pomimo wymierzenia
kary, która z tego stanu wyklucza.
Kara wydalenia ze stanu duchownego, jak już zostało powiedziane,
jest karą ekspiacyjną. Kary ekspiacyjne to tzw. kary zadośćczyniące,
zmierzają bezpośrednio do zadośćuczynienia za popełnione przestępstwo, a pośrednio do poprawy przestępcy32. W związku z tym kara wydalenia ze stanu duchownego powinna spełniać zadania kary według
teorii bezwzględnych, zgodnie z którymi kara kryminalna ma czynić
zadość naruszonej sprawiedliwości33. Jej wymierzenie ma również za29
A.G. U r r u, Natura e finalità della pena canonica, w: Il processo penale canonico, red. Z. Suchecki, Milano 2000, s. 74.
30
A. C a l a b r e s e, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 1996, s. 130; W.
W o e s t m a n, Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on
the Code of Canon Law, Ottawa 2003, s. 55.
31
Kan. 293.
32
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa
2008, s. 237.
33
L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 155.
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gwarantować, że określona osoba nie będzie mogła więcej popełniać
pewnych przestępstw (prewencja indywidualna). Kara w takim wypadku powinna oddziaływać poprawczo na tego kto ją odcierpiał34.
Główne zadanie tej kary zostaje jednak zrealizowane w chwili osiągnięcia celu zasadniczego jakim jest ekspiacja czyli zadośćuczynienie
wspólnocie kościelnej za popełnione przestępstwo35.
Karom kościelnym podlegają ci, którzy są zobowiązani do zachowania ustawy karnej. Kara stanowi sankcję ustawy, zatem kto nie
podlega ustawie, z natury rzeczy nie może jej naruszyć ani ponieść
kary36. Podmiotem kary usunięcia ze stanu duchownego – co wynika
z samej jej natury – są duchowni. Jest ona dla nich karą najsurowszą.
Jeżeli popełniono przestępstwo zagrożone wydaleniem ze stanu duchownego, co do zasady, każdy duchowny może być podmiotem tej
kary jednak przepisy Kodeksu ograniczają możliwość pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej. Przedmiotem kanonicznego procesu karnego są przestępstwa podległe sądowi zgodnie z zasadami właściwości sądowej37. Naczelną zasadą właściwości sądowej jest przepis kan.
1404 Prima Sedes a nemine iudicatur. Biskup Rzymu jako Zastępca
Chrystusa ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem,
którą ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. Nie może więc
podlegać żadnej jurysdykcji sądowej38. Innymi słowy żaden trybunał
nie jest właściwy do sądzenia Biskupa Rzymu. Nauka prawa karnego
określa takie wyłączenie spod jurysdkykcji jako immunitet. Również
kanonistyka posługuje się pojęciem immunitetu39. Przypomnijmy, że
immunitet materialny oznacza trwałe uchylenie karalności czynu wypełniającego znamiona przestępstwa40 czyli wyłączenie osoby spod
działania materialnego prawa karnego. Natomiast immunitet formalny
to zakaz bezwzględny lub względny wszczęcia postępowania karnego
34
M. M y r c h a, Prawo karne, Komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa
Kanonicznego, t. II, Kara, cz. 1, Przepisy ogólne, Warszawa 1960, s. 7.
35
Tamże.
36
M. M y r c h a, Depozycja i degradacja, s. 199.
37
T. P a w l u k, Kanoniczny proces karny, Warszawa 1978, s. 106.
38
Tamże.
39
F. Cappello określa immunitet Biskupa Rzymu jako pełny i absolutny. Zob.
F. C a p p e l l o, Summa iuris canonici, vol. III, De processibus, delictis et poenis,
Romae 1948, s. 23-24.
40
L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 43.

prawokanoniczne53.indd 210

2010-06-07 10:41:16

[9]

KARA WYDALENIA ZE STANU DUCHOWNEGO

211

przeciwko osobie z niego korzystającej41. Immunitet formalny względny dotyczy m.in. biskupów, których sądzenie zastrzeżone jest Rocie
Rzymskiej42. Zasady właściwości sądu w procesie kościelnym określone zostały w kan. 1404 do 1416 KPK/83.
Dymisja ze stanu duchownego, zgodnie z KPK/83, może być aplikowana tylko za popełnienie przestępstw przewidzianych prawem
powszechnym. W kan. 1317 prawodawca zamieścił zasadę zakazującą ustanawiania tej kary prawem partykularnym. Pozostawiając tym
samym takie uprawnienie najwyższej władzy ustawodawczej. Na
mocy postanowień Listu okólnego Kongregacji ds. Duchowieństwa
z 18 kwietnia 2009 r. dotyczącego niektórych uprawnień przekazanych
przez Benedykta XVI Kongregacji ds. Duchowieństwa43, udzielone
zostało tejże Kongregacji specjalne upoważnienie do przedstawienia
bezpośrednio Ojcu Świętemu do aprobaty i do decyzji przypadków
wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego wraz ze zwolnieniem ze wszystkich obowiązków (w tym z obowiązku celibatu) duchownych, którzy popełnili przestępstwo z kan. 1394 § 1 lub z kan.
1395 §§ 1-2. Przewiduje się w takich przypadkach postępowanie administracyjne (zgodnie z kan. 35-58 oraz kan. 1342 §1 i 1720 KPK/83)
z jednoczesnym zagwarantowaniem duchownemu prawa do obrony.
Postępowanie może być prowadzone tylko przez duchownych, którzy,
zgodnie z kan. 1720 KPK/83, są zobowiązani:
–– Przedstawić oskarżonemu zarzuty wraz z dowodami winy oraz dać
mu możliwość obrony;
–– Przeanalizować przy udziale dwóch asesorów wszystkie dowody,
zebrane materiały i obronę oskarżonego;
–– Wydać dekret zgodnie z kan. 1344 – 1350 KPK jeśli nie ma wątpliwości co do popełnienia przestępstwa i nie upłynął termin przedawnienia skargi kryminalnej zgodnie z kan. 136244.
Z kolejnej części Listu okólnego wynika, że prawodawca udzielił Kongregacji upoważnienia do wszczęcia procedury w oparciu
o kan. 1399 KPK/83 w przypadku wyjątkowo ciężkiego naruszenia
prawa lub naglącej potrzeby zapobieżenia zgorszeniu, zawsze przed41
42
43
44

J. W a r y l e w s k i, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2007, s. 163.
Kan. 1405.
K o n g r e g a c j a ds. D u c h o w i e ń s t w a, List okólny, nr 6.
K o n g r e g a c j a ds. D u c h o w i e ń s t w a, List okólny, nr 6.
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stawiając te przypadki Ojcu Świętemu do zatwierdzenia45. Uchylono
tym samym kan. 1317, 1319, 1342, § 2, i 1349 w części traktującej
o aplikowaniu kar dożywotnich.
Jest to upoważnienie do interweniowania na mocy kan.1399
w przypadkach bardzo ciężkiego naruszenia ustawy lub pilnej konieczności uniknięcia zgorszenia. Jednoczesne derogowanie kan.1317,
1319, 1342 §2 oraz 1349 KPK/83 oznacza upoważnienie do nałożenia
kary wydalenia ze stanu duchownego w postępowaniu karno-administracyjnym za mocy kan. 1399, a więc poza wyraźnie określonymi
przez prawodawcę powszechnego przypadkami. Jednocześnie jednak
zawsze przedstawiając te przypadki bezpośrednio Ojcu Świętemu do
aprobaty w formie specjalnej i do decyzji z jednoczesnym zagwarantowaniem oskarżonemu prawa do obrony.
Ustawodawca powszechny na mocy postanowień Listu okólnego
zezwolił w przypadku popełnienia przestępstw określonych w kan.
1394 § 1 i 1395 § 1-2 na nałożenie kary wydalenia ze stanu duchownego w postępowaniu karno-administracyjnym (derogacja przepisu kan.
1342 zakazującego wymierzania dekretem kar dożywotnich) wraz
z udzieleniem zwolnienia ze wszystkich obowiązków. Administracyjny
wymiar kar stanowi wyjątek w stosunku do procesu karnego46 a za wyborem drogi administracyjnej (zamiast sądowej) przemawiać powinna
słuszna przyczyna. Do wybory drogi administracyjnej może skłaniać
szybkość załatwienia sprawy, mniejszy rozgłos lub uniknięcie zniesławienia oskarżonego47. Postępowanie sądowe lepiej służy wyświetleniu prawdy ponieważ oparte jest na zasadzie sporności, gdzie stronami
są promotor sprawiedliwości i oskarżony a sędzia nie jest żadną ze
stron lecz stoi ponad nimi, jego zadaniem jest natomiast dotarcie do
prawdy48. Zagwarantowaniu niezawisłości i bezstronności sądu ma
służyć jego kolegialny skład, którego wybór powinien opierać się na
obiektywnych kryteriach. Postępowanie karno-administracyjne będąc
niejako formą uproszczoną nie stwarza swoistego stosunku spornego
między stronami, który umożliwiłby dojście do prawdy, gdyż często
Tamże.
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele…, s. 263.
47
J. S y r y j c z y k, Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 34(1991) nr 3-4, s. 149.
48
V. De P a o l i s, Il processo penale amministrativo, w: Il processo penale canonico, red. Z. Suchecki, Milano 2000, s. 200.
45
46
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przełożony jest zarazem oskarżycielem jak i sędzią wymierzającym
karę49. Z tych względów to droga sądowa uznawana jest za podstawowy sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości, natomiast droga
administracyjna przy aplikowaniu kar powinna być wybierana w sytuacjach wyjątkowych ze względu na wystąpienie słusznej przyczyny
uzasadniającej rezygnację z postępowania sądowego.
Kara wydalenia ze stanu duchownego jest karą ferendae sententiae
co oznacza, że nie wiąże ona winnego jeśli nie została wymierzona.
Innymi słowy obowiązuje przestępcę od dnia prawomocnego wyroku sądowego (lub wydania dekretu administracyjnego), a nie z chwilą
popełnienia przestępstwa50. Prawo powszechne przewiduje możliwość
wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego za następujące
przestępstwa51: apostazja, herezja lub schizma, jeśli towarzyszy im długotrwały upór lub wielkie zgorszenie (kan. 1364); profanacja postaci
konsekrowanych (kan.1367); czynna zniewaga Biskupa Rzymskiego
(kan. 1370); zawarcie małżeństwa, choćby tylko cywilnego, połączone z trwaniem w uporze i zgorszeniem (kan. 1394); solicytacja (kan.
1387); konkubinat lub trwanie w innym grzechu zewnętrznym contra
sextum, połączone z uporem (kan. 1395); inne wykroczenia contra sextum popełnione z użyciem przymusu lub gróźb, albo publicznie lub
z osobą małoletnią poniżej lat 18 (kan. 1395 § 2 oraz art. 4 Norm zasadniczych m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela); konsekracja jednej
postaci bez drugiej w trakcie sprawowania Eucharystii albo obydwu
postaci poza sprawowaniem Eucharystii, w celu świętokradczym (art. 2
§ 2 Norm zasadniczych m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela).
Dodatkowo na mocy postanowień Listu okólnego, prawodawca
przewidział możliwość wdrożenia procedury wydalenia ze stanu duchownego także na mocy kan. 1399 w sytuacji poważnego naruszenia
prawa bożego lub kanonicznego, gdy ani środki pastoralne ani kanoniczne przewidziane w Kodeksie nie przynoszą oczekiwanych efektów oraz istnieje niebezpieczeństwo wielkiego zgorszenia. W tych
przypadkach ordynariusz może zwrócić się do Ojca Świętego bądź
o zatwierdzenie jego decyzji lub wszczęcie procedury zmierzającej do
nałożenia sankcji karnych, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchow49
50
51

2003.

Tamże.
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele…, s. 70.
Zob. J. S y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa
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nego jeśli spełnione zostały warunki określone z kan. 1399 i przypadek
tego wymaga52.
3. Ogólne warunki wymiaru kary
Zgodnie z zasadą legalizmu nullum crimen sine lege poenali praevia, konkretny czyn stanowi przestępstwo tylko wtedy, gdy jest wyraźnie określony i zagrożony sankcją karną w ustawie. W obliczu
niedawnych zmian w zakresie kanonicznego prawa karnego, zwłaszcza w zakresie stosowania normy kan. 1399 gdzie ustawodawca derogując jednocześnie kan. 1349 KPK/83 postanowił, że w przypadkach,
w których domaga się tego szczególna ciężkość wykroczenia i przynagla konieczność naprawienia zgorszenia możliwe jest nałożenie kary
(także wydalenia ze stanu duchownego) za naruszenie ustawy choćby wykroczenie nie było wcześniej zagrożone sankcją karną, aktualne
staje się pytania czy takie uregulowanienie nie jest sprzeczne z zasadą
legalizmu i czy kan. 1399 zezwala na penalizowanie wszystkich (dowolnych) czynów w Kościele. Kościołowi przysługuje swoiste prawo pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej ze względy na
grzech o właściwościach wyrażonych w kan. 139953. W kan. 1401, 2°
prawodawca stanowi, że Kościół jest kompetentny w przypadku przekroczenia ustaw kościelnych i innych, ze względu na grzech. Kan.
1399 jest zatem potwierdzeniem zasady legalizmu ponieważ zawiera
sankcję karną nieokreśloną przewidzianą za czyny szczególnie karygodne i wywołujące zgorszenie. W tych przypadkach przekroczenie
ustawy pozakarnej może być zagrożone sankcją karną jako przestępstwo54. Jest to jednak zawsze karalność wyjątkowa. W kanonicznym
prawie karnym zasada legalizmu została zatem wyrażona w kan. 1321
§ 1-2 jak również w kan. 1399.
Omawiając zagadnienie wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego należy odróżnić pojęcie obligatoryjnej karalności od pojęcia kary obligatoryjnej. Pojęcia te nie są tożsame, a nieprecyzyjne
posługiwanie się tymi terminami prowadzi do wypowiedzi pozbawionych określonego znaczenia oraz może być źródłem nieporozumień.
Poza tym posługiwanie się wyrażeniami, które odbiorca może rozma52
53
54

K o n g r e g a c j a ds. D u c h o w i e ń s t w a, List okólny, nr 7.
J. S y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne, s. 182-183.
Tamże, s. 183.
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icie rozumieć czyli niejednoznaczne wypowiadanie swoich myśli jest
błędem logicznym55. O karalności obligatoryjnej mówimy wówczas,
gdy sędzia ma obowiązek karę wymierzyć, karalność może być fakultatywna gdy ustawa udziela sędziemu władzy dyskrecjonalnej w zakresie jej wymierzenia lub nie56. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem,
że w przypadku każdego z przestępstw zagrożonych karą usunięcia
ze stanu duchownego przewidziana przez ustawodawcę karalność jest
obligatoryjna. Jak już zostało powiedziane karalność obligatoryjna
polega na ustawowym obowiązku wymierzenia kary za popełnione
przestępstwo, bez względu na to, czy sankcja karna jest określona czy
nieokreślona. Przykład sankcji karnej nieokreślonej stanowi kan. 1395
§ 2, gdzie mimo obligatoryjnej karalności prawodawca nie określił
sankcji karnej, zaznaczając, że sprawca powinien być ukarany sprawiedliwymi karami (iustis poenis puniatur) nie wyłączając w razie potrzeby (non exclusa, si casus ferat) wydalenia ze stanu duchownego.
A. Calabrese uważa, że w przypadku przestępstw określonych w kan.
1395 § 2 właściwą karą jest wydalenie ze stanu duchownego dla duchownego działającego w okolicznościach recydywy, który wykroczył
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim poniżej 16
roku życia57. Wyrażony przez niego pogląd z pewnością należy uznać
za słuszny i uzasadniony.
W przypadku przestępstw zagrożonych wymierzeniem kary wydalenia ze stanu duchownego sama karalność jest obligatoryjna. Jednak
wymierzenie lub nie kary jest zależne od okoliczności przestępstwa
i ma charakter fakultatywny. Ratio legis w tym przypadku to potrzeba
indywidualizacji kary, tzn. dostosowania jej do właściwości i warunków przestępcy58. Sądowi została przyznana władza dyskrecjonalna
jej wymierzenia lub nie, a wymierzenie przewidziane jest w okolicznościach obciążających (np. długotrwały upór) lub specjalnych (np.
recydywa)59. Sędzia stosując tę karę powinien wziąć pod uwagę wielkość powstałego zgorszenia, ciężar przestępstwa oraz indywidualne

55
56
57
58
59

K. A j d u k i e w i c z, Zarys logiki, Warszawa 1960, s. 52-54.
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele…, s. 70.
A. C a l a b r e s e, Diritto penale canonico, s. 281.
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele…, s. 78.
Tamże, s 130.
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cechy sprawcy. Według V. De Paolisa w kan. 138760 został przewidziany jedyny przypadek w Kodeksie, gdzie kara wydalenia ze stanu
duchownego miałaby być wymierzona obligatoryjnie – w przypadkach
poważniejszych61. Ciężkość przypadku ocenia jednak sędzia. Oznacza
to, że jeśli sędzia stwierdzi, że okoliczności przestępstwa są poważne
dopiero wtedy ma obowiązek karę tę aplikować. Termin „przypadki
poważniejsze” (casibus gravioribus) jest pojęciem niewyraźnym przez
co nieprecyzyjnym, w związku z czym trudno mówić tu o jakimkolwiek automatyzmie jeśli chodzi o aplikowanie kary. Ustawodawca pozostawia zatem sędziemu określenie ciężaru przestępstwa. Tym samym
również wymierzenie lub nie oznaczonej kary. W żadnym z przypadków wymienionych w KPK/1983 kara ta nie jest zatem obligatoryjna62.
Warto w tym miejscu zauważyć, jak czyni to A. Calabrese, że w tych
samych przypadkach, w których może być wymierzona (fakultatywnie) kara usunięcia ze stanu duchownego, musi być nałożone (obligatoryjnie)usunięcie z instytutu zakonnego63.
Ciężkość naruszenia ustawy karnej powinna korelować z ciężkością
kary i uzasadniać jej wymierzenie. Jest to zasada szczególnie istotna w
przypadku wydalenia ze stanu duchownego, które stosuje się w przypadkach najcięższych, jako ostateczność, po bezskutecznym wykorzystaniu innych środków, potwierdzając tym samym, że jest to kara dla
duchownych najsurowsza64. Jak już zostało powiedziane w przypadku przestępstw zagrożonych tą karą, aby ją wymierzyć, sędzia musi
stwierdzić, że przypadek jest cięższy na przykład sprawca trwa w uporze mimo upomnienia albo że uprzednie kary nie osiągnęły zamierzonego celu.
Wielkość przestępstwa ocenia się na podstawie:
1. waloru naruszonej normy karnej, tzn. z punktu widzenia mniejszej
lub większej ważności przekroczonej ustawy;
60
Kan. 1387: „Kapłan, który w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem
nakłania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, powinien być
stosownie do ciężkości przestępstwa ukarany suspensą, zakazami lub pozbawieniami,
a w przypadkach poważniejszych wydalony ze stanu duchownego.”
61
V. De P a o l i s - D. C i t o, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di
Diritto Canonico, Libro VI, Roma 2001, s. 343.
62
V. De P a o l i s, Ammissio status clericalis, Periodica 81(1992), s. 276.
63
A. C a l a b r e s e, Diritto penale canonico, s. 131.
64
G. Di M a t t i a, De poenis expiatoriis, w: Comentario exegetico al codigo de
derecho canonico, s. 377; por. J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele…, s. 241.
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2. większej lub mniejszej poczytalności sprawcy, tj. w zależności
od stopnia winy (czy sprawca działał z winy umyślnej czy nie
umyślnej);
3. wielkości powstałej z przestępstwa szkody: damnum immediatum
– dotycząca naruszonego dobra prawnego osoby pokrzywdzonej
przestępstwem oraz damnum mediatum – dotycząca społeczności.
Określenie ciężaru gatunkowego przestępstwa polega na ocenie
przez sędziego waloru naruszonej normy karnej, stopnia winy oraz
szkody bezpośredniej i pośredniej. Sędzia przy wymierzaniu kary musi
zachować odpowiednią proporcję pomiędzy karą a przestępstwem
uwzględniając poczytalność, zgorszenie i szkodę65. Należy zatem
zwrócić uwagę, jak pisze F. Bączkiewicz, m.in. na: przedmiot i ważność naruszonej normy prawnej a także na wiek, wykształcenie, wychowanie, płeć, stanowisko, na godność, urząd i władzę przestępcy.
Kara wydalenia ze stanu duchownego ma być wymierzona zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa. Przypomnijmy, na mocy KPK/83
można ją było wymierzyć tylko za popełnienie przestępstw przewidzianych prawem powszechnym. Wspomniany wcześniej List okólny zezwolił w przypadkach szczególnie poważnych na ustanawianie
tej kary prawem partykularnym jak również wymierzanie jej na mocy
kan. 1399,tzn. przepisując ją w miejsce sankcji karnej nieokreślonej.
Natomiast zmianę w katalogu przestępstw zagrożonych tą karą wprowadził list apostolski Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela z 2001 r.66, na mocy którego fakultatywnie karą usunięcia ze stanu
duchownego została zagrożona konsekracja, w celu świętokradczym,
jednej postaci bez drugiej w celebracji eucharystycznej albo obydwu postaci poza sprawowaniem Eucharystii67 czego nie przewiduje KPK/83.
65
F. B ą c z k i e w i c z – J. B a r o n – W. S t a w i n o g a, Prawo kanoniczne.
Podręcznik dla duchowieństwa, t. III, Opole 1958, s. 387.
66
Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. „Sacramentorum
sanctitatis tutela”, (30 aprile) 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 – 14
febbraio 2003), Ius Ecclesiae 16(2004), s. 313-321; zob. W. G ó r a l s k i, Komentarz
do Listu Kongregacji Doktryny Wiary o poważniejszych przestępstwach zastrzeżonych
tejże Kongregacji z dnia 18 maja 2001 r., Miesięcznik Pasterski Płocki 86 (2001) nr
10, s. 415-423; D. B o r e k, Ordynariusz a delicta graviora..., s. 97-147.
67
Kan. 927 stanowi: „Nawet w ostatecznej konieczności nie godzi się dokonywać konsekracji jednej postaci bez drugiej albo obydwu postaci poza sprawowaniem
Eucharystii”. Zatem przestępstwem jest nie sama konsekracja ale konsekracja dokonana w celu świętokradczym.
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Zgodnie z kan. 927 Kodeksu stanowi się jedynie o niegodziwości takich czynności, bez zagrożenia sankcją karną. Ponadto prawodawca
w Kodeksie nie wspomina nic o celu konsekracji, który podają Normy
zasadnicze promulgowane z Sacramentorum sanctitatis tutela – mianowicie chodzi o konsekrację w celu świętokradczym. Kolejna zmiana
dotyczy przesłanek przestępstwa contra sextum popełnionego z osobą małoletnią. Prawodawca we wspomnianym motu proprio zaostrzył
przepisy podnosząc wiek podmiotu biernego tego przestępstwa z 16
do 18 lat. Karane jest zatem wykroczenie contra sextum z osobą małoletnią, która nie ukończyła 18 lat. Ponadto te przypadki zastrzeżone są
Kongregacji Nauki Wiary. Oznacza to, że tylko to dykasterium Kurii
Rzymskiej jest kompetentne do wdrożenia procedury zmierzającej do
wymierzenia przestępcy kary68. Ze względu na ciężar kary wydalenia
ze stanu duchownego oraz jej dożywotni charakter, jej wymierzenie
jest zastrzeżone trybunałowi kolegialnemu w składzie trzech sędziów69
lub pięciu, w sprawach trudniejszych lub większej wagi70. Proces karny
powinien być przeprowadzony zgodnie z normami Kodeksu odnośnie
do procesu karnego i odpowiednio procesu spornego. Do wymierzenia
kary za przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary stosuje się odpowiednio Normy proceduralne, które zostały promulgowane
listem apostolskim Sacramentorum sanctitatis tutela71.
Co do zasady kara wydalenia ze stanu duchownego jako kara dożywotnia nie mogła być wymierzana na drodze administracyjnej, chyba
że przez Ojca Świętego72. W przypadkach ciężkich i nie pozostawiających wątpliwości Kongres Partykularny Kongregacji Nauki Wiary
może sprawę oddać wprost pod osąd Biskupa Rzymu, który może
wymierzyć karę wydalenia ze stanu duchownego ex officio73. Należy
w tym miejscu także podkreślić, że papież, jako najwyższy i zwyczajny
sędzia w całym Kościele, może każdą osobę i sprawę powołać przed
W. G ó r a l s k i, Komentarz do Listu Kongregacji Doktryny Wiary..., s. 419.
Kan. 1425 § 1 n. 2.
70
Kan. 1425 § 2.
71
Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. „Sacramentorum
sanctitatis tutela”…, s. 318-321.
72
W. W o e s t m a n, Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process…, s. 58.
73
Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. „Sacramentorum
sanctitatis tutela”…, s. 321.
68
69
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swój sąd74. Stan prawny w tej materii zmienił się na mocy uprawnień
udzielonych Kongregacji ds. Duchowieństwa do wymierzania kar,
w tym dożywotnich, na drodze administracyjnej. Również Kongregacja
ds. Ewangelizacji ma specjalne postępowanie administracyjne dotyczące wydalenia ze stanu duchownego na terenach misyjnych, gdzie
nie ma możliwości powołania trybunału lub nie może on tam normalnie funkcjonować75. Postępowanie to może być przeprowadzone, jak
pisze W. Woestman, w przypadku duchownego konkubinariusza albo
powodującego zgorszenie poprzez trwanie w innym grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu (kan. 1395 § 1 i 2); który był już suspendowany od władzy święceń i władzy rządzenia (kan. 1333); któremu
została wymierzona kara ekspiacyjna wymieniona w kan. 1336 § 1 n. 1;
który nie dając znaku poprawy dawał zgorszenie i nie chciał odejść
ze stanu duchownego (kan. 290 n.3) ani prosić o dyspensę od celibatu
kapłańskiego (kan. 291). Biskup diecezjalny zwraca się w takim przypadku do Ojca Świętego, z prośbą o usuniecie duchownego ze stanu
duchownego oraz o dyspensowanie go od obowiązku celibatu zapewniając jednocześnie, że wszystkie wspomniane wyżej warunki zostały spełnione. Biskup diecezjalny musi również oświadczyć, że nie ma
możliwość powołania trybunału kościelnego76.
3.1. Element obiektywny przestępstwa
Pojęcie przestępstwa w prawie karnym jest pojęciem zasadniczym.
Z praktycznego punktu widzenia ma służyć jako instrument odróżniania czynów przestępnych od nieprzestępnych77. Aplikując karę wydalenia ze stanu duchownego należy sprawdzić, czy działanie sprawcy
wypełnia istotne znamiona przestępstwa określone w ustawie, te dotyczące strony obiektywnej, jak i strony subiektywnej. Stwierdzenie czy
wystąpiły przesłanki konieczne do zaistnienia konkretnego przestępstwa należy do sądu.
Sędzia, wymierzając karę, powinien ustalić stan faktyczny czyli
obiektywny tzn. ustalić czy w działaniu sprawcy znajdują się wszystkie elementy wymagane przez ustawę karną do zaistnienia ściśle okreT. P a w l u k, Kanoniczny proces karny, Warszawa 1973, s. 106.
W. W o e s t m a n, The sacrament of orders and the clerical state. A commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 2001, s. 212-213.
76
Tamże.
77
L. G a r d o c k i, Prawo karne, s. 47.
74
75
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ślonego przestępstwa78, za które może być wymierzona kara wydalenia
ze stanu duchownego. Musi stwierdzić czy czyn był tajny czy publiczny (zatem jego zewnętrzność), oraz czy została naruszona ustawa
karna lub poza karna. Czyn musi być bezprawny, a więc sprzeczny
z normą karną chronioną sankcją karną przynajmniej nieokreśloną79.
Przekroczenie ustawy jest zewnętrzne jeśli może być stwierdzone za
pomocą zmysłów. Zasadniczym wymogiem strony przedmiotowej
przestępstwa jest zewnętrzność czynu w myśl zasady nullum crimen
sine actione 80. Czynem jest zewnętrzne zachowanie się człowieka (publiczne lub tajne), które może być spostrzeżone za pomocą zmysłów.
Myśli, poglądy i zamiary człowieka, o ile nie zostały uzewnętrznione, nie są karane choćby były najbardziej zbrodnicze81. Przekroczenie
ustawy może być jednak zewnętrzne, mimo że nikt nie był jego świadkiem82. Mowa tu właśnie o tzw. czynach tajnych, które co prawda zostały uzewnętrznione, jednak nikt ich nie spostrzegł. Wyjątek dotyczy
przestępstwa polegającego na oświadczeniu woli, doktryny lub wiedzy, gdzie prawodawca wprowadza pewną fikcję prawną83 stanowiąc,
że przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia należy uważać za niedokonane84. Za stwierdzeniem,
że mamy tu do czynienia z fikcją prawną zdaje się przemawiać fakt,
że do znamion przestępstwa polegającego na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy nie należy jego spostrzeżenie przez inną osobę. Gdyby tak było, mielibyśmy ex lege do czynienia
z przestępstwem niedokonanym, jak to już zostało powiedziane.
Czyn musi odpowiadać opisowi ustawowemu przestępstwa85.
Znamiona opisowe, to te których stwierdzenie nie wymaga ocen,86
np.: „zabiera” (kan.1367 KPK/83), „osoba małoletnia poniżej 16 roku
życia” (kan. 1395 § 2 KPK/83). Znamiona ocenne natomiast wyM. M y r c h a, Prawo karne, t. II, s. 355.
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV, s. 68.
80
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele..., s. 101.
81
Tamże.
82
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV, s. 68.
83
Por. A. C a l a b r e s e, Diritto penale canonico, s. 90; A. U r r u, Punire per
salvare, s. 82.
84
Kan. 1330.
85
L. G a r d o c k i, Prawo karne, s. 49.
86
Tamże, s. 50.
78
79
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magają przy ustaleniu ich występowania w czynie, posługiwania się
różnego rodzaju ocenami87, np.: „wielkość zgorszenia” (kan. 1384
§ 2 KPK 83). Stwierdzenie wystąpienia tych przesłanek należy do
sędziego. Sąd musi również zbadać czy przestępstwo było dokonane czy tylko usiłowanie. Zgodnie z kan. 132888 usiłowanie w kanonicznym prawie karnym z zasady nie jest karane, chyba że ustawa lub
nakaz inaczej zastrzega, czyli gdy z formy stanowiącej etap realizacji tworzy przestępstwo sui generis89. Jeśli czynność lub zaniechanie,
z natury prowadzą do dokonania przestępstwa, sprawcy można fakultatywnie wyznaczyć jedynie pokutę lub środek karny. Rezygnuje
się z tych uprawnień jeśli sprawca okazał czynny żal, to znaczy dobrowolnie odstąpił od zapoczątkowanego przestępstwa. Mimo, że
sprawca okazał czynny żal można ukarać go sprawiedliwą karą, jednak mniejszą niż ta przewidziana za dane przestępstwo, jeśli wynikło
z jego działań zgorszenie lub poważna szkoda.
3.2. Element subiektywny przestępstwa
Po stwierdzeniu bezprawia karnego należy ustalić subiektywną stronę przestępstwa. Subiektywnym elementem przestępstwa jest moralnie poczytalne przekroczenie ustawy karnej. Źródłem poczytalności
jest wina90. Sędzia musi zatem ustalić winę, jej rodzaj i wielkość, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności występujące u sprawcy, które mogą zwiększyć, zmniejszyć lub wykluczyć winę91. Prawodawca
w kan. 1321 § 1 stanowi: „nie można nikogo karać, jeśli popełnione
przez niego zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężTamże.
Kan. 1328: „§ 1. Kto uczynił coś dla dokonania przestępstwa albo czegoś zaniechał, jednak bez własnej woli nie zdołał go dokonać, nie podlega karze ustanowionej za popełnione przestępstwo, chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. § 2.
Jeśli czynności lub zaniechania z natury swojej prowadzą do dokonania przestępstwa,
sprawcy można wyznaczyć pokutę lub środek karny, chyba że dobrowolnie odstąpił od
zapoczątkowanego wykonywania przestępstwa. Jeśli zaś wynikło zgorszenie albo poważna szkoda lub niebezpieczeństwo, sprawca, chociaż samorzutnie zaprzestał działania, może być ukarany jakąś sprawiedliwą karą, mniejszą jednak od przewidzianej za
przestępstwo dokonane.” Por. kan.1394 §1.
89
J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele..., s. 191; Por. kan. 1394 KPK/83.
90
Należy pamiętać, że termin „poczytalność” ma inny zakres znaczeniowy w prawie karnym kanonocznym niż w prawie karnym polskim.
91
M. M y r c h a, Prawo karne, t. II, s. 356.
87
88
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ko poczytalne na skutek winy umyślnej lub nieumyślnej”. Człowiek
ponosi odpowiedzialność za swoje działanie, jeśli pozostaje w nim
wolny i świadomy. Poczytalność to możliwość przypisania określonego działania podmiotowi oraz ewentualnych skutków jakie z tego
działania wynikają. Związek ten należy jednak rozumieć szerzej niż
tylko jako związek przyczynowy natury fizycznej czynu z podmiotem
(przyczyna – skutek)92. Do zaistnienia przestępstwa nie wystarczy, że
ktoś jest fizyczną przyczyną czynu93. Czyn jest przypisany sprawcy,
gdy stanowi jego wyłączną własność tzn. kiedy jest wynikiem jego
wolnej woli94. Aby czyn był prawdziwie ludzkim (actus vere humanus)
musi być powzięty dobrowolnie również w znaczeniu psychologicznym, za pomocą władz poznawczych w myśl zasady nihil volitum quin
praecognitum95. Poznanie warunkuje wolę. Bez uprzedniego poznania
przedmiotu (w sensie intelektualnym) trudno mówić o wolnej woli wyrażającej zgodę na określone działanie związane z tym przedmiotem.
T. Pawluk stwierdza: „czyn musi być w pełni własnym tego, kto się
go dopuścił, czyli moralnie poczytalnym. Sprawca jest moralnie poczytalny, jeśli miał zdolność rozpoznania swojego czynu i kierowania
swoim postępowaniem. Stopień poczytalności zależy od: mniejszej lub
większej ważności przekroczonej ustawy, od stopnia złośliwości woli
i od stopnia wielkości szkody wynikającej z przestępstwa”96. Sprawcę
musi charakteryzować wolność działania. Nie można zatem mówić
o jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej w stosunku do osoby, która w momencie popełnienia czynu przestępczego była wolnej woli
w działaniu pozbawiona.97 Poczytalność rozumie się w kanonicznym prawie karnym zarówno w znaczeniu prawno-kryminalnym, jak
i moralnym, jako że porządek prawny w Kościele jest częścią porządku moralnego98, z czego z kolei wynika, że poczytalność prawna
w kanonicznym prawie karnym implikuje poczytalność moralną.
92
G. L e s z c z y ń s k i, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, Prawo
Kanoniczne 47(2004) nr 1-2, s. 95-96.
93
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV, s. 70.
94
M. M y r c h a, Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym, Prawo
Kanoniczne 17 (1974) nr 3-4, s. 144.
95
Tamże.
96
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, t. IV, s. 70.
97
Zob. G. L e s z c z y ń s ki, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła,
s. 95-96.
98
M. M y r c h a, Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym, s. 151.
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W kwestii odpowiedzialności karnej fundamentalne znaczenie ma
ustalenie czy sprawca działał z winą umyślną (dolus) czy z winą nieumyślną (culpa) ponieważ zgodnie z kan. 1321 § 2 z zasady karane są
przestępstwa popełnione z winy umyślnej, natomiast przestępstwa popełnione z winy nieumyślnej są karane tylko wyjątkowo, gdy ustawa
lub nakaz tak stanowi. Przez winę umyślną, zgodnie z kan. 1321 § 2
należy rozumieć rozmyślne i dobrowolne naruszenie prawa tzn. sytuacje gdy sprawca ma zamiar naruszyć ustawę. Działanie z winy umyślnej charakteryzuje się zatem swobodą99. Wyklucza ją ze strony rozumu
brak rozpoznania znaczenia czynu, a ze strony woli – brak swobody
działania100. Sprawca musi mieć zamiar naruszenia ustawy. Aby móc
powziąć taki zamiar potrzebna jest świadomość bezprawności czynu
oraz swoboda działania. Sprawca nie musi znać sankcji karnej (świadomość przestępczości), aby działać z winy umyślnej. Nieświadomość
sankcji karnej nie wyłącza poczytalności prawnej tylko ją zmniejsza101.
Każde z przestępstw zagrożonych sankcją karną usunięcia ze stanu duchownego jest przestępstwem umyślnym.
Sędzia musi sprawdzić czy nie zachodzą okoliczności wyłączające
odpowiedzialność karną. Gdyby tak było czyn mimo, że narusza przepis zagrożony sankcją karną, nie będzie przestępstwem. Dzieje się tak
wtedy, gdy inny przepis prawa zezwala na określone zachowanie albo
je usprawiedliwia. Prawodawca podaje w kan. 1322 i 1323 okoliczności wyłączające poczytalność, które znoszą całkowicie odpowiedzialność karną. W kolejnym kanonie 1324 §1 wskazane są okoliczności,
które zmniejszają ale nie znoszą poczytalności. Poczytalność jest
w tym wypadku ciężka ale odpowiedzialność karna musi być obligatoryjnie złagodzona. Kan. 1322 stanowi, że osoby pozbawione używania
rozumu nie są zdolne do popełnienia przestępstwa102. Przez pozbawionych rozumu należy uważać osoby trwale pozbawione używania
rozumu w wyniku upośledzenia umysłowego lub z powodu choroby psychicznej. Upośledzenie umysłowe to trwałe obniżenie sprawPor. J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele..., s. 112-113.
KPK/1917 kan. 2200 § 1.
101
J. S y r y j c z y k, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego
Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 28 (1985) nr 1-2, s. 93.
102
Kan. 1322: „Habitualnie pozbawionych używania rozumu uważa się za niezdolnych do popełnienia przestępstwa, chociażby wydawali się zdrowi w chwili przekraczania ustawy lub nakazu.”
99

100
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ności umysłowej i obniżenie zdolności rozwoju intelektualnego103.
Może być wrodzone lub istnieć od wczesnego dzieciństwa (niedorozwój umysłowy). Może być również wynikiem urazów, które nastąpiły po okresie rozwojowym104. Choroby psychiczne to zaburzenia
psychiczne charakteryzujące się patologicznymi zmianami funkcji
psychicznych105 takimi jak: urojenia, rozszczepienia myślenia, upośledzenie realnej interpretacji stosunków z rzeczywistością106. Choroby
psychiczne to m.in.: schizofrenia, padaczka, paranoja. Za habitualnie
pozbawionych rozumu uważa się również osoby, które w chwili popełniania czynu miały tzw. remisje jasne lub przebłyski świadomości
(lucida intervalla). Ustawa uznaje te osoby za trwale niepoczytalne
i w związku z tym niezdolne do popełnienia przestępstwa. Ratio legis
stanowi fakt, że przebłyski świadomości stanowią tylko stany bezobjawowe, i mimo że osoba zdaje się być zdrowa w rzeczywistości tak nie
jest, a stan ten jest chwilowy.
W kan. 1323 prawodawca podał inne okoliczności wyłączające poczytalność i odpowiedzialność karną: nie ukończenie 16 roku życia;
naruszenie ustawy lub nakazu z ignorancji niezawinionej; na równi
z ignorancją stoi nieuwaga i błąd; działanie pod wpływem przymusu
fizycznego lub na skutek przypadku, którego nie można przewidzieć
lub mu zapobiec; działanie pod wpływem chociażby względnie tylko
ciężkiej bojaźni albo z konieczności lub wskutek wielkiej niedogodności, jeśli czynność nie jest wewnętrznie zła lub nie powoduje szkody
dusz; działanie w zgodnej z prawem obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, zachowując należyty
umiar; kto nie posiadał używania rozumu z zachowaniem przepisów
kan. 1324 § 1, n. 2 i 1325; kto sądził bez winy, że zachodzi jedna
z okoliczności, o jakich mowa w n. 4 lub 5107. W kan. 1324 § 1-3 zamieszczone zostały okoliczności, które zmniejszają poczytalność i łagodzą odpowiedzialność karną. Ich wystąpienie obliguje sędziego do
złagodzenia przepisanej ustawą kary. Dzieje się tak gdy przestępstwo
zostało popełnione: przez tego kto posiadał tylko niepełne używanie
103
L. K o r z e n i o w k i, Zarys psychiatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1969, s. 298.
104
L. G a r d o c k i, Prawo karne, s. 133.
105
Tamże.
106
Por. L. K o r z e n i o w s k i, Zarys psychiatrii..., s. 164.
107
Zob. J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele..., s. 128-150.
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rozumu; przez tego, kto nie posiadał używania rozumu wskutek zawinionego nadużycia alkoholu lub podobnego zaburzenia umysłowego; na skutek poważnego wzburzenia uczuciowego, które jednak nie
wyprzedziło i nie przekreśliło całkowicie świadomości i zgody woli,
jeśli samo wzburzenie nie zostało dobrowolnie wywołane lub nie było
podtrzymywane; przez małoletniego, który ukończył szesnasty rok życia; przez tego, kto działał przymuszony ciężką bojaźnią, chociażby
tylko względnie, albo z konieczności lub wielkiej niedogodności, jeśli
przestępstwo jest wewnętrznie złe lub powoduje szkodę dusz; przez
tego, kto działał w zgodnej z prawem obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, ale nie zachował koniecznego umiaru; przeciwko poważnie i niesłusznie prowokującemu;
przez tego, kto z własnej winy był błędnie przekonany, że zachodzi
jedna z okoliczności, o których w kan. 1323, n. 4 lub 5; przez tego,
kto bez winy nie wiedział, że do ustawy lub nakazu została dołączona
kara; przez tego, kto działał bez pełnej poczytalności, o ile ta pozostała wielka108. Okoliczności zmniejszające ciężar winy i przestępstwa
podane w kan. 1324 § 1-3 nie stanowią zamkniętego katalogu. Sędzia
może uwzględnić inne okoliczności, które nie zostały wymienione
w kan. 1324 a zmniejszają poczytalność karną.
Okoliczności, które w żaden sposób nie modyfikują poczytalności i odpowiedzialności karnej i zostały przez prawodawcę zrównane
z umyślnością, zgodnie z kan. 1325, to: ignorancja ciężko zawiniona
czyli przewrotna lub umyślna; nietrzeźwość lub inne zaburzenia umysłowe, jeśli były celowo spowodowane dla popełnienia przestępstwa
albo wytłumaczenia się od winy; wzburzenie uczuciowe umyślnie
wzbudzone lub podtrzymywane.
Prawodawca określił również, w kan. 1326 okoliczności, które
mogą zaostrzyć odpowiedzialność karną. Są to okoliczności specjalne,
dające sędziemu fakultatywne uprawnienie do surowszego ukarania
przestępcy. Sąd może zatem ukarać surowiej: tego kto działał w okolicznościach recydywy; (przez recydywę w kanonicznym prawie karnym należy rozumieć ponowne popełnienie przestępstwa po skazaniu
lub deklaracji kary za poprzednie, tak że na podstawie towarzyszących
okoliczności można roztropnie wnioskować o uporze w złej woli);
tego, kto posiada jakaś godność albo nadużywa władzy lub urzędu dla
108

Tamże, s. 151-160.
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popełnienia przestępstwa; przestępcę, który w wypadku kary ustanowionej za przestępstwo zawinione nieumyślnie, przewidział skutek,
a jednak nie podjął takich środków ostrożności dla jego uniknięcia,
które by podjął każdy sumienny człowiek109.
4. Skutki wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego
Skutki wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego zostały
określone w kan. 291-293 oraz w kan. 683 i 278 §1. Kara wydalenia
ze stanu duchownego jest uznawana za najcięższą karę ekspiacyjną
dla duchownych i może być wymierzona tylko za szczególnie ciężkie naruszenie ustawy karnej. Jej istotą jest zmiana sytuacji prawnej
duchownego, polegająca na karnym przeniesieniu ze stanu duchownego do stanu świeckiego a w konsekwencji utracie prawa wykonywania władzy święceń. W kan. 292110 prawodawca określił skutki
prawne utraty stanu duchownego. Dotyczą one również kary wydalenia ze stanu duchownego ponieważ jest ona jednym ze sposobów
utraty stanu duchownego. Zgodnie z kan. 292 duchowny, który utracił stan duchowny traci wszystkie uprawnienia właściwe temu stanowi np.: prawo do zrzeszania się – kan. 278111, prawo do korzystania
z egzempcji, jakie przysługują duchownym według ustaw państwowych, konkordatu lub prawnych zwyczajów np. zwolnienie od służby wojskowej112. Nie podlega również żadnym obowiązkom, oprócz
obowiązku zachowania celibatu, z którego to obowiązku może zwolnić duchownego tylko Biskup Rzymski w odrębnym postępowaniu.
Jednak w przypadku duchownego, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne, gdy po upomnieniu nie poprawia się
i nadal daje zgorszenie (1394 §1) oraz duchownego, winnego ciężkiego wykroczenia przeciwko VI przykazaniu Dekalogu (kan. 1395
§1-2) udzielone zostało uprawnienie Kongregacji ds. Duchowieństwa
Kan. 1326 KPK/83. Zob. J. S y r y j c z y k, Sankcje w Kościele..., s. 166-180.
Kan. 292 - Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa, traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również nie podlega
żadnym obowiązkom stanu duchownego, z zachowaniem przepisu kan. 291, ma zakaz
wykonywania władzy święceń, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje
pozbawiony wszystkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej.
111
Kan. 278 § 1: „Duchowni diecezjalni mają prawo zrzeszania się z innymi dla
osiągnięcia celów zgodnych ze stanem duchownym.”
112
J. D y d u c h, W. G ó r a l s k i, E. G ó r e c k i, J. K r u k o w s k i, M.
S i t a r z, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego…, t. II/1, s. 117.
109
110
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do przedstawienia Ojcu Świętemu do zatwierdzenia w tych przypadkach decyzji o wydaleniu ze stanu duchownego łącznie z udzieleniem
dyspensy od zachowania celibatu, z zagwarantowaniem oskarżonemu prawa do obrony113. Jest to upoważnienie specjalne, które stosuje
się w okolicznościach wyjątkowych, wskazanych w Liście. Stanowi
procedurę specjalną nie zmieniając zatem zwyczajnego postępowania
w takich przypadkach.
Usunięty in poenam ze stanu duchownego ma zakaz wykonywania
władzy święceń z zachowaniem kan. 976, który stanowi, że „każdy
kapłan, chociaż nie ma upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest
obecny kapłan upoważniony”. Prawodawca w trosce o dobro wiernych, zezwala rozgrzeszyć penitenta w niebezpieczeństwie śmierci
przez każdego kapłana choćby nie miał upoważnienia i choćby obecny
był kapłan upoważniony.
Skutkiem wymierzenia kary wydalenia ze stanu duchownego jest
zatem pozbawienie duchownego wszystkich urzędów, zadań (np. misji
kanonicznej do nauczania nauk kościelnych) i wszelkiej władzy zwyczajnej i delegowanej. Wydalony duchowny nie może głosić homilii,
nie może wykonywać żadnych obowiązków w seminariach duchownych lub wydziałach i instytutach kościelnych, nie może zajmować
stanowisk kierowniczych ani nauczycielskich w szkołach wyższych
zależnych w jakikolwiek sposób od władzy kościelnej, w szkołach
wyższych niezależnych od Kościoła nie może nauczać teologii oraz
dyscyplin bezpośrednio z nią związanych114. Ponadto zgodnie z kan.
1384 „kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1389, niezgodnie
z prawem sprawuje zadanie kapłańskie lub inną świętą posługę, może
być ukarany sprawiedliwą karą.” W Schemacie z 1980 r.115 uznawano, że usunięty duchowny z punktu widzenia skutków prawnych jest
(zasadniczo) zrównany ze świeckimi. Aktualny Kodeks nie precyzuje
tej kwestii116. Kara wydalenia ze stanu duchownego jest karą dożywotnią117, jest jedyną karą dożywotnią ze swojej natury, wymienioną
113
114
115
116
117

K o n g r e g a c j a ds. D u c h o w i e ń s t w a, List okólny, nr 5 i 6.
A. G. U r r u, Punire per Salvare…, s. 122.
Tamże, s. 123-124.
Tamże, s. 122.
Tamże, s. 118.
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w katalogu kar ekspiacyjnych118. Jej skutkiem nie jest pozbawienie
władzy święceń a jedynie zakaz jej wykonywania, ponieważ zgodnie z kan. 1338 § 2 nie można nikogo pozbawić władzy święceń raz
ważnie przyjętych. W kan. 1350 § 2 prawodawca określa obowiązki
przełożonego względem usuniętego duchownego. Mianowicie gdyby
wydalony duchowny właśnie z powodu usunięcia, znalazł się rzeczywiście w niedostatku, ordynariusz powinien ex caritate przyjść mu
z pomocą w możliwie najlepszy sposób119. Jak zauważa T. Pawluk,
sposób przyjścia z pomocą jest uzależniony od możliwości ordynariusza i jego roztropnego uznania oraz od rzeczywistej sytuacji usuniętego duchownego120. Duchowny ponadto zaciąga nieprawidłowość121
w przypadku popełnienia przestępstwa: apostazji, herezji lub schizmy,
jeśli były one publiczne lub usiłował zawrzeć małżeństwo, nawet tylko
cywilne, lub popełnił dobrowolnie zabójstwo. Duchowny jest nieprawidłowy co oznacza, że staje się on niezdatny do przyjęcia świeceń
oraz do wykonywania święceń już przyjętych. Nieprawidłowość ta
wynika z popełnienia przestępstwa, a zwolnić z niej może jedynie reskrypt Stolicy Apostolskiej. Wykonywanie władzy święceń mimo zaciągniętej nieprawidłowości jest ważne, ale niegodziwe122.
Zakończenie
Po przeanalizowaniu przepisów dotyczących kary wydalenia ze stanu duchownego należy stwierdzić, że kara ta nie jest automatyczną
konsekwencją popełnienia przestępstwa. Sędzia ma ją stosować jako
ostateczność po wykorzystaniu innych sankcji karnych, jeśli nie spełniły one wystarczająco swojego zadania. Również nowe upoważnienia
udzielone Kongregacji ds. Duchowieństwa mimo poszerzenia katalogu uprawnień ordynariusza co do aplikowania kary wydalenia ze stanu
duchownego nie przepisują jej w żadnym przypadku jako automatyczną konsekwencję naruszenia prawa. List wprowadza jednak istotne zmiany w kanonicznym prawie karnym, które zmieniają charakter
A. C a l a b r e s e, Diritto penale canonico, s. 125.
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II…, t. IV,
s. 107.
120
Tamże.
121
Kan. 1044.
122
M. P a s t u s z k o, Nieprawidłowości i przeszkody do święceń ( kanony 1040
-1049), Prawo Kanoniczne 50(2007) nr 3-4, s. 119.
118
119

prawokanoniczne53.indd 228

2010-06-07 10:41:17

[27]

KARA WYDALENIA ZE STANU DUCHOWNEGO

229

kary wydalenia ze stanu duchownego, która mogła być wymierzona jedynie za przestępstwa taksatywnie wyliczone w prawie powszechnym,
w postępowaniu sądowym i nie mogła być ustanowiona w miejsce
kary nieokreślonej. Decyzją Ojca Świętego nastąpiła derogacja przepisów przeciwnych tzn. kanonów: 1317, 1319, 1342 §2 oraz 1349
KPK/83. Przewidziana została również w specjalnych okolicznościach możliwość nałożenie kar dożywotnich na podstawie kan. 1399.
W przypadkach wyjątkowo ciężkiego naruszenia ustawy lub niebezpieczeństwa wielkiego zgorszenia, na mocy kan. 1399 można wymierzyć
karę wydalenia ze stanu duchownego w postępowaniu karno-administracyjnym. Sprawy takie maja być jednak zawsze przedstawione Ojcu
Świętemu do zatwierdzenia123. Jeszcze raz należy jednak podkreślić, że
są to upoważnienia specjalne, fakultatywne i nadzwyczajne w stosunku do zwykłego sposobu postępowania określonego w KPK/83 i motu
proprio sacramentorum sanctitatis tutela.
Sędzia, zgodnie z normami KPK/83, aby móc zadecydować o wymierzeniu kary wydalenia ze stanu duchownego musi stwierdzić że
przypadek jest ciężki lub że okoliczności tego wymagają, to znaczy
np., że sprawca działał w okolicznościach recydywy lub stwierdza
się u niego długotrwały upór albo, że z przestępstwa powstało wielkie zgorszenie. Kara wydalenia ze stanu duchownego jest zatem traktowana jako ostateczność. Uzasadnić można to tym, że jest to kara
najsurowsza dla duchownych, dożywotnia, wymierzana zasadniczo
na drodze postępowania sądowego za ciężkie naruszenie ustawy karnej. Jednak w przypadkach przestępstw mixti fori124, które popełniają
osoby duchowne, wydaje się, że udowodnienie popełnienia każdego
takiego przestępstwa powinno być uznawane za wymagające aplikowania kary wydalenia ze stanu duchownego tzn., że stwierdzenie popełnienia choćby jednego przestępstwa określonego w kan. 1395 § 2
powinno być traktowane jako wystarczająco poważne do wymierzenia
tej kary. Ze względu na dobra prawne, które te przestępstwa naruszają
oraz na podmiot przestępstwa, specjalne okoliczności obciążające nie
są dodatkowo potrzebne. Odnosi się to zwłaszcza do przestępstw na
123
Dla porównania art. 6 §3 Norm proceduralnych dotyczących przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary stanowi: „Sententiae huius Supremi Tribunalis, latae
intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur.”
124
Por. art. 197 oraz art. 200 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr
88, poz. 553).
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tle seksualnym popełnianych przez duchownych gdzie ofiarą są osoby
niepełnoletnie. Biorąc pod uwagę również to, że znamiona ustawowe
przestępstw określonych w kan. 1395 § 2 implikują poważne zaburzenia osobowości sprawcy lub jego chorobę psychiczną, a przestępstwa
tam określone są traktowane bardzo surowo przez ustawodawstwa karne państwowe, wydaje się zupełnie niezrozumiałe pozostawienie możliwości pełnienia dalszej posługi duchownemu, któremu udowodniono
w sądzie (państwowym czy kościelnym), popełnienie takiego przestępstwa. W tym miejscu należy podkreślić, że rozwiązania zastosowane
w tej materii przez Konferencję Biskupów Stanów Zjednoczonych125 w
2002 r. były słuszne i uzasadnione. Tamtejsza Konferencja w obliczu
przypadków przestępstw na tle seksualnym popełnianych przez duchownych na osobach niepełnoletnich przepisuje karę usunięcia na stałe z urzędu kościelnego obligatoryjnie, jeśli dowiedziono popełnienie
choćby jednego takiego przestępstwa, nie wykluczając jednocześnie
wydalenia ze stanu duchownego. Co więcej taki duchowny, jeśli nie
został wydalony ze stanu duchownego, nie będzie mógł być przeniesiony do innej diecezji w celu dalszego pełnienia posługi. Kary te mają
zatem charakter personalny. W przypadku najcięższych przestępstw
mixti fori usunięcie duchownego, czy to na stałe ze stanu duchownego,
czy choćby na stałe z urzędu i odsunięcie od pełnienia posługi gwarantuje, że więcej nie będzie mógł popełniać przestępstw, naruszając
jednocześnie autorytet Kościoła. Spełnia to zadanie kary, która ma
zapewnić ochronę porządku społecznego. Wydaje się, że przekazane
przez Ojca Świętego uprawnienia dla Kongregacji ds. Duchowieństwa
mają być w takich wyjątkowych sytuacjach niejako wyjściem naprzeciw potrzebom przełożonych kościelnych instrumentem służącym do
zwalczania zachowań sprzecznych z prawem126.
125
Katolicka Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Zbiór norm dla
wszystkich diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego i Katolickich Kościołów Wschodnich,
dotyczących postępowania w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży i diakonów. Zob. W. W o e s t a m a n, Ecclesiastical Sanctions and
the Penal Process, s. 349-354.
126
A. S o s n o w s k i, Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem Listu okólnego
Kongregacji ds. Duchowieństwa z 18 kwietnia 2009 roku, w: Lex tua veritas, Księga
Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi
Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, red.: P. Majer, A. Wójcik, Kraków 2010,
s. 590-591.
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La dimissione dallo stato clericale
La pena della dimissione dallo stato clericale è la pena espiatoria, massima per
i chierici ai quali soltanto può essere applicata. E la pena perpetua per la sua natura.
Può essere irrogata mediante processo giudiziario o per mezzo di procedimento
amministrativo salvo sempre il diritto di difesa. Può essere comminata nei casi previsti
dalla legge universale, cioè: 1) l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata o grave
scandalo; 2) la profanazione delle specie consacrate; 3) la consacrazione a scopo
sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe
fuori della celebrazione eucaristica; 4) la violenza fisica contro il Sommo Pontefice;
5) la sollecitazione; 6) il matrimonio anche solo civile con contumacia; 7) il concubinato
con contumacia; 8) gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza,
o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei diciotto anni. E prevista alla
Congregazione per il Clero come facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399
CIC. In tutti i casi la pena è facoltativa. Tale pena comporta la perdita dei diritti propri
dello stato clericale, degli onori e degli uffici ecclesiastici.
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KS. TOMASZ BIAŁOBRZESKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

USTANOWIENIE TRYBUNAŁÓW
ADMINISTRACYJNYCH WEDŁUG SCHEMATU
KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1982 R.
Treść: Wstęp. – 1. Konstytucja lokalnych trybunałów administracyjnych przez
Konferencje Episkopatu. – 2. Kompetencja trybunałów administracyjnych. – 3. Naj
wyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej – 4. Niektóre urzędy trybunału administracyjnego – 5. Dyskusja na Kongregacji Plenarnej komisji rewizyjnej w sprawie
ustanowienia trybunałów administracyjnych. – 6. Papieska decyzja w sprawie ustanowienia trybunałów administracyjnych. – 7. Trybunały administracyjne ad modum
experimenti. – Zakończenie.

Wstęp
Papież Jan XXIII zwołując Sobór Watykański II ogłosił również potrzebę reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Celem przeprowadzenia
reformy kodeksowej została powołana Papieska Komisja do Rewizji
KPK (Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo)1.
Wysiłek konsultorów pracujących w komisji rewizyjnej zaowocował
w 1983 roku promulgacją Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II2.
Dla usprawnienia pracy kodyfikacyjnej konsultorzy zdecydowali powołać mniejsze zespoły robocze (Papieskie Komisje Specjalne)
i powierzyć im opracowanie poszczególnych ksiąg nowego Kodeksu.
Przygotowano ponadto dziewięć zasad generalnych, które „określały
drogę, po której należy iść w reformie całego Kodeksu”3.
Papieska Komisja do Rewizji KPK została utworzona 28 marca 1963 r.
Historię prac Papieskiej Komisji do Rewizji KPK przedstawiają: J. H e r r a n z,
Génesis del nuevo cuerpo legislativo de la Iglesia (Del Código de 1917 al Código
de 1983), Ius Canonicum 23 (1983), s. 491-526; R. B i d a g o r, La Commission
Pontificale pour la révision du Code de Droit Canonique, L’année canonique 15
(1971), s. 97-107.
3
KPK, Wstęp, s. 25.
1
2
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W tym co odnosi się do trybunałów administracyjnych szczególne
znaczenia ma szósta i siódma zasada reformy kodeksowej. Szósta zasada bazując na fundamentalnej równości wszystkich wiernych wskazywała na konieczność określenia i zabezpieczenia praw osobowych.
Siódma zasada postulowała uporządkowanie procedury ochrony praw
osobowych wiernych. Mechanizmy ochrony tych praw miały bazować
na rekursach administracyjnych i administracji sprawiedliwości4.
Bazując na tych zasadach Papieska Komisja Specjalna „De Proce
dura adminsitrativa” postulowała m.in. utworzenie przez poszczególne Konferencje Episkopatu lokalnych trybunałów administracyjnych,
które miałyby rozpatrywać rekursy przeciwko aktom administracyjnym. Kanony dotyczące trybunałów administracyjnych znajdują się
we wszystkich sześciu schematach „De Procedura administrativa”5,
jak również w schematach przyszłego Kodeksu z 19806 i 19827 r.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie kwestii ustanawiania lokalnych trybunałów administracyjnych w Schema CIC 1982.
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej nie jest przedmiotem
omawianego zagadnienia, z tej racji, że nie wchodził on w zakres prac
Papieskiej Komisji Specjalnej „De Procedura administrativa” i odniePor. tamże, s. 25-26.
Wszystkie Schemata „De Procedura administrativa” znajdują się w aneksie
książki T. B i a ł o b r z e s k i, Las normas de procedimiento administrativo en los
proyectos de la “Lex De Procedura administrativa”, Pamplona 2007. Ustanowieniu
trybunałów administracyjnych poświęcone są odpowiednio kanony: I Schema, kan. 1112; II Schema, kan. 13-14; III Schema, kan. 13-14; IV Schema, kan. 14-17; V Schema,
kan. 19-22; VI Schema, kan. 9-13.
6
Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema
Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum
Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recogniunt, Libreria
Editrice Vaticana 1980, kan. 1689-1692. W tekście oznaczony skrótem „Schema CIC
1980”.
7
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Codex Iuris
Canonici schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum
Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta
placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, E Civitate Vaticana, 25 martii 1982, kan. 1737-1740. W tekście oznaczony skrótem „Schema CIC 1982”.
4
5
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siono się do niego tylko przy omawianiu kompetencji trybunałów administracyjnych na poszczególnych stopniach.
Na wstępie należy również zaznaczyć, że kanony, które są przedmiotem niniejszej publikacji nie zostały ostatecznie promulgowane
w KPK. Ostatni etap historii pracy kodyfikacyjnej nad omawianymi
kanonami został przedstawiony w niniejszej publikacji.
1. Konstytucja lokalnych trybunałów administracyjnych przez
Konferencje Episkopatu
Zgodnie z kan. 1737 § 1 każda Konferencja Episkopatu może
ustanowić na swoim terytorium na stałe trybunał administracyjny
pierwszego stopnia. W sytuacji, kiedy przemawiają za tym względy
praktyczne, możliwe jest ustanowienie kilku trybunałów administracyjnych pierwszego stopnia, rozmieszczonych na terenie podległym
danej Konferencji Episkopatu8. Na mocy kan. 1738 § 1 Konferencja
Episkopatu ma również możliwość ukonstytuowania jednego trybunału administracyjnego drugiego stopnia9.
Zgodnie z brzmieniem kan. 1737 § 1 i kan. 1738 § 1 Konferencja
Episkopatu ma możliwość ustanowienia lokalnych trybunałów administracyjnych, ale nie jest to jej obowiązkiem. Temat obowiązkowego
lub fakultatywnego ustanowienia lokalnych trybunałów administracyjnych został podjęty podczas prac Papieskiej Komisji do Rewizji KPK
i jest przedstawiony w niniejszej publikacji.
2. Kompetencja trybunałów administracyjnych
Lokalny trybunał administracyjny ustanowiony przez Konferencję
Episkopatu jest kompetentny, aby w I stopniu rozpatrywać rekursy
przeciwko dekretom pozasądowym biskupa10. Ponadto, jeśli tak postanowi sama Konferencja Episkopatu, trybunał administracyjny może
rozpatrywać rekursy przeciwko dekretom wydanym przez wszyst8
Schema CIC 1982, kan. 1737 § 1. „Unaquaeque Episcoporum conferentia tribunal administrativum stabiliter constituere potest, vel, si opus sit, plura per territorium
distributa, quae videant in primo gradu de recursibus adversus decreta ab Episcopis
extra iudicium lata”.
9
Tamże, kan. 1738 § 1. „Conferentia Episcoporum potest etiam unum tribunal administrativum secundi gradus constituere appellationibus recipiendis adversus sententias in primo gradu latas a tribunalibus, de quibus in can. 1737”.
10
Tamże, kan. 1737 § 1.
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kie lub niektóre jej organizmy. Jeśli na terenie danej Konferencji
Episkopatu powstało kilka trybunałów administracyjnych, taką kompetencję można przyznać jednemu lub kilku trybunałom11. Trybunał
o którym mowa nie ma kompetencji, aby rozpatrywać rekurs przeciwko dekretom wydanym przez Konferencję Episkopatu jako taką.
Trybunał administracyjny II stopnia jest kompetentny do rozpatrywania apelacji od wyroków trybunału administracyjnego I stopnia12.
Kanon przyznaje prawo apelacji od wyroku I instancji do trybunału II instancji lub do Sygnatury Apostolskiej. Jeśli różne osoby złożyły równocześnie apelację do trybunału II instancji i do Sygnatury
Apostolskiej, kompetentna jest Sygnatura Apostolska, chyba, że ona
sama postanowi inaczej13.
Do rozpatrywania apelacji od wyroku trybunału administracyjnego
II stopnia wyłączną kompetencję posiada Sygnatura Apostolska14.
W odniesieniu do dokumentów, które mogą być przedmiotem rekursu w trybunałach administracyjnych kanony 1737-1740 Schema CIC
1982 wskazują na dekrety pozasądowe. Należy zwrócić jednak uwagę
na kan. 1736, który decyduje, że to co w kanonach niniejszych sekcji
postanawia się dla dekretów, ma być również zastosowane do wszystkich poszczególnych aktów administracyjnych wydanych w zakresie
zewnętrznym pozasądowym, z wyjątkiem tych, które wydane zostały
przez samego Biskupa Rzymskiego lub przez sam sobór powszechny15. W ten sposób kompetencja omawianych trybunałów, w tym co
11
Tamże, kan. 1737 § 2. „Episcoporum conferentia potest statuere ut hoc tribunal
competens sit ad videndum etiam de recursibus adversus decreta lata ab omnibus vel
a nonnullis ipsius conferentiae organis, non autem ab ipsa conferentia; quod si ea tribunalia plura sint, potest huiusmodi competentia vel uni vel pluribus tribui.”
12
Tamże, kan. 1738 § 1.
13
Tamże, kan. 1738 § 2. „Quod si contigerit:
1º adversus sententiam primi gradus appellari potest vel ad hoc tribunal secundi gradus vel ad Signaturam Apostolicam; si tamen alius ad aliud tribunal appellet, competentia in secondo gradu est penes Signaturam Apostolicam, nisi haec aliter decernat;
2º adversus sententiam latam a tribunali de quo in § 1 datur appellatio ad Signaturam
Apostolicam”.
14
Tamże, kan. 1738 § 2, 2º.
15
 ��������������������������������������������������������������������������������
Tamże, kan. 1736. „Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo
extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio
Oecumenico ferantur”.
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odnosi się do dokumentów przeciwko którym można składać rekursy,
jest znacznie szersza.
3. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
Jak zostało już wspomniane, nie były przedmiotem prac konsultorów Papieskiej Komisji Specjalnej „De Procedura administrativa”
normy dotyczące Sygnatury Apostolskiej. Temat ten został podjęty tylko i wyłącznie dlatego, aby jasno uregulować kompetencję lokalnych
trybunałów administracyjnych I i II stopnia.
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w I stopniu jest kompetentny do rozpatrywania rekursów przeciwko dekretom wydanym
lub zaaprobowanym przez Konferencję Episkopatu, synody partykularne lub dykasterie Stolicy Apostolskiej16.
W II lub III stopniu omawiany trybunał jest kompetentny do rozpatrywania apelacji przeciwko trybunałom administracyjnym I lub II
stopnia17.
4. Niektóre urzędy trybunału administracyjnego
Poniżej przedstawiamy urzędy trybunału administracyjnego, które
wymienia bezpośrednio Schema CIC 1982 w części poświęconej ustanawianiu tych trybunałów. Kanon 1740 odnosi się do urzędu sędziego
i promotora sprawiedliwości. Te urzędy mogą wykonywać kapłani,
których określono łacińskim słowem „idonei”. Prawo wyklucza natomiast udziału w rozstrzyganiu rekursu tych kapłanów, którzy uczestniczyli w procesie stanowienia dekretu, w procesie rekursu przeciwko
dekretowi lub w rozstrzyganiu rekursu przeciwko dekretowi. Ponadto
nie mogą oni pochodzić z diecezji w której został wydany dekret przeciwko któremu rozpatrywany jest rekurs18.
Tamże, kan. 1739 . „Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae videt:
1º in primo gradu de recursibus adversus decreta lata vel approbata a Conferentiis
Episcoporum, a conciliis particularibus et a Sanctae Sedis dicasteriis;
2º in secundo vel tertio gradu de appellationibus adversus sententias latas a tribunalibus administrativis primi vel secundi gradus, servatis tamen praescriptis can. 1738 § 2”.
17
Tamże.
18
Tamże, kan. 1740. „Iudices et promotor iustitiae in tribunalibus administrativis
sint idonei sacerdotes, qui in decreto ferendo vel in recursibus adversus illud proponendis vel iudicandis nullam partem habuerint; ii autem, qui ad eam dioecesim pertineant, in qua decretum latum est, non possunt iudices esse”.
16
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5. Dyskusja na Kongregacji Plenarnej komisji rewizyjnej
w sprawie ustanowienia trybunałów administracyjnych
Podczas prac Papieskiej Komisji do Rewizji KPK powstała kwestia, czy utworzenie trybunałów administracyjnych ma być obowiązkowe czy fakultatywne. Ostatnie trzy schematy wypracowane przez
Papieską Komisję Specjalną „De Procedura administrativa” proponowały obowiązkowe ustanowienie trybunałów administracyjnych przez
Konferencje Episkopatu („… tribunal administrativum… stabiliter
constituat, ...”)19. Schema CIC 1980 zmienia brzmienie kanonu i czyni
fakultatywną konstytucję omawianych trybunałów („… tribunal administrativum stabiliter constituere potest, …”)20. Podczas konsultacji
Schema CIC 1980 trzech członków komisji rewizyjnej (König, Marty,
Bernardin) zaproponowało, aby wrócić do obowiązkowego ich ustanowienia przez poszczególne Konferencje Episkopatu. Ponieważ ten
temat wywołał ożywioną dyskusję i sam sekretariat komisji rewizyjnej
opowiadał się za fakultatywnym ustanowieniem trybunałów administracyjnych postanowiono, aby tę kwestię rozstrzygnąć podczas obrad
Kongregacji Plenarnej21.
Dyskusja na Kongregacji Plenarnej na temat obowiązkowej lub fakultatywnej konstytucji trybunałów administracyjnych miała miejsce
podczas III Sesji w dniu 22 października 1981 r. W tej sesji uczestniczyło pięćdziesięciu dziewięciu konsultorów, z czego czternastu zabrało głos w dyskusji (kard. S. Baggio, kard. I. Siri, kard. I. Höffner, kard.
L. Rugambwa, kard. L.S. Duval, kard. F. Marty, kard. Palazzini, kard.
I. Rosales, kard. A. Casaroli, kard. C. Bafile, R. Arrieta Villalobos,
I. Bank, I. O’Connell, A.E. Henríquez Jiménez). Z racji nieobecności swoje głosy na piśmie przekazało trzech konsultorów (kard.
19
Por. T. B i a ł o b r z e s k i, Las normas de procedimiento administrativo…,
Apéndice, dz. cyt., IV Schema, kan. 14, s. 51’; V Schema, kan. 19, s. 87’; VI Schema,
kan. 10 § 1, s. 136’.
20
Schema CIC 1980, kan. 1689.
21
Por. Pontificum Consilium De Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio
Plenaria, Diebus 20-29 octobris 1981 habita, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, s. 171;
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis patribus commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et
consultoribus datis, Communicationes 16 (1984), s. 85-86.
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I. Schröffer, kard. G.M. Garrone, kard. A. Rossi). Ponadto konsultorzy: König, Marty, Bernardin, Ranaudo złożyli wcześniej do sekretariatu komisji rewizyjnej swoje opinie na piśmie, które również należy
uwzględnić w omawianym zagadnieniu.
Argumenty, które podawano za obowiązkowym lub fakultatywnym
ustanowieniem lokalnych trybunałów administracyjnych, w sposób
syntetyczny, przedstawiają się następująco.
W tym co odnosi się do obowiązkowego ustanowienia omawianych
trybunałów odwoływano się do zasady równości, sprawiedliwości, salus animarum; wskazywano na potrzebę ujednolicenia systemu prawnego, zagwarantowania poszanowania praw osobowych, stworzenia
możliwości obrony swoich praw na drodze rekursu do trybunałów administracyjnych. Kilku konsultorów podkreślało, że rezygnacja z utworzenia trybunałów administracyjnych przez poszczególne Konferencje
Episkopatu będzie cofnięciem się do sytuacji przedsoborowej w tym,
co odnosi się do sprawiedliwości administracyjnej.
Zwolennicy fakultatywnego ustanowienia trybunałów administracyjnych na poparcie swojej tezy odwoływali się do braku odpowiedniej
liczby kanonistów i kłopotach, jakie mają już diecezje z utworzeniem
sądów biskupich i metropolitalnych; podkreślano, że prawa wiernych
są odpowiednio zabezpieczone, a istniejące rekursy dają wystarczającą gwarancję zachowania sprawiedliwości administracyjnej. Ponieważ
trybunały administracyjne powoływane przez Konferencję Episkopatu
są absolutną nowością w prawie kanonicznym sugerowano, aby rozpocząć od stopniowego ich wprowadzania22.
Głosowanie, które nastąpiło po dyskusji ostatecznie rozstrzygnęło
kwestię obowiązkowego czy fakultatywnego ustanowienia trybunałów
administracyjnych. Z pięćdziesięciu dziewięciu głosujących konsultorów, pięćdziesięciu trzech opowiedziało się za fakultatywnością tych
trybunałów23. Redakcja kanonu w Schemata CIC 1980 i 1982 r. jest
22
Por. Pontificum Consilium De Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta
Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, dz. cyt., s. 170-175,
335-346. Szczegółową relację z Kongregacji Plenarnej w kwestii obowiązkowego lub
fakultatywnego tworzenia trybunałów administracyjnych por. T. B i a ł o b r z e s k i,
Las normas de procedimiento administrativo…, dz. cyt., s. 277-294.
23
Por. Pontificum Consilium De Legum Textibus Interpretandis, Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, dz. cyt., s. 344.
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identyczna i w odniesieniu do omawianej kwestii stanowi: „… tribunal
administrativum stabiliter constituere potest, …”24.
6. Papieska decyzja w sprawie ustanowienia trybunałów
administracyjnych
Jan Paweł II, z pomocą dwóch powołanych przez siebie komisji, osobiście przeanalizował Schema CIC 1982. Papieska analiza przyszłego
Kodeksu trwała od maja do grudnia 1982 r. Pierwszą komisję, zwaną
„komisją ekspertów”, tworzyli: E. Egan, S. Mester, Z. Grocholewski,
P.H. Betti OFM, P.J. Ochoa CMF, E. Corecco, P.L. Díaz García CMF,
C. Lara. Konsultorzy tej komisji spotkali się pod przewodnictwem papieża jedenaście razy, od czerwca do września 1982 r. Druga komisja,
określana mianem „komisji biskupów” (tworzyli ją: kard. A. Casaroli,
kard. J. Ratzinger, kard. N. Jubany Arnau, V. Fagiolo, C. Lara) spotkała
się z papieżem w dniach: 1, 7, 9, 14, 21, 22 grudnia 1982 r. Jedną z 39
kwestii, którą rozważała ta komisja, był temat rekursów przeciwko dekretom administracyjnym (Schema CIC 1982, kan. 1736-1763) 25.
Podczas obrad wymienionych wyżej komisji nie sporządzano protokołów z ich posiedzeń. Nie jest więc możliwe poznanie przebiegu
jej pracy oraz tego, jakie kwestie były podejmowane i jakie padały
argumenty za konkretnymi decyzjami. Porównując Schemat CIC 1982
z Kodeksem Prawa Kanonicznego można zauważyć – w tym co odnosi się do ustanowienia trybunałów administracyjnych –, że kanony
1737-1740 (Schema CIC 1982) nie zostały ostatecznie promulgowane.
Wynika z tego wniosek, iż członkowie „komisji biskupów” wspólnie
z papieżem podjęli decyzję, że Konferencje Episkopatu nie będą miały
prawa ustanawiania trybunałów administracyjnych, które rozpatrywałyby rekursy przeciwko dekretom pozasądowym.
7. Trybunały administracyjne ad modum experimenti
Podejmując temat trybunałów administracyjnych w okresie reformy kodeksowej należy odwołać się również do inicjatyw, jakie zoSchema CIC 1980, kan. 1689; Schema CIC 1982, kan. 1737.
J. H e r r a n z, Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho
Canónico, w: Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. I, Pamplona 2002, ed. 3ª, s. 198-200. Por. także
J. M a n z a n a r e s, El largo camino de la nueva codificación canónica. Su elaboración y claves para su lectura, Salmanticensis 29 (1982), s. 203.
24
25
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stały podjęte w niektórych Kościołach partykularnych w tej kwestii.
Powstały one nie z inicjatywy Papieskiej Komisji do Rewizji KPK,
ale jako odpowiedź na poszukiwanie lepszego zagwarantowania praw
wiernych w szerokim temacie sprawiedliwości administracyjnej.
W sumie można wymienić dziewięć takich inicjatyw lokalnych: 1) Na
wniosek Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych przygotowano normy określone jako „On Due Process”26. Zostały one zaakceptowane przez Stolicę Apostolską „ad modum experimenti” w 1971 r.
2) W 1973 r. Konferencja Episkopatu Anglii i Irlandii zleciła przygotowanie norm znanych później jako „Conciliation Procedure”27. 3) Na
wniosek biskupów Nowej Zelandii utworzono urząd określony mianem „Ombudsman”28. 4) W Archidiecezji Milan powstało „Consiglio
diocesano di giustizia”29. 5) Podczas Synodu Archidiecezji Wiedeń zo26
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años de justicia administrativa canónica. Balance y perspectivas, Fidelium Iura 8 (1998), s. 278; Tenże, I tribunali regionali
amministrativi della Chiesa, w: AA.VV., De Iustitia amministrativa in Ecclesia, Roma
1984, s. 137-139; AA.VV., The Final Report on the Committee on the Experiment
in Due Process in the Church, w: AA.VV., Proceedings of the sixty-first Annual
Convention: Minneapolis, Minnesota, october 4-7, 1999, Canon Law Society of
America, Washington 61 (1999), s. 137-159; E.M. E g a n, De consiliis administrativis ecclesiasticis in Civ. Foed. Amer. Sept. constitutis, Periodica 67 (1978), s. 593606; T.E. M o l l o y, Acta Congressus commemorativi primi Centenarii Facultatis
I.C., Dialogus, Periodica 67 (1978), s. 629-630; Tenże, The document of the National
Conference of catholic bishops of the United States on due process in the light of
American and Canon Law, Roma 1980; M.J. R e i n h a r d t, Acta Congressus commemorativi primi Centenarii Facultatis I.C., Dialogus, Periodica 67 (1978), s. 628;
L. O r s y, The meaning of Due Process, w: AA.VV., Investigationes theologico-canonicae, Roma 1978, s. 347-356; V. V o n d e n b e r g e r, Effective Due Process is
Posibble in the Church, Studia Canonica 30 (1996), s. 163-176.
27
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 140-142; M.R. Q u i n l a n, De schemate commissionum administrativarum in Britannia et de sic dicto «ombudsman» a Nova Zelanda proposito,
Periodica 67 (1978), s. 607-625.
28
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 142-143; K.D. M c K o n e, Ecclesiasticus «ombudsman» tanquam conciliator, Periodica 67 (1978), s. 737-739; M.R. Q u i n l a n, De schemate
commissionum..., dz. cyt., s. 607-625.
29
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt, s. 278; Tenże, I tribunali
regional..., dz. cyt., s. 143-145; I. G o r d o n, De tribunalibus administrativis, Periodica
57 (1968), s. 647-649; F. R o m i t a, Relazioni del V Congresso Canonistico-Pastorale
(Sorrento 24-28 settembre 1973), Osservazioni, Monitor Ecclesiasticus 98 (1973),
s. 571-572; V. R o v e r a, Episcopi «sacrum ius et coram domino officium iudicium
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stały przygotowane wskazówki do opracowania dokumentu „Ordnung
für die Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien”30 promulgowanego 1 sierpnia 1974 r. 6) Biskup diecezji Graz-Seckau (Austria)
dekretem z dnia 10 lipca 1974 r. ustanowił „Die Diözesane Schlichtungs
– und Schiedsstelle”31. 7) Dekretem biskupa Linz (Austria) z dnia
15 października 1974 r. wszedł w życie „Statut für die Schlichtungs-und
Schiedsstelle der Diözese Linz”32. 8) Na wniosek biskupów Bawarii
(Niemcy) opracowano normy postępowania sporno-administracyjnego „Kirchliche Verwaltungsprozessordnung der Kirchenprovinzen in
Bayern”33. 9) Synod Republiki Federalnej Niemiec, 19 listopada 1975 r.,
przyjął normy „Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte

faciendi»: de opportunitate instituendi consilium dioecesanum iustitiae, Periodica 60
(1971), s. 573-590; O. de S i m o n e, Il Consiglio Diocesano di Giustizia e il Capitolo
Cattedrale: funzioni rispettive nell’Amministrazione della Giustizia Ecclesiastica,
Monitor Ecclesiasticus 98 (1973), s. 569-571.
30
Por. F. K ö n i g, Erlaß des Erzbischofs von Wien vom 1. August 1972: Ordnung
für die Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien, Archiv für katholisches
Kirchenrecht 142 (1973), s. 499-508; Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz.
cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 145-147; K.T. G e r i n g e r,
Die sogenannten Schiedsgerichte in der Erdiözese Wien, Archiv für katholischen
Kirchenrecht 142 (1973), s. 436-454; H. K r ä t z l, Pastorale Gremien in der
Erzdiözese Wien, w: AA.VV., Investigationes theologico-canonicae, Roma 1978,
s. 233-252; Tenże, Pastorale Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien, w: TheologischPraktische Quartalschrift 122 (1974), s. 244-255.
31
Por. J. W e b e r, Dekret des Bischofs von Graz-Seckau vom 1. Juli 1974 zur
Errichtung einer diözesanen Schlichtungs- und Schiedsstelle, Archiv für katholisches
Kirchenrecht 143 (1974), s. 490-494; Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz.
cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 147-148; K. L ü d i c k e, Auf
dem Wege zu einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit, Theologisch-Praktische
Quartalschrift 126 (1978), s. 352.
32
Por. F. Z a u n e r, Dekret des Bischofs von Linz vom 1. November 1974 zur
Errichtung der Schlichtungsstelle für das Bistum Linz, Archiv für katholisches
Kirchenrecht 143 (1974), s. 494-498; H. S t r a u b, De quodam tribunali administrativo in Germania erigendo, Periodica 60 (1971), s. 591-641; Z. G r o c h o l e w s k i,
Treinta años…, dz. cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 148-149.
33
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 149-151; H. S t r a u b, De quodam tribunali..., dz. cyt.,
s. 591-597; H. K r ä t z l, Pastorale Schiedsgerichte…, dz. cyt., s. 245-246; P. W i r t h,
Gerichtlicher Schutz gegenüber der Kirchlichen Verwaltung, Archiv für katholisches
Kirchenrecht 140 (1971), s. 29-73.
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der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: Kirchliche Ver
waltungsge-rchtsordnung”34.
Według opinii kard. Grocholewskiego wymienione wyżej inicjatywy po wejściu w życie, z racji na sporadyczne rekursy, miały małe
zastosowanie35. Praktyka pokazała, że w temacie sprawiedliwości
administracyjnej prawa wiernych są właściwie respektowane i nie
ma rażących nadużyć ze strony przełożonych posiadających władzę
administracyjną.
Zakończenie
Ostateczne motywy jakimi kierował się Jan Paweł II wyłączając
kan. 1737-1740 Schema CIC 1982 z promulgowanego KPK nie są znane. Podjęty temat lokalnych trybunałów administracyjnych, praca zrealizowana przez komisję rewizyjną, inicjatywy niektórych Kościołów
partykularnych, pozwalają lepiej poznać i ocenić kwestię trybunałów
administracyjnych oraz mogą służyć w pracach nad przyszłą legislacją
kanoniczną.
Konieczna jest również odpowiedź na pytanie czy promulgowany KPK zawiera mechanizmy, które we właściwy sposób gwarantują
obronę praw osobowych, a w przypadku ich naruszenia czy są wystarczające instrumenty pozwalające ich odzyskanie? Analizując normy
Kodeksowe odpowiedź jest pozytywna. Prawa wiernych są dostatecznie zagwarantowane, a w wypadku ich naruszenia, ten kto uznaje się
za pokrzywdzonego, może szukać rozwiązania na drodze polubownej, składać rekurs sądowo-administracyjny lub hierarchiczny. W ten
sposób zostaje zachowana zasada unikania sporów pomiędzy wiernymi, równocześnie zostaje zagwarantowana sprawiedliwość w wykonywaniu władzy administracyjnej i pozostają zabezpieczone prawa
wiernych.
34
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt., s. 278; Tenże, I tribunali regional..., dz. cyt., s. 151-154; F. R o m i t a, Relazioni del V Congresso…, dz.
cyt., s. 568-569; K. L ü d i c k e, Von Nutzen für die Kirche? Chancen einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit, en Herder-Korrespondenz 28 (1974), s. 304-309;
P. W e s e m a n n, De iure processuali administrativo et iudiciario in reconciliatione fovenda, Monitor Ecclesiasticus 100 (1975), s. 333-367; K. L ü d i c k e,
P. W e s e m a n n, De organis iustitiae administrativae in dioecesibus Reipublicae
Foederalis Germaniae statutis, Periodica 67 (1978), s. 731-736.
35
Por. Z. G r o c h o l e w s k i, Treinta años…, dz. cyt., s. 278.
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La constitución de los tribunales administrativos en el Schema del Código
de Derecho Canónico del año 1982
Una de las ideas que surgió durante la reforma del Código de Derecho Canónico fue
la de crear los tribunales administrativos locales por las Conferencias Episcopales. La
idea fue presente a lo largo de la labor de la codificación. Finalmente, por la decisión del
Romano Pontífice, las normas referentes a dichos tribunales no han sido promulgadas.
El objeto de ésta publicación es presentar las normas que regulaban la constitución de
los tribunales administrativos locales y su historia en el último etapa de la reforma del
Código. También se ha presentado los proyectos en diversas Iglesias locales en el tema
de la recta administración de la justicia que acompañaban a la codificación de CIC.
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W PROCEDURZE CYWILNEJ
Treść: Wstęp. – 1. Dokumenty urzędowe, prywatne, publiczne w Kodeksie postępowania cywilnego. – 1.1. Dokumenty urzędowe. – 1.2. Dokumenty prywatne. –
2. Charakter prawny dokumentów kościelnych. – 2.1. Dokumenty kościelne jako dokumenty urzędowe. – 2.1.1. Kościół jako „inna organizacja społeczna”. – 2.1.2. Kościół
a sprawy z dziedziny administracji publicznej. – 2.2. Urzędowe dokumenty kościelne
dotyczące „stanu osób”. – Podsumowanie.

Wstęp
Wyrażona w art. 1 Konkordatu1 zasada niezależności i autonomii
Kościoła i państwa, na płaszczyźnie prawa oznacza uznanie przez
każdą z tych dwóch społeczności własnego systemu prawa oraz możliwości rządzenia się nim w swoim porządku, co nie powoduje jednakże całkowitej izolacji obu tych struktur prawnych. Podkreślając
wagę i znaczenie zasadniczych różnic istniejących w obszarach prawa
kościelnego i świeckiego nie sposób nie dostrzec, iż oba te porządki
w pewnych wymiarach przenikają się a sprawy z pogranicza prawa polskiego i prawa kanonicznego – coraz śmielej pojawiające się
w praktyce sądowniczej – ujawniają poważne wątpliwości z dziedziny interpretacji i stosowania prawa. Materia styku prawa kanonicznego i prawa świeckiego w sądownictwie powszechnym nie była
jak dotychczas przedmiotem częstych rozważań judykatury2 i doktry-

1
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP podpisany w Warszawie 28 VII 1993
(Dz.U. nr 51/1998, poz. 318), ratyfikowany ustawą z 8 I 1998 (Dz.U. nr 12/1998, poz. 42).
2
W orzecznictwie SN zagadnienie to pojawiło się w wyrokach: z 27 VII 2000, IV
CKN 88/00 (OSP z. 9/2003, poz. 115), z 24 III 2004, IV CK 108/03 (OSNC nr 4/2004,
poz. 65), z 17 II 2005, IV CK 582/04 (LEX nr 176007).
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ny3, zaś analizy podjęte w tej mierze ujawniły szereg praktycznych
i teoretycznych trudności. Na jedno z takich zagadnień, pozostających jak dotychczas bez jednoznacznego rozstrzygnięcia, zwrócił
uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 XI 2000 w sprawie VCKN 1364/004, w którym wyrażając trafną tezę o braku prejudycjalnego wpływu orzeczeń sądu kościelnego na orzeczenia sądu
państwowego jednocześnie zaznaczył, iż w doktrynie istnieje rozbieżność w ocenie charakteru prawnego dokumentów kościelnych.
Artykuł niniejszy stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie
o moc dowodową dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej,
uznając, iż zagadnienie to ma istotny wymiar w praktyce orzecz
niczej.
1. Dokumenty urzędowe, prywatne, publiczne w Kodeksie
postępowania cywilnego
Pojęcie „dokument” występuje w licznych przepisach kodeksowego
i pozakodeksowego prawa cywilnego, jednakże w postępowaniu cywilnym, podobnie jak i w prawie cywilnym materialnym, termin ten
nie został ustawowo zdefiniowany. W nauce i praktyce przyjmuje się,
że dokumentem sensu stricte w rozumieniu przepisów procedury cywilnej jest utrwalone wyłącznie w formie pisemnej uzewnętrznienie
wszelkiego rodzaju spostrzeżeń, myśli, oświadczeń ludzkich, nadające
się do wielokrotnego wykorzystania5. Ustawodawca dokonał zasadniczego podziału dokumentów na dokumenty urzędowe (art. 244 § 1
i 2 k.p.c.) i prywatne (art. 245 k.p.c.), aczkolwiek w przepisach tych –
do nowelizacji z 5 II 2005 – spotkać można było również termin „dokumenty publiczne”. To ostatnie z wymienionych pojęć występowało
jednakże tylko w treści jednego przepisu, tj. art. 1030 k.p.c., co zdawało się wskazywać, iż intencją ustawodawcy nie było wyszczególnienie
3
Zob. glosa G. Radeckiego do wyroku SN z 27 VII 2000, OSP z. 5/2004, poz. 58;
glosa M. Jasiakiewicza do wyroku SN z 27 VII 2000, „Rejent” nr 1/2005, s. 122; glosa B. Rakoczego do wyroku SN z 27 VII 2000, OSP z. 3/2003, poz. 115; glosa tegoż
do wyroku SN z 24 III 2004, „Rejent” nr 11/2005, s.131; glosa M. Krzemińskiego do
wyroku SN z 27 VII 2000, „Prawo Bankowe” nr 10/2005, s. 20; glosa G. Radeckiego
do wyroku SN z 24 III 2004, PS nr 1/2006, s. 134; W. C h m i e l, Obrót nieruchomościami przez parafię rzymskokatolicką, „Rejent” nr 6/2000, s. 13-25.
4
OSNC nr 9/2001, poz. 126.
5
Zob. J. B o d i o, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna 2008;
W. S i e d l e c k i, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977, s. 267.
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na kanwie obowiązujących regulacji prawnych dodatkowej kategorii
dokumentów, różnej od tych określonych w art. 244 i 245 k.p.c., lecz
termin ten pozostał w wymienionym kodeksie zapewne na zasadzie
prawniczego anachronizmu, przeoczonego na etapie prac legislacyjnych. „Dokumenty publiczne” występowały bowiem w kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz w noweli tego kodeksu z 1950 r.
i termin ten odnosił się do dokumentów sporządzonych przez „władze,
urzędy i osoby zaufania publicznego w zakresie ich działania” (art. 262
d.k.p.c.)6. Dokumenty urzędowe określone w art. 244 § 1 i 2 obecnie
obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. „wyparły” dokumenty publiczne, przy czym zmiana ta odbyła się nie tylko na
płaszczyźnie terminologii ale również w sferze znaczeniowej. Różnica
między dawnymi dokumentami publicznymi a obecnymi dokumentami urzędowymi polega – zasadniczo rzecz ujmując – na poszerzeniu
kręgu wystawców uprawnionych do sporządzania dokumentów urzędowych oraz na zawarciu wymogu sporządzania dokumentów urzędowych „w przepisanej formie”. Pomimo jednakże zaistnienia owej
istotnej zmiany nie sposób nie dostrzec, że pewne elementy pojęciowe
z zakresu atrybutów dokumentów publicznych zostały niejako inkorporowane do dokumentów urzędowych. Znamiennym dowodem tego
jest fakt, iż zarówno judykatura jak i doktryna, określając cechy, które powinien posiadać dokument urzędowy, nieodmiennie wskazują na
„cechę zaufania publicznego”7.
Przechodząc do zasygnalizowanego wyżej zasadniczego podziału
dokumentów na dokumenty urzędowe i prywatne stwierdzić należy,
iż obie te kategorie, pomimo istotnych różnic (o czym będzie niżej),
posiadają tę wspólną cechę, iż w postępowaniu cywilnym należą do
dowodów podważalnych. Oznacza to, że każde z domniemań z jakich
korzystają dokumenty urzędowe i prywatne może zostać wzruszone za
pomocą wszelkich środków dowodowych. Kwestia ta – do niedawna
6
Zob. K. K n o p p e k, Pojęcie dokumentu publicznego w prawie cywilnym (materialnym i procesowym), w: H. Kołecki, Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 2003, s. 31.
7
Tezę tę zawarł SN m.in. w wyroku z 20 IV 2005, III KK 206/04, gdzie wprost
stwierdzono, iż dokumentami urzędowymi w znaczeniu nadanym przez art. 244
k.p.c. są te dokumenty, którym przysługuje cecha zaufania publicznego (zob. LEX nr
151674). W literaturze pogląd analogiczny wyraził m.in. G. N a u k a, Faktura VAT
jako dokument w obrocie prawnym, „Prokuratura i Prawo” nr 4/2008, poz. 93.
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dość sporna w judykaturze w odniesieniu do dokumentów urzędowych
– aktualnie jest poglądem powszechnie akceptowanym8.
Odnosząc się natomiast do owych istniejących pomiędzy tymi dokumentami odrębności, już primo facie zauważyć należy, iż to, co je
różni, to niewątpliwie podmiot wystawcy. Różnica ta nie jest jednakże
różnicą jedyną. O wiele większe znaczenie procesowe ma bowiem rodzaj domniemań odnoszących się do każdej z tych grup dokumentów
i tym samym, zakres przysługującej im mocy dowodowej.
1.1. Dokumenty urzędowe
Zgodnie z treścią art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy
publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią
dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, zaś w myśl
§ 2 tego artykułu, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów
urzędowych sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im
przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Z powyższego wynika zatem, że dokumenty urzędowe, sporządzone w odpowiedniej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej
w zakresie ich działalności lub przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie powierzonych im przez przepisy ustawy spraw z dziedziny administracji
publicznej, korzystają z dwóch domniemań: 1) z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo poświadczone;

8
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 30 VI 2005, I ACa 803/04 stwierdził: „Nie można podzielić zapatrywania sądu okręgowego jakoby dokument urzędowy (…) stanowił dowód niepodważalny. Jest to przecież domniemanie wzruszalne
za pomocą wszelkich środków dowodowych, co wynika z art. 252 k.p.c. Nie można, co do zasady, uznać próby dowodzenia, iż dokument urzędowy zawiera niezgodne
z prawdą oświadczenia za czynność sprzeczną z prawem lub zmierzającą do jego obejścia” (zob. „Wspólnota” nr 24/2005, poz. 45); Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku
z 13 IV 2006, I ACa 1019/05 także uznał, iż „(…) dokument urzędowy korzysta
z domniemania zgodności z prawdą, lecz domniemanie to, jak każde inne, może
być wzruszone w toku postępowania sądowego” (zob. LEX nr 214265). – Zob. też
A. Z i e l i ń s k i, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 425.
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2) z domniemania prawdziwości, tj. autentyczności pochodzenia danego dokumentu od jego wystawcy9.
Jak wskazano wyżej, przepisy k.p.c. nie wyłączają możliwości zwalczania prawdziwości dokumentu urzędowego (o czym stanowi art. 252
k.p.c.), jednakże obalenie domniemań, z jakich korzystają dokumenty
urzędowe uregulowane jest odmiennie, niż w przypadku dokumentów
prywatnych. W przypadku dokumentów urzędowych ciężar dowodu
spoczywa na tej stronie, która zaprzecza prawdziwości dokumentu.
Nieprawdziwość dokumentu czyli to, że dokument nie pochodzi od
organu, który go wystawił, lub że zawarte w nim oświadczenie jest
niezgodne z prawdą, winna udowodnić ta strona, która tego rodzaju
zarzut podnosi10.
Odnosząc się do kwestii formy dokumentów urzędowych zasygnalizować jedynie należy, iż przepisy tej materii zawarte są w licznych
aktach ustawodawczych. Zawiera je m.in. k.p.c., k.p.a., ustawa o dowodach osobistych i ewidencji ludności, prawo o notariacie, ustawa
o rachunkowości, ustawa o paszportach, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks morski, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, itd.
Zgodnie z treścią wymienionego art. 244 k.p.c. dokumentem urzędowym jest tylko taki dokument, który sporządzony został przez wskazane w tym przepisie dwie grupy organów. Do pierwszej z nich należą
organy władzy publicznej i inne organy państwowe, do których zalicza się także całą sferę administracji samorządowej (art. 46 ust. 2
i art. 163 Konstytucji RP oraz art. 1 p.p.s.a.), zaś do drugiej: organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. W tej drugiej kategorii, zakreślonej bardzo szeroko, mieszczą
się m.in. związki zawodowe, izby rzemieślnicze, organizacje rolnicze,
izby gospodarcze, organizacje pracodawców, stowarzyszenia osób wykonujących ten sam lub podobny zawód a także organizacje samorządu zawodowego (np. samorząd adwokacki, radcowski, komorniczy,
lekarski, dziennikarski, itd.) oraz wszystkie spółdzielnie i stowarzyszenia osób11. Wyróżnienie owych dwóch grup podmiotów ma istotne
9
Zob. uzasadnienie wyroku SN z 17 V 2000, I CKN 724/98, „Monitor Prawniczy”
nr 11/2000, s. 713.
10
Zob. wyrok SN z 18 IX 1969, II CR 308/69, OSNC nr 7-8/1970, poz. 130; postanowienie SN z 8 I 2003, II CKN 247/01, LEX nr 75250; A. Z i e l i ń s k i, Kodeks...,
jw., s. 427.
11
Zob. K. K n o p p e k, Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993, s. 78.
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znaczenie w aspekcie analizy ich kompetencji do sporządzania dokumentów o randze dokumentów urzędowych. W przypadku organów
władzy publicznej i innych organów państwowych dokumentem urzędowym będzie każdy dokument, który sporządzony został „w zakresie ich działania”, natomiast w przypadku podmiotów określonych
w § 2 art. 244 k.p.c. dokumentem urzędowym będzie tylko taki dokument, który sporządzony został „w zakresie zleconych im przez ustawę
spraw z dziedziny administracji publicznej”12.
Różnorodność dokumentów i bogactwo dziedzin, których one dotyczą niejednokrotnie rodzi poważne trudności w określeniu, czy dany
dokument korzysta z przymiotu dokumentu urzędowego, zwłaszcza,
że odrębne przepisy prawa mogą niekiedy nadawać moc dowodową
dokumentu urzędowego innym, określonym pismom. Nie popadając
w kazuistykę dla przykładu wskazać jedynie należy, iż do dokumentów urzędowych zaliczono m.in.: pocztowy dowód doręczenia13, patent oraz świadectwo autorskie14, czynności notarialne dokonane przez
notariusza zgodnie z prawem i w zakresie jego czynności (art. 2 § 2
Pr.Not.)15, księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych banku oraz wszelkie wystawione w ten
sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienia z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz
stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość,
zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelno12
W uzasadnieniu wyroku z 17 V 2000, I CKN 724/98 SN stwierdził: „Zakres
przedmiotowy sporządzania dokumentów urzędowych w trybie art. 244 § 2 k.p.c. jest
więc znacznie węższy aniżeli zakres przedmiotowy określony w § 1 tego artykułu.
Organizacje określone w § 2 mogą również sporządzać dokumenty w zakresie swojej działalności i w odpowiedniej formie, które jednak nie będą wcale dokumentami
urzędowymi albo dlatego, że dana organizacja nie otrzymała do prowadzenia żadnej
ustawowo jej przekazanej kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, albo też
dlatego, że mając nawet przekazane ustawowo takie sprawy, dokument wystawiła ona
w dziedzinie innych spraw, aczkolwiek w zakresie swojego działania” (zob. „Monitor
Prawniczy” nr 11/2000, s. 713).
13
Zob. orzeczenie SN z 16 V 2002, IV CZ 72/02, niepubl.
14
Zob. wyrok SN z 25 VIII 1981, IV CR 269/81, OSP z. 4/1983, poz. 86.
15
Zob. uzasadnienie postanowienia SN z 28 VI 2000, IV CKN 1083/00, LEX nr
52529.
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ści zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym (art. 95 § 1
Pr.Bank.)16.
W świetle orzecznictwa nie budzi natomiast wątpliwości, iż dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 i 2 k.p.c. nie jest
dokonana w formie pisemnej czynność prawna, związana wyłącznie
z udziałem w obrocie cywilnoprawnym17 ani świadectwo pracy.
1.2. Dokumenty prywatne
Dokumentem prywatnym nauka nazywa każdy dokument pisemny, który nie spełnia kryteriów dokumentu urzędowego18. W myśl art.
245 k.p.c. dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go
podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Oznacza to,
że z dokumentem prywatnym wiąże się tylko jedno domniemanie, tj.
domniemanie autentyczności pochodzenia zawartego w nim oświadczenia od wystawcy, który go własnoręcznie podpisał. Dokument ten
nie korzysta natomiast z domniemania prawdziwości zawartych w nim
oświadczeń, w związku z czym, każda osoba mająca w tym interes
prawny może twierdzić i dowodzić, że treść złożonych oświadczeń nie
odpowiada stanowi rzeczywistemu19. Zgodnie z treścią art. 253 k.p.c.
jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo
twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je podpisała, od
niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. Jeżeli
jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej
osoby niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna
udowodnić strona, która chce z niego skorzystać.
Z przytoczonego zapisu wynika zatem, iż art. 253 k.p.c. rozstrzyga
o regule ciężaru dowodu w razie podważenia prawdziwości dokumentu prywatnego, przy czym w przypadku obalenia domniemania zwiąZob. A. Z i e l i ń s k i, Kodeks..., jw., s. 427.
Zob. wyrok SN z 14 IV 1965, I PR 88/65, OSP z. 2/1965 poz. 48.
18
Zob. postanowienie SN z 15 IV 1982, III CRN 65/82, LEX nr 8414; wyrok SN
z 3 X 2001, I CKN 804/98, niepubl.
19
Zob. postanowienie SN z 15 IV 1982, III CRN 65/82, LEX nr 8414; wyrok SN
z 25 IX 1985, IV PR 200/85, OSNC nr 5/1986, poz. 84. – Analogiczny pogląd wyraziła A. Musiała w glosie do wyroku SN z 11 XII 2007, I PK 157/07, w której stwierdziła: „Jak wynika bowiem z przepisu art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi jedynie
dowód na to, że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, która dokument podpisała. A więc brak jest domniemania, iż treść dokumentu prywatnego przedstawia rzeczywisty stan rzeczy” (zob. GSP-Prz.Orz. nr 4/2008, poz. 155).
16
17
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zanego z dokumentem prywatnym, kodeks dokonuje zróżnicowania
w zakresie rozłożenia ciężaru dowodu w zależności od tego, czy podpis wskazuje na pochodzenie dokumentu od strony zaprzeczającej czy
od innej osoby. W pierwszym przypadku ciężar dowodu spoczywa na
stronie zaprzeczającej, natomiast w sytuacji gdy podpis wskazuje na
pochodzenie dokumentu od innej osoby niż strona zaprzeczająca, znajdą zastosowanie ogólne reguły dotyczące rozkładu ciężaru dowodu
(art. 6 k.c.), a zatem prawdziwości dokumentu musi dowodzić strona,
która chce z niego skorzystać20.
2. Charakter prawny dokumentów kościelnych
„Dokument kościelny” jest pojęciem tak dalece wielowymiarowym,
iż jego precyzyjna analiza wykracza poza ramy zakreślone tematem
niniejszego artykułu. Dla porządku jedynie wskazać należy, iż w doktrynie kanonistycznej dokumentem nazywany jest każdy zapis bez
względu na jego postać, będący świadectwem faktu i zjawisk obiektywnej rzeczywistości lub przejawów myśli ludzkiej21.
Termin „dokument kościelny” występuje w odniesieniu do takich
dokumentów jak: Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe papieskie,
Adhortacje Apostolskie, Posynodalne Adhortacje Apostolskie, Ency
kliki, Listy Apostolskie, Orędzia papieskie, Audiencje, Przemówienia
papieskie, Listy, Homilie papieskie, Słowa na „Angelus” i „Regina
coeli”. Do dokumentów kościelnych zaliczane są również księgi parafialne, a wśród nich Księgi metrykalne: Księga Zaślubionych (Liber
Matrimonium), Księga Ochrzczonych/Urodzonych (Liber Baptisatorum/
Natorum) i Księga Zmarłych (Liber Mortorum), a także księgi, które
gromadzą dokumenty dotyczące działalności parafii, m.in. powołania
i odwołania proboszczów. Dokumentami kościelnymi są również dokumenty związane z kościelną jurysdykcją administracyjną i sądową.
Zważywszy na wskazaną we wstępie płaszczyznę problemu, przedmiotem uwagi niniejszego opracowania będą jedynie te dokumenty
kościelne, które dotyczą szeroko pojmowanej sfery prawa, zaś poza
analizą pozostaną te, które stricte związane są z misją duszpasterską
i uświęcającą Kościoła.
20
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 X 2005, I ACa 323/05, LEX
175204.
21
Zob. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1,
Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985, s. 169.
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2.1. Dokumenty kościelne jako dokumenty urzędowe
Analizując charakter dokumentów kościelnych w kontekście art.
244 k.p.c. na wstępie zauważyć należy, iż do dokumentów tych nie odnosi się § 1 wymienionego przepisu bowiem Kościół – abstrahując od
szczegółowej wykładni tego pojęcia – niewątpliwie nie jest „organem
władzy publicznej” i nie jest też „organem państwowym”, o których
mowa w tym paragrafie.
W przypadku jednakże § 2 art. 244 k.p.c. urzędowy charakter dokumentów kościelnych nie jest już tezą, którą w sposób prosty i oczywisty należałoby wykluczyć.
2.1.1. Kościół jako „inna organizacja społeczna”
Kościół katolicki nie został wprawdzie expressis verbis wymieniony w treści § 2 art. 244 k.p.c., jednakże nie sposób tu nie dostrzec, iż
podmioty ujęte w tym przepisie nie zostały określone w sposób wyczerpujący. Samo użycie przez ustawodawcę sformułowania „i inne
organizacje społeczne” wskazuje na możliwość dokonania bardzo szerokiej wykładni tego pojęcia a tym samym również i przedmiotowej
normy prawnej. Na taki kierunek interpretacyjny wskazuje też geneza
dokonanej w 1964 r. zmiany w zakresie kwestii dokumentów. Skoro
bowiem – jak podniesiono to wyżej – Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r. zastąpił „dokumenty publiczne” „dokumentami urzędowymi” i istotą tej zmiany było właśnie rozszerzenie kręgu podmiotów
uprawnionych do sporządzania dokumentów o walorach dokumentów
urzędowych, to trudno uznać, by dokonanie wykładni rozszerzającej
i potraktowanie Kościoła jako „innej organizacji społecznej” w rozumieniu tego przepisu pozostawało w sprzeczności z intencją
ustawodawcy. Zarówno literalne brzmienie § 2 art. 244 k.p.c. jak i wypracowane przez lata poglądy doktryny oraz judykatury prowadzą do
wniosku, iż przepis ten dotyczy całej gamy bytów społecznych, wyodrębnionych organizacyjnie i strukturalnie, działających na obszarze
kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Trudno zatem
uznać, by – ujmując rzecz w wielkim uproszczeniu – tego rodzaju
cech nie posiadał Kościół katolicki, traktowany jako organizacja religijna. W tym aspekcie warto przypomnieć, iż Sobór Watykański II
jasno wskazał, że Kościół jest wspólnotą duchową powstałą w oparciu o świat wartości nadprzyrodzonych, jakimi są wiara, nadzieja
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i miłość, łączących ludzi z Bogiem, ale jednocześnie ma wymiar społeczności widzialnej, hierarchicznie ukonstytuowanej. Społeczność
i wspólnota kościelna są to dwie strony tej samej rzeczywistości, które
są ze sobą ściśle powiązane22. W prawie polskim brak jest legalnej definicji Kościoła, jednakże zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stwierdzić należy, iż sformułowanie „kościół” (i inne związki wyznaniowe)
stosowane jest na określenie wspólnot religijnych, zakładanych w celu
wyznawania i szerzenia wiary religijnej, które posiadają własny ustrój,
doktrynę i obrzędy kultowe23. Traktując Kościół jako szczególną formę związku wyznaniowego24, a zatem – jak się powszechnie przyjmuje
– specyficzny typ zorganizowanej społeczności ludzkiej, posiadający
określony ustrój wewnętrzny zdolny do wytworzenia organów władzy,
które spełniają funkcje wewnętrzne i reprezentują go na zewnątrz oraz
są uprawnione do określania praw i obowiązków swoich członków25,
trudno uznać, by Kościół był w mniejszym stopniu organizacją społeczną niż np. stowarzyszenie osób wykonujących ten sam zawód, czy
którakolwiek z organizacji rolniczych.
2.1.2. Kościół a sprawy z dziedziny administracji publicznej
Abstrahując od występujących w literaturze prawa wyznaniowego polemik dotyczących tego, czy w okresie przedwojennym związki
wyznaniowe uznane prawnie posiadały przyznaną im przez państwo
osobowość publicznoprawną, czy też tylko niektóre funkcje tych
związków miały charakter publicznoprawny26, stwierdzić należy, iż
nie budzi wątpliwości, że w okresie II Rzeczpospolitej Kościół katolicki osobowość publicznoprawną posiadał w sposób faktyczny.
Wykonywane przez Kościół funkcje publicznoprawne widoczne
były w prowadzeniu rejestracji akt stanu cywilnego, nauczaniu religii
w szkołach publicznych, zakładaniu, posiadaniu, zarządzaniu cmentarzami wyznaniowymi, które pod względem prawnym traktowane były
22
Zob. J. K r u k o w s k i, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
2000, s. 106.
23
Zob. H. M i s z t a l - P. S t a n i s z, Prawo wyznaniowe, Lublin 2003, s. 30.
24
Zob. B. P a h l, Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych. Zasady
opodatkowania, Olsztyn 2008, s. 54.
25
Zob. M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 13.
26
Zob. tamże, s. 131-132.
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na równi z cmentarzami komunalnymi, ochronie karnej religii, pomocy państwa w wykonywaniu orzeczeń sądów kościelnych (brachium
seaculare), zrównaniu sądownictwa wyznaniowego z sądownictwem
państwowym w sprawach małżeńskich oraz w zrównaniu duchownych
z funkcjonariuszami państwowymi27.
W aktualnym stanie prawnym w doktrynie prawa wyznaniowego
spotkać można poglądy, iż przepisy obecnie regulujące stosunki pomiędzy Kościołem katolickim a Rzeczypospolitą Polską potwierdzają
osobowość publicznoprawną Kościoła katolickiego w Polsce (art. 4
ust. 1 Konkordatu czyni to explicite, a art. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego RP implicite)28,
jak również głosy, iż osobowość publicznoprawna nie funkcjonuje
w aktualnym prawie polskim29, aczkolwiek Kościół katolicki jako
taki posiada osobowość prawną uznaną przez państwo polskie30. Bez
względu jednakże na użytą terminologię stwierdzić należy, iż po pierwsze, w aktualnym ustroju politycznym państwa ustały jakiekolwiek
przesłanki, które odmowę przyznania osobowości publicznoprawnej
Kościołowi mogłyby racjonalnie uzasadniać31, natomiast analiza budowy art. 4 ust. 1 i 2 Konkordatu prowadzi do wniosku, iż określona
ust. 1 podmiotowość prawna Kościoła nie może być podmiotowością
Zob. H. M i s z t a l - P. S t a n i s z, Prawo..., jw., s. 250.
Zob. W. G ó r a l s k i - A. P i e ń d y k, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993, Warszawa 2000, s. 26;
W. G ó r a l s k i - W. A d a m c z e w s k i, Konkordat między Stolicą Apostolską
i RP z 28 lipca 1993 r., Płock 1994, s. 33; B. R a k o c z y, Ustawa o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Polsce. Komentarz, Oficyna 2008, s. 18.
29
Zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 103; tenże, Kościół..., jw., s. 262. – Jednakże w publikacji: J. K r u k o w s k i,
Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna kościołów, w: A. Mezglewski,
Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Lublin 2007, s. 52, autor wyraźnie już
stwierdził, że „Kościół katolicki w Polsce nie jest instytucją państwową, ale spełnia
pewne funkcje publiczne i na mocy art. 4 ust. 1 konkordatu jest wyposażony w sui generis osobowość publicznoprawną”.
30
H. M i s z t a l - P. S t a n i s z, Prawo..., jw., s. 250.
31
W toku rozmów dwustronnych zmierzających do normalizacji sytuacji prawnej Kościoła w Polsce, strona państwowa odrzucała możliwość spełnienia postulatu
strony kościelnej dotyczącego uznania osobowości publicznoprawnej Kościoła katolickiego przez państwo, motywując to racjami czysto formalnymi, a mianowicie
tym, że system prawa socjalistycznego nie zna osobowości publicznoprawnej (zob.
J. K r u k o w s k i, Kościół..., jw., s. 262).
27
28
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jedynie prywatnoprawną, gdyż tej dotyczy ust. 2 tego artykułu32. Po
wtóre, nie budzi żadnej wątpliwości, iż Kościół katolicki osobowość
publicznoprawną w warstwie materialnej – a zatem w aspekcie funkcji
publicznych – realizuje de facto, podobnie jak i w II Rzeczypospolitej,
z tą tylko różnicą, że aktualnie jego funkcje publicznoprawne występują w węższym zakresie. Kościół jest przy tym nie tylko osobą
prawa publicznego ale podmiotem posiadającym osobowość prawną –
„uznaną” (recognitio) w sposób jednoznaczny przez państwo – a zatem
bytem wyposażonym w taki atrybut, który pozwala mu, jako podmiotowi praw i obowiązków w relacji do innych podmiotów, uczestniczyć
w danym porządku prawnym33.
Stwierdzenie, iż Kościół katolicki posiada osobowość publicznoprawną jest argumentem bardzo istotnym dla tej płaszczyzny rozważań, bowiem niejako ex definitione wskazuje, iż Kościół może być
podmiotem realizującym „sprawy z dziedziny administracji publicznej”, gdyż wykonywanie określonych zadań publicznych, powierzonych przez prawodawcę polskiego, należy do jednego z założeń owej
osobowości publicznoprawnej. Kwestię tę dostrzegł m.in. B. Rakoczy,
który w wprost (i trafnie) stwierdził, że „Kościół katolicki, co wynika
z regulacji Konkordatu, ma osobowość prawną, która jest mu niezbędna do tego, aby w y k o n y w a ć p e w n e z a d a n i a z z a k r e s u
a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j , które powierzył mu prawodawca.
Przykładem takiej sytuacji jest chociażby realizacja przez państwo
obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP (współdziałanie dla dobra człowieka i dobra wspólnego) oraz postanowienia
Konkordatu. W konsekwencji Rzeczpospolita Polska coraz częściej
włącza Kościół w p u b l i c z n ą a d m i n i s t r a c j ę ś w i a d c z ą c ą ”
[podkreślenia L.S.]34.
Niezależnie jednakże od aspektu dotyczącego osobowości publicznoprawnej Kościoła katolickiego, która – jak zaznaczono to wyżej –
z samej definicji wskazuje na zdolność Kościoła do wykonywania
spraw z zakresu administracji publicznej zauważyć należy, iż o istnieniu tego rodzaju uprawnień świadczy także sam charakter funkcji
publicznych pełnionych przez Kościół. Do funkcji tych, pojmowanych
jako rozmaite sfery działalności służące zaspokajaniu potrzeb indywi32
33
34

Zob. J. K r u k o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007, s. 103.
Zob. J. K r u k o w s k i, Funkcje..., jw., s. 38.
B. R a k o c z y, Ustawa..., Oficyna 2008, s. 18.
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dualnych i zbiorowych, innych niż działalność powiązana ze sprawowaniem i szerzeniem kultu religijnego, należy: 1) wyznaniowa forma
zawarcia małżeństwa cywilnego; 2) nauczanie religii w publicznych
przedszkolach i szkołach; 3) działalność naukowa i edukacyjna; 4) administrowanie danymi osobowymi; 5) pomoc społeczna; 6) ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7) posiadanie cmentarzy35. Nie
wchodząc w głębie tak rozległego zagadnienia jak obecność Kościoła w
życiu publicznym państwa wspomnieć jedynie należy, iż dla określenia
zaangażowania Kościoła katolickiego w życiu publicznym szczególne znaczenie mają doktrynalne koncepcje wyłożone w dokumentach
Soboru Watykańskiego II (zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele i świecie współczesnym Gaudium et spes), a następnie rozwijane w posoborowym nauczaniu pastoralnym Kościoła36, przy czym
udział Kościoła w wykonywaniu spraw publicznych ma wyraźnie
określone podstawy w kościelnym prawie publicznym. Również i państwo w swoim prawie publicznym określa podstawy prawne publicznej obecności Kościoła w państwie oraz zasady, na jakich kształtują
się relacje instytucjonalne w płaszczyźnie Kościół-państwo. Zarówno
w doktrynie kościelnej jak i świeckiej nie ulega wątpliwości, iż relacje te – ujmując rzecz w dużym skrócie – opierają się na zasadzie
„współdziałania”. Konstytucja Gaudium et spes w nr 76 stanowi, że
„Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie
niezależne i autonomiczne. Obie jednak wspólnoty, choć z różnego
tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych
ludzi. Tym skuteczniej będą wykonywać tę służbę dla dobra wszystkich, im lepiej będą rozwijać między sobą zdrowe współdziałanie,
uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu”, zaś Konstytucja
RP z 1997 r. w art. 25 ust. 3 stwierdza, że „stosunki miedzy państwem
a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na
zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”37. Współdziałanie to odbywa się na płaszZob. A. M e z g l e w s k i, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 142-186.
Zob. P. H e m p e r e k, Współpraca między Kościołem a państwem, w: Kościół
i prawo, t. 4, Lublin 1985, s. 81-94; C. S t r z e s z e w s k i, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 323-335.
37
Zob. R. M o j a k, Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie.
Podstawy doktrynalne oraz zasady prawne współdziałania kościoła i państwa w sferze
35
36
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czyźnie spraw należącego do tzw. forum mieszanego (rei mixti fori),
które obejmuje wymienionych wyżej 7 obszarów działania, a zatem
w zakresie takich spraw, w których kompetentny jest i Kościół i państwo, aczkolwiek każdy z tych podmiotów owe sprawy realizuje
w sposób właściwy sobie.
Przenosząc powyższe uwagi na grunt art. 244 § 2 k.p.c. stwierdzić
należy, iż w świetle przedmiotowego przepisu Kościół katolicki winien
być zatem traktowany jako „inna organizacja społeczna”, która realizuje sprawy z zakresu administracji publicznej zlecone przez ustawę. To,
że Kościół katolicki realizuje sprawy z zakresu administracji publicznej „zlecone przez ustawę” wynika zarówno z treści Konkordatu, który
wszak jest umową międzynarodową ratyfikowaną ustawą z 8 I 1998,
jak również z poszczególnych regulacji zawartych w ustawie z 17 V
1989 o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej38.
Z powyższego wynika więc, że dokumenty kościelne sporządzone
w zakresie wymienionych wyżej spraw administracji publicznej winny
mieć status dokumentów urzędowych. Spełniają one także kryterium
formy, bowiem posiadają takie cechy zewnętrzne, jak pieczęcie lub
inne dane wystawcy zamieszczane na druku, które właściwe są dla tej
kategorii dokumentów.
Pogląd przeciwny wyraził K. Knoppek w książce pt. „Dokument
w procesie cywilnym”39. W publikacji tej jej autor zanegował zarówno
możliwość uznania Kościoła katolickiego za „inną organizację społeczną” w rozumieniu art. 244 § 2 k.p.c., jak również to, że Kościół katolicki pełni zlecone mu przez ustawę czynności z zakresu administracji
publicznej, uznając, iż poruczenie Kościołowi tego rodzaju spraw jest
„niemożliwe z uwagi na konstytucyjną zasadę rozdziału Kościoła od
państwa”40. Wniosek, iż dokumenty kościelne mają charakter dokumentów prywatnych K. Knoppek oparł również na argumencie, iż brak
jest jakiejś ogólnej reguły, która nadawałaby dokumentom kościelnym
rangę dokumentów urzędowych.
Polemizując z powyższą tezą przede wszystkim zauważyć należy,
iż o ile pogląd ten mógł znajdować pewne uzasadnienie w realiach
życia publicznego, w: A. Mezglewski, Funkcje..., jw., s. 63.
38
Dz.U. nr 29/1989, poz. 154.
39
Zob. K. K n o p p e k, Dokument..., jw., s. 82.
40
Tamże, s. 82.
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społeczno-prawnych roku 1993, a zwłaszcza w istniejących ówcześnie
relacjach pomiędzy państwem a Kościołem katolickim, o tyle w aktualnym stanie prawnym pogląd ten zdaje się wyraźnie tracić na aktualności. Nie uwzględnia on bowiem tak doniosłego dla relacji pomiędzy
państwem a Kościołem aktu normatywnego jakim jest Konkordat
i wszystkich wynikających zeń, wielopłaszczyznowych regulacji. To,
iż nie ma wyraźnego przepisu, który wprost nadawałby dokumentom
kościelnym rangę dokumentów urzędowych w niczym wniosków powyższych nie zmienia bowiem do dokumentów tych – podobnie jak
i do wielu innych – odnieść można regułę podstawową wyrażoną we
wspomnianym art. 244 § 2 k.p.c. Na marginesie też odnotować należy,
iż w piśmiennictwie okresu międzywojennego na urzędowy charakter
dokumentów kościelnych wskazywał J. Litauer41.
2.2. Urzędowe dokumenty kościelne dotyczące „stanu osób”
Na kanwie rozważań zawartych w punkcie 2.1.2 i postawionej tam
konkluzji wskazującej na urzędowy charakter dokumentów kościelnych
rodzi się pytanie, czy status dokumentów urzędowych mają również
dokumenty kościelne odnoszące się do sfery „stanu osób”. Zważywszy
na ilość spraw małżeńskich w sądownictwie świeckim, pytanie to ma
swój konkretny wymiar praktyczny, godny odrębnego omówienia.
W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej odpowiedź twierdząca wydaje się być dość oczywista. Po pierwsze dlatego, że ochrona małżeństwa i rodziny należy do klasycznych
„spraw mieszanych” – w rozumieniu wcześniej wskazanym – które
podlegają jednocześnie władzy kościelnej i państwowej42. Po wtóre, że
zawarcie małżeństwa wyznaniowego – uregulowanego w przepisach
Konkordatu, normach prawa polskiego43 i kościelnym prawie party41
Zob. J. L i t a u e r, Dowód z dokumentów w polskiej procedurze cywilnej, PPC
nr 1-2/1936, s. 4.
42
Zob. J. K r u k o w s k i, Kościół..., jw., s. 313.
43
Tj. w Ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 117/1998, poz. 757); w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.1998,136,884); w Obwieszczeniu
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kularnym – stanowi złożoną procedurę, będącą określonym ciągiem
działań prawnych i faktycznych44, w której „strona kościelna” jest nie
tylko legitymowana do podejmowania określonych działań o charakterze stricte administracyjnym, ale wręcz do tego rodzaju czynności jest
przez „stronę państwową” obligowana. Przed rozwinięciem tej kwestii, odnosząc się ogólnie do istoty małżeństwa konkordatowego wyjaśnić (jedynie skrótowo) należy, iż zgodnie z regulacją zawartą w art.
10 ust. 1 Konkordatu, ta sama czynność jaką jest zawarcie małżeństwa
wyznaniowego wywołuje skutki jednocześnie w dwóch porządkach
prawnych: kościelnym i państwowym, przy czym przedmiotem recepcji – przeniesienia z systemu prawa kościelnego do systemu prawa polskiego – jest jedynie fakt zawarcia małżeństwa zgodnie z przepisami
prawa kanonicznego, bez względu na teologiczną koncepcję małżeństwa kanonicznego45. Małżeństwo konkordatowe splatając dwie odrębne więzi prawne, zachowuje tożsamość każdej z nich, w związku
z czym rozstrzyganie o nieważności małżeństwa w aspekcie kanonistycznym pozostawiono w kompetencji sądów kościelnych, zaś
orzekanie w przedmiocie skutków cywilnych – kompetencji sądów
państwowych. Wyraźnie jednakże podkreślić należy, iż skuteczność
małżeństwa wyznaniowego na gruncie prawa polskiego uzależniona została od spełnienia warunków wymienionych w pkt. 1-3 owego art. 10 ust. 1 Konkordatu oraz w art. 8 § 3 k.r.o.46. Wspomniane
skutki prawne w porządku prawa cywilnego uzależnione są od zaistnienia trzech przesłanek: 1) braku przeszkód wynikających z prawa
polskiego; 2) złożenia przez nupturientów oświadczenia woli o wywarciu skutków zawieranego małżeństwa w prawie cywilnym; 3) dokonaniu wpisu w akta stanu cywilnego na podstawie przedłożonego
zaświadczenia. Zaistnienie tych przesłanek wymaga zatem dokonania
trzech rodzajów czynności: czynności poprzedzających zawarcie małżeństwa, czynności związanych z samym zawarciem małżeństwa oraz
czynności związanych z rejestracją zawartego małżeństwa, przy czym
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998r. w sprawie
ogłoszenia stanowisk, których zajmowanie upoważnia do wydawania zaświadczenia
stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony
w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P. nr 40/1998, poz. 554).
44
Zob. W. G ó r a l s k i, Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, w: A. Mezglewski, Funkcje..., jw., s. 342-343.
45
Zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat ..., jw., s. 202.
46
Zob. W. G ó r a l s k i - A. P i e ń d y k, Zasada..., jw., s. 64.
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na każdym z wymienionych etapów procedury zawierania małżeństwa
współdziałanie osoby duchownej jest konieczne. Przed zawarciem
małżeństwa duchowny obowiązany jest poinformować nupturientów
o formalnościach wymaganych przez prawo kanoniczne i przez prawo polskie oraz o treści podstawowych przepisów prawa polskiego
dotyczącego małżeństwa i jego skutków oraz skierować ich do kierownika urzędu stanu cywilnego po „Zaświadczenie stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Duchowny,
przed którym zawierane jest małżeństwo kanoniczne, nie może przyjąć
oświadczenia stron dotyczącego wywarcia przez ich małżeństwo skutków prawnych, jeżeli istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego47. Jeżeli przeszkody tego rodzaju nie zachodzą, bezpośrednio przed
celebracją duchowny asystujący przy zawieraniu małżeństwa winien
odebrać od nupturientów, w obecności świadków, oświadczenie o woli
uzyskania skutków cywilnych zawieranego małżeństwa i potwierdzić
ten fakt osobistym podpisem na formularzu „Zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”, przy czym oświadczenie to winno być podpisane także przez samych nupturientów oraz
świadków. Podczas ceremonii małżeństwa duchowny jest świadkiem
urzędowym złożenia przez nupturientów dwóch oświadczeń woli:
oświadczenia co do zawarcia małżeństwa kanonicznego oraz oświadczenia co do wywarcia skutków cywilnych. Po ceremonii zaślubin duchowny asystujący przy zawarciu małżeństwa lub proboszcz parafii
(w zależności od tego, czy uprawnienia duchownego asystującego przy
zawarciu małżeństwa wynikają z urzędu, delegacji czy licencji) obowiązany jest podpisać „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeńskiego” (będące zawiadomieniem o fakcie zawarcia
małżeństwa) i przekazać je – w terminie 5 dni – kierownikowi urzędu
stanu cywilnego właściwego z uwagi na miejsce ceremonii. Termin ten
jest terminem zawitym co oznacza, że nie podlega on ani przedłużeniu
47
Zob. Instrukcja Episkopatu Polski z 22 X 1998, Biuletyn KAI z 17 XI 1998, poz.
13. – Według J. Krukowskiego w przypadku zawarcia małżeństwa pomimo istniejącej przeszkody wynikającej z prawa polskiego, małżeństwo to wywołuje takie same
skutki prawne jak zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC, także wbrew przeszkodzie. Jest ono ważne i skuteczne tak długo, jak długo sąd cywilny nie wyda postanowienia o jego unieważnieniu, bowiem art. 17 k.r.o. mówi jedynie o unieważnieniu
małżeństwa cywilnego nie zaś o stwierdzeniu jego nieważności od momentu jego zawarcia (zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat..., jw. s. 228-229).
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(poza wypadkiem zaistnienia tzw. „siły wyższej”) ani przywróceniu
i jego niezachowanie skutkuje tym, iż kierownik USC obowiązany jest
wydać decyzję o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa.
Z powyższego opisu czynności duchownego wynika jasno, że
o ile na pierwszym etapie przedstawionej procedury czynności te mają
charakter jedynie informacyjny, o tyle już w dwóch kolejnych fazach,
czynności te wyraźnie należą do czynności współkonstytuujących akt
zawarcia małżeństwa48. Mając zatem na uwadze zarówno rangę czynności dokonywanych przez duchownych oraz skutki tych czynności
(lub ich zaniechania) w sferze praw stanu osób, jak również biorąc
pod uwagę, iż ustawodawca zadania osób duchownych w tym przedmiocie określił precyzyjnie, ustanawiając przy tym nawet wykaz stanowisk uprawnionych do wydawania zaświadczeń stanowiących
podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa49, trudno uznać, by dokumenty sporządzone w tym trybie przez osoby duchowne – jako przedstawiciela administracji kościelnej – miały status dokumentów jedynie
prywatnych. Teza ta tym bardziej jest paradoksalna jeśli weźmie się
pod uwagę fakt, iż w przypadku sądowego postępowania o „ustalenie nieistnienia małżeństwa”, meritum sprawy jest to, czy akt zawarcia
małżeństwa sporządzony został zgodnie z ustawowymi wymogami, tj.
z wymogami dotyczącymi m.in. warunków i terminu odnoszących się
do „Zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeńskiego”. Uznanie zatem, że w owym postępowaniu kluczowy dla
sprawy dokument jest jedynie dokumentem prywatnym, świadczącym tylko o tym, że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osób
duchownych, które go podpisały, byłoby sprzeczne zarówno z intencją ustawodawcy jak i z zasadami procesowej logiki. Na marginesie
zauważyć należy, iż również w postępowaniu wszczętym na skutek
zaskarżenia decyzji kierownika USC o odmowie sporządzenia aktu
małżeństwa (np. z uwagi na niezachowanie pięciodniowego terminu
przewidzianego na powiadomienie w celu dokonania wpisu) trudno
byłoby wspomnianemu dokumentowi, zważywszy na jego znaczenie
i specyfikę, odmówić przymiotu dokumentu urzędowego.
W odniesieniu do powyższego „Zaświadczenia” można postawić
pytanie, czy dokument ten faktycznie jest dokumentem kościelnym
48
49

Zob. W. G ó r a l s k i, Funkcje..., jw., s. 345.
Obwieszczenie MSWiA z 4 XI 1998, M.P. nr 40/1998, poz. 554.
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skoro jego formułę określają przepisy prawa świeckiego50 (w dodatku
w części pierwszej zawiera podpisy świeckich świadków oraz samych
małżonków) zaś to, co pochodzi od „strony kościelnej” to jedynie fakt
naniesienia stosownych danych i podpisania przez jedną lub dwie osoby duchowne. Otóż na tak postawione pytanie odpowiedzieć należy
bez wątpienia twierdząco. Przede wszystkim dlatego, że kan. 1540
§ 1 KPK wprost stanowi, iż publicznymi dokumentami kościelnymi
są te, które zostały sporządzone przez osobę publiczną, wykonującą
w Kościele swoje zadania, z zachowaniem formalności przepisanych
prawem. Osoba duchowna biorąca udział w ceremonii małżeństwa
(podobnie jak i proboszcz parafii, który obowiązany jest do przekazania stosownej dokumentacji kierownikowi USC) niewątpliwie są osobami publicznymi, wykonującymi swoje zadania w Kościele. Kwestia
ta, jak również i kwestia wskazanego wyżej znaczenia prawnego jakie
ustawodawca świecki związał z czynnościami osoby duchownej, ujawniają się w całej swej wyrazistości w sytuacji zawarcia wyznaniowego
związku małżeńskiego w warunkach nadzwyczajnych, tj. w niebezpieczeństwie śmierci. W takim przypadku bowiem, tj. w sytuacji gdy
istnieje niebezpieczeństwo śmierci po stronie przynajmniej jednego
z nupturientów, zawarcie małżeństwa konkordatowego nastąpić może
bez zaświadczenia kierownika USC stwierdzającego brak przeszkód
wyłączających zawarcie małżeństwa w prawie polskim i w tym przypadku duchowny może poprzestać na odebraniu od stron oświadczenia co do braku w/w przeszkód. Duchowny przyjmuje także od stron
oświadczenie w sprawie wywarcia skutków cywilnych i – poprzez
analogię legis odnośnie art. 25 § 2 k.r.o. – może także przyjąć oświadczenie stron co do nazwiska ich i ich dzieci51. Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa wyznaniowego w tego rodzaju przypadku, duchowny
może sporządzić w dowolnej formie pisemnej (z zaznaczeniem, że
małżeństwo zostało zawarte zgodnie z art. 9 § 2 k.r.o.) i dokument
ten, jeśli zawiera wszystkie niezbędne dane osobowe małżonków, jest
dokumentem traktowanym analogicznie, jak „Zaświadczenie” sporządzone na urzędowym formularzu.
50
Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 4 p.a.s.c MSWiA upoważniony został do sformułowania wzoru zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa
zawartego w trybie art. 1 § 2 i 3 k.r.o., zaś wzór tego zaświadczenia zamieszczony został w załączniku nr 10 do rozporządzenia tego Ministra z 26.10.1998.
51
Zob. J. K r u k o w s k i, Kościół..., jw., s. 334-335.
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Z powyższego wynika zatem, iż prawodawca polski obdarzył osoby duchowne w tym aspekcie ich działalności dużym zaufaniem publicznym, nieomal analogicznym do tego, jakie mają kierownicy USC,
a ich czynnościom związanym z konstytuowaniem się małżeństwa
nadał daleko idące znaczenie prawne. Trudno zatem byłoby znaleźć
racjonalne uzasadnienie dla tezy, iż przymiotu tego rodzaju ustawodawca odmówił dokumentom sporządzanym przez te osoby i we wskazanym wyżej zakresie.
Zagadnieniem bardziej złożonym jest natomiast to, czy dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 244 § 2 k.p.c. są także te z dokumentów kościelnych dotykających sfery „stanu osób”, które nie konstytuują
małżeństwa lecz odnoszą się do kwestii jego nieważności, bądź też
w inny sposób regulują status małżeński osoby. Zważywszy na brzmienie art. 10 ust. 3 i 4 Konkordatu nie ulega wątpliwości, iż w materii dotyczącej orzekania w przedmiocie małżeństwa, pomiędzy państwem
i Kościołem istnieje wyraźnie zaakcentowana rozdzielność jurysdykcyjna, której wymowa jest oczywista. Gdyby zatem poprzestać tylko
na tej płaszczyźnie rozważań brak byłoby podstaw do uznania, iż takie
dokumenty jak orzeczenia sądów kościelnych w przedmiocie nieważności zawartego małżeństwa należą do dokumentów urzędowych na
gruncie prawa polskiego. Rzecz jednakże w tym, że ta płaszczyzna
analizy nie jest jedyną odnoszącą się do tego zagadnienia. Rozważając
bowiem kwestię kościelnego orzekania w przedmiocie małżeństwa
w zestawieniu z analogicznym postępowaniem świeckim, nie sposób nie dostrzec, iż obie te regulacje dotykają takiej materii, w której
występuje zarówno kompetencja Kościoła jak i państwa, przy czym
w obu tych porządkach małżeństwo i rodzina jest dobrem chronionym.
Ochrona zaś małżeństwa i rodziny, jak wskazano wyżej, bez wątpienia należy do rei mixti fori. Wynika to z art. 11 Konkordatu, w którym
jednoznacznie stwierdzono: „Układające się Strony deklarują wolę
współdziałania na rzecz obrony i poszanowania instytucji małżeństwa
i rodziny będących fundamentem społeczeństwa”. W takim kontekście
zatem w działalności sądów kościelnych orzekających w sprawach
małżeńskich można dopatrzyć się realizowania zadań administracji
publicznej. W świetle powyższego, wyrażona przez B. Rakoczego
a zawarta w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 XI 2000
w sprawie VCKN 1364/00 teza, iż orzeczenia sądów kościelnych nie
są dokumentami urzędowymi gdyż „ustawa nie porucza zadań admi-
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nistracji publicznej sądom kościelnym”52, nasuwa pewne zastrzeżenia.
Nie powielając argumentacji przedstawionej w rozdziałach wcześniejszych, dotyczącej kompetencji Kościoła katolickiego w zakresie realizowania zadań z dziedziny administracji publicznej dodać jedynie
należy, iż to, że w kompetencje takie nie zostało wyposażone expressis verbis sądownictwo kościelne konkluzji powyższej w niczym nie
zmienia. Przede wszystkim dlatego, iż sądownictwo kościelne nie jest
w łonie Kościoła bytem odrębnym, jednostką strukturalnie wydzieloną jako samodzielny podmiot praw i obowiązków. W Kościele katolickim, jak przyjmuje doktryna kanonistyczna, nie występuje bowiem
podział władzy w ujęciu Monteskiuszowskim lecz – jak zauważa to
J. Krukowski – wszystkie trzy wymiary władzy, tj. zarówno władza
ustawodawcza, wykonawcza jak i sądownicza „skondensowane są
w hierarchicznie uporządkowanych podmiotach, jakimi są papież i biskupi”53. R. Sobański uważa natomiast, iż ustrój Kościoła katolickiego
charakteryzuje się jednością władzy i można mówić jedynie o różnych
funkcjach jednej władzy kościelnej54. Nie rozwijając bliżej tematu dotyczącego jurysdykcji kościelnej należy powiedzieć, iż trybunały kościelne realizujące władzę sądową w przedmiocie publicznego prawa
małżeńskiego czynią to w ramach władzy rządzenia, która przysługuje
biskupowi diecezjalnemu55. Z tych też względów trudno zgodzić się
z przytoczonym wyżej poglądem B. Rakoczego jakoby w odniesieniu do orzeczeń sądów kościelnych zachodziły przeszkody, które uniemożliwiają uznanie ich za dokumenty urzędowe w prawie świeckim.
Poza argumentacją podaną wyżej nie sposób wreszcie nie przytoczyć
i regulacji zawartej w art. 10 ust. 5 Konkordatu, która sygnalizuje potrzebę wzajemnego powiadamia się obu stron, tj. kościelnej i państwowej o orzeczeniach wydanych w trybie określonym w art. 10 ust. 3
i 4 Konkordatu, postulując ewentualne ustalenie szczegółów w tym zakresie w ramach art. 27 Konkordatu. Zapis powyższy w żadnej mierze
nie dotyczy wzajemnego „uznawania” wyroków, co jest wnioskiem
B. R a k o c z y, OSNC nr 9/2001, poz.126.
J. K r u k o w s k i, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985, s. 45.
54
Zob. R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 135 KPK, w: J. Krukowski, Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań 2003, s. 221.
55
Zob. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4,
Olsztyn 1990, s. 183.
52
53
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powszechnie przyjmowanym w doktrynie56, jednakże w omawianym
aspekcie dotyczącym charakteru prawnego orzeczeń sądów kościelnych stanowi cenną przesłankę interpretacyjną. Skoro bowiem w tak
doniosłym akcie prawnym jak Konkordat, wyraźnie dostrzeżono nie
tylko istnienie orzeczeń sądów kościelnych ale i ich ewentualny walor informacyjny w procesie świeckim, to przyjąć należy, iż zapis ten
wskazuje na charakter dowodowy tego dokumentu. Wprawdzie do
wspomnianego uregulowania szczegółów w trybie art. 27 Konkordatu
do chwili obecnej nie doszło, niemniej jednak art. 10 ust. 5 Konkordatu
nie został w żadnej mierze zakwestionowany, a z jego treść zdaje się
wynikać, iż prawodawca polski wspomnianym orzeczeniom sądów
kościelnych nadał cechę zaufania publicznego. Gdyby bowiem miały być one jedynie dokumentami prywatnymi, to wyszczególnienie
ich w akcie tej rangi, zwłaszcza przy jednoczesnym wskazaniu na potrzebę powiadamiania sądu świeckiego o ich wydaniu, byłoby zbędne
i nieracjonalne.
Reasumując stwierdzić należy, iż wszystkie wskazane wyżej przesłanki rozpatrywane we wzajemnym ze sobą powiązaniu wskazują, iż
orzeczenia sądów kościelnych w przedmiocie stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego mają charakter dokumentów urzędowych
w rozumieniu art. 244 § 2 k.p.c. Z analogicznych względów taki też
status należałoby przyznać dyspensie papieskiej od małżeństwa niedopełnionego oraz dekretowi biskupa o domniemanej śmierci małżonka. Orzeczenia tego rodzaju nie należą wprawdzie do orzeczeń
sądów kościelnych wydawanych w trybie jurysdykcji sądowej lecz
są orzeczeniami wydawanymi przez wskazane wyżej podmioty w ramach jurysdykcji administracyjnej, jednakże wspomniany art. 10 ust.
3 Konkordatu nie mówi jedynie o orzeczeniach sądów kościelnych,
ale o orzeczeniach dotyczących nieważności małżeństwa wydawanych
przez „kompetentną władzę kościelną”. Wymienione wyżej dekrety
papieskie i biskupie niewątpliwie w tej kategorii się mieszczą.

56
Zob. W. G ó r a l s k i - A. P i e ń d y k, Zasada..., jw., s. 69-70; P. M a j e r,
Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy
byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce?, w: A. Mezglewski, Funkcje...,
jw., s. 423.
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Podsumowanie
Celem podjętych rozważań nie było precyzyjne określenie charakteru każdego z poszczególnych dokumentów kościelnych, jakie wystąpić mogą w świeckiej praktyce sądowej a jedynie wskazanie, iż
tezy, że niektóre z tych dokumentów mogą mieć w postępowaniu cywilnym status dokumentów urzędowych a priori odrzucić nie można.
Szczegółowe omawianie każdego z potencjalnych dokumentów pochodzących od Kościoła a dotyczących obszaru prawa wykraczałoby
nie tylko poza ramy niniejszej publikacji ale w praktyce nie byłoby też
racjonalne, gdyż charakter dokumentu i jego moc dowodowa – zważywszy na wieloraką różnorodność treści i przeznaczenia – każdorazowo powinna być oceniana na tle konkretnego przypadku. Niemniej
jednak, odnosząc się do dokumentów kościelnych, które najczęściej
spotkać można w praktyce sądów świeckich, tj. do dokumentów szeroko pojmowanego prawa małżeńskiego, raz jeszcze podkreślić należy, iż winny mieć one status dokumentów urzędowych. Oznacza to,
że dokumenty te powinny korzystać zarówno z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, jak
i z domniemania autentyczności pochodzenia takiego dokumentu od
jego wystawcy, zaś ewentualne obalenia tych domniemań (abstrahując
od różnić dotyczących dokumentów narratywnych i konstytutywnych)
winna odbywać się na zasadach określonych w art. 252 k.p.c. Tego
rodzaju status i domniemania winny przysługiwać także takim dokumentom jak np. dekrety erygujące parafię czy też mianujące proboszcza, które spotkać można zwłaszcza w sprawach z zakresu roszczeń
majątkowych. Poza dokumentami urzędowymi wśród dokumentów
kościelnych będą również dokumenty prywatne, korzystające jedynie
z domniemania prawdziwości (autentyczności) pochodzenia zawartego w nim oświadczenia od wystawcy, który go własnoręcznie podpisał.
Dokumentami tego rodzaju będą wszystkie umowy związane z udziałem w obrocie cywilnoprawnym, jak np. zawarta przez proboszcza
parafii umowa dzierżawy, jak również wystawione przez proboszcza
(jako pracodawcę) świadectwo pracy. Poza tymi dwoma kategoriami
dokumentów zwrócić uwagę należy również na takie dokumenty, jak
wypisy ze wskazanych w pkt. 2 ksiąg parafialnych, które np. w postępowaniu spadkowym mogą mieć walor informacji o dowodzie.
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Każda z wymienionych wyżej kategorii dokumentów jest istotnym
środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Domniemanie autentyczności jest warunkiem formalnej mocy dowodowej dokumentu,
natomiast poprzez domniemanie zgodności z prawdą dokument urzędowy jest w postępowaniu cywilnym środkiem dowodowym najbardziej
wiarygodnym, mającym najczęściej rozstrzygające znaczenie dla sądu.
DIE BEWEISKRAFT VON KIRCHLICHEN DOKUMENTEN IN
ZIVILPROZESSEN
Der vorliegende Artikel ist der Versuch eine Antwort zu finden auf die Frage,
welche Beweiskraft kirchliche Dokumente im Zivilprozess haben.
Die gemachten Erwägungen führen zu dem Schluss, dass manche kirchliche
Dokumente im Zivilprozess den Status von amtlichen Dokumenten haben können.
Dazu gehören im weitesten Sinne die Dokumente des Eherechts, aber auch die
Dokumente zur Errichtung einer Pfarrei oder zur Ernennung eines Pfarrers. Das
bedeutet, dass jene Dokumente sowohl aus der Vermutung der Glaubwürdigkeit dessen,
was in ihnen amtlich bescheinigt wird, wie auch aus der Vermutung der authentischen
Herkunft solch eines Dokumentes von seinem Aussteller Nutzen ziehen sollten. Eine
eventuelle Ablehnung dieser Vermutungen sollte nach den in Art. 252 des polnischen
Zivilgesetzbuches beschriebenen Grundsätzen erfolgen.
Neben den amtlichen Dokumenten unter den kirchlichen Dokumenten gibt es auch
private Dokumente. Sie ziehen Nutzen nur aus der Vermutung der Glaubwürdigkeit der
Herkunft des in ihnen vom Aussteller Bescheinigten, der sie eigenhändig unterschrieben
hat. Dokumente dieser Art sind alle Verträge im zivilrechtlichen Bereich, wie z.B.
der von einem Pfarrer einer Gemeinde abgeschlossene Pachtvertrag, wie auch der
von einem Pfarrer (als Arbeitgeber) ausgestellte Arbeitsvertrag. Auszüge aus den
Kirchenbüchern hingegen können in einem Erbprozess nur einen Informationswert
zu einem Beweis haben.
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URSZULA NOWICKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRZYNALEŻNOŚĆ WIERNYCH DO
KOŚCIOŁA WEDŁUG KKKW I KPK
Treść. Wstęp. – 1. Przynależność do Kościoła sui iuris z mocy prawa. –
1.1. Dziecko rodziców należących do tego samego Kościoła sui iuris. – 1.2. Dziecko
rodziców należących do różnych Kościołów sui iuris. – 1.3. Dziecko rodziców, z których tylko jedno jest katolikiem. – 1.4. Dziecko rodziców niezwiązanych w małżeństwie. – 1.5. Dziecko rodziców nieznanych. – 1.6. Dziecko rodziców ochrzczonych
w innym Kościele lub Wspólnocie kościelnej. – 1.7. Dziecko rodziców nieochrzczonych. – 1.8. Nabycie przynależności kościelnej przez osobę, która ukończyła 14 rok
życia. – 2. Zmiana przynależności kościelnej. – 2.1. Zmiana przynależności kościelnej
w małżeństwie międzyobrządkowym. – 2.2. Indult Stolicy Apostolskiej. – 2.3. Sytuacja
prawna dzieci po zmianie przynależności kościelnej rodziców. – Zakończenie.

Wstęp
Nie ma wątpliwości, iż poprzez chrzest każdy człowiek zostaje włączony w misterium Chrystusa, staje się równy w godności i działaniu
z innymi wiernymi, a w konsekwencji, zgodnie z własną pozycją i zadaniem współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusowego1. A jednocześnie zostaje także prawnie włączony do Kościoła, w którym od tej
chwili ma prawa i obowiązki. Kan. 1 KKKW stanowi, iż przepisy tego
Kodeksu dotyczą wszystkich i tylko katolickich Kościołów wschodnich (…); według kan. 1 KPK Kanony tego Kodeksu dotyczą jedynie
Kościoła łacińskiego. Stąd właściwe określenie przynależności jest
istotne dla określenia statusu prawnego, od którego zależy ważność
lub godziwość wielu aktów prawnych. Jednak ryt liturgiczny chrztu
ani miejsce jego przyjęcia nie jest tym, co określa przynależność prawną do Kościoła łacińskiego lub do któregoś z katolickich Kościołów
wschodnich, ale norma prawa. Obecne ustawodawstwo tym różni się
1

Por. KKKW, kan. 11; KPK, kan. 208.
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od wcześniej obowiązującego, że nastąpiło odejście od „zasady obrządkowej” na rzecz „zasady eklezjologicznej”2. Stąd też włączenie
następuje do Kościoła, a nie do obrządku w rozumieniu dziedzictwa
liturgicznego, teologicznego, duchowego i dyscyplinarnego, wyodrębnionego przez kulturę i okoliczności historyczne narodów, wyrażającego sposób przeżywania wiary, właściwy dla każdego Kościoła sui
iuris3.
To włączenie, co do zasady, dokonuje się na sposób stały, a więc pozostaje niezmienne. Wierni mają wszędzie zachowywać własny obrządek i pielęgnować go oraz według swych sił zachowywać (OE 4). Lecz
mimo to, w sytuacjach wyjątkowych, ściśle określonych w prawie,
prawodawca zezwala na zmianę przynależności, zawsze z zachowaniem zasady wyrażonej w kan. 31 KKKW, iż nikt nie może przymuszać kogokolwiek do przejścia do innego Kościoła.
Materia ta regulowana jest w obu Kodeksach – w KPK w kann. 111112, w KKKW w sposób obszerniejszy (kann. 29-38). Niektóre kwestie uregulowane są w sposób identyczny, inne różnią się, niektórych
regulacji w legislacji łacińskiej po prostu brakuje. Na tej podstawie na
gruncie kanonistyki pojawiają się głosy o konieczności analogicznego
stosowania norm Kodeksu wschodniego na gruncie prawa łacińskiego, jako jego uzupełnienie lub nawet modyfikację, albo obowiązywanie ex natura rei. Nie wszystkie te stanowiska wydają się słuszne
i uzasadnione.
1. Przynależność do Kościoła sui iuris z mocy prawa
1.1. Dziecko rodziców należących do tego samego Kościoła sui iuris
Pierwszym kryterium przynależności do Kościoła jest przyjęcie sakramentu chrztu. Norma ogólna, wyrażona w kan. 111 § 1 KPK stanowi natomiast, iż poprzez przyjęcie chrztu4 dziecko zostaje włączone do
2
Por. D. S a l a c h a s, L’appartenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale
sui iuris o alla Chiesa Latina, Periodica de re canonica 83 (1994), s. 22.
3
Por. KKKW, kan. 28 § 1.
4
Sformułowanie przez przyjęcie chrztu wydaje się nie w pełni precyzyjne.
Włączenie do konkretnego Kościoła (łacińskiego lub wschodniego) nie następuje poprzez chrzest jako taki; chrzest w danym Kościele nie oznacza bowiem włączenia do
niego, o przynależności do danego Kościoła decyduje bowiem – jak wspomniano powyżej – norma prawa.
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Kościoła łacińskiego, jeżeli należą do niego jego rodzice. Analogicznej
normy, która w sposób bezpośredni określałaby przynależność dziecka
do Kościoła sui iuris jego rodziców, brakuje w KKKW, jednak norma
ta wynika z natury rzeczy. Jeśli zatem oboje rodzice należą do Kościoła
łacińskiego, również ich dziecko, według normy prawa, będzie należało do tego Kościoła. Podobnie, gdy oboje rodzice należą do któregokolwiek z katolickich Kościołów wschodnich sui iuris – wówczas do
tego też Kościoła będzie należało ich dziecko.
W powyższych przepisach można dopatrywać się pewnego braku
precyzji. Otóż zgodnie z kan. 909 § 1-2 KKKW oraz kan. 97 KPK
osobą małoletnią jest ta, która nie ukończyła 18 roku życia. W wykonywaniu swoich uprawnień podlega ona władzy rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem tych spraw, w których małoletni na podstawie prawa
Bożego lub kanonicznego są wyjęci spod ich władzy (…)5. Należy
uznać, iż właśnie w odniesieniu do przynależności wiernych do określonego Kościoła, prawo ustanawia wyjątek; wyznacza bowiem granicę ukończenia 14 roku życia dla możliwości wolnego wyboru Kościoła
sui iuris. Z kolei sformułowanie dziecko, które nie ukończyło 14 lat
(…), jest już nieprecyzyjne, jako że dzieckiem, zgodnie z kan. 909 § 2
KKKW oraz 97 § 2 KPK jest małoletni przed ukończeniem siódmego
roku życia. Dlatego – dla jasności – trzeba przyjąć, iż prawodawca, poprzez określenie filius parentum rozumie po prostu potomstwo, a nie
dziecko w prawnym znaczeniu tego słowa.
Zasada przynależności do Kościoła rodziców oznacza, iż także
w przypadku, gdyby chrzest został udzielony w obrządku innym, niż
obrządek rodziców, lub przez szafarza innego Kościoła sui iuris albo
według rytu liturgicznego innego Kościoła, dziecko zostaje włączone
do Kościoła, do którego należą jego rodzice. Należy w tym kontekście
zwrócić uwagę, iż właściwym miejscem chrztu jest Kościół parafialny,
a kompetentnym do jego udzielenia jest przede wszystkim proboszcz
własny przyjmującego chrzest6. Dlatego z wyjątkiem sytuacji całkiem
szczególnych, które muszą być potwierdzone przez kompetentną władzę, stanowczo odradzana jest praktyka proszenia o chrzest w obrządku odmiennym od własnego np. z motywów estetycznych, ze względu
na przyjaźń z szafarzem itp. Z wyjątkiem przypadku braku szafarza
5
6

Por. KKKW, kan. 910 § 2; KPK, kan. 98 § 2.
Por. KKKW, kan. 677 § 1, 687 § 1; KPK, kan. 530 n. 1, 857 § 2.
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własnego obrządku, sprawowanie chrztu powinno także widzialnie
oznaczać włączenie do własnego Kościoła sui iuris7. Niemniej jednak
nie można wykluczyć sytuacji, w których np. chrzest dziecka rodziców należących do Kościoła łacińskiego, zostanie z tych czy innych
względów, godziwie lub niegodziwie, udzielony w parafii jednego
z Kościołów wschodnich sui iuris, i odwrotnie. Abstrahując od zagadnienia przepisów liturgicznych, według których w takiej sytuacji powinien zostać udzielony sakrament chrztu8, należy jeszcze raz podkreślić,
iż niezależnie od motywów i okoliczności to nie obrządek, ale przynależność rodziców do określonego Kościoła decyduje o przynależności
tego, kto w chwili chrztu nie ma ukończonych 14 lat. Co więcej, ta
sama zasada obowiązuje także wtedy, gdy, wg normy prawa, pasterska
troska o wiernych jakiegoś Kościoła sui iuris jest powierzona proboszczowi innego Kościoła sui iuris (KKKW, kan. 916 § 4) lub jeśli ich
hierarchą własnym jest hierarcha miejsca innego Kościoła sui iuris,
także Kościoła łacińskiego (KKKW, kan. 916 § 5).

7
Salve situazioni del tutto particolari, che dovranno essere autorizzate dall’autorità
competente, va assolutamente scoraggiata la prassi di chiedere il Battesimo in un rito
diverso dal proprio per motivi di ordine estetico, di amicizia con il ministro, ecc. Ad
eccezione del caso di mancanza di un ministro del proprio rito, la celebrazione del
Battesimo deve significare anche visibilmente l’ingresso nella propria Chiesa sui iuris. – C o n g r e g a z i o n e p e r l e C h i e s e O r i e n t a l i, Istruzione
per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, 6.01.1996, n. 47.
8
Zagadnienie to jest o tyle problematyczne, iż z jednej strony norma prawa wymaga, aby szafarz udzielał sakramentów według przepisów liturgicznych własnego
Kościoła sui iuris (KKKW, kan. 674 § 2; KPK, kan. 846 § 2), z drugiej natomiast
kan. 683 KKKW postanawia, iż chrztu należy udzielać według przepisów liturgicznych Kościoła sui iuris, do którego według prawa będzie należał przyjmujący chrzest.
O ile w odniesieniu do katolickich Kościołów wschodnich norma ta jest usprawiedliwiona klauzulą zawartą w kan. 674 § 2 jeśli prawo inaczej nie stanowi, o tyle wątpliwość może rodzić się na gruncie KPK. Ponieważ jedyna norma w tej kwestii zawarta
w Kodeksie łacińskim nakazuje szafarzowi sprawowanie sakramentów według własnego obrządku, dlatego wydaje się logiczne, iż także w przypadku udzielania chrztu osobom, które według normy prawa będą należeć do któregoś ze wschodnich Kościołów
sui iuris, szafarz łaciński zastosuje przepisy ksiąg liturgicznych Kościoła łacińskiego, jako że nie podlega on prawu zawartemu w Kodeksie Kanonów Kościołów
Wschodnich.
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1.2. Dziecko rodziców należących do różnych Kościołów sui iuris
Jednym ze skutków tzw. małżeństw międzyobrządkowych, czyli takich, w których każde z małżonków należy do innego Kościoła sui
iuris (wschodniego lub łacińskiego) jest zagadnienie przynależności
eklezjalnej potomstwa. Ponieważ nie ryt liturgiczny, ale norma prawa
jest tu istotna, dlatego oba Kodeksy – KKKW i KPK – podają w tym
zakresie wyraźne wskazania. Niestety, ich brzmienie może stanowić
kwestię dyskusyjną, jako że pobieżna analiza tych norm sugeruje pewne różnice.
W przypadku braku zgody rodziców w zakresie przynależności kościelnej ich dziecka, które nie ukończyło jeszcze 14 roku życia, oba
Kodeksy utrzymują zasadę przewagi Kościoła, do którego należy ojciec9, niezależnie od tego, czy będzie to Kościół wschodni czy Kościół
łaciński. W tej kwestii sformułowania używane w obu zbiorach prawa
są w swojej istocie identyczne, chociaż kanon łaciński, stylistycznie,
przyznaje większe znaczenie możliwości wyboru rodziców, z kolei
Kodeks wschodni kładzie akcent na fakt, że co do zasady oraz w braku
zgody przeważa przynależność do Kościoła sui iuris ojca10. Dlatego,
jeśli ojciec należy do któregoś z katolickich Kościołów wschodnich,
matka z kolei do Kościoła łacińskiego, dziecko – co do zasady – będzie
należało do Kościoła wschodniego swojego ojca. W sytuacji przeciwnej, tzn. gdy matka należy do Kościoła wschodniego, ojciec zaś jest
wiernym Kościoła łacińskiego, dziecko zostanie włączone do Kościoła
łacińskiego, jeśli – wg KKKW – pomiędzy rodzicami brak będzie zgody co do jego przynależności, natomiast wg KPK, jeśli rodzice zgodnie sobie życzą, by potomstwo było ochrzczone w Kościele łacińskim.
Jednak również w tym ostatnim przypadku zgoda rodziców nie ma
specjalnego znaczenia, ponieważ także jeśli jej brakuje dziecko będzie
należało do Kościoła łacińskiego, jako do Kościoła ojca11. Pozostanie
9
Wyrażenie ojciec należy rozumieć zgodnie z kan. 1138 § 1 KPK, zgodnie z którym ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński (…). Jest to istotne o tyle, że dziecko matki niezamężnej również – w sensie biologicznym – ma ojca,
a jednak jego przynależność kościelna jest przez prawo kanoniczne regulowana w sposób odmienny (o czym będzie mowa poniżej).
10
Por. P. E r d ö, Questioni interrituali (inteecclesiali) del diritto dei sacramenti
(battesimo e cresima), Folia canonica 1 (1998), s. 21.
11
M. B r o g i, I Cattolici orientali nel Codex Iuris Canonici, Antonianum 58
(1983), s. 224; D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro nel
Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Roma 2004, 239.
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ona zatem jedynie znakiem zgodności rodziców; co do skutków prawnych jest bezcelowa.
Norma dotycząca możliwości zgody rodziców na zapisanie dziecka
do Kościoła, do którego należy matka, a zatem zaprzeczająca zasadzie
absolutnej preferencji Kościoła ojca, powodowała podczas prac kodyfikacyjnych liczne sprzeciwy. Wśród członków PCCICOR12 przeważały głosy o konieczności usunięcia normy, a wśród wielu argumentów
najważniejsze dotyczyły jej niezgodności z tradycją wschodnią oraz
niebezpieczeństwa stopniowego zaniku katolickich Kościołów wschodnich13. Jednak odpowiedź, oparta na fundamentalnej zasadzie równości
praw, obowiązków i odpowiedzialności rodziców14, ostatecznie przeważyła, a rozwiązanie sytuacji szczególnych ma gwarantować klauzula ius particulare a Sede Apostolica statuo, o której będzie mowa
poniżej.
Również w tej dyspozycji, dotyczącej zgody rodziców, można dopatrzeć się niewielkiej różnicy stylistycznej pomiędzy kanonami obu
Kodeksów. Otóż podczas gdy Kodeks łaciński mówi o wyborze czy
zgodnym życzeniu rodziców, w legislacji wschodniej zostało użyte łacińskie słowo petere, oznaczające dążenie do czegoś, domaganie się,
proszenie, co z pewnością bardziej akcentuje uzewnętrznioną wolę rodziców. Nie ma jednak wątpliwości, iż także sformułowanie kan. 111
§ 1 KPK concordi voluntate optaverint zakłada wyrażenie woli, bez
niego bowiem trudno byłoby o weryfikację skutków w zakresie jakiejkolwiek czynności prawnej. Péter Erdö stawia w tym zakresie istotny
postulat uregulowania na stopniu lokalnym sposobu złożenia takiego
oświadczenia przez rodziców należących do różnych Kościołów sui
iuris oraz odnotowania tego faktu w parafialnej księdze ochrzczonych15. Normy te powinny być jednocześnie uzgodnione przez wszystkie Kościoły sui iuris, istniejące na danym terytorium, aby wykluczyć
wszelkie wątpliwości co do przynależności kościelnej wiernych.
Zatem zgodnie z dyspozycją Kodeksu wschodniego dziecko należy
do Kościoła katolickiego swojego ojca, niezależnie od tego, czy będzie
to Kościół łaciński czy któryś z Kościołów wschodnich sui iuris; na
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo.
Por. Nuntia 28 (1989), s. 20-21; 29 (1989), s. 36-51.
14
Por. D. S a l a c h a s, Commento al can. 29, w: P.V. Pinto (red.), Commento al
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001, s. 43.
15
P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 22.
12
13
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prośbę rodziców może jednak zostać włączone do Kościoła, do którego należy matka. Z kolei zgodnie z normą zawartą w KPK, dziecko należy do Kościoła łacińskiego wtedy, gdy oboje rodzice zgodnie
sobie tego życzą. Pojawia się zatem pytanie, czy norma kan. 111 § 1
KPK pozwala rodzicom w małżeństwie międzyobrządkowym na
zgodny wybór przynależności ich dziecka do Kościoła wschodniego
sui iuris? Albert Gauthier jest zdania, iż kanon nie przewiduje możliwości dla dziecka ojca łacińskiego, aby należało do Kościoła wschodniego. Racja tej pozornej anomalii – zdaniem Autora – zawarta jest
w fakcie, że Kodeks łaciński pragnął określić jedynie kwestię włączenia do Kościoła łacińskiego, pozostawiając Kodeksowi wschodniemu
regulowanie instytucji dla prawa wschodniego16. Podobnego zdania
jest także Leszek Adamowicz17. Jednak zdecydowana większość kanonistów jest zgodna co do tego, że treść kan. 111 § 1 KPK należy interpretować w sposób następujący: jeśli tylko jedno z rodziców należy
do Kościoła łacińskiego, dziecko zostaje włączone, poprzez chrzest,
do Kościoła, który rodzice zgodnie wybiorą, niezależnie od tego, czy
będzie to Kościół łaciński czy Kościół wschodni sui iuris18. Innymi
słowy – z samej dyspozycji którzy zgodnie sobie życzą, by potomstwo
było ochrzczone w Kościele łacińskim wynika, że rodzice mogą sobie
życzyć, by dziecko przynależało do Kościoła innego niż łaciński (pod
warunkiem, że jedno z nich do niego należy)19. Przyjęcie interpretacji
przeciwnej mogłoby prowadzić do niebezpieczeństwa zaniku katolickich Kościołów wschodnich, zwłaszcza istniejących poza granicami re16
A. G a u t h i e r, Principi Generali dell’attività giuridica nella Chiesa
(Commentario dei canoni 96-203 del Libro I del Codice di Diritto Canonico), Roma
1993, s. 24.
17
Por. L. A d a m o w i c z, Lex natura Ecclesia. �����������������������������
Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego Kościoła katolickiego, Lublin
2004, s. 148.
18
Por. V. De P a o l i s, A. D’A u r i a, Le norme generali. Commento al Codice
di Diritto Canonico. Libro primo, Roma 2008, s. 304; D. S a l a c h a s, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt., s. 240; D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Codificazione
latina e orientale e canoni preliminari, Roma 2003, s. 160; P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 21; G. M a z z o n i, Le norme Generali, w: E. Cappellini
(red.), La normativa del nuovo Codice, Brescia 1985, s. 51; D. S a l a c h a s,
K. N i t k i e w i c z, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio
canonico-pastorale, Roma 2007, s. 28.
19
R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 111, w: K. Krukowski (red.), Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Pallottinum 2003, s. 182.
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gionów wschodnich. To zaś – jak pisze Lorenzo Lorusso – nie było ani
zamysłem prawodawcy, ani tym bardziej Soboru Watykańskiego II20.
A przede wszystkim argumentem jest odpowiedź na zarzut jednego
z członków PCCICOR, według którego KPK nie otwiera możliwości
włączenia dziecka do Kościoła wschodniego, podczas gdy Schemat
wschodni przewiduje możliwość jego przynależności do Kościoła łacińskiego. Odpowiedź dana przez Coetus de expensione observationum brzmiała: w KPK jest taka sama możliwość21.
Do normy kan. 29 § 1 KKKW, który dopuszcza możliwość zgodnej woli małżonków w przedmiotowym zakresie, została dołączona
klauzula ius particulare a Sede Apostolica statuto. Oznacza to, że prawo partykularne poszczególnych Kościołów sui iuris, zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską, mogłoby postanowić o wyłączności zasady
przynależności potomstwa do Kościoła, do którego należy ojciec, jeśli wymagałyby tego szczególne okoliczności22. Zostały one wskazane przez papieża Jana Pawła II, który w przemówieniu wygłoszonym
z okazji prezentacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich powiedział: jest to konieczne dla rozkwitu Kościołów wschodnich w regionach, gdzie one są nieliczne23.
Skutki istnienia małżeństw międzyobrządkowych można oceniać
z dwóch punktów widzenia: z jednej strony wolno mówić o niebezpieczeństwie braku jedności rodziny, choćby w zakresie praktyk religijnych, z drugiej trzeba dostrzec w niej także bogactwo. Jakkolwiek
jednak je pojmować, pozostaje faktem, iż zarówno KKKW jak i KPK
pozostawiają rodzicom wolność wyboru w zakresie decyzji o różnej
przynależności kościelnej poszczególnych dzieci. Innymi słowy, prawodawstwo nie wyklucza możliwości, iż jedno z dzieci w małżeństwie
międzyobrządkowym będzie należało do Kościoła sui iuris ojca, drugie zaś do Kościoła sui iuris matki24. Oba bowiem kanony wyraźnie
20
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche
e norme canoniche, Kanonica 11, Roma 2003, s. 59.
21
Por. Nuntia 28 (1989), s. 20.
22
Por. Nuntia 22 (1986), s. 29.
23
Ciò si dimostrerà veramente necessario, per la tutela della fioritura delle Chiese
orientali nelle regioni ove esse sono minoritarie, w: Jan Paweł II, Discorso in occasione della presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 25.10.1990, n. 12,
Nuntia 31 (1990), s. 22.
24
Taka praktyka mogłaby weryfikować się przede wszystkim w sytuacji, w której
rodzice postanowiliby realizować dawną zasadę przynależności synów do Kościoła,
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mówią o dziecku lub o osobie małoletniej, używając liczby pojedynczej. Trudności w zachowywaniu własnych tradycji wydają się być tu
nieuniknione25; aby ustrzec się od nich konieczna byłaby rzeczywistość, w której przykładowo matka z jednym dzieckiem uczestniczy
we Mszy św. w Kościele łacińskim, podczas gdy w tym samym czasie
ojciec zabiera drugie dziecko na Boską Liturgię w obrządku wschodnim. Czy jedność rodziny byłaby wtedy zachowana? Nawet sam prawodawca postanawia w tym zakresie: w rodzinach, gdzie małżonkowie
są zapisania do różnych Kościołów sui iuris, w dni świąteczne i pokutne jest godziwe zachowanie przepisów jednego lub drugiego Kościoła
sui iuris (kan. 883 § 2 KKKW).
1.3. Dziecko rodziców, z których tylko jedno jest katolikiem
Zgodnie z dyspozycją kan. 29 § 1 KKKW, dziecko, które nie ukończyło jeszcze 14 roku życia, poprzez chrzest zostaje włączone do
Kościoła sui iuris, do którego należy jego ojciec katolik, a jeśli tylko
matka jest katoliczką – wówczas nabywa przynależność do Kościoła
matki. Oznacza to w konsekwencji, iż według dyscypliny wschodniej, niezależnie od miejsca chrztu, także w małżeństwach mieszanych dziecko będzie należało do Kościoła katolickiego. Takiej zasady
brakuje wprawdzie w normach KPK regulujących przynależność obrządkową wiernych, nie oznacza to jednak dobrowolności decyzji rodziców pozostających w tzw. małżeństwie mieszanym. Péter Erdö jest
zdania, iż należy w tym przypadku stosować analogię przewidzianą
w kan. 19 i przyjąć, że chociaż Kodeks wschodni nie obowiązuje katolików łacińskich, to kan. 29 § 1 stanowi ustawę wydaną w sprawach
podobnych26. Podobnego zdania jest Krzysztof Nitkiewicz, według
którego chodzi tu o tę samą materię i okoliczności, co pozwala odczytać poprawnie mens legislatoris i w konsekwencji podjąć właściwą
decyzję27. Wydaje się jednak istotniejsze wzięcie pod uwagę w tym
zakresie norm dotyczących małżeństw mieszanych, a zwłaszcza kan.
1125 n. 1 KPK, który wymaga od strony katolickiej szczerego przyrzedo którego należy ojciec, córek zaś – do Kościoła matki. – Por. P. E r d ö, Questioni
interrituali..., art. cyt., s. 20.
25
Por. M. B r o g i, I Cattolici orientali…, art. cyt., s. 225.
26
Por. P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 20.
27
Por. K. N i t k i e w i c z, Chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym, Roczniki
Nauk Prawnych 17 (2007), nr 2, s. 72.
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czenia, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Co więcej, kan.
1366 KPK postanawia, iż Rodzice lub ich zastępujący, którzy oddają
dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, powinni
być ukarani cenzurą lub inną sprawiedliwą karą. Z norm tych wynika pośrednio konieczność chrztu dzieci narodzonych w małżeństwach
mieszanych w Kościele katolickim. Natychmiast jednak pojawia się
pytanie o status prawny dzieci, które wbrew takiej dyscyplinie zostały ochrzczone w Kościele akatolickim, do którego należy jedno z rodziców. Zagadnienie nie jest jedynie teoretyczne, a jego weryfikacja
bardzo częsta zwłaszcza na Wschodzie, gdzie małżeństwa mieszane
są niemal regułą. W krajach arabskich zasadą jest, że gdy kobieta poślubia prawosławnego mężczyznę, przyjmuje jego obrządek28. Statut
Osobowy Patriarchatu Antiochii i całego Wschodu dla greko-prawosławnych przewiduje, iż jeśli jedna ze stron pragnących zawrzeć małżeństwo jest innego wyznania, musi – przed zawarciem małżeństwa
– zostać przyjęta do Kościoła prawosławnego29, co w konsekwencji
będzie dotyczyło także potomstwa30. Projekt dokumentu, mającego
stać się przedmiotem przyszłego Soboru Ogólnoprawosławnego przewiduje warunek dla małżeństw mieszanych, aby dzieci w nich narodzone zostały ochrzczone i wychowane w Kościele prawosławnym31.
28
Lettera del Patriarcha Greco-Melkita Cattolico Maximos V Hakim d’Antiochia
e di tutto l’Oriente, d’Alessandria e di Gerusalemme, reg. XXVIII, n. 405, Damasco,
12.12.1994.
29
Lorsque l’un des époux est échrétien non ortodoxe, il doit: (…) 3. – Présenter
par écrit une demande d’adhèsion à l’Église orthodoxe par laquelle il se soumet à tous
les devoirs corrélatifs, conformément aux procédures civiles et religieuses en vigueur,
et être accepté dans l’Église orthodoxe. – Por. M. M a h m a s s a n i, I. M e s s a r a,
Stut Personnel, Textes en vigueur au Liban, Beyrouth 1970, s. 628-630.
30
14.10.1996 r. Hierarchowie trzech Kościołów prawosławnych (ormiańskiego, greckiego i syryjskiego) oraz sześciu Kościołów katolickich (ormiańskiego, chaldejskiego, melchickiego, łacińskiego, maronickiego i syryjskiego) na Środkowym
Wschodzie podpisali porozumienie, na mocy którego m.in. dzieci mają być ochrzczone w Kościele swojego ojca. – Tekst oryginalny porozumienia sporządzony został
w języku arabskim. Tłumaczenie na język francuski zamieszczone jest w czasopiśmie Patriarchatu Melchickiego, Le Lien 61 (1996), s. 30-34. Por. także R. G i r g i s,
I Matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese Patriarcali Cattoliche,
Beyrouth 2004, s. 146-150.
31
Por. II Ogólnoprawosławna Konferencja przedsoborowa, Przeszkody małżeńskie, Chambésy 1982, n. 7, w: T. Kałużny, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny, Kraków
2008, s. 399.
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Jak już wcześnie wspomniano, według KKKW i KPK kryterium
przynależności do Kościoła nie jest obrzęd liturgiczny, w którym został
przyjęty chrzest, ale norma prawa, wskazująca w pierwszej kolejności
na przynależność rodziców, lub – w małżeństwie mieszanym – rodzica katolickiego. Wynika stąd, że chrzest przyjęty z tych czy innych
względów według obrzędu innego Kościoła sui iuris lub udzielony
przez szafarza tegoż Kościoła, nie oznacza włączenia do niego, a tym
samym nie narusza zasady eklezjalności. Stąd też – jak pisze Dimitrios
Salachas – stosowana dotychczas przez Kongregację Kościołów
Wschodnich procedura jest słuszna: dzieci narodzone z małżeństwa
mieszanego niezależnie od faktu ich chrztu w Kościele akatolickim,
należą do Kościoła katolickiego32. Teoria jest rzeczywiście właściwa
i zgodna z cytowaną wyżej dyspozycją odnośnych kanonów. Jednak jej
praktyczne zastosowanie prowadzi często do absurdalnych wniosków.
Otóż kiedy małoletnie dziecko zostanie ochrzczone np. w Kościele
prawosławnym, za zgodą czy też wbrew woli rodzica katolickiego,
wówczas jego status prawny jest trudny do określenia. Prawosławni
będą go bowiem uważali za członka swojego Kościoła, dla katolików
jest i pozostanie katolikiem. Kwestia ta, niezwykle złożona, nie może
być jednak w tym miejscu poddana szczegółowej analizie.
1.4. Dziecko rodziców niezwiązanych w małżeństwie
Jak wspomniano powyżej, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo. W konsekwencji oznacza to, iż gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim, ogólna zasada dotycząca przynależności
potomstwa do Kościoła sui iuris nie ma żadnego znaczenia. Kan. 29 § 2
n. 1 KKKW postanawia, iż dziecko, które nie ukończyło 14 roku życia, jeśli jest dzieckiem matki niezamężnej, nabywa przynależność do
Kościoła sui iuris, do którego należy matka. Nie jest istotne dla prawa,
czy rodzice pozostają w jakimś związku faktycznym, czy zawarli kontrakt cywilny, czy ojciec prawnie uznał swoje ojcostwo. Dlatego nawet
w przypadku, gdyby dziecko przyjęło chrzest w Kościele ojca, według
normy prawa i tak zostanie włączone do Kościoła, do którego należy jego matka. Rozwiązanie proponowane przez legislację wschodnią
zawiera w sobie założenie, że w sytuacji, gdy rodzice nie są związa32
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt.,
s. 261.
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ni małżeństwem, dziecko pozostaje przy matce, jest powierzone jej
opiece i przez nią wychowywane. I pewnie w większości przypadków
tak właśnie jest. Ale nie można przecież wykluczyć sytuacji, w której
dziecko, z jakichkolwiek przyczyn, pozostaje pod opieką ojca. Rodzi
się wówczas trudność praktyczna wychowania dziecka w tradycji
i kulturze Kościoła, które ojcu mogą pozostawać nieznane.
Analogicznej normy brakuje w KPK, w doktrynie panuje jednak
przekonanie, iż norma wschodnia ex natura rei dotyczy także Kościoła
łacińskiego33 lub że normy KKKW stanowią w tym przypadku uzupełnienie luki prawnej KPK34.
Pytanie, jakie rodzi się w kontekście omawianej zasady, dotyczy
dwóch kwestii. Po pierwsze, sytuacji prawnej ochrzczonego dziecka
matki niezamężnej po zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców; i po drugie, czy zmienia się przynależność dziecka po ewentualnym orzeczeniu nieważności małżeństwa jego rodziców?
Wydaje się, iż sytuacja ta jest jasna, jeśli chodzi o prawo Kościoła
łacińskiego. KPK zna bowiem instytucję legitymacji potomstwa i postanawia, że dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawność pochodzenia przez późniejsze małżeństwo rodziców35 oraz że co do skutków
kanonicznych, dzieci, które uzyskały prawność pochodzenia, są zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo
wyraźnie co innego zastrzega36. Norm tych brakuje niestety w KKKW,
jako że nieprawne pochodzenie nie posiada w Kodeksie wschodnim
żadnych konsekwencji prawnych37. Niemniej jednak wydaje się, iż
zarówno w przypadku wiernych łacińskich, jak i wiernych katolików
wschodnich, skutek będzie taki sam. Do dziecka matki niezamężnej,
po późniejszym ślubie rodziców, należy stosować ogólną zasadę przy33
Por. J. P r a d e r, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993,
s. 16; L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici..., dz. cyt., s. 63; P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 23.
34
Por. C.G. F ü r s t, Interdipendenza del Diritto Canonico Latino ed Orientale.
Alcune osservazioni circa il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica, w: K. Bhara
nikulangara (red.), Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale, Studi
Giuridici XXXIV, Città del Vaticano 1995, s. 30; L. A d a m o w i c z, Lex natura
Ecclesia..., dz. cyt., s. 178.
35
KPK, kan. 1139.
36
KPK, kan. 1140.
37
Por. R. N a v a r r o V a l s, Commento al can. 1137-1140, w: J.I. Arrieta (red.),
Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato, Roma 2004, s. 763.
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należności do Kościoła (czyli KKKW, kan. 29 § 1; KPK, kan. 111 § 1).
Z kolei po stwierdzeniu nieważności małżeństwa rodziców, Lorenzo
Lorusso jest zdania, iż należy aplikować kan. 29 § 2 n. 1, czyli dziecko
nabędzie przynależność do Kościoła swojej matki, jako kobiety niezamężnej38. Podobnego zdania jest Leszek Adamowicz, według którego
intencją prawodawcy było objęcie normą kan. 29 § 2 n. 1 KKKW także
dzieci z małżeństw nieważnych39. Opierając się jednak na słusznych
w tym zakresie normach KPK należy podkreślić, iż za dzieci prawego
pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa nie tylko
ważnego, ale także mniemanego40. Oznacza to, że także po orzeczeniu
nieważności małżeństwa rodziców lub rozwiązaniu go w jakikolwiek
inny sposób, dziecko nadal pozostaje dzieckiem prawego pochodzenia
i nie traci związanych z tym własnych praw i obowiązków. Mimo braku takiej dyspozycji w KKKW jako słuszne jawi się nieprzenoszenie
na potomstwo negatywnych skutków dotyczących małżeństwa rodziców. Dlatego wydaje się, iż powyższa zasada powinna mieć zastosowanie także na gruncie prawa wschodniego.
Jeszcze jedno pytanie, jakie rodzi się w tym kontekście, dotyczy sytuacji, w której dziecko rodzi się z matki niezamężnej, ale akatolickiej,
a ojcem dziecka jest katolik. Która zasada jest wówczas przeważająca?
Nie ma wątpliwości, że dziecko zostanie włączone do Kościoła katolickiego, za czym przemawia przynajmniej kilka argumentów: przynależność do Kościoła ojca jest zasadą, a zastosowanie odstępstw od niej
jest możliwe jedynie po spełnieniu określonych przez prawo kryteriów.
Przynależność dziecka do Kościoła niezamężnej matki jest, jak wynika z treści kanonu, obwarowane jej przynależnością do Kościoła sui
iuris, a takim nie jest – w rozumieniu KKKW – jakikolwiek Kościół
lub Wspólnota kościelna akatolicka. Kodeks wschodni dotyczy jedynie i wszystkich katolickich Kościołów wschodnich, i z pewnością zamysłem prawodawcy nie było regulowanie przynależności kościelnej
w Kościołach akatolickich.

Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici..., dz. cyt., s. 63.
Por. L. A d a m o w i c z, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998), s. 142.
40
Por. KPK, kan. 1137.
38
39
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1.5. Dziecko rodziców nieznanych
Zgodnie z kan. 29 § 2 n. 1 dziecko, które nie ukończyło 14 lat życia:
jeśli jest dzieckiem nieznanych rodziców, nabywa przynależność do
Kościoła sui iuris, do którego należą ci, którzy prawnie nad nim sprawują opiekę; jeśli są nimi rodzice adoptujący, stosuje się § 1. Oznacza
to, iż mamy w tym przypadku do czynienia z dwiema sytuacjami: właściwą adopcją oraz prawną opieką.
Mimo braku odnośnej normy w KPK, w zakresie adopcji należy
przyjąć, iż oba Kodeksy są ze sobą zgodne. Norma wschodnia nakazuje bowiem w tym przypadku stosowanie zasady ogólnej – a zatem,
jeśli dziecko adoptowane jest już ważnie ochrzczone, poprzez adopcję
zostaje włączone do Kościoła sui iuris rodziców adopcyjnych, a jeśli
oni należą do różnych Kościołów sui iuris – wówczas do Kościoła
ojca, z zachowaniem wyjątków wyżej omawianych. KPK nie zawiera
takiej dyspozycji, jednak w kan. 110 czytamy, iż dzieci adoptowane
zgodnie z przepisami prawa cywilnego uważane są za dzieci tego lub
tych, którzy je adoptowali. Dlatego skutek adopcji w zakresie przynależności kościelnej małoletniego dziecka będzie taki sam – zostanie włączone do Kościoła, do którego należą jego rodzice adopcyjni;
w małżeństwie międzyobrządkowym – zależnie od zgodnej woli rodziców lub jej braku. Dimitrios Salachas powołuje się w tym zakresie także na kan. 98 § 2 KPK, zgodnie z którym osoba małoletnia
w wykonywaniu swoich praw podlega władzy rodziców lub opiekunów,
i każe ją aplikować do przypadku dzieci adoptowanych przez wiernych
Kościoła łacińskiego41. Nie wydaje się natomiast słuszna opinia tego
samego Autora, zgodnie z którą po ukończeniu 14 roku życia dziecko
ochrzczone wcześniej w Kościele katolickim, będzie mogło powrócić
do Kościoła, do którego należeli jego rodzice naturalni, zaś ochrzczone
w Kościele prawosławnym, może zostać włączone do Kościoła sui iuris odpowiadającego obrządkowo Kościołowi biologicznych rodziców
prawosławnych. Wspomniany Autor powołuje się w tym zakresie na
kan. 34 i 35 KKKW oraz kan. 112 § 1 n. 3 KPK, które – jego zdaniem –
należy w omawianych przypadkach stosować przez analogię42. Wydaje
się jednak, iż gdyby prawodawca chciał dać taką możliwość – powro41
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt.,
s. 252.
42
Por. tamże, s. 253.
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tu – dzieciom adoptowanym, to przewidziałby to wprost w omawianym kanonie. Tym bardziej, że dla innych sytuacji – o których będzie
mowa poniżej – taką możliwość przewidział. Co więcej, dzieci adoptowane są traktowane – w skutkach prawnych – jak dzieci biologiczne,
a rodzice adopcyjni – mają prawa i obowiązki rodziców naturalnych.
Nie ma zatem powodu, aby po ukończeniu 14 roku życia dzieci mogły
w sposób wolny zdecydować o swojej przynależności do Kościoła rodziców biologicznych lub adopcyjnych.
Trudniejsze jest zagadnienie owej prawnie sprawowanej opieki.
Zgodnie z KKKW – jak wyżej wspomniano – dziecko rodziców nieznanych nabywa przynależność do Kościoła sui iuris, do którego należą
ci, którzy prawnie nad nim sprawują opiekę. Z kolei KPK nie reguluje
przypadku, w którym prawne powierzenie nie przybiera formy prawdziwej adopcji. Jedynie w kan. 98 § 2 postanawia, iż co do ustanowienia opiekunów oraz ich władzy, należy zachować przepisy prawa
cywilnego (…). Powodowałoby to konieczność badania praw opiekunów w poszczególnych krajach, co więcej – trudno przypuszczać, aby
ustanawiały one normy dotyczące przynależności obrządkowej podopiecznych, czy choćby edukacji religijnej (być może z wyjątkiem
państw wyznaniowych). Dlatego słuszne jest stanowisko Pétera Erdö,
że w sytuacji, jeśli w danym kraju istnieje czysta separacja pomiędzy
Państwem a Kościołem, połączona z neutralnością religijną Państwa,
wówczas ci, którzy nie mają jeszcze ukończonych 14 lat, powinni mieć
opiekuna ustanowionego przez biskupa43. Jest to zgodne z dalszą dyspozycją cytowanego powyżej kan. 98 § 2 chyba że biskup diecezjalny
uznał w pewnych wypadkach, ze słusznej przyczyny, że należy zaradzić
temu przez ustanowienie innego opiekuna. Byłoby oczywiście logiczne
i najbardziej właściwe, aby taką funkcję powierzyć rodzicom chrzestnym, którzy zapewnialiby katolickie wychowanie dziecka. Jednakże
osoby te nie mają prawnego umocowania do działania w imieniu podopiecznego, nie przysługują im także prawa i obowiązki należne rodzicom. Dlatego trudno odnosić do nich ex natura rei normy dotyczące
włączenia do Kościoła małoletnich dzieci. Ale w ten sposób powstaje
w KPK luka prawna. Wspomniany powyżej Péter Erdö sugeruje, iż
w związku z powyższym należy w omawianym przypadku aplikować
normę wschodnią, jako ustawę wydaną w podobnych sprawach (KPK,
43

Por. P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 24.
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kan. 19). Sam jednak przyznaje, iż dla pewności pożyteczne byłoby
uregulowanie odnośnych kwestii w prawie partykularnym, aby zagadnienie przynależności kościelnej tych, nad którymi jest prawnie sprawowana opieka, nie budziło wątpliwości44. Rzeczywiście, możliwość
aplikacji norm drugiego Kodeksu, wydanych w przypadkach analogicznych, pozostaje w doktrynie cały czas kwestią dyskusyjną45. Nie
jest ona przedmiotem niniejszego studium, dlatego w tym miejscu wystarczy zaznaczyć, iż KKKW w kan. 1 wyraźnie stanowi, iż jego przepisy dotyczą wszystkich i jedynie katolickich Kościołów wschodnich,
chyba że wyraźnie co innego zostało postanowione odnośnie do relacji z Kościołem łacińskim. W przedmiotowym zagadnieniu odpowiedź
wydaje się być zatem negatywna.
1.6. Dziecko rodziców ochrzczonych w innym Kościele lub
Wspólnocie kościelnej
Zgodnie z kan. 681 § 1 n. 1 KKKW (także kan. 868 § 1 n. 2 KPK) do
godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona
nadzieja, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Może się
jednak zdarzyć sytuacja, w której rodzice, okazując właściwą troskę
o chrzest swoich dzieci, nie są w stanie spełnić warunku, o którym
mowa powyżej, nie należą bowiem do Kościoła katolickiego, a jednocześnie nie mogą prosić o chrzest szafarza własnego Kościoła.
Niesłuszne i nieekumeniczne byłoby wówczas odrzucenie prośby
o chrzest; stąd prawodawca kościelny przewiduje w kan. 681 § 5
KKKW godziwe udzielenie chrztu dziecku rodziców niekatolickich,
którzy – posiadając fizyczną lub moralną niemożność udania się do
własnego szafarza – o to poproszą46. Podobnie godziwe jest udzielenie chrztu dziecku rodziców akatolickich, znajdującemu się w realnym niebezpieczeństwie śmierci, przy czym należy zwrócić uwagę,
że obowiązujący KPK w analogicznej sytuacji dopuszcza udzielenie
sakramentu chrztu św. także wbrew woli rodziców47. Niemniej jednak
Por. Tamże.
Por. J. O t a d u y, Commento al can. 19, w: J.I. Arrieta (red.), Codice di diritto
canonico..., dz. cyt., s. 87.
46
Por. H. P r o v o s t, Baptism of an Orthodox by Catholic Priest, Opinion, Roman
Replies and CLSA Advisory Opinions, 1997, s. 102.
47
Por. KPK, kan. 868 § 2. Norma ta – zdaniem W. Schulza – przeciwstawia się prawu naturalnemu rodziców do wychowania potomstwa i zasadza się na teologicznych
44
45
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istnieje pogląd, zgodnie z którym w niebezpieczeństwie śmierci nad
prawem rodziców przeważa prawo dziecka do zbawienia, które jest
dobrem absolutnym48. Stąd również normę KKKW należałoby interpretować w tym właśnie sensie.
Jednakże, podobnie jak nieekumeniczna byłaby w takiej sytuacji
odmowa udzielenia chrztu, tak również w sprzeczności z zasadami,
o których była mowa powyżej – byłoby określenie przynależności do
Kościoła na podstawie obrządku, w którym chrzest został udzielony. Dlatego dziecko rodziców niekatolickich, ochrzczone w Kościele
katolickim lub przez katolickiego szafarza, zostanie włączone nie do
Kościoła katolickiego, w którego rycie liturgicznym otrzymało chrzest,
ale do Kościoła lub Wspólnoty kościelnej rodziców niekatolickich49.
1.7. Dziecko rodziców nieochrzczonych
Zgodnie z kan. 29 § 2 n. 3 KKKW dziecko rodziców nieochrzczonych nabywa przynależność do Kościoła sui iuris, do którego należą
ci, którzy przyjęli na siebie obowiązek wychowania go w wierze katolickiej50. Norma taka jest zrozumiała i w pełni zasadna, zwłaszcza
w kontekście wspomnianego powyżej kan. 681 § 1 n. 2 KKKW, który
wymaga – dla godziwego udzielenia chrztu – uzasadnionej nadziei wychowania dziecka w wierze katolickiej. Decyzja ochrzczenia dziecka
w Kościele katolickim, z jednoczesnym powierzeniem jego edukacji
katolickiej właściwym osobom (którymi powinni być – jak się wydaje
– rodzice chrzestni) w pełni gwarantuje ową „uzasadnioną nadzieję”.
dyskusjach co do zbawienia wiecznego dzieci nie ochrzczonych. Kan. 868 § 2 stoi ponadto w opozycji do definicji sakramentów, wyrażonej w kan. 840, gdzie są one określone jako czynności Chrystusa i Kościoła, będące znakami i środkami, poprzez które
wyraża się i wzmacnia wiara. – Por. W. S c h u l z, Questioni ecumeniche nel nuovo Codice di Diritto Canonico, w: Fs. Pio Ciprotti, Vitam impendere vero, Città del
Vaticano 1986, s. 179-180.
48
Por. A. M o n t a n, Il Sacramento dell’iniziazione cristiana, w: A. Longhitano
(red.), I sacramenti della Chiesa, Bologna 1989, s. 46-47.
49
Por. M. B r o g i, Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, Antonianum 66 (1991), s. 467; D. S a l a c h a s, Commento al can. 681,
w: P.V. Pinto (red.), Commento al Codice..., dz. cyt., s. 568; Tenże, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt., s. 259-260.
50
Podczas prac kodyfikacyjnych proponowano także inne rozwiązanie, a mianowicie, że dziecko małoletnie rodziców nieochrzczonych zostaje włączone do Kościoła,
do którego należy ten, kto je prawnie dopuszcza do chrztu. Ostatecznie jednak przeważyła opcja druga. – Por. Nuntia 22 (1986), s. 33.
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KPK niestety nie zawiera żadnej normy w tej kwestii. Pewne wytyczne zawarte zostały w Instrukcji o chrzcie dzieci Kongregacji Nauki
Wiary, zgodnie z którą czynią zadość zapewnieniom ci, którzy wybierają chrzestnych poważnie podejmujących troskę o dziecko lub korzystają z pomocy ze strony wspólnoty wierzących51.
KPK nie określa, do którego Kościoła będzie należało dziecko rodziców nie chrześcijan, ochrzczone w Kościele katolickim. Teoretycznie
odpowiedź mogłaby wydawać się tu jasna, należy jednak podkreślić,
iż Kodeks łaciński w żaden sposób nie ogranicza prawa rodziców niechrześcijan do swobodnego wyboru Kościoła dla swojego dziecka. Ma
to wartość przede wszystkim w kontekście zasady, iż nie ryt chrztu,
czy miejsce jego udzielenia, ale norma prawa określa przynależność
do danego Kościoła. W KPK, w przypadku chrztu dziecka rodziców
niechrześcijan, takiej normy brakuje. Fakt ten może budzić pewną
trudność interpretacyjną, jako że w praktyce nie można wykluczyć
przypadku, w którym rodzice niechrześcijańscy, prosząc o chrzest
swojego dziecka w Kościele łacińskim, a nawet jednocześnie wyrażając wolę jego przynależności do tego Kościoła, na chrzestnych wybierają wiernych jednego z katolickich Kościołów wschodnich. W takiej
sytuacji, według kan. 29 § 2 n. 3 KKKW dziecko włączone jest do
Kościoła, do którego należą jego chrzestni (lub inne osoby zobowiązujące się do wychowania go w wierze katolickiej); proboszcz łaciński
mógłby z kolei – zgodnie z wolą rodziców – uważać go za „własnego” wiernego. Stąd słuszny jest postulat Pétera Erdö uregulowania tej
sytuacji, poprzez zobowiązanie rodziców niechrześcijańskich do formalnego zapewnienia o katolickim wychowaniu potomstwa poprzez
wskazanie osób należących do tego samego Kościoła katolickiego, do
którego będzie należał przyjmujący chrzest52.
1.8. Nabycie przynależności kościelnej przez osobę, która ukończyła
14 rok życia
Wszystkie zasady wyżej omówione przestają obowiązywać w chwili, gdy dana osoba kończy 14 rok życia. Od tego momentu, zgodnie
51
K o n g r e g a c j a N a u k i W i a r y, Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis
actio, 20.10.1980, AAS 72 (1980), n. 30, s. 1153; tekst polski w: J. Królikowski,
Z. Zimowski (opr. i tłum.), Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów
1997, s. 165.
52
Por. P. E r d ö, Questioni interrituali..., art. cyt., s. 26.
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z dyspozycjami obu Kodeksów, może ona w sposób wolny wybrać
Kościół, łaciński lub wschodni, do którego chce należeć po przyjęciu
sakramentu chrztu53. Odnosi się to zarówno do osób, które nawracają się na wiarę katolicką z różnych religii niechrześcijańskich, jak też
do wszystkich, których rodzice z jakiegokolwiek powodu nie ochrzcili, bez względu na to czy sami są nieochrzczeni, ochrzczeni w innej
niż katolicka wierze, a nawet jeśli są katolikami. Po ukończeniu 14
roku życia przynależność kościelna rodziców traci jakiekolwiek znaczenie dla przyszłej przynależności tego, kto dopiero podejmuje decyzję o przyjęciu sakramentu chrztu. Choćby nawet rodzice należeli do
Kościoła łacińskiego, nie ma żadnych przeszkód w wyborze któregoś
z katolickich Kościołów wschodnich; i odwrotnie.
Podczas prac kodyfikacyjnych dotyczących kan. 30 KKKW pojawiało się wiele głosów przeciwnych, uzasadnianych faktem ograniczenia
aktywności misyjnej Kościołów wschodnich – twierdzono bowiem, iż
wolność wyboru przynależności kościelnej będzie prowadziła prawie
zawsze do wyboru Kościoła łacińskiego, co stanowiłoby niewątpliwie
zagrożenie dla istnienia katolickich Kościołów wschodnich. Stąd postulowano całkowite usunięcie omawianego kanonu, przez co osoby,
narodzone w „rodzinach wschodnich”, i z jakichkolwiek powodów nie
ochrzczone przed ukończeniem 14 roku życia, nie miałyby wolności
w wyborze Kościoła, do którego przez chrzest zostałyby włączone54.
Inna propozycja dotyczyła zagwarantowania wolnego wyboru dopiero osobom pełnoletnim, które ukończyły 18 lat, jako że ich osąd będzie bardziej dojrzały55. Uzasadniano także, iż w wielu krajach, jak
choćby w Libanie, zmiana religii regulowana jest przez prawa cywilne
i dopuszczalna zazwyczaj po osiągnięciu pełnoletniości, co prowadziłoby do licznych trudności praktycznych56. Ostatecznie jednak zdecydowano pozostawić kanon w niezmienionej formie, argumentując to
53
Por. KKKW, kan. 30; KPK, kan. 111 § 2. CIC 1917, can. 745 § 2 pozostawiał
wolność wyboru każdemu, kto ukończył 7 lat. W obecnie obowiązującym ustawodawstwie osoba, która ukończyła 7 rok życia, powinna wyrazić swoją wolę przyjęcia
chrztu (KKKW, kan. 682 § 1, KPK, kan. 865 § 1), jednak nie może jeszcze decydować
o swojej przynależności kościelnej.
54
Por. Nuntia 28 (1989), s. 23.
55
Tamże.
56
Tamże.
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koniecznością ochrony wolności osoby oraz zgodnością z dyscypliną
Kodeksu łacińskiego57.
Biorąc jednak pod uwagę zgłaszane zastrzeżenia, do normy wschodniej została dołączona klauzula: salvo iure particulari a Sede Apostolica
statuto. Oznacza ona, że w szczególnych sytuacjach dotyczących osób,
wspólnot lub regionów prawo partykularne zatwierdzone przez Stolicę
Apostolską mogłoby zobowiązywać osobę przyjmującą chrzest po
ukończeniu 14 roku życia do włączenia do Kościoła rodziców lub ojca
(pod warunkiem oczywiście, że są oni katolikami); mogłoby ponadto
wymagać wyższego wieku upoważniającego do swobodnego wyboru
przynależności kościelnej58.
2. Zmiana przynależności kościelnej
2.1. Zmiana przynależności kościelnej w małżeństwie
międzyobrządkowym
Dla dobra rodziny w wymiarze religijnym słuszną i pożądaną jest
przynależność małżonków i ich dzieci do jednego Kościoła sui iuris.
Ułatwia to nie tylko wspólne celebracje liturgiczne, lecz także zachowywanie i pielęgnowanie dziedzictwa duchowego i dyscyplinarnego
własnego Kościoła. Stąd też, w małżeństwie pomiędzy dwoma katolikami należącymi do różnych Kościołów (wschodnich lub wschodniego
i łacińskiego) prawodawca zezwala – co do zasady – na zmianę obrządku; jednak normy KPK i KKKW w tej kwestii są nieco odmienne.
Kan. 112 § 1 n. 2 KPK postanawia: Po przyjęciu chrztu, do Kościoła
innego samodzielnego obrządku zostają włączeni: 2° małżonek, który
zawierając małżeństwo lub w czasie jego trwania oświadczy, że pragnie
przejść do Kościoła innego samodzielnego obrządku swego małżonka;
po rozwiązaniu jednak małżeństwa może w sposób nieskrępowany powrócić do Kościoła łacińskiego. Prawodawca nie czyni zatem żadnego
rozróżnienia pomiędzy mężem i żoną w małżeństwie międzyobrządkowym. Prawo (ale nie obowiązek) przejścia do Kościoła współmałżonka
ma zatem każda ze stron, i to zarówno w chwili zawierania małżeństwa, jak też podczas jego trwania. Inna jest dyspozycja KKKW: prawo zmiany obrządku ustawodawca przyznaje jedynie kobiecie.
57
58

Tamże.
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici…, dz. cyt., s. 66.
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Podobnie jak w omawianym powyżej kan. 29 § 1 KKKW (przynależność dziecka do Kościoła sui iuris ojca), także i teraz – w kan.
33 KKKW – ujawnia się mentalność i tradycja wschodnia, przyznające pierwszeństwo obrządkowi, do którego należy mężczyzna59.
W ten sposób potwierdzona została także dyspozycja wcześniej obowiązującego prawa zawartego w motu proprio Cleri sanctitati60.
A jednak w Schematach Kodeksu wschodniego z 1984 r. (kan. 12) oraz
z 1986 r. (kan. 31) treść odnośnego kanonu była identyczna jak w KPK,
z dołączeniem jedynie klauzuli odnoszącej się do prawa partykularnego. Jednak świadomość tradycji kazała konsultorom raz jeszcze podjąć
debatę w przedmiotowej kwestii; prace nad kanonem trwały długo, ale
zarówno ich przebieg, jak i ostateczny rezultat pokazują, iż rozwiązanie przeciwne byłoby – dla wielu wiernych wschodnich – po prostu
niezrozumiałe61. Z drugiej jednak strony, zachowując tradycję dominującej pozycji prawnej mężczyzny, to właśnie jemu odmówiono uprawnień przysługujących żonie, przez co naruszono zasadę równości praw
wszystkich wiernych, wyrażoną w kan. 11 KKKW62.
Zatem w obecnym stanie prawnym kobieta należąca do Kościoła
wschodniego sui iuris, zawierając małżeństwo z wiernym należącym
do innego Kościoła wschodniego lub do Kościoła łacińskiego, może
przejść do Kościoła męża. Takie prawo przysługuje jej także podczas
całego okresu trwania małżeństwa. Natomiast wierny wschodni – mężczyzna, może zostać ważnie włączony do Kościoła swojej żony tylko
po wcześniejszym uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, o czym bę59
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Codificazione latina e orientale...,
dz. cyt., s. 170.
60
Integrum Est mulieri diversi ritus, ad ritum viri, in matrimonio ineundo vel eo
durante, transire; matrimonio auten soluto, libere potest proprium ritum resumere. –
P i u s XII, motu proprio Cleri sanctitati, 7.06.1957, can. 9.
61
W Nuntia 28 (1989), s. 25 czytamy, iż na wschodzie jest wręcz hańbą dla męża
przejście do obrządku żony i że mężczyzna nie zgodziłby się na małżeństwo, gdyby
miało być zawarte poza jego własnym Kościołem sui iuris. Podkreśla się także, że nawet gdyby przyszły Kodeks dał taką możliwość, to prawo partykularne z pewnością
by ją ograniczyło. Co więcej, w Nuntia 29 (1989), s. 43 wskazano także, że zmiana obrządku dokonana przez męża nie tylko byłaby obca na Wschodzie, ale również niebezpieczna i szkodliwa dla przetrwania dziedzictwa obrządkowego i jedności wiernych
Kościołów wschodnich w diasporze.
62
Por. D. S a l a c h a s, L’appartenza giuridica dei fedeli..., art. cyt., s. 40-42;
R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 111, w: K. Krukowski (red.), Komentarz do
Kodeksu…, dz. cyt., s. 185.
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dzie mowa poniżej. Nie jest to jednak zmiana przynależności kościelnej ze względu na zawarte małżeństwo. Inaczej według KPK: wierny
lub wierna należący do Kościoła łacińskiego, podczas zawierania małżeństwa z katolikiem lub katoliczką wschodnią lub też później – podczas jego trwania – może, poprzez deklarację swojej woli, przejść do
Kościoła, do którego należy druga strona63. Wydaje się oczywiste, że
także w sytuacji, kiedy stroną łacińską w małżeństwie międzyobrządkowym jest mężczyzna, pragnący przejść do Kościoła wschodniego
swojej żony, kompetentna władza wschodnia może go przyjąć bez zgody Stolicy Apostolskiej. Zakaz wyrażony w kan. 33 KKKW dotyczy
bowiem jedynie „mężów wschodnich”, a nie przyjmowania na łono
Kościoła wschodniego mężczyzn. Prawo wyrażone w kan. 112 KPK
jest bowiem prawem osobowym, należnym osobie, której dotyczy,
gdziekolwiek ona się znajduje; każdy, także hierarchowie wschodni,
mają z kolei obowiązek to prawo szanować.
Ponieważ zmiana przynależności nie jest obowiązkiem, lecz prawem
osoby, dlatego nie „dzieje się” automatycznie. Zawarcie małżeństwa
międzyobrządkowego nie wywiera skutku w postaci zmiany przynależności kościelnej, niezależnie od tego, czy dotyczy jedynie kobiety (KKKW) czy też obu małżonków (KPK). Prawodawca wschodni
w kan. 36 określa wyraźnie, iż każde przejście do innego Kościoła
sui iuris osiąga skutek od momentu zdeklarowania tego faktu wobec
Hierarchy miejsca tego Kościoła albo wobec własnego proboszcza lub
kapłana przez jednego z nich delegowanego i dwóch świadków, chyba że reskrypt Stolicy Apostolskiej inaczej stanowi. KPK nie określa
niestety, wobec kogo należy złożyć oświadczenie oraz w jakiej formie
tego dokonać. Wiadomo jedynie, iż każda zmiana musi być odnotowana w parafialnej księdze ochrzczonych64. Dimitrios Salachas jest zda63
C. Fürst uważa, że KKKW stanowi modyfikację normy Kodeksu łacińskiego, przez co – po wejściu w życie legislacji wschodniej – również na gruncie KPK
prawo zmiany przynależności w małżeństwie „międzyobrządkowym” należy przyznać jedynie kobiecie. Stanowisko to wydaje się jednak błędne. – Por. C.G. F ü r s t,
Interdipendenza del Diritto Canonico…, art. cyt., s. 28.
64
Por. KPK, kan. 535 § 2; także KKKW, kan. 37. KPK nie zawiera żadnej wzmianki
dotyczącej konieczności dokonania adnotacji także w księgach parafialnych ochrzczonych Kościoła, do którego nabywa się przynależność. D. Salachas i J. Abbass podają jednak, iż z samego faktu pośredniego wymienienia Kościoła łacińskiego w treści kan. 37
KKKW także proboszczowie wschodni zobligowani są do zachowania tego przepisu. –
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro…, dz. cyt., s. 236;
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nia, iż należy w tym przypadku aplikować normę kan. 36 KKKW65.
Z kolei według Lorenzo Lorusso oraz Julio García Martín trzeba, przez
analogię z kann. 1125-1126 KPK, uznać w tym zakresie kompetencję
ordynariusza miejsca66.
Oba Kodeksy są zgodne co do faktu, iż ten, kto na skutek zawartego
małżeństwa przeszedł do Kościoła swojego współmałżonka, po jego
rozwiązaniu może w sposób wolny powrócić do swojego pierwotnego
Kościoła. Chcąc interpretować normę w sposób dosłowny należałoby
stwierdzić, iż jedynie śmierć współmałżonka oraz dyspensa od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego upoważnia do powrotu
na łono Kościoła, do którego zostało się włączonym poprzez chrzest.
Małżeństwo ważnie zawarte i dopełnione nie może być bowiem rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci67.
Prawodawca kościelny, używając w obu omawianych kanonach sformułowania matrimonio autem soluto, pośrednio wyklucza możliwość
powrotu do Kościoła pierwotnego po orzeczeniu nieważności małżeństwa. W doktrynie kwestia ta nie wydaje się być dyskusyjną – kanoniści zajmujący się zagadnieniem zmiany przynależności kościelnej
wymieniają wśród możliwości rozwiązania małżeństwa rozumianego
w sensie kan. 33 KKKW i kan. 112 § 1 n. 2 KPK zarówno wdowieństwo, dyspensę ad matrimonium ratum et non consumatum, jak i sądowe stwierdzenie nieważności małżeństwa68. I jest to logiczne, gdyż
w przeciwnym razie należałoby uznać, że albo prawodawca odmawia
prawa powrotu małżonkowi po orzeczeniu nieważności małżeństwa
albo, iż jego zamysłem było to, że skoro małżeństwo uznane za nieważne dla prawa kanonicznego jest rozważane w taki sposób, jakby
nigdy go nie było, to w konsekwencji nieważny jest także akt przejJ. A b b a s s, The Interrelationship of the Latin and Eastern Codes, The Jurist 58
(1998), s. 5. A. Celeghin stwierdza natomiast, że już tylko na podstawie logiki byłoby
stosowne poinformowanie zainteresowanego Kościoła sui iuris, że ma nowego członka. – Por. A. C e l e g h i n, L’iniziazione cristiana nel CIC 1983. Seconda parte: alcune questioni particolari, Periodica 84 (1995), s. 292.
65
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt.,
s. 263-264.
66
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici…, dz. cyt., s. 68; J. G a r c í a
M a r t í n, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 2006, s. 385-386.
67
Por. KPK, kan. 1141; KKKW, kan. 853.
68
M. B r o g i, I Cattolici orientali…, art. cyt., s. 229; L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici..., dz. cyt., s. 68.
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ścia do Kościoła współmałżonka. Zaś przypisywanie takich skutków
orzeczeniu nieważności małżeństwa byłoby – jak się wydaje – zbyt
daleko idące. Dlatego pozostaje jedynie stwierdzić, iż użyte przez prawodawcę słowo solvere jest w tym przypadku nieprecyzyjne, a nawet
niestosowne.
2.2. Indult Stolicy Apostolskiej
Już Sobór Watykański II zalecał, aby wszyscy i pojedynczy katolicy utrzymywali wszędzie własny obrządek, szanowali go i wedle możliwości zachowywali (OE 4). W tej perspektywie ochrony własnego
obrządku, rozumianego jako dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne zrozumiała i słuszna jest myśl prawodawcy,
który zabrania zmiany obrządku bez zgody Stolicy Apostolskiej.
Zasada ta znalazła się w obu Kodeksach, KKKW wyraża się jednak w sposób bardziej stanowczy. Do tego stopnia, że – jak sądzą niektórzy – nie ma nawet pewności, czy również KPK wymaga zgody
Stolicy Apostolskiej ad validitatem69. W KKKW został bowiem zawarty kategoryczny zakaz, iż nikt nie może przejść ważnie do innego
Kościoła sui iuirs bez zgody (consensus) Stolicy Apostolskiej, z kolei
w KPK stwierdza się po prostu, że są zapisani do innego Kościoła obrządkowego sui iuirs ci, którzy otrzymali zezwolenie (licentia) ze strony
Stolicy Apostolskiej. Dimitrios Salachas uważa wręcz, iż konieczność
uzyskania zgody Stolicy Apostolskiej na przejście do innego Kościoła
sui iuris wynika w prawie łacińskim nie z samej treści kan. 112 § 1
n. 1 KPK, ale z kategorycznego wyrażenia nemo potest, użytego
w treści kan. 32 § 1 KKKW. Jego zdaniem ta norma jest tak restryktywna, że nie może wiązać tylko wschodnich, ale wszystkich katolików70.
Tymczasem nie wydaje się, aby bez treści normy wschodniej trzeba
było odczytać kanon KPK jedynie w perspektywie godziwości aktu.
Słusznie argumentuje to Remigiusz Sobański – pogląd ten prowadziłby do wniosku, że zmiana obrządku w ramach Kościołów wschodnich
byłaby bez zgody Stolicy Apostolskiej nieważna, natomiast zmiana
69
Dyskusja na ten temat w: A. L o b o, De las personas, w: M. Cabreros de Anta,
A. Alonso Lobo, S. Alonso Morán, Comentarios al Código de Derecho Canónico con
el texto legal latino y castellano, Madrid 1963, vol. 1, s. 338.
70
Por. D. S a l a c h a s, L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro…, dz. cyt.,
s. 244.
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z obrządku łacińskiego na wschodni i odwrotnie dokonana bez zezwolenia byłaby ważna, a jedynie niegodziwa71.
Kan. 32 § 2 KKKW zawiera także domniemanie dotyczące zgody
Stolicy Apostolskiej na zmianę Kościoła sui iuris. Warunki dla zastosowania takiej presumpcji prawnej są dwa: po pierwsze oba Kościoły
sui iuris, tzn. ten, z którego i ten, do którego ma nastąpić przejście, na
tym samym terytorium posiadają własną eparchię, i, po drugie, biskupi eparchialni obu eparchii wyrażą pisemną zgodę na takie przejście.
Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy zgoda domniemana ma zastosowanie także wówczas, kiedy wierny wschodni pragnie przejść do
Kościoła łacińskiego? Sprawa stała się tym bardziej aktualna i dyskusyjna w 1992 r., po wydaniu, 28 listopada tego roku, przez Sekretariat
Stanu Rescriptum ex Audientia Ss.mi. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż kan. 112 KPK nie zawiera wzmianki o domniemaniu zgody
Stolicy Apostolskiej, analogicznej do tej, jaka zawarta jest w kan. 32
§ 2 KKKW. Dopiero wspomniany Reskrypt niejako uzupełnił sens
normy łacińskiej, poprzez wprowadzenie omawianego domniemania
również w stosunku do wiernych katolików łacińskich, którzy z jakiegoś powodu pragną przejść do innego Kościoła sui iuris72. Użycie
w Reskrypcie słów Christifidelis Ecclesiae Latinae spowodowało, że
Marco Brogi wypowiedział się na temat konieczności wyraźnej zgody
Stolicy Apostolskiej w sytuacji, kiedy przejście ma nastąpić z Kościoła
katolickiego wschodniego do Kościoła łacińskiego73. Tu jednak należy podzielić przeciwne stanowisko Lorenzo Lorusso i Carla Gerolda
Fürsta74, gdyż poprzez użyte w kan. 32 § 2 KKKW sformułowanie
71
R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 111, w: K. Krukowski (red.), Komentarz
do Kodeksu…, dz. cyt., s. 185.
72
Ad normam can. 112, § 1, 1° Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica
Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis,
Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties
transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae
Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto consentiant. – AAS 85 (1993), s. 81.
73
Por. M. B r o g i, Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di
Chiesa sui iuris, Revista Espanola de Derecho Canonico 50 (1993), s. 666.
74
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici…, dz. cyt., s. 73; C.G. F ü r s t,
Interdipendenza del Diritto Canonico…, art. cyt., s. 31.
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do innego Kościoła sui iuris należy rozumieć także Kościół łaciński75.
Reskrypt Sekretariatu Stanu dotyczy jedynie normy Kodeksu łacińskiego i, choć w swej treści nie cytuje bezpośrednio analogicznego
kan. 32 § 2 KKKW, to faktycznie powtarza jego treść, zrównując tym
samym normę łacińską z obowiązującą normą wschodnią.
Zmiana Kościoła sui iuris, za wyraźną lub domniemaną zgodą
Stolicy Apostolskiej, musi być uzasadniona poważnymi racjami. Ani
KPK ani KKKW nie wymieniają w swej treści żadnych przyczyn, dla
których mogłaby być ona udzielona76, należy jednak pamiętać, iż jest ona
wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą obrządki Kościołów wschodnich
powinny być wiernie zachowywane i promowane jako dziedzictwo całego Kościoła Chrystusowego, w którym jaśnieje tradycja od Apostołów
przez Ojców, i który potwierdza w różnorodności boską jedność wiary
katolickiej77. Trzeba także zwrócić uwagę, iż nikt nie może przymuszać
w żaden sposób żadnego chrześcijanina do przejścia do innego Kościoła
sui iuris78. Normy te w sposób szczególny chronią istnienie katolickich
Kościołów wschodnich i są jak najbardziej słuszne choćby tylko z racji samej koncepcji obrządku, rozumianego jako dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, duchowe i dyscyplinarne wyodrębnione przez kulturę
i okoliczności historyczne narodów79. Dlatego uzyskanie zgody Stolicy
Apostolskiej nie może być i nie jest łatwe, nie pozostaje także zwykłą formalnością. Z pewnością nie uzasadnia jej fakt zamieszkiwania
na terytoriach tzw. zachodnich i uczęszczania do Kościoła łacińskiego.
Zgodnie z kan. 112 § 2 KPK nawet długotrwały zwyczaj przyjmowania
sakramentów według obrzędów Kościoła innego samodzielnego obrządku, nie pociąga za sobą przynależności do tego Kościoła.
2.3. Sytuacja prawna dzieci po zmianie przynależności kościelnej
rodziców
Rozważania zawarte w I części artykułu dotyczyły nabycia przynależności do danego Kościoła sui iuris wraz z przyjęciem sakramentu
75
Por. L. A d a m o w i c z, Lex natura Ecclesia…, dz. cyt., s. 165; R. S o b a ń 
s k i, Komentarz do kan. 1, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt.,
s. 46.
76
Cleri sanctitati w kan. 8 § 2 – powrót do obrządku przodków.
77
KKKW, kan. 39.
78
KKKW, kan. 31.
79
KKKW, kan. 28 § 1.
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chrztu, lecz nie na jego podstawie, ale w oparciu o normę prawa, która tą przynależność określa. Co do zasady dziecko zostaje zapisane
do Kościoła sui iuris, do którego należą jego rodzice. Jednak kolejne zagadnienia ukazały możliwość zmiany tej przynależności – albo
w małżeństwie międzyobrządkowym, albo na podstawie indultu Stolicy
Apostolskiej. W tej perspektywie pozostaje zatem kwestia określenia
statusu prawnego małoletnich dzieci, po zmianie przynależności kościelnej ich rodziców.
Prawodawca reguluje tu różne sytuacje faktyczne. Najprostszą
z nich jest zasada, zgodnie z którą małoletnie dzieci rodziców, którzy
po przyjęciu chrztu zostają włączeni do Kościoła katolickiego innego obrządku, z mocy samego prawa nabywają przynależność do tego
samego Kościoła80. Jest to konsekwencją zasady, iż dzieci, w wykonywaniu swoich praw, podlegają władzy swoich rodziców lub opiekunów81. Tak dzieje się zarówno w przypadku zmiany Kościoła za zgodą
Stolicy Apostolskiej, jak również w sytuacji, gdy podczas trwania małżeństwa jedno z małżonków (a według legislacji wschodniej kobieta)
zdecydują się przejść do Kościoła, do którego należy współmałżonek.
Oba Kodeksy stanowią – jak zostało powiedziane powyżej – iż w tym
drugim przypadku, po „rozwiązaniu” małżeństwa wolno małżonkowi, który zmienił swoją przynależność, powrócić, w sposób wolny,
do Kościoła swego pochodzenia. Czy jednak wówczas automatycznie oznacza to powrót do pierwotnego Kościoła małoletniego dziecka?
Wydaje się, że nie. Żaden z Kodeksów nie zawiera takiej normy, ale
przewiduje jedynie, że po ukończeniu 14 roku życia mogą one powrócić do swojego pierwotnego Kościoła82.
Podobnie jest w małżeństwie mieszanym (czyli zawartym pomiędzy stroną katolicką i akatolicką ochrzczoną), kiedy strona katolicka
przechodzi do innego Kościoła sui iuris – wówczas także dzieci zrodzone z takiego małżeństwa, zostają ipso iure włączone do Kościoła
katolickiego, do którego nabywa przynależność jego ojciec lub matka.
Usprawiedliwioną przyczyną dla uzyskania zgody Stolicy Apostolskiej
na zmianę przynależności kościelnej w małżeństwie mieszanym byłoby pragnienie włączenia do Kościoła katolickiego tego samego ob80
Por. KKKW, kan. 34; KPK, kan. 112 § 1 n. 3. W kan. 10 Cleri sanctitati nieletnie dzieci ipso iure należały w takim przypadku do obrządku ojca.
81
Por. KKKW, kan. 910 § 2; KPK, kan. 98 § 2.
82
Por. tamże.
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rządku, do którego należy małżonek akatolicki. Przykładowo – jeśli
mężczyzna należałby do Greckiego Kościoła Prawosławnego, kobieta
zaś do Kościoła łacińskiego, wówczas uzasadnionym byłoby jej przejście, wraz z małoletnimi dziećmi, do Kościoła greckokatolickiego,
w tym właśnie celu, aby rodzina pozostawała w jednej i tej samej tradycji liturgiczno-kulturowej83. Jednak także i tutaj, po ukończeniu 14
roku życia, dzieci mogą w sposób wolny powrócić do swojego poprzedniego Kościoła.
Pewien problem pojawia się natomiast na gruncie prawa łacińskiego w sytuacji, kiedy w małżeństwie pomiędzy katolikami tylko jedno
z małżonków – rodziców przechodzi, zgodnie z prawem, do Kościoła
innego obrządku. Wprawdzie trudno wyobrazić sobie słuszność takiej
decyzji, teoretycznie nie można jednak jej wykluczyć. KKKW normuje tę kwestię w sposób jasny: w takim przypadku małoletnie dzieci
przechodzą jedynie wówczas, gdy oboje rodzice wyrazili na to zgodę84.
W sytuacji przeciwnej, dziecko pozostaje nadal zapisane do Kościoła
swego pochodzenia, i to niezależnie od tego, czy zmiana przynależności dotyczy matki, czy nawet ojca dziecka. Gdyby natomiast za zgodą
rodziców zostało włączone do „nowego” Kościoła ojca lub matki, po
ukończeniu 14 roku życia ma prawo powrotu do Kościoła, do którego
zostało włączone poprzez przyjęcie chrztu według dyspozycji kan. 29
§ 1 KKKW. Normy tej brakuje niestety w KPK. Kodeks łaciński nie
określa sytuacji prawnej dziecka, którego jedno z rodziców katolickich przechodzi do Kościoła innego samodzielnego obrządku; w konsekwencji nie ustala także żadnych norm w zakresie prawa powrotu
do Kościoła swego pochodzenia, ani nie reguluje formalności, jakie
winny być wówczas spełnione85. Lorenzo Lorusso i Dimitrios Salachas
są jednak przekonani, że należy w tym przypadku stosować zasadę
obowiązującą w KKKW, tzn. wymagać zgodnej woli obojga rodziców
na zmianę, w omawianym przypadku, przynależności kościelnej ich
dziecka86.
83
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici…, dz. cyt., s. 70; D. S a l a c h a s,
L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt., s. 225.
84
Por. KKKW, kan. 34.
85
M. B r o g i, I Cattolici orientali…, art. cyt., s. 231-232.
86
Por. L. L o r u s s o, Gli orientali cattolici…, dz. cyt., s. 70; D. S a l a c h a s,
L. S a b b a r e s e, Chierici e ministero sacro..., dz. cyt., s. 255.
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Zakończenie
Istota przynależności wiernych do jednego z katolickich Kościołów
wschodnich lub do Kościoła łacińskiego wyraża się przede wszystkim
we włączeniu dokonanym na podstawie norm prawa, niezależnie od
rytu liturgicznego, w którym został udzielony sakrament chrztu, od
miejsca jego udzielenia oraz od szafarza. Omówione powyżej kanony obu Kodeksów, ustalając prawne kryteria przynależności, „dzielą”
wiernych na tych, którzy przyjmują chrzest przed lub po ukończeniu
14 roku życia. Status prawny małoletnich z pierwszego „zakresu wiekowego” (zarówno co do nabycia jak i zmiany przynależności) uzależniają zasadniczo od przynależności kościelnej ich rodziców bądź
jednego z nich. Wiernym, którzy ukończyli 14 lat, pozostawia się
wolną decyzję w zakresie wyboru Kościoła, do którego będą należeć
po przyjęciu chrztu, jego zmianę zaś uzależnia się od zgody Stolicy
Apostolskiej lub zawarcia tzw. małżeństwa międzyobrządkowego.
Pobieżna lektura odpowiednich kanonów zdaje się sugerować treść
zrozumiałą i łatwą w interpretacji. Tymczasem w praktyce wiele kwestii
okazuje się dyskusyjnych. Wśród kanonistów brak zgodności zwłaszcza w tych zagadnieniach, które nie zostały bezpośrednio uregulowane
w kan. 111-112 KPK, lub całkowicie pominięte w Kodeksie łacińskim.
Wydaje się zbyt odważna i niewłaściwa tendencja zmierzająca do chęci
stosowania norm KKKW na gruncie prawa łacińskiego niemal zawsze,
gdy w tym ostatnim zabrakło jakiejś treści. KKKW nie jest nowelizacją KPK, ani źródłem jego interpretacji, ani tym bardziej lex specialis. Pozostaje autonomicznym zbiorem prawa, dotyczącym wszystkich
i jedynie katolickich Kościołów wschodnich, chyba że wyraźnie co innego zostało postanowione odnośnie do relacji z Kościołem łacińskim87.
Odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, także w zakresie przynależności wiernych do Kościoła, można odnaleźć w innych normach
Kodeksu i przede wszystkim na nie zwracać uwagę. Zaś w aplikowaniu norm wschodnich zachować szczególną ostrożność i rozwagę.

87

KKKW, kan. 1.
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L’appartenenza giuridica di fedeli alla Chiesa secondo il CCEO e CIC
Una Chiesa cattolica, ma due Codici. Uno il legislatore, una la fede, identici
i dogmi, ma 22 Chiese con riti diversi: 21 Chiese cattoliche orientali e una Chiesa latina.
Dalla giusta determinazione dell’appartenenza o del passaggio da una Chiesa all’altra
dipende la validità o la liceità di molti atti giuridici di un fedele. Ma non è il rito liturgico,
né il luogo del battesimo, né la persona del ministro che determina l’appartenenza
giuridica di qualcuno alla Chiesa, bensì la norma del diritto. L’ascrizione si realizza
per sempre, ma il legislatore permette, in determinate circostanze, il cambiamento di
appartenenza. Le questioni sono state regolate nei cc. 111-112 CIC e nei cc. 29-38
CCEO. Alcuni argomenti sono regolati in modo identico, altri differenziano e altre
regolazioni mancano nella legislazione latina. Lo scopo del seguente articolo è l’analisi
delle norme rispettive, in considerazione delle difficoltà d’interpretazione e dal punto
di vista delle proprie opinioni sulle vertenze.
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KS. MAREK STĘPIEŃ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

POCZĄTKI KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE
W XVI I XVII W. ORAZ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE
DO JEGO UTWORZENIA W XIX W.
Treść: Wstęp. – 1. Początki istnienia Kolegium w XVI i XVII w. – 1.1. Utworzenie
Kolegium przez św. Filipa Nereusza. – 1.2. Kolegium polsko-szwedzkie za czasów panowania króla Jana Kazimierza. – 2. Działania zmierzające do utworzenia Kolegium w
XIX w. – 2.1. Zaangażowanie księży zmartwychwstańców i Polonii w dzieło tworzenia Kolegium. – 2.2. Zbieranie funduszy na utworzenie i funkcjonowanie Kolegium.
– Zakończenie.

Wstęp
Po Soborze Trydenckim, w czasie pontyfikatu papieża Grzegorza XII
(1572-1585), zakładano w Rzymie liczne kolegia, czyli seminaria duchowne, przeznaczone do kształcenia przyszłych kapłanów. Kolegium
polskie założone po uzyskaniu aprobaty papieskiej 1 września 1582 r.
przez św. Filipa Nereusza, istniało tylko do końca 1586 r. W połowie XVII w. król Polski Jan Kazimierz, utworzył za zgodą papieża
Kolegium polsko-szwedzkie. Nowa instytucja, pozostająca pod opieką króla polskiego z dynastii Wazów, była przeznaczona dla Polaków
i Szwedów. Niestety, po śmierci Jana Kazimierza, która nastąpiła
w 1672 r., kolegium przeszło pod nadzór królowej szwedzkiej Krystyny,
a ta zadecydowała o przeznaczeniu go wyłącznie dla Szwedów.
Przez kolejnych niemal dwieście lat nie było w Rzymie ośrodka
kształcącego tylko polskie duchowieństwo. W końcu XVIII w. Polska
utraciła niepodległość na rzecz trzech wielkich potęg: Rosji, Niemiec
i Austrii, które utrudniały lub wręcz zakazywały kształcenia przyszłych
kapłanów. Stało się to jednym z ważniejszych problemów nie tylko dla
Kościoła katolickiego, lecz i dla narodu, gdyż jego byt został zagrożony. Dlatego w połowie XIX w. założyciele Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców zaczęli szerzyć ideę ponownego powołania do
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istnienia w Rzymie kolegium, które miałoby na celu kształcenie kandydatów do kapłaństwa. Ten projekt napotykał jednak na wiele trudności
zarówno z powodu braku funduszy, jak i silnej opozycji dyplomatycznej ze strony rosyjskiej i pruskiej. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia kolegium polskiego w XVI i XVII w. i starań zmierzających
do jego utworzenia w XIX w.
1. Początki istnienia Kolegium w XVI i XVII w.
Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Trydenckiego, rozpoczęto w Kościele tworzenie seminariów diecezjalnych, a w Rzymie zakładano liczne kolegia narodowe. W tym czasie powstały następujące
kolegia: niemiecko-węgierskie w 1552 r., greckie w 1577 r., angielskie
w 1579 r. i marionickie w 1584 r.1.
1.1. Utworzenie Kolegium przez św. Filipa Nereusza2
Św. Filip Nereusz, uzyskawszy aprobatę papieża i będąc zachęcanym przez prymasa Stanisława Karnkowskiego, króla Stefana Batorego
oraz królową Annę Jagiellonkę, 1 września 1582 r. założył pierwsze
Kolegium polskie w Rzymie3. Jego funkcjonowanie od września 1582 r.
do listopada 1586 r. jest znane z tak zwanego Dziennika Kasowego
Kolegium Polskiego oraz innych dokumentów odnalezionych w latach sześćdziesiątych XX w. przez Mario Borrellego w archiwum
Oratorianów w Neapolu. W Książce Bankowej ojca Fabio Violantiego,
prowadzonej od 1601 r. do 1604 r., na przekreślonych stronach od 2.

1
J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 213; P. S m o 
l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 1; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska
„Poliglotta” 1966, s. 13.
2
Józef Sebastian Pelczar błędnie podaje, że św. Filip Nereusz postanowił utworzyć kolegium polskie w 1584 r., podobnie jak ks. Paweł Smolikowski, który stwierdza, że kolegium powstało w 1583 r. Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce
Piastowe 1914, s. 213; por. P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego
w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 2.
3
Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 13-14.
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do 24. i od 70. do 80. znajdują się zapisy kasowe Kolegium polskiego
datowane od 1 września 1582 r. do października 1586 r.4.
Kolegium nie było utrzymywane przez wspólnotę oratoriańską, lecz
miało osobną administrację i fundusze, które pochodziły z ofiar wiernych oraz wpłat samych alumnów. W czasie pierwszych dwóch lat
funkcjonowania, jak twierdzi Borrelli, nie miało rektora, a od 1 marca
1583 r. do końca jego istnienia mistrzem seminaryjnym i administratorem był ks. Bernard Mosina należący do Kongregacji Oratoriańskiej,
który 3 grudnia 1586 r. przewiózł Dzienniki Kasowe Kolegium do
Neapolu5. Natomiast od utworzenia kolegium do końca lutego 1583 r.
zarządzał nim ojciec Giulio Perolio6. Od 1584 r. do marca 1586 r. funkcję rektora kolegium pełnił ks. Antoni Talpa7, którego królowa Anna
nazywała w swoich listach pierwszym rektorem8. On też jest autorem
tekstu opisującego powstanie Kolegium polskiego, w którym podkreśla zasługi króla Stefana, królowej Anny i kard. Jakuba Sabelliego,
protektora Królestwa Polskiego, w utworzeniu i funkcjonowaniu kolegium. Ksiądz Talpa ułożył też Regulamin kolegium składający się
z czterech części: de spectantibus ad pietatem, de disciplina retinenda, de literarum studijs, oraz de culto Divino9. Jak przypuszcza Mario
4
M. B o r r e l l i, Documenti napoletani sulla fondazione del Seminario Polacco
in Roma, w: Asprenas Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 9 (1962) nr
4, s. 465-466. Dziennik rozpoczyna się od słów: In nomine D. ni. Amen. �������������
Die p.a. settembr. 1582. Libro di spese da farsi per il scolari Polacchi cibarie, e diverse. Tamże,
s. 466; Tenże, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w: Asprenas.
Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 88-89.
5
Tenże, Documenti napoletani sulla fondazione del Seminario Polacco in Roma,
w: Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 9 (1962) nr 4, s. 466,
470; Tenże, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w: Asprenas.
Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 86; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 14.
6
M. B o r r e l l i, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w:
Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 86.
7
Tamże, s. 88.
8
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 2.
9
Rękopis De Collegii Poloni in Alma Urba institutione, którego autorem był ks.
Antoni Talpa, opublikował Mario Borrelli w artykule Documenti napoletani sulla fondazione del Seminario Polacco in Roma. Appendice, w: Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 9 (1962) nr 4, s. 472-478.
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Borrelli, w ostatnim okresie istnienia kolegium, to jest od marca do
listopada 1586 r., rektorem mógł być Scipione Rebibba albo Antonio
Lombardo10, natomiast ks. Paweł Smolikowski, powołując się na listy
ojca Bozio z 1586 r., twierdzi w swojej Historyi Kolegium Polskiego
w Rzymie, że to właśnie on po ks. Talpie przejął funkcję rektora11.
Kolegium, w czasie swego istnienia, mieściło się w kilku budynkach, w tym także należących do wspólnoty oratoriańskiej, której
przedstawicielem wobec kolegium był ojciec Pompeo Pateri12. W czasie czterech lat istnienia instytucji kształciło się w niej pięciu polskich
alumnów znanych tylko z imienia: Marcin, Zygmunt, Albert, Kasper
i Jan13. Studiowali oni różne dziedziny, w tym przede wszystkim prawo
kanoniczne14. Nauczycielami w kolegium byli: Giulio Perolio, Bernard
Mosina, Scipione Giardino (lub Giargino), Orlando Pozzoli, ojcowie Camillo Severini i Scipione Rebibba oraz Antonio Lombardo15.
Oprócz studentów, którzy na stałe przebywali w kolegium, zamieszkiwali tam także goście: Antonio Spagnolo, Antonio Siciliano, Giovanni
Spagniolo oraz Aurelio i Terenzio Alciati16.
Kolegium polskie w Rzymie zamknięto w końcu 1586 r., a głównym powodem był brak funduszy na jego funkcjonowanie. Wprawdzie
ks. Paweł Smolikowski twierdzi, powołując się na opinię kard.
10
M. B o r r e l l i, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w:
Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 88.
11
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 2-3.
12
M. B o r r e l l i, Documenti napoletani sulla fondazione del Seminario Polacco
in Roma, w: Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 9 (1962) nr
4, s. 466.
13
Tamże, s. 467-468; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska
„Poliglotta” 1966, s. 14. Marcin przebywał w Kolegium od 2 września 1582 r. do 29
sierpnia 1586 r.; Zygmunt także od 2 września 1582 r. do 9 stycznia 1584 r.; Albert od
9 grudnia 1582 r. do 23 marca 1584 r.; Kasper od 14 stycznia 1584 r. do 17 września
1586 r., a Jan od 14 lutego 1584 r. do 29 sierpnia 1586 r. M. B o r r e l l i, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w: Asprenas. Organo dell’Accademia
Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 86, 92-94.
14
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 2.
15
M. B o r r e l l i, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w:
Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 87, 89.
16
Tamże, s. 86.
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Capecelatro, że główną przyczyną likwidacji tej instytucji była śmierć
króla Batorego i elekcja nowego władcy, co nie pozwoliło Polsce
w odpowiednim czasie przyjść z pomocą kolegium w Rzymie17, jednak
teza ta wydaje się mniej prawdopodobna. Jeszcze po sześciu latach,
w marcu 1592 r., królowa Anna pisała do ks. Talpy o potrzebie istnienia Kolegium polskiego w Rzymie, jednak próby wznowienia jego
działalności nie powiodły się18.
1.2. Kolegium polsko-szwedzkie za czasów panowania
króla Jana Kazimierza
W połowie XVII w. Jan Kazimierz postanowił przekształcić istniejące w Rzymie Kolegium szwedzkie w polsko-szwedzkie i w tej sprawie w kwietniu 1653 r. pisał dwukrotnie do papieża Innocentego X19.
Król poczynił także odpowiednie zapisy fundacyjne, o których pisał ks. Jełowiecki w liście z 21 sierpnia 1850 r. adresowanym do
ks. Hubego20. Wspominał też o nich ks. Kaczanowski w piśmie do
Ludwika Orpiszewskiego z 3 października 1850 r.21. Autorzy tych listów informują, że w posiadaniu księcia Czartoryskiego przebywającego w Paryżu znajduje się oryginał zapisu króla Jana Kazimierza
z jego podpisem i pieczęcią, na mocy którego powstała fundacja na
rzecz alumnów polskich i szwedzkich podejmujących studia w Rzymie
pod zwierzchnictwem jezuitów. Jako dobra fundacyjne król wymienił kościół św. Brygidy w Rzymie wraz z domem i dochodami z nich
uzyskiwanymi. Tak zwane prawo patronatu tej fundacji należało do
kolejnych królów polskich, a w przypadku wygaśnięcia dynastii miało
przejść na papieża22.

17
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 3.
18
M. B o r r e l l i, Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma, w:
Asprenas. Organo dell’Accademia Ecclesiastica Napoletana, 13 (1966) nr 1, s. 96-97.
19
Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta”
1966, s. 14-15.
20
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 3.
21
Tamże, s. 4.
22
Tamże.
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Kolegium polsko-szwedzkie funkcjonowało już latem 1653 r.23,
gdyż król prosił papieża w liście z 17 sierpnia 1653 r., o powierzenie administracji domu św. Brygidy kardynałowi Virginio Orsiniemu.
Prośba została spełniona, o czym świadczy korespondencja prowadzona przez króla z kardynałem aż do 1672 r., w której Jan Kazimierz pytał
Orsiniego, protektora Polski i Szwecji, o Kolegium polsko-szwedzkie,
interesując się nawet poszczególnymi alumnami studiującymi dyscypliny kościelne i świeckie. Na listach studentów z tego okresu znajduje
się wiele polskich nazwisk. Kardynał Orsini wielokrotnie sporządzał
sprawozdania, w których informował Jana Kazimierza o postępie
w nauce i zachowaniu alumnów24, nawet po abdykacji króla w 1668 r.
i po zamieszkaniu we Francji w następnym roku.
Po śmierci Jana Kazimierza w 1672 r. patronat nad kolegium objęła
królowa szwedzka Krystyna. Niestety, zezwoliła ona na zamieszkanie
tam i kształcenie się wyłącznie studentom ze Szwecji25, co stało się
końcem istnienia Kolegium polsko-szwedzkiego.
2. Działania zmierzające do utworzenia Kolegium w XIX w.
W połowie XIX w. Bogdan Jański wraz ze swymi przyjaciółmi,
zakonnikami Piotrem Semenenką i Hieronimem Kajsiewiczem, założycielami Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, zaczął czynić starania o ponowne powołanie do istnienia w Rzymie kolegium
polskiego przeznaczonego dla kandydatów przygotowujących się do
kapłaństwa26.
2.1. Zaangażowanie księży zmartwychwstańców i Polonii w dzieło
tworzenia Kolegium
Wspominany już tutaj ks. Paweł Smolikowski pisze, że Bogdan
Jański jako pierwszy przedstawił pomysł utworzenia kolegium pol23
Paweł Smolikowski w swojej Historyi Kolegium Polskiego w Rzymie twierdzi,
że kolegium polsko-szwedzkie nie zostało utworzone. Por. P. S m o l i k o w s k i,
Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków
1896, s. 4.
24
Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta”
1966, s. 15-16.
25
Tamże, s. 16.
26
Tamże, s. 16-17.
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skiego w Rzymie. On i jego przyjaciele rozumieli, iż najpierw muszą
utworzyć zgromadzenie zakonne, a dopiero później w oparciu o jego
struktury i ludzi można będzie powołać do istnienia kolegium27. Już od
lat trzydziestych XIX w. księża Semenenko i Kajsiewicz prowadzili
korespondencję, w której przewija się idea utworzenia w Rzymie kolegium. Do pomysłu tego stopniowo przekonywali oni także innych
polskich emigrantów, w tym także Adama Mickiewicza28.
Ksiądz Hieronim Kajsiewicz zapisał w pamiętniku, że w końcu października 1850 r. przybyły do Rzymu francuski hrabia Karol
Montalembert przedstawił Ojcu Świętemu Piusowi IX podczas audiencji projekt utworzenia kolegium dla młodych duchownych z terenów
Polski, a przynajmniej z Galicji i Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Pius IX miał wtedy odpowiedzieć, że główną przeszkodę widzi w braku funduszy na ten cel29. Hrabia oraz ks. Józef Hube, ze Zgromadzenia
Księży Zmartwychwstańców, rozmawiali też o tym pomyśle z kard.
Antonellim, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, który przewidywał również trudności dyplomatyczne, szczególnie ze strony Austrii
oraz Prus30. Książę Adam Czartoryski poparł te plany, pisząc z Paryża
do papieża, że on sam na ten cel jest gotów przeznaczyć 5 tys. franków
rocznie31. Ksiądz Hube w liście z 4 grudnia 1850 r. pisał jednak do
swych braci w Paryżu, że nie widzi możliwości utworzenia kolegium
bez wzbudzenia w ludziach pragnienia stworzenia tego dzieła. Żalił się
też, że nawet polscy biskupi nie czują potrzeby utworzenia kolegium,
a po audiencji u kard. Antonellego już wie, że rzecz sama w sobie niepraktyczna, ale i że jej tu nikt popierać nie myśli. Proponował jednocześnie, aby polskich kleryków kierować do kolegium Propagandy32
27
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 4-5.
28
Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta”
1966, s. 17.
29
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 5.
30
Tamże; por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 214.
31
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 5.
32
Chodzi tu o Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide zarządzane i kierowane przez kongregację Stolicy Apostolskiej.
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albo do kolegium niemiecko-węgierskiego33. Jednak w tej kwestii
nie było jednomyślności wśród księży zmartwychwstańców. Ksiądz
Aleksander Jełowiecki jeszcze w tym samym roku poddał pod rozwagę utworzenie kolegium polsko-rosyjskiego, zwanego też polskogreckim, nie będąc tak pesymistycznie nastawionym do sprawy jak ks.
Hube34. Także księża Semenenko i Kajsiewicz popierali pomysł utworzenia kolegium polsko-greckiego35.
Ksiądz Semenenko zredagował notę do Ojca Świętego, w której
podkreślał potrzebę istnienia w Rzymie instytucji dla polskich księży
i przypominał, że w Rzymie funkcjonuje od 1845 r. kolegium greckie
przeznaczone głównie dla Rosjan, które boryka się z dużymi trudnościami. Z ewentualnego utworzenia kolegium polsko-greckiego płynęłyby
same korzyści, ponieważ nie byłoby potrzeby szukania pomieszczeń
dla kolegium polskiego, jego utrzymanie nie kosztowałoby zbyt dużo
i młodzież tam studiująca poznawałaby siebie nawzajem. Ksiądz
Jełowiecki przekazał notę hrabiemu Montalebertowi, a ten wręczył ją
nuncjuszowi we Francji, kard. Fornariemu, przedstawiając koncepcję
jako swoją. Prawdopodobnie w marcu 1851 r.36 kard. Fornari zaprezentował projekt Piusowi IX, ale według nuncjusza Ojciec Święty lęka się
nazwy kolegium polskie37. Tak więc również i te wysiłki nie doprowadziły do utworzenia kolegium.
W pierwszej połowie 1864 r. wydawało się, że sprawa utworzenia
kolegium polskiego nabiera tempa. Jednak pojawiły się nowe trudności. Ksiądz Kajsiewicz pisał 16 kwietnia do ks. Jełowieckiego, że
Ojciec Święty wysłał mons. Franchiego do Propagandy (kongregacja
33
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 5-6; J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce
Piastowe 1914, s. 213.
34
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 6-7.
35
Tamże, s. 8.
36
Trudno jednoznacznie podać datę audiencji, jakiej udzielił Pius IX kard.
Fornariemu. Smolikowski powołuje się na list ks. Kajsiewicza z 14 marca 1851 r., który
opisuje audiencję. Jednak nie jest jasne, czy odbyła się tego dnia. Pelczar natomiast nie
podaje dokładnej daty audiencji, ale mówi o marcu 1851 r. Por. P. S m o l i k o w s k i,
Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków
1896, s. 10; por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 214-215.
37
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 7-10.
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Stolicy Apostolskiej), aby mówił tam forte, forte, że chce koniecznie
mieć na seminarium polskie dom po kapucynach misjonarzach znajdujący się blisko bazyliki Santa Maria Maggiore. Kongregacja czyniła
jednak trudności formalne, ponieważ wspomniana nieruchomość była
zadłużona. Mons. Franchi pisał tydzień później do ks. Kajsiewicza, że
Piusa IX był zdenerwowany tym, iż on papież nie może nawet tak małej rzeczy uczynić dla Polaków. W tym czasie rozważano możliwość
spłacenia wierzyciela nieruchomości sumą 50 tys. franków pochodzących z darowizn na kościół w Paryżu, mając nadzieję, że resztę długu
zechce spłacić Ojciec Święty38.
Załatwienie sprawy przeciągało się, więc ks. Semenenko w lipcu
i sierpniu 1864 r. oglądał już inne domy chcąc, aby kolegium powstało
jeszcze za życia Piusa IX. Za radą mons. Franchiego w końcu sierpnia udał się na spotkanie z kard. Barnabò, prefektem Kongregacji
Propagandy. Później relacjonował, że rozmowa przebiegła pomyślnie.
Kardynał chciał oddać na rzecz kolegium posiadłość za sumę 18 tys.
skudów, na którą była obciążona nieruchomość zabudowana dwoma
domami. Kardynał zaproponował, aby papież zakupił jeden z nich za
12 tys. skudów, a drugi kolegium za 6 tys. skudów. Prefekt zobowiązał
się jednocześnie, że nie wystawi nieruchomości na licytację. Mons.
Franchi relacjonował po kilku dniach, że Ojciec Święty zaakceptował
proponowany sposób załatwienia sprawy. A jednak umowa zakupu
nieruchomości nie została zawarta. Ksiądz Paweł Smolikowski pisze,
że wprawdzie powody nie są znane, ale stało się to na wielką pociechę
ks. Jełowieckiego, który nie rozumiał, jak może Zgromadzenie kupować coś dla siebie, nie mając grosza, i przeczuwał, że będzie musiał
o tę sumę 6000 skudów kołatać u dobrodziejów, których obdarł już na
kościół39. Być może przyczyny miały charakter polityczny, ponieważ
dyplomacja rosyjska usilnie przeciwstawiała się planom utworzenia
kolegium polskiego. Ksiądz Kajsiewicz pisał dnia 3 września 1864 r.,
że poseł rosyjski Mejendorf, kręci się jak opętany, by seminaryum pol-

38
Tamże, s. 103; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska
„Poliglotta” 1966, s. 22.
39
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 104.
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skiego nie było40. Ambasady innych krajów z kolei argumentowały, że
kolegia zagraniczne w Rzymie pozostają pod opieką odnośnych rządów, a rządu polskiego przecież nie ma, więc i tego kolegium nie powinno być41.
We wrześniu 1864 r. ks. Semenenko – zachęcony przez Piusa IX
i wyposażony w osobisty list papieża do nuncjusza w Wiedniu –
udał się do Austrii, aby tam rozmawiać z biskupami o kolegium. Już
16 września pisał z Wiednia o miłym przyjęciu przez nuncjusza kard.
Reisacha i jego zobowiązaniu do wydania listów do każdego z biskupów. Nuncjusz poradził też, aby nie zwracać się do tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych i wyznań, ale do ministerstwa spraw
zagranicznych. Stosując się do tej rady, 14 września ks. Semenenko
złożył wizytę Meisenburgowi, podsekretarzowi stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych, któremu przedstawił list od nuncjusza. Za radą
wiceministra, następnego dnia rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Bachem. Ksiądz Semenenko zauważył, że minister czuje
się urażony. Okazało się, że pomimo niedawnego pobytu w Rzymie nie
został o tej sprawie poinformowany. Mimo tych okoliczności rozmowa
przebiegała dalej w dobrej atmosferze tym bardziej, że ks. Semenenko
o nic nie prosił, a jedynie chciał powiadomić ministra o planach dotyczących kolegium. Jeszcze tego samego dnia spotkał się ponownie
z Meisenburgiem, którego poinformował, że Stolica Apostolska uważa
utworzenie kolegium w Rzymie za jej sprawę wewnętrzną i nie zamierza tego konsultować z rządem austriackim. Podsekretarz stanu
obiecał, że poinformuje cesarza o sprawie i postara się życzliwie nastawić go do tego projektu, co pozwoli pominąć ministerstwo spraw
wewnętrznych42.
Ksiądz Semenenko powrócił do Rzymu przez Paryż 8 marca 1865 r.
Podróż nie okazała się zbyt owocna, chociaż słuchacze byli pod wra40
Tamże, s. 104-105; por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe
1914, s. 218.
41
Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta”
1966, s. 23.
42
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 106-107. Nie jest jasne z czyjego upoważnienia, czy samego papieża, czy nuncjusza w Wiedniu, ks. Semenenko zakomunikował
Meisenburgowi, że Stolica Apostolska uważa utworzenie kolegium w Rzymie za jej
sprawę wewnętrzną i nie zamierza tego konsultować z rządem austriackim.
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żeniem wygłoszonych przez ks. Piotra kazań. Biskupi obiecywali, że
przyślą studentów, ale władze austriackie nie wyraziły zgody na przeprowadzenie publicznych składek na kolegium, a wręcz oświadczyły
nuncjuszowi w Wiedniu, że księża zmartwychwstańcy są rewolucyonistami, albo resurekcyonistami, co wszystko ma być jedno. Ksiądz
Semenenko w liście z 14 kwietnia wyraził przypuszczenie, że także
nuncjusz w Wiedniu mógł wpływać na stanowisko władz austriackich,
chcąc się przypodobać kard. Antonellemu, sekretarzowi stanu Stolicy
Apostolskiej, znanemu z niechęci wobec pomysłu utworzenia kolegium polskiego w Rzymie i określanego nawet jako rusofila, od początku przeciwnego sprawie polskiej43.
Postawa sekretarza stanu miała niewątpliwie wpływ na dalsze działanie Polonii rzymskiej. W końcu kwietnia 1865 r. złożyła mu wizytę księżna Zofia Odescalchi. Według relacji ks. Kajsiewicza kardynał
miał pytać, dlaczego Polacy nie mogliby być umieszczani w różnych
kolegiach już istniejących, na co usłyszał, że na takie rozwiązanie nikt
nie da pieniędzy, a Polacy nie zgodzą się na gorsze traktowanie ich
nacji. Ponieważ kard. Antonelli zakończył spotkanie słowami: No cóż
robić, trzeba już na to przystać. To słuszne...44, wydawało się, że kolejna poważna przeszkoda w utworzeniu kolegium polskiego została
usunięta.
2.2. Zbieranie funduszy na utworzenie i funkcjonowanie Kolegium
W 1851 r. księża zmartwychwstańcy zaangażowali się w zbiórkę
funduszy na budowę kościoła dla Polaków przebywających w Paryżu45.
W listopadzie 1851 r. wydano w tej sprawie Odezwę Braci Wygnańców
do Braci w kraju w zamiarze wystawienia Kościoła Polaków w Paryżu46.
43
J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 219-220;
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 118-120; Zarys dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia
Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 23.
44
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 120.
45
Jak się później okazało, zebrane fundusze nie wystarczyły na zbudowanie kościoła w Paryżu i przeznaczono je na funkcjonowanie Kolegium w Rzymie.
46
Odezwa rozpoczynała się od słów: Bracia z rozproszenia podnoszą głos do
braci w kraju, we spólnej a świętej sprawie, a dlatego że święta i spólna, mają nadzieję że wysłuchani będą. W dalszej jej części przedstawiono osoby zajmujące się
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Na apel odpowiedziało wiele osób, czyniąc odpowiednie zapisy47.
Na przykład Matylda Günther, posiadająca dobra w prowincji wileńskiej, 23 lipca 1859 r. zobowiązała się do wpłaty dwóch tys. franków
po otrzymaniu spadku w związku ze śmiercią jej męża48. Natomiast
Adelina Adamina z Potockich Kamińska 15 lutego 1861 r. dokonała
zapisu kwoty trzech tys. franków, która miała być wypłacona po jej
śmierci49.
W 1857 r. księża zmartwychwstańcy rozpoczęli gromadzenie funduszy na kolegium polskie, ale jak pisze ks. Kajsiewicz, zbiórki szły...
z oporem, bo nam tylko z grzeczności dawano coś odczepnego, nie rozumiejąc potrzeby podobnego zakładu, i podając głośno, że i my sami
niedługo do Polski wrócimy50. Dlatego też 8 września następnego
roku ks. Piotr Semenenko jako zastępca przełożonego Zgromadzenia
Księży Zmartwychwstańców wydał odezwę, w której informował, że
polscy księża mieszkający w Rzymie przy kościele św. Klaudiusza
i należący do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, zajmują się
wychowaniem młodzieży zakonnej, a w przyszłości zamierzają utwo-

i kierujące tą akcją. Uprzejmie zacni mężowie: Książe Adam Czartoryski, Józef hrabia Moszczeński, Władysław hrabia Zamojski, a zpomiędzy Francuzów Karol hrabia Montalembert i Pan Amadeusz Rhayer, pod honorową prezydencją Jego Miłości
Arcybiskupa Paryskiego, który rzecz tę i gorąco pochwalił i serdecznie zaleca, zawiązali wydział zajmujący się przyjmowaniem datków i użyciem pieniędzy; Księża zaś polscy: Aleksander Jełowicki, Karol Kaczanowski i Piotr Semenenko czuwać będą nad
wykonaniem i samym sposobem wykonania tego zamiaru. Odezwa Braci Wygnańców
do Braci w kraju w zamiarze wystawienia Kościoła Polaków w Paryżu. Paryż, listopad 1851. Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (skrót: APKP).
Archiwum I (skrót: I), sygn. 41.1.
47
Por. Zapisy na rzecz kościoła dla Polaków w Paryżu. AKPK, sygn. I 10.7-11.
48
Zapis Matyldy Günther. Paryż, 23-07-1859. APKP, sygn. I 10.1-3.
49
Zapis Adeliny Adaminy z Potockich Kamińskiej. Paryż, 15-02-1861. APKP,
sygn. I 10.4-6.
50
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 12-13. Por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 18.
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rzyć polskie seminarium51. Na zawartą w odezwie prośbę o przekazywanie ofiar odpowiedziało wiele osób, dokonując zapisów52.
Jesienią 1858 r. ks. Semenenko odbył podróże do Poznania,
Frauenburga, Wrocławia i Wiednia, by tam szukać poparcia rządu austriackiego i biskupów dla idei utworzenia kolegium w Rzymie. Nie
uzyskał jednak jednoznacznej akceptacji ani od rządu austriackiego,
ani od biskupów, Jedynie arcybiskup Przyłuski z Poznania wyraził
gotowość przysłania studentów, jeżeli kolegium powstanie. Także podróż ks. Kajsiewicza do Wiednia w 1860 r. nie przyniosła spodziewanych efektów53. Mimo to księża zmartwychwstańcy nie rezygnowali ze
swoich planów, o czym świadczy chociażby przeprowadzona przez ks.
Hieronima Kajsiewicza za zgodą papieża zbiórka w Brazylii54. W liście
do wspominanego już tutaj arcybiskupa Franchiego55, który był sekretarzem Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych i przyjacielem księży zmartwychwstańców i kolegium polskiego56, z 21 kwietnia 1866 r.
Kajsiewicz informował, że zebrał tam 8.169 franków, a w piśmie
z 28 maja mówił o kolejnej kwocie prawie 2,8 tys. franków57.
W dniu 12 lutego 1864 r. przyjaciel księży zmartwychwstańców
hrabia Włodzimierz Czacki58 spotkał się w Rzymie, z arcybiskupem
Franchim. Czacki stwierdził, że gdyby Ojciec Święty zechciał przeznaczyć na siedzibę kolegium budynek poklasztorny, to Polacy mo51
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 13; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 18-19.
52
Por. Zapisy na rzecz kolegium polskiego w Rzymie. AKPK, sygn. I 10.12-14.
53
J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 215; Zarys
dziejów Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie, Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 20;
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 30-34.
54
Por. Tamże, s. 120, 121.
55
Smolikowski, mówiąc o Franchim, używa tytułu „monsignore” lub „prałat”, natomiast Pelczar tytułuje go „arcybiskupem Aleksandrem” lub „monsignore”. Chodzi
tu jednak o tę samą osobę, ponieważ w języku włoskim używa się słowa monsignore na określenie prałata, biskupa i arcybiskupa. Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska,
Miejsce Piastowe 1914, s. 216.
56
Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska, Miejsce Piastowe 1914, s. 220.
57
Listy. Kajsiewicz do Franchiego. 21-04-1866, 28-05-1866. AKPK, sygn. I 53.2-3.
58
Hrabia Włodzimierz Czacki był też zwany Mirem Czackim.

prawokanoniczne53.indd 311

2010-06-07 10:41:22

312

KS. MAREK STĘPIEŃ

[14]

gliby natychmiast otworzyć tę instytucję. Arcybiskup z kolei obiecał,
że jeśli księża zmartwychwstańcy zapewnią fundusze na utrzymanie
przynajmniej dziesięciu uczniów, zobowiązuje się wyprosić u Piusa IX
budynek, w którym zostanie wmurowana tablica z napisem: Collegium
Pianum Polonicum. Już następnego dnia ks. Hieronim Kajsiewicz pisał o tym do przebywającego w Paryżu ks. Aleksandra Jełowieckiego,
namawiając go, aby kuć żelazo, póki gorące, bo i prałat ostygnąć nam
może i poprosić Ojca Świętego o zgodę na przeznaczenie funduszy
zbieranych na kościół w Paryżu na kolegium w Rzymie59. Pomysł ks.
Kajsiewicza spodobał się ks. Jełowieckiemu, gdyż już 20 lutego 1864 r.
skierował do Piusa IX prośbę o zmianę przeznaczenia ok. 100.000 franków60 zebranych na budowę kościoła dla Polaków w Paryżu61. Tego samego dnia ks. Kajsiewicz pisał ponownie do ks. Jełowieckiego: Niech
Ci Bóg i Święci polscy nagrodzą za Twój telegram; uważam rzecz za
załatwioną62.W odpowiedzi na prośbę, arcybiskup Aleksander Franchi
napisał w reskrypcie z dnia 15 czerwca 1864 r.: Jego Świątobliwość
Pan Nasz Pius, z Bożej Opatrzności Papież IX, na przedstawienie niżej
podpisanego Ś. Kongregacji przewodniczącej nadzwyczajnym sprawom duchowym Sekretarza, zważając na wyjaśnione a szczególne
okoliczności wzruszające Jego serce, łaskawie przyzwolił, ażeby sum59
Ksiądz Kajsiewicz przekonywał w liście ks. Jełowieckiego: Jeżeli napiszesz
do Ojca św., przedstawiając mu „casus conscientiae”: co sądzi z większą chwałą bożą i pożytkiem dusz, czy budować z cegły kościółek dla Polaków w Paryżu, czy
użyć tych fundamentów na zbudowanie kościoła duchowego dla całej Polski przez założenie seminaryum polskiego w Rzymie dla odrodzenia duchowieństwa polskiego?
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 98-99; por. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, w: 100 lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie,
Drukarnia Watykańska „Poliglotta” 1966, s. 21-22.
60
Dokładną sumę, to jest 103.418,95 franków, znamy z rozliczenia dokonanego
przez ks. Jełowieckiego. Por. Rozliczenie, 26-05-1867. APKP, sygn. I 12.2. Pelczar
błędnie podaje, że zebrano 103.148 franków. Por. J.S. P e l c z a r, Pius IX i Polska,
Miejsce Piastowe 1914, s. 216.
61
Autoryzowana przez ks. Jełowieckiego kopia listu. Jełowiecki do Piusa IX.
Paryż, 20-02-1864. APKP, sygn. I 4.1. Polskie tłumaczenie listu ks. Jełowiecki opublikował w 1869 r. Dokumenta odnoszące się do założenia Seminarium Polskiego
w Rzymie, w: A. Jełowiecki, Kazania o świętych polskich i o Królowej Korony Polskiej,
Berlin 1869, s. 669-670.
62
P. S m o l i k o w s k i, Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł
rękopiśmiennych, Kraków 1896, s. 99.
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ma rzeczona w proźbie, na pobożne dzieło założenia w tem Świętem
Mieście Seminarium dla Duchowieństwa Królestwa Polskiego, godziwie użyta być mogła63.
Pozytywna odpowiedź niewątpliwie ucieszyła osoby zaangażowane w projekt utworzenia kolegium, nie rozwiązała jednak problemów
finansowych, dlatego też księża zmartwychwstańcy w dalszym ciągu zabiegali o fundusze potrzebne na utworzenie i funkcjonowanie
kolegium64.
Zakończenie
W drugiej połowie XVI w. św. Filip Nereusz dostrzegł potrzebę
utworzenia kolegium polskiego w Rzymie. Za zgoda papieża kolegium
rozpoczęło funkcjonowanie 1 września 1582 r., ale działalność tej instytucji polskiej nie trwała długo, gdyż już w końcu 1586 r. zostało
zamknięte, głównie z powodu braku funduszy.
Drugą próbę reaktywowania kolegium polskiego podjął król Jan
Kazimierz. W tym celu ustanowił fundację, przekazując na jej rzecz
kościół św. Brygidy w Rzymie wraz z przyległymi budynkami.
Król, uzyskawszy zgodę papieża, przekształcił Kolegium szwedzkie
w Kolegium polsko-szwedzkie. Do końca swojego życia interesował się jego działalnością i postępami w nauce młodzieży z Polski
i Szwecji. Także i tym razem kolegium nie działało długo. Po śmierci króla w 1672 r. patronat nad instytucją przejęła królowa szwedzka
Krystyna i postanowiła przeznaczyć ją wyłącznie dla Szwedów.
63
Kopia reskryptu arcybiskupa Alexandra autoryzowana przez ks. Jełowieckiego.
Città del Vaticano, 15-06-1864. APKP, sygn. �������������������������������������
I 4.1. Reskrypt i jego polskie tłumaczenie ks. Jełowiecki opublikował w 1869 r. Dokumenta odnoszące się do założenia Seminarium Polskiego w Rzymie, w: A. Jełowiecki, Kazania o świętych polskich
i o Królowej Korony Polskiej, Berlin 1869, s. 670-671.
64
Ksiądz Aleksander Jełowiecki na początku czerwca 1866 r. przekazał na potrzeby kolegium sumę 700 skudów. Natomiast w liście z grudnia 1866 r. skierowanym do
rektora kolegium nuncjusz apostolski pisał z Wiednia, że przesyła sumę 2,5 tys. franków przekazaną przez arcybiskupa lwowskiego na rzecz kolegium. Por. Pokwitowanie
wystawione przez mons. Passeriniego, Rzym, 02-06-1866. APKP, sygn. I 51.4; por.
Pokwitowanie wystawione przez mons. Passeriniego, Rzym, 21-11-1865. APKP,
sygn. I 51.5; por. Kopia listu nuncjusza apostolskiego w Wiedniu do ks. Semenenki,
Wiedeń, 20-12-1866. APKP, sygn. I 49.18; por. Kopia listu Wierzchleyskiego, arcybiskupa lwowskiego do nuncjusz apostolskiego w Wiedniu. Lwów, 19-11-1866. APKP,
sygn. I 49.18.
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Dopiero w XIX w. ponownie podjęto działania, by utworzyć
kolegium. Myśl ta powstała wśród księży ze Zgromadzenia Zmart
wychwstańców i popierana była przez wpływowych Polaków przebywających w Rzymie. W szczególny sposób zasłużyła się tu księżna
Zofia Odescalchi, która ufundowała wiele stypendiów dla polskich studentów przebywających w kolegium, a wraz z hrabią Włodzimierzem
Czackim zabiegała o utworzenie kolegium. Zajęto się zbieraniem funduszy, nie zapominając o konieczności przekonania papieża do tej
inicjatywy. Działania te doprowadziły do erygowania przez Piusa IX
dekretem z dnia 9 marca 1866 r. Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie65. Jednak mając na uwadze sytuację polityczną w połowie
XIX w. trzeba stwierdzić, że bez osobistego zaangażowania i poparcia
papież instytucja ta nie mogłaby powstać.
The beginning of Polish College in Rome in XVI and XVII century and the
actions leading to its foundation in XIX century
After the Council of Trent during the pontificate of the Pope Gregory XII (15721585), the numerous colleges, the seminaries for priests educating future clergy,
were being established in Rome. During those times the established colleges were as
follows: German-Hungarian in 1552, Greek in 1577, English in 1579, Marians in 1584
(marionickie).
Polish college was established after receiving papal approval at 1 September
1582 by Philippe Nereusz and existed only by the end of 1586. In the middle of the
XVII century Polish King Jan Kazimierz created with papal approval Polish-Swedish
college. The new institution remaining under the Polish King supervision from Waza
dynasty and was destined for Polish and Swedes. Unfortunately, after the death of Jan
Kazimierz the college was supervised by the Swedish Queen Kristina, who decided
that the college would be destined only for Swedes.
Through the following two hundred years there were not any centre educating Polish
clergy. In the middle of the XIX century Bogdan Jański together with his friends and
monks Peter Semeneka and Hieronim Kajsiewicz, the founders of the Congregation
of the Ressurectionist Fathers, started the efforts leading to reestablishing the Polish
College in Rome, that would educate and prepare the candidates for priesthood. The
funds were gathered remembering about convincing the Pope to this initiative.

65
Por. Autoryzowana kopia dekretu erekcyjnego (w języku włoskim). Pałac
Apostolski, 09-03-1866. APKP, sygn. I 63.7-8.
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SUKCESJA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH PASTERZY
KOŚCIOŁA WARSZAWSKIEGO (1798 – 2007)*
Nieporównanie młodsza aniżeli zapisane w tak znaczący sposób
w dziejach przedrozbiorowej Polski stolice metropolitalne w Gnieźnie
i Lwowie, metropolia warszawska zbliża się powoli ku jubileuszowi
dwustulecia swego istnienia (2018). Nie tak dawno znów obchodzona
była dwusetna rocznica erygowania mającego siedzibę w Warszawie
biskupstwa (1998), które powstało już po upadku Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, w zmienionej rzeczywistości porozbiorowej. Nie należy wszakże zapominać, że jeszcze na sejmie grodzieńskim 1793 roku
wyraźnie sformułowany został postulat utworzenia diecezji warszawskiej, podyktowany przede wszystkim zmianami granic państwowych,
kiedy to pod panowaniem pruskim znalazł się zarówno Poznań (dotychczas Warszawa należała do biskupstwa poznańskiego), jak i Płock,
choć ledwie trzy lata wcześniej, przy opracowywaniu w r. 1790 projektu
nowej regulacji organizacji diecezjalnej w Rzeczypospolitej, nie uważano za potrzebne tworzenia drugiej stolicy biskupiej na Mazowszu1.
*
Tekst złożony został do druku w roku 2007. Nie wprowadzano w nim aktualizacji
dotyczących zaszłych po tej dacie zmian (za wyjątkiem wzmianki o kanonizacji Z.Sz.
Felińskiego), jak i narosłej literatury przedmiotu.
1
Volumina legum, t. 10 – Konstytucje sejmu grodzieńskiego z 1793 roku, wyd.
Z. Kaczmarczyk (przy współudziale J. Matuszewskiego, M. Sczanieckiego i J. Wą
sickiego), Poznań 1952, s. 323; B. K u m o r, Projektowanie reorganizacji Kościoła
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 1790 roku, [w:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula
Mariano Banszak septuagenario dedicata, pod red. F. Lenorta i K. Lutyńskiego, Poznań
1998, s. 109. Zob. także: J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2 –
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 302,
603; B. K u m o r, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), Lublin 19691971 [osobne odbicie z „Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych” 18 (1969)-23
(1971)], s. [205] (całość: s. [199]-[209]); J. W y s o c k i, Biskupstwo warszawskie.
Erekcja diecezji w świetle stosunków politycznych i kościelnych na ziemiach polskich
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W związku ze wspomnianym wyżej jubileuszem roku 1998 ukazały
się rozmaite publikacje, mające go upamiętnić, a przede wszystkim
przyczynić się do poszerzenia wiedzy o przeszłości i współczesności
archidiecezji warszawskiej2. Pośród nich zabrakło jednak opracowania poświęconego sukcesji apostolskiej pasterzy tego eksponowanego
Kościoła partykularnego. Zaistniała niedawno zmiana w obsadzie stolicy metropolitalnej w Warszawie i powierzenie w niej rządów nowemu metropolicie nadarza zatem dogodną sposobność, by problematykę
tą podjąć obecnie i przynajmniej w skrócie ją zaprezentować, czego
dotychczas jeszcze w literaturze przedmiotu nie uczyniono.
Poczet rządców Kościoła warszawskiego z lat 1798-2007 obejmuje piętnastu ordynariuszy i metropolitów, wspomaganych w posłudze przez dwudziestu pięciu biskupów pomocniczych. Chodzi zatem
o grono łącznie czterdziestu hierarchów, przy czym w naszym omówieniu nie sposób nie uwzględnić również sprawującego tu przez dwanaście lat rządy w charakterze administratora apostolskiego prymasa
Ignacego Raczyńskiego, arcybiskupa Gniezna, jak też pasterzy młodej
diecezji warszawsko-praskiej, spośród których zresztą niemal wszyscy – z jednym tylko wyjątkiem – pełnili uprzednio posługę biskupią
w archidiecezji warszawskiej. Poniższy przegląd dotyczyć będzie zatem sakr i sukcesji apostolskiej w sumie czterdziestu dwóch członków
episkopatu – zarówno tych należących już do historii, jak i czynnych
współcześnie.
Nie będziemy w tym miejscu rozpisywać się nad ogólniejszej natury kwestiami, związanymi z problematyką sukcesji święceń biskupich
katolickiej hierarchii, jako że istnieje już na ten temat pewien zasób
literatury przedmiotu i do niej też odsyłamy zainteresowanego szczegółami czytelnika3. Tam również znaleźć można bliższe informacje
o poszczególnych liniach tejże sukcesji, wyróżnionych przez badaczy,
przy czym nas interesować będą obecnie tylko dwie spośród nich, miakońca XVIII i początku XIX stulecia, „Nasza Przeszłość” 35 (1971), s. 69-113 (zwł.
s. 75-90); B. K u m o r, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980, s. 151-152.
2
M.in.: Jubileuszowy rocznik archidiecezji warszawskiej 1998, t. 1 – Osoby i instytucje, oprac. G. Kalwarczyk, Warszawa 1998; J.W. W o ś, Pio VI e le origini della diocesi di Varsavia, Trento 1998; J. W y s o c k i, Powstanie diecezji warszawskiej,
Leszno koło Błonia 1998.
3
Zob. niżej literaturę wskazaną w przyp. 53.
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nowicie rzymska i polska, bowiem do obu tychże linii czy też „rodzin”
sukcesji przyporządkować można wszystkich pasterzy Kościoła warszawskiego (wraz z ich biskupami pomocniczymi) z lat 1798-2007.
W pierwszej kolejności zbierzemy mianowicie w ramach niniejszego
opracowania podstawowe informacje o święceniach biskupich owych
czterdziestu dwóch hierarchów, przy czym chodzić będzie przede
wszystkim o ustalenie czasu i miejsca oraz osób głównego konsekratora i współkonsekratorów w odniesieniu do każdej jednej z tychże sakr,
a następnie – w oparciu o ów materiał – dokonamy przyporządkowania wszystkich uwzględnionych tu członków episkopatu do konkretnej
linii sukcesji. Zasadniczo natomiast nie będą nas interesować innego
rodzaju okoliczności i uwarunkowania, związane z poszczególnymi
konsekracjami, jako że do ściśle pojętej problematyki sukcesji święceń
biskupich niewiele one wnoszą, podczas gdy nadmierne wikłanie się
w drugorzędne szczegóły uczyniło by ową prezentację mało przejrzystą. Zawarte wszakże w każdym jednym przypadku wskazania
w przypisach na literaturę przedmiotu winny umożliwić zainteresowanej osobie dotarcie w razie potrzeby do obszerniejszych i bardziej szczegółowych relacji o poszczególnych sakrach. W poniższych
wywodach obowiązywać będzie porządek chronologiczny – tyle, że
z podziałem na dwie grupy, mianowicie ordynariuszy i metropolitów
(tu także administratorzy apostolscy) oraz biskupów pomocniczych
(sufraganów).
* * *
Jakkolwiek najwcześniejsze starania zmierzające ku uczynieniu
Warszawy stolicą biskupią mają sięgać jakoby jeszcze XVI stulecia
i czasu panowania ostatnich Piastów mazowieckich, dopiero po trzecim rozbiorze Polski i w jego konsekwencji przejściu tych ziem pod
panowanie pruskie tego rodzaju zamysł doczekał się ostatecznie urzeczywistnienia. Mimo mianowicie usilnych zabiegów ze strony posiadającego w kręgach dworu berlińskiego znakomite koneksje metropolity
Gniezna Ignacego Krasickiego, który żywił nadzieję na trwałe połączenie archidiakonatu warszawskiego z archidiecezją gnieźnieńską (już
poprzedni prymas Michał Jerzy Poniatowski sprawował tu w ostatnich
miesiącach życia jurysdykcję w charakterze administratora), władze
zaborcze zadecydowały o utworzeniu nowej diecezji, co też znalazło
odzwierciedlenie w dekrecie króla Prus Fryderyka Wilhelma II z 10 II
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1797. W dziesięć dni później, 20 II tr., ówże monarcha, nie czekając na
oficjalny rezultat dopiero rozpoczętych negocjacji ze Stolicą Apostolską
w odnośnej materii, mianował pierwszym biskupem Warszawy administrującego niegdyś diecezją poznańską prepozyta tamtejszej kapituły
katedralnej Józefa Miaskowskiego. Wobec trudnej sytuacji, w jakiej
znajdowało się ówcześnie papiestwo, tego rodzaju uzurpacja ze strony protestanckiego monarchy nie pociągnęła za sobą poważniejszych
komplikacji w dalszym przebiegu procedur, ani też nie stała się powodem utrącenia rzeczonej kandydatury, wobec której nietrudno wszak
było przedstawić alternatywne (już wcześniej do rządów w mającym
dopiero powstać biskupstwie warszawskim aspirował m.in. sufragan
przemyski Michał Roman Sierakowski, późniejszy ordynariusz niekanonicznej diecezji latyczowskiej, a obok niego wskazywano też np. na
osobę prepozyta świętojańskiej kolegiaty w Warszawie i zarazem komendatoryjnego opata płockiego Antoniego Szydłowskiego). Jeszcze
pod koniec roku 1797 papież Pius VI ustanowił swym specjalnym delegatem dla przeprowadzenia procesu informacyjnego na biskupstwo
J. Miaskowskiego ordynariusza włocławskiego (kujawskiego) Józefa
Ignacego Rybińskiego, który też pismem z 3 I 1798 powiadomił o swej
misji warszawską kapitułę kolegiacką.
Kolejne miesiące wypełnione były stosownymi procedurami kanonicznymi, związanymi z przygotowaniem erekcji nowej diecezji, przy
czym biskup Włocławka zasadniczą część pracy będącej w owej materii do wykonania złożył na barki darzonego dowodnie przezeń zaufaniem kanonika Jana Pawła Woronicza, który w przyszłości sam stanąć
miał na czele Kościoła warszawskiego. Proces Miaskowskiego został
zamknięty w Warszawie 18 IV 1798 (tego też dnia nominat wykonał
na ręce biskupa J.I. Rybińskiego, in residentia episcopi Vladislaviensis
tamże w Warszawie, przysięgę na wierność Stolicy Apostolskiej), po
czym akta przekazano do Kurii Rzymskiej. Tu ostateczna decyzja nie
zapadła od razu, jako że w otoczeniu papieskim chętniej by widziano na urzędzie pasterza owego mającego powstać biskupstwa dotychczasowego sufragana warszawskiego w diecezji poznańskiej Jana
Chrzciciela Albertrandiego, który z jednej strony sam był z pochodzenia Włochem (choć urodzonym już w Polsce), z drugiej zaś od lat pozostawał jak najściślej związany z Warszawą i tutejszym środowiskiem
kościelnym. Wobec jednak co raz trudniejszej sytuacji politycznej
Państwa Kościelnego i samego papieża nie było już czasu i właściwych
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po temu warunków, by przedłużać pertraktacje z rządem pruskim, stąd
też 29 X 1798 nastąpiło prekonizowanie Józefa Miaskowskiego pierwszym ordynariuszem warszawskim, sama zaś bulla erekcyjna nowego
biskupstwa wystawiona została imieniem Piusa VI bez mała dwa tygodnie wcześniej – 16 X tr. – w kartuzji Galluzzo koło Florencji, gdzie
przebywał wówczas internowany przez Francuzów papież4.
Obecnie pozostawało wprowadzić w życie postanowienia podjęte
przez Stolicę Apostolską, wszakże z egzekucją wspomnianych bull papieskich zwlekano przeszło rok. Zaważyć na tym mogła okoliczność,
iż zapewne nieprędko dotarły one do Warszawy z ogarniętego działaniami militarnymi Półwyspu Apenińskiego, a przy tym musiały odbyć
dłuższą drogę via Berlin. Kiedy zatem 20 XII 1799 subdelegowany po
temu przez biskupa J.I. Rybińskiego biskup J.Ch. Albertrandi dokonał
na miejscu ich oficjalnego proklamowania (ogłoszenia), papież Pius VI
nie żył już od niemal czterech miesięcy. W dzień później miało też
miejsce kanoniczne objęcie rządów w nowej diecezji przez Józefa
Miaskowskiego i uroczyste zapoczątkowanie (ufundowanie) jego jurysdykcji. Obecnie też stało przed nominatem zadanie jak najrychlejszego przyjęcia sakry, z czym faktycznie zbytnio nie zwlekał, odbyła
się ona bowiem w niedzielę 9 II 1800.
Co z dzisiejszej perspektywy może cokolwiek dziwić, w ukazującej się ówcześnie prasie brak nie tylko szczegółowszej relacji, ale nawet jakiejkolwiek w ogóle wzmianki o interesującej nas tu konsekracji
pierwszego biskupa Warszawy. Tak rzecz ma się w przypadku „Gazety
Warszawskiej”, na której łamach wiadomości krajowe zresztą prawie
w ogóle nie gościły w tamtym okresie, lecz zasadniczo ograniczano się

4
M.in.: B. K u m o r, Granice metropolii i diecezji polskich…, s. [204]-[207];
J. W y s o c k i, Biskupstwo warszawskie…, s. 71-75, 90-113; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 181; A. G a ł k a, Powstanie i pierwsze lata diecezji warszawskiej, [w:]
Jubileuszowy rocznik archidiecezji…, s. 103-110 (także s. 134-147); J. W y s o c k i,
Powstanie diecezji warszawskiej, s. 10-46 (zwł. s. 23nn); J.W. W o ś, Pio VI e le origini della diocesi di Varsavia, s. 3-17, 21-34; A. G a ł k a, H. M a ł e c k i, Archidiecezja
warszawska, [w:] Księga jubileuszowa archidiecezji warszawskiej 1981-2006. 25 lat
posługi pasterskiej prymasa Polski Józefa kardynała Glempa, pod red. P. Jareckiego,
A. Tuleja, M. Kreczmańskiego i B. Łozińskiego, Warszawa 2006, s. 19-22. Także:
Archivio Segreto Vaticano [dalej cyt.: ASV], Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol.
11, k. 449r-450r.
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do przedrukowywania serwisu informacyjnego z prasy zagranicznej5.
Podobnie i w numerach „Gazety Południowo-Pruskiej” z roku 1800,
zawierającej niekiedy doniesienia z należącej wszak w tamtym czasie do zaboru pruskiego Warszawy, nie ma jakiejkolwiek wiadomości
o sakrze pierwszego ordynariusza warszawskiego. W tej sytuacji jedynie w oparciu o źródła archiwalne stwierdzić możemy, że konsekracji
Józefa Miaskowskiego dopełnił w stolicy nowo ustanowionej diecezji,
niewątpliwie w katedrze św. Jana Chrzciciela, wspomniany tu już sufragan warszawski Jan Chrzciciel Albertrandi, tytulariusz Zenopolis.
Na jego też ręce włączony do grona episkopatu duchowny złożył (jako
electus episcopus Varsaviensis) w dzień poprzedzający święcenia biskupie, tj. 8 II 1800, wyznanie wiary i przysięgę wierności Stolicy
Apostolskiej (iuramentum fidelitatis), która to data przez część autorów została błędnie uznana za tożsamą z dniem dopełnienia aktu sakry.
Należy tymczasem zwrócić w tym kontekście uwagę, ze była to wszak
sobota, podczas gdy zwyczajowo konsekracji biskupich dokonywano przez stulecia czy to w niedziele, czy też w najważniejsze święta
kościelne (i dodatkowo we wspomnienia liturgiczne poszczególnych
apostołów). W owym względzie wątpliwości zatem nie zachodzą, natomiast kwestią wymagającą dopiero zweryfikowania w przyszłości
w oparciu o inne współczesne źródła, które dadzą być może jednoznaczną odpowiedź w tej materii, jest ustalenie osób współkonsekratorów
(czy też duchownych asystujących sakrze) Józefa Miaskowskiego.
We wspomnianym tu już akcie przysięgi, wykonanym przez pierwszego ordynariusza warszawskiego dzień przed przyjęciem święceń
biskupich na ręce sufragana Jana Chrzciciela Albertrandiego, jako
– jak zostało to wyraźnie wyartykułowane – głównego konsekratora (iuramentum pronuntiavi in Aedibus Episcopalibus in manibus
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Joannis Baptistae Albertrandi,
episcopi Zenopolitani, consecratoris, pridie consecrationis), w charakterze świadków wymienieni zostali dwaj prałaci miejscowej kapituły
katedralnej: prepozyt Adam Michał Prażmowski (późniejszy pasterz
5
W tym kontekście można wskazać na do pewnego stopnia kuriozalny w kontekście zasygnalizowanego braku w „Gazecie Warszawskiej” informacji o święceniach
biskupich ordynariusza loci fakt poinformowania czytelników tego periodyku, w numerze z 4 III 1800, o tym, że „xiążę biskup Spiry, którego potwierdzenie […] w odwłokę poszło, dnia 18 stycznia [1800] od xięcia biskupa Ratyzbony w kaplicy dworskiej
był konsekrowany”. – „Gazeta Warszawska” R. 1800 nr 18 (z 4 III 1800), s. 269.
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diecezji płockiej w latach 1818-1836) i scholastyk Andrzej Reptowski
(zarazem prepozyt łęczycki). Nie wykluczone więc, że to oni właśnie
mogli w dzień później – za stosowną dyspensą papieską – asystować
Albertrandiemu podczas udzielania sakry, jeśli na owym akcie zabrakło innych biskupów. Wydaje się jednak, że tego rodzaju trudność
w zgromadzeniu w jednym miejscu i o jednym czasie trzech członków katolickiego episkopatu w tym konkretnym przypadku nie powinna była mieć miejsca, jako że w owym czasie rezydowali (czy
w każdym razie często przebywali) w Warszawie zarówno były sufragan żmudzki Antonin Malinowski (z zakonu dominikanów), tytulariusz Cinny, w latach 1791-1799 zarazem proboszcz parafii
Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście, jak i były sufragan kijowski
Franciszek Remigiusz Zambrzycki, tytulariusz Dardanus i równocześnie – w latach 1780 -1799 – proboszcz w Górze Kalwarii, któremu
przyszło nawet w późniejszym okresie zarządzać diecezją warszawską
w imieniu arcybiskupa Ignacego Raczyńskiego, jako jej administratora (lata 1814-1815). Zawsze jednak mogło się zdarzyć, że któregoś
z nich w danym momencie akurat nie było na miejscu, stąd też dopiero
świadectwo jednoznacznie wskazujące na osoby współkonsekratorów
J. Miaskowskiego (lub też asystujących podczas owej sakry duchownych, nie będących biskupami), pozwoli jednoznacznie zweryfikować
powyższe domysły6.
6
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 12, k. 554r-555r; Hierarchia
Catholica medii et recentioris aevi [dalej cyt.: HC], t. 6 – 1730 -1799, cur. R. Ritzler
& P. Sefrin, Patavii 1958, s. 433; J.W. W o ś, Pio VI e le origini della diocesi di
Varsavia, s. 17-18. Także: W. K w i a t k o w s ki, Pierwszy ordynariusz warszawski, biskup Józef Bończa Miaskowski (1797-1804), „Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie” 36 (1952) nr 1, s. 18-38; W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, [w:]
Szkice do dziejów archidiecezji warszawskiej, pod red. W Maleja, Rzym 1966, s. 9697; M. M a n t e u f f l o w a, Miaskowski Józef herbu Bończa (1744-1804), pierwszy i zarazem ostatni biskup warszawski, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej cyt.:
PSB], t. 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 539-541 (gdzie brak informacji o sakrze, a jedynie wzmianka, że 9 II 1800 biskup J. Miaskowski wydał swój
pierwszy list pasterski); K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych
metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych,
[w:] Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, t. 2 – 17641945, cz. 2 – 1918-1945, Poznań-Warszawa 1979, s. 296 nr 1; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni. Rzecz o arcybiskupach warszawskich, Częstochowa 1993, s. 1321; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac.

prawokanoniczne53.indd 321

2010-06-07 10:41:23

322

K.R. PROKOP

[8]

Rządy pasterskie pierwszego ordynariusza warszawskiego trwały
bardzo krótko, jako że już 16 (według innych 10 lub 11) XI 1804 jego
życie dobiegło kresu. Po owym przedwczesnym zgonie pasterza dalszy byt młodej diecezji zawisł „na włosku”, jako że z sobie wiadomych
względów władze pruskie powzięły zamiar likwidacji tegoż biskupstwa, w konsekwencji nie dopuszczając do jego obsadzenia. Terytorium
to planowano inkorporować w całości albo do archidiecezji gnieźnieńskiej, albo też do diecezji poznańskiej, o co zabiegać miał w szczególności ówczesny biskup Poznania Ignacy Raczyński. Na rozwiązanie
takie nie przystała jednak Stolica Apostolska, stąd póki co zdecydowano się na kompromisowy wariant o jedynie tymczasowym charakterze, ostateczną decyzją odłożywszy na czas późniejszy. Mianowicie
awansowany w roku 1806 na stolicę metropolitalną w Gnieźnie I.
Raczyński faktycznie objął rządy zarazem w Kościele warszawskim,
jednakże tylko jako administrator apostolski (1806 -1818). Już w kolejnym roku odpowiedzialność za bieżące sprawy tejże diecezji złożył
on w ręce Grzegorza Zachariasiewicza, niebawem biskupa tytularnego
Corycus i sufragana łowickiego w archidiecezji gnieźnieńskiej, któremu odtąd przysługiwał tytuł wiceadministratora (1807-1814). Kiedy
też ów ostatni włączony został w roku 1809 do grona episkopatu, sakrę
otrzymał 3 VII tr. właśnie w Warszawie, w kościele sakramentek, z rąk
wspomnianego wyżej tytulariusza Cinny Antonina Malinowskiego,
któremu asystowali w tym obrzędzie (stosownie do udzielonej przez
Stolicę Apostolską na ową okoliczność dyspensy z daty: Rzym, 6 IV
1809): nominat na biskupstwo płockie Tomasz Ostaszewski, dotychczas kanonik poznański i kanclerz warszawski, oraz komendatoryjny
opat lędzki Jan Paweł Woronicz, również będący członkiem warszawskiej kapituły katedralnej (późniejszy zaś wpierw biskup Krakowa,
a następnie arcybiskup Warszawy, o którym niżej)7. Co się tyczy natomiast święceń biskupich Ignacego Raczyńskiego, to odbyły się
L. Grzebień, Kraków 1996, s. 418-419; J. W y s o c k i, Powstanie diecezji warszawskiej, passim.
7
K.R. P r o k o p, Sakry i sukcesja apostolska gnieźnieńskich biskupów pomocniczych w XVIII i XIX oraz pierwszych dekadach XX stulecia (do roku 1939), „Studia
Gnesnensia” 19 (2005), s. 262-263 (gdzie w przypisie 60 wskazana dalsza literatura). Także: Archiwum Diecezji Łowickiej, sygn. XII/A.1.14 – Liber duodecimus actorum Reverendissimi Capituli Ecclesiae Insignis Collegiatae Loviciensis [1806-1822],
s. 85, 91-92.
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one jeszcze 9 XI 1794 w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP
i św. Stanisława we Wschowie, przy czym głównym konsekratorem
był sufragan poznański Franciszek Ksawery Rydzyński, tytulariusz
Nicopolis, współkonsekratorem biskup tytularny Tanis Ludwik Józef
Mathy, natomiast jako trzeci asystował – za dyspensą papieską – klaustralny opat przemęcki Jan Szołdrski8.
Na okres sprawowania przez tegoż arcybiskupa Gniezna rządów
administratorskich w diecezji warszawskiej przypadły burzliwe wydarzenia polityczne, związane z załamaniem się panowania pruskiego na tych ziemiach i utworzeniem na w poły suwerennego Księstwa
Warszawskiego, którego władca – Fryderyk August saski – potwierdził
29 X 1807 I. Raczyńskiego w dotychczasowej funkcji. Po kilku kolejnych latach układ geopolityczny w tej części Starego Kontynentu
ponownie uległ zmianie i na mapie Europy pojawiło się oddane we
władanie cesarzom Rosji Królestwo Polskie (zasadniej określane mianem Królestwa Kongresowego) ze stolicą w Warszawie. Są to wy
darzenia roku 1815, które też stanowiły zapowiedź nieuniknionej
– wobec zmiany granic państwowych – przebudowy tutejszych struktur diecezjalnych. Początkowo jednak przy sprawowanej dotychczas
jurysdykcji pozostał arcybiskup Raczyński, który – wobec śmierci
jeszcze 16 V 1814 biskupa G. Zachariasiewicza – nowym wiceadministratorem diecezji warszawskiej ustanowił wspomnianego wcześniej
byłego sufragana kijowskiego Franciszka Remigiusza Zambrzyckiego
(1814-1815). Ów powierzonej mu funkcji nie sprawował długo, na
czym zaważyła związana z mocno posuniętym wiekiem (był on już
wówczas człowiekiem osiemdziesięcioletnim) utrata wzroku, lecz
w r. 1815 przekazał ją w ręce kanonika Andrzeja Wołłowicza (późniejszego ordynariusza kujawsko-kaliskiego z lat 1819-1822). Zresztą
i sam Ignacy Raczyński, będący o kilka lat starszy od Zambrzyckiego,
nosił się już wówczas z zamiarem złożenia wszystkich piastowanych
godności, nie był bowiem w stanie w należytym stopniu podołać
wyzwaniom, jakie stawiała przed nim dynamicznie zmieniająca się
w tym okresie sytuacja polityczna na ziemiach polskich, warunkująca
też określone zmiany w życiu społecznym, co z kolei rzutowało na
8
K.R. P r o k o p, Sakry metropolitów gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu
(1681/1688-1915), „Studia Gnesnensia” 18 (2004), s. 103-104 (gdzie w przypisie 52
wskazane źródła i literatura przedmiotu). Por.: K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 264 nr 68, s. 289 nr 74, s. 296 nr 2.
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religijność zamieszkującej tu populacji. Ostatecznie jego rezygnacja
przyjęta została przez Stolicę Apostolską 9 VII 1818, w którym to czasie zmierzały już ku pomyślnemu sfinalizowaniu procedury związane
z ukonstytuowaniem nowej metropolii warszawskiej i obsadzeniem
stanowiącej jej ośrodek stolicy arcybiskupiej w Warszawie9.
Zabiegi w kierunku jej erygowania podjęte zostały od razu jeszcze
w roku 1815. Cesarz rosyjski Aleksander I, który odtąd nosił zarazem tytuł króla Polski, chciał mieć stale rezydującego w granicach
Królestwa Kongresowego katolickiego metropolitę, który też władny
byłby dopełnić jego koronacji (a w przyszłości jego następców). Osoba
arcybiskupa Raczyńskiego, jako metropolity gnieźnieńskiego, w żadnym razie nie mogła wchodzić w rachubę, był on bowiem poddanym
króla Prus. Dopóki też panowanie pruskie rozciągało się na Warszawę,
nie stanowiło poważniejszego problemu, iż sprawami tutejszej diecezji
zawiadywał hierarcha przebywający stale w Wielkopolsce, wraz jednak
ze zmieniającą się sytuacją na scenie dziejowej przeszkody w owej materii zaczęły się coraz bardziej piętrzyć. Ze strony czynników państwowych ostatecznie w roku 1816 zostało przesądzone utworzenie nowej
prowincji kościelnej na ziemiach polskich z postulowaną archidiecezją
warszawską, jako jej ośrodkiem. Z kolei rok 1817 wypełniony był działaniami dyplomatycznym na gruncie rzymskim, które długi czas napotykały na rozmaite trudności, nim dopiero w początkach roku 1818
doszło do uzgodnienia w tym względzie stanowisk Stolicy Apostolskiej
i Rosji. W następstwie powyższego już 12 III 1818 papież Pius VII
podniósł biskupstwo warszawskie do rangi arcybiskupstwa, wyraźnie
przy tym zaznaczając, iż będzie ono stanowić trzon nowej metropolii, przy czym wyznaczenie biskupstw sufraganalnych miało nastąpić
w późniejszym terminie. Doszło do tego po trzech i pół miesiącu, 30 VI
1818, kiedy to rzeczony namiestnik Chrystusowy – stosownie do wcześniejszego porozumienia ze stroną rosyjską – sufraganiami Warszawy
ustanowił stolice biskupie w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu,
Włocławku (Kaliszu), Janowie Podlaskim i Sejnach (uprzednio diecezja wigierska). Wreszcie 2 X 1818 Pius VII prekonizował pierwszym
arcybiskupem-metropolitą warszawskim desygnowanego uprzednio
9
M.in.: W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 96-97; B. K u m o r, Granice metropolii i diecezji…, s. [207]-[208]; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska
w latach 1818-1830, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 4, pod red. H.E. Wy
czawskiego, Warszawa 1978, s. 115; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 181-182.
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na tę godność przez cesarza Aleksandra I dotychczasowego ordynariusza kujawskiego (włocławskiego) Franciszka Malczewskiego, którego zresztą trzy miesiące wcześniej mianował swym delegatem dla
zaprowadzenia nowego urządzenia organizacji diecezjalnej Kościoła
katolickiego w Królestwie Kongresowym10.
Arcybiskup Malczewski, któremu 6 X 1818 Stolica Apostolska
nadała tytuł prymasa Królestwa Polskiego (miał on przysługiwać także
jego następcom), w momencie wyniesienia na metropolię warszawską
był człowiekiem 64-letnim. Choć sakrę biskupią otrzymał zaledwie
trzy lata wcześniej, do grona episkopatu de facto należał o wiele dłużej, jako że ordynariuszem kujawskim mianowany został przez króla
pruskiego jeszcze w r. 1806, co zresztą potwierdził w dwa lata później książę warszawski (1808). Na papieską prekonizację nominatowi
przyszło niemniej oczekiwać aż do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w Europie po klęsce Napoleona I, bowiem uzyskał ją
4 IX 1815. Obecnie też już bez jakiejkolwiek dalszej zwłoki, w niedzielę 5 XI 1815 (w oktawie Wszystkich Świętych), przyjął święcenia biskupie, który to akt dopełniony został właśnie w Warszawie. Na
miejsce sakry Malczewskiego obrano należący do misjonarzy-lazarystów kościół Krzyża Świętego przy Krakowskim Przedmieściu, co się
tyczy natomiast składu trójki konsekratorów, to jako główny wystąpił
ordynariusz wigierski Jan Klemens Gołaszewski, zaś współkonsekratorami byli: sufragan kujawski (włocławski) Feliks Łukasz Lewiński,
tytulariusz Erytrei, oraz wspominany wyżej były sufragan żmudzki
Antonin Malinowski, biskup tytularny Cinny11.
10
W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 97; B. K u m o r, Granice metropolii i diecezji…, s. [208]-[209]; Z. S k i e ł c z e w s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 27-59; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 40-49, 62-63; A. G a ł k a,
H. M a ł e c k i, Archidiecezja warszawska…, s. 22-23.
11
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 14, k. 762r-764v; Archiwum
Diecezjalne we Włocławku, sygn. AKap 35 (246) – [Akta kapituły katedralnej włocławskiej 1810-1822], s. 421; „Kurier Litewski” R. 1815 nr 89 (z 6 XI st.st.), s. 633;
J. B a r t o s z e w i c z, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie Rzeczypospolitej, i warszawscy, prymasi Królestwa Polskiego, Warszawa 1864, b.p.; J. K o r y t k o w s k i,
Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883, s. 589 (tamże jako konsekrator mylnie wskazany metropolita gnieźnieński Ignacy Raczyński, zaś jako miejsce – katedra św. Jana Chrzciciela
w Warszawie); HC, t. 7 (1800-1846), cur. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii 1968,
s. 389, 399; W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 2; M. Ż y w c z y ń s k i,
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Rządy Franciszka Malczewskiego w Kościele warszawskim nie
trwały długo, zmarł bowiem 18 IV 1819. Jego następcą bez zwłoki
desygnowany został przez cesarza Aleksandra I 78-letni Szczepan
Hołowczyc, prekonizowany zaledwie 29 III tr. pierwszym ordynariuszem nowo erygowanej diecezji sandomierskiej. Ów eks-jezuita
i niegdysiejszy sekretarz prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego
w gronie episkopatu znalazł się tedy w bardzo późnym wieku, bowiem
cesarską nominację na biskupa Sandomierza uzyskał 30 VII 1818. Co
się tyczy święceń biskupich Hołowczyca, to również i w jego przypadku na ich miejsce obrano Warszawę, wszakże nie wyżej wspomniany
kościół misjonarski przy Krakowskim Przedmieściu, lecz archikatedrę św. Jana Chrzciciela. Odbyły się one w niedzielę Przenajświętszej
Trójcy 6 VI 1819, a więc już w okresie trwającego wakatu na warszawskiej stolicy metropolitalnej, stąd też obowiązków głównego konsekratora podjął się ordynariusz płocki Adam Michał Prażmowski,
natomiast współkonsekratorami byli: sufragan łowicki (w archidiecezji
warszawskiej) Daniel Eliasz Ostrowski, tytulariusz Betsaidy (o którym
niżej), oraz kilkakrotnie tu wspominany, sędziwy były sufragan kijowski Franciszek Remigiusz Zambrzycki, biskup tytularny Dardanus,
który – dożywszy dziewięćdziesiątego roku życia – zmarł w siedem
lat później 9 III 1826 (z kolei najprawdopodobniej jeszcze w r. 1820
dobiegło kresu życie owego drugiego z rezydujących od dziesięcioleci
w Warszawie czy też w bezpośredniej jej bliskości eks-sufraganów –
Antonina Malinowskiego)12.
Malczewski (Skarbek-Malczewski) Franciszek herbu Abdank (1754-1819), arcybiskup warszawski, [w:] PSB, t. 19, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974,
s. 279-280; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 60-64 (gdzie – za
J. Korytkowskim – błędna informacja, jakoby konsekratorem F. Malczewskiego był
arcybiskup I. Raczyński); K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 296 nr
3, s. 300 nr 62; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 1; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni…, s. 25-32 (zwł. s. 27); Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 403;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny,
Warszawa 2000, kol. 277-278. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta,
vol. 15, k. 598r-603r.
12
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 15, k. 481r-v; tamże, Processus
Consistoriales, vol. 216, k. 806r; „Gazeta Warszawska” R. 1819 nr 46 (z 8 VI 1819),
s. 1123; J. B a r t o s z e w i c z, Arcybiskupi …, b.p.; HC, t. 7, s. 333, 390; W. M a l e j,
Ordynariusze warszawscy, s. 98; K. M r o z o w s k a, M. Ż y w c z y ń s k i,
Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan (1741-1823), [w:] PSB, t. 9, Wrocław-WarszawaKraków 1960-1961, s. 595-596; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszaw-

prawokanoniczne53.indd 326

2010-06-07 10:41:23

[13]

SUKCESJA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

327

Pontyfikat Szczepana Hołowczyca, zmarłego 27 VIII 1823, trwał
trzy lata i tyleż samo miały potrwać również rządy jego następcy
Wojciecha Józefa Skarszewskiego. Prekonizacja tegoż hierarchy na arcybiskupstwo warszawskie nastąpiła wszakże po bez mała dwuletnim
wakacie, choć rzeczona kandydatura wysunięta została zaraz w początkach września 1823 r., a sam zainteresowany przyjął w tym czasie
zaistniały wybór na administratora sede vacante osieroconej archidiecezji. Skarszewski miał jednak wśród sfer rządowych osoby zdecydowanie mu nieprzychylne, stąd też rzecz wymagała dłuższych zabiegów,
nim ostatecznie jemu właśnie cesarz Aleksander I udzielił wyczekiwanej nominacji. W ślad za tym 11 VII 1824 nastąpiła prekonizacja ze
strony papieża Leona XII, zaś 19 XI tr. uroczyste nałożenie paliusza.
W tamtym momencie Wojciech Józef Skarszewski do grona episkopatu należał od bez mała ćwierć wieku, znalazł się w nim bowiem jeszcze
w roku 1790, powołany wtenczas na ordynariusza chełmskiego (później, w r. 1805, został pasterzem nowo utworzonej diecezji lubelskiej). Co się tyczy jego sakry, to odbyła się ona w niedzielę 6 II 1791
w kościele wizytek w Warszawie, zaś głównym szafarzem święceń biskupich był w tym przypadku pasterz rozciągającej się wówczas również na archidiakonat warszawski diecezji poznańskiej, biskup Antoni
Onufry Okęcki, natomiast obowiązków współkonsekratorów podjęli
się dwaj inni ordynariusze: kijowski Kasper Kazimierz Cieciszowski
i smoleński Tymoteusz Paweł Gorzeński13.
ska…, s. 64-74 (zwł. s. 65, gdzie jako datę sakry S. Hołowczyca podano 7 VI 1819);
K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 292 nr 1, s. 296 nr 4; B. K u m o r,
Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 2; Z. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 33-39;
Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 219-220; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 151-152. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 15,
k. 590r-591v, 592r-594r.
13
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 10, k. 263r-266v; tamże, Processus
Consistoriales, vol. 222, k. 502r, 503r; „Gazeta Warszawska” R. 1791 nr 12 (z 9 II
1791), s. [1]-[2]; L. Z a l e w s k i, Katedra i jezuici w Lublinie, Lublin 1947, s. 142143; HC, t. 6, s. 162-163; t. 7, s. 243, 390; W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy,
s. 98-99; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 75-83; K. D o l a,
Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 259 nr 45, s. 275 nr 1, s. 296 nr 5; B. K u m o r,
Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 3; Z. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 40-50 (zwł.
s. 42); M. D e s z c z y ń s k a, E. Z i e l i ń s k a, Skarszewski Wojciech Józef Marcin
herbu Leszczyc (1742-1827), podkanclerzy wielki koronny, arcybiskup warszawski
i prymas Krolestwa Polskiego, pisarz polemiczny i religijny, [w:] PSB, t. 38, Warszawa-
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Po śmierci trzeciego metropolity warszawskiego, która nastąpiła
12 VI 1827 (liczył on wtedy 84 lata), administratorem wakującej archidiecezji obrany został scholastyk miejscowej kapituły – Franciszek
Ksawery Szaniawski. Dwaj poprzedni wikariusze kapitulni, tzn. Ho
łowczyc i Skarszewski, sami zostali następnie arcybiskupami, wszakże obaj byli też już uprzednio członkami episkopatu. W przypadku
Szaniawskiego rzecz przedstawiała się inaczej i nominacji biskupiej
prałat ów nigdy się nie doczekał (zmarł zresztą już w r. 1830), jako
że rządy w Kościele warszawskim powierzone zostały przez nowego
cesarza Mikołaja I dotychczasowemu ordynariuszowi krakowskiemu
Janowi Pawłowi Woroniczowi, skądinąd człowiekowi wówczas już
siedemdziesięcioletniemu. Ze strony papieża Leona XII uzyskał on
prowizję 28 I 1828, a 29 VI tr. miała miejsce uroczystość nałożenia
mu paliusza – tyle, że nie w stolicy archidiecezji, lecz w Krakowie.
Natomiast w Warszawie Woronicz przyjął dwanaście lat wcześniej
święcenia biskupie, właśnie jako nowy pasterz Kościoła krakowskiego. Rzeczona sakra odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela
w środę 8 V 1816, w uroczystość św. Stanisława, przy czym tak samo,
jak w przypadku F. Malczewskiego, na głównego konsekratora zaproszony został ordynariusz wigierski Jan Klemens Gołaszewski, a na
jednego z dwóch współkonsekratorów – sufragan kujawski (włocławski) Feliks Łukasz Lewiński, tytulariusz Erytrei, natomiast drugim
był późniejszy współkonsekrator także S. Hołowczyca – Franciszek
Remigiusz Zambrzycki, tytulariusz Dardanus i niegdysiejszy sufragan
kijowski14.
Kraków 1997-1998, s. 50-61 (zwł. s. 52); P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…,
kol. 404. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 17, k. 631r-638r.
14
ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 216, k. 827r-v,
828v; J. B a r t o s z e w i c z, Arcybiskupi…, b.p.; HC, t. 7, s. 166, 390; W. M a l e j,
Ordynariusze warszawscy, s. 99-100; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 86-90; K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 273 nr 67,
s. 296 nr 6; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 4; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni…, s. 51-60 (zwł. s. 54); Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 759-760;
K.R. P r o k o p, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła krakowskiego w latach 1804-2005, „Analecta Cracoviensia” 37 (2005), s. 418 (gdzie w przypisie 7 wskazana dalsza literatura). Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 14,
k. 168r-170v; tamże, vol. 18, k. 544r-551r; Polska i Stolica Apostolska X-XXI wiek.
Polonia et Sedes Apostolica X-XXI saeculum, oprac. zbior., Warszawa 2006, s. 160161 nr 77 (bulla translacyjna na arcybiskupstwo warszawskie z 28 I 1828).
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Jan Paweł Woronicz archidiecezją warszawską rządził jeszcze
krócej aniżeli dwaj jego poprzednicy, zmarł bowiem już 6 XII 1829
i wówczas na wikariusza kapitulnego wybrany został kustosz katedralny Edward Czarnecki. Po jego śmierci, która nastąpiła 5 III 1831, kolejnymi administratorami wakującego biskupstwa byli Adam Paszkiewicz
(1831-1833) i Paweł Straszyński (1833-1838), z których ów ostatni
został następnie ordynariuszem sejneńskim. Tak długotrwały wakat na
stolicy metropolitalnej w Warszawie stanowił jeden z przejawów represyjnej polityki władz rosyjskich w stosunku do ziem polskich po
upadku powstania listopadowego, w który to zryw niepodległościowy zaangażowana była także znaczna część katolickiego duchowieństwa – włącznie z niektórymi biskupami. Dopiero też 15 VIII 1835
nominację na arcybiskupa Warszawy uzyskał dotychczasowy sufragan sejneński (augustowski) Stanisław Kostka Choromański, którego
papież Grzegorz XVI zatwierdził na urzędzie 21 XI 1836. Uroczyste
nałożenie paliusza nowemu metropolicie odbyło się 15 I 1837, przy
czym – na życzenie dworu petersburskiego – hierarcha ten zaniechał
używania przyznanego w r. 1818 przez Piusa VII kolejnym arcybiskupom warszawskim tytułu prymasa Królestwa Polskiego. Podniosły
ów akt miał miejsce w murach archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdy
z kolei w kościele Krzyża Świętego, gdzie niegdyś konsekrowany był
F. Malczewski, S.K. Choromański otrzymał osiem lat wcześniej święcenia biskupie – właśnie jako sufragan dla Sejn (i zarazem biskup
tytularny Adrasus). Odbyły się one w niedzielę 8 II 1829, zaś obowiązków głównego konsekratora podjął się pasterz diecezji, do posługi
w której ów nowy członek episkopatu został ustanowiony, mianowicie
ordynariusz sejneński (augustowski) Mikołaj Jan Manugiewicz (nota
bene niegdysiejszy sufragan warszawski, stąd będzie jeszcze o nim
niżej mowa), natomiast jako współkonsekratorzy wystąpili dwaj inni
biskupi diecezjalni: płocki Adam Michał Prażmowski i lubelski Józef
Marcelin Dzięcielski15.
15
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 18, k. 9r-15r; tamże, Archivio
Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 238, k. 28r-v, 29r-v [data 9 II]; „Gazeta
Warszawska” R. 1829 nr 39 (z 10 II 1829), s. 345 [data 9 II]; „Kurier Warszawski”
R. 1829 nr 38 (z 9 II 1829), s. 151; J. B a r t o s z e w i c z, Arcybiskupi…, b.p. [data
9 II]; M. G o d l e w s k i, Choromański Stanisław herbu Lubisz (1767-1838), arcybiskup-metropolita warszawski, [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 427-428; HC, t. 7,
s. 59, 390; W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 100-101; W. J e m i e l i t y,

prawokanoniczne53.indd 329

2010-06-07 10:41:23

330

K.R. PROKOP

[16]

I ten pontyfikat okazał się bardzo krótkotrwały, jako że zbliżający się do siedemdziesiątki metropolita Stanisław Kostka Choromański
zmarł 21 II 1838, po czym archidiecezją zarządzali – w charakterze kolejnych wikariusz kapitulnych – kanonik Michał Wierzbowski (1838),
sufragan warszawski Tomasz Chmielewski (1838-1844) i sufragan
płocki Antoni Melchior Fijałkowski (1844-1857). Ów też ostatni, po
tak niezwykle długim, bowiem przeszło osiemnastoletnim wakacie,
stanowiącym pochodną coraz bardziej represyjnego kursu polityki
Sankt Petersburga względem ziem Królestwa Polskiego, jak i daleko
idącego pogorszenia stosunków pomiędzy Rosją a Stolicą Apostolską,
uzyskał wpierw cesarską nominację (mogła ona zaistnieć dzięki wstąpieniu na tron nowego władcy – Aleksandra II), a następnie prekonizację papieską. Udzielił jej A.M. Fijałkowskiemu 18 IX 1856 Pius IX,
natomiast 11 I 1857 odbyło się w warszawskiej archikatedrze nałożenie
paliusza. Ów siódmy z kolei pasterz lokalnego Kościoła (a szósty arcybiskup), był zarazem pierwszym w owym gronie, który sakrę biskupią
otrzymał gdzie indziej aniżeli w Warszawie. Co ciekawe, tym samym
zapoczątkował on też trwający po dziś dzień nieprzerwany szereg metropolitów warszawskich wyświęconych na biskupów w różnych innych miejscach, wszakże nie na miejscu w stolicy (jak będzie to można
dostrzec w oparciu o dalsze wywody), gdzie ostatnim konsekrowanym
był wyżej wspomniany Stanisław Kostka Choromański. Tak też sakra
Fijałkowskiego, jako tytulariusza Hermopolis i sufragana płockiego
(nie należy go mylić ze współczesnym mu wpierw sufraganem, następnie ordynariuszem kamienieckim, a na koniec metropolitą mohylowskim o tym samym imieniu i nazwisku), odbyła się w niedzielę
Zesłania Ducha Świętego 15 V 1842 w katedrze Wniebowzięcia NMP
we Włocławku, przy czym głównym szafarzem święceń był w tym
przypadku pasterz diecezji płockiej Franciszek Pawłowski, natomiast
współkonsekratorami dwaj miejscowy biskupi (tzn. włocławscy, czy
Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 1972, s. 40;
K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 296 nr 7; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 5; M. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 61-68; K. D o b r s k a,
Z dziejów kościoła Świętego Krzyża 1510-1995, Kalendarium, [w:] Księga pamiątkowa. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 16961996, pod red. T. Chachulskiego, Warszawa - Kraków 1996, s. 177; P. N i t e c k i,
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 52. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale,
Iuramenta, vol. 20, k. 533r-538r.

prawokanoniczne53.indd 330

2010-06-07 10:41:23

[17]

SUKCESJA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

331

też – zgodnie z ówcześnie przyjętą nomenklaturą – kujawsko-kaliscy):
ordynariusz Walenty Maciej Tomaszewski i sufragan Józef Joachim
Goldtmann, tytulariusz Carystus16.
Po do tamtego momentu najdłuższym w dziejach archidiecezji warszawskiej pontyfikacie, trwającym pięć lat, Antoni Melchior Fijał
kowski zmarł w 84. roku życia 5 X 1861. Tym razem wakat nie był
długi, bowiem po kilkumiesięcznym administrowaniu lokalnym
Kościołem przez wikariusza kapitulnego Antoniego Białobrzeskiego
(zresztą na koniec owego okresu aresztowanego i zesłanego), nowym metropolitą prekonizowany został 6 I 1862 czterdziestoletni
Zygmunt Szczęsny Feliński. W poczcie XIX-wiecznych arcybiskupów
Warszawy nie tylko był on najmłodszy wiekiem, ale też w odróżnieniu od poprzedników nie zasiadał uprzednio na którejkolwiek ze stolic
biskupich, lecz tak znaczne wyróżnienie zastało go na funkcji profesora i ojca duchownego Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej
w Sankt Petersburgu. Tam też właśnie, w ówczesnej stolicy Rosji, odbyły się w niedzielę 26 I 1862, w kościele św. Jana Jerozolimskiego (tzw.
Maltańskim), święcenia biskupie nowego pasterza Kościoła warszawskiego. Feliński przyjął je z rąk metropolity mohylowskiego Wacława
Żylińskiego, u boku którego podczas tego aktu wystąpiło aż trzech
współkonsekratorów, mianowicie sufragani: łowicki (w archidiecezji
warszawskiej) Henryk Ludwik Plater, tytulariusz Mosynopolis, mohylowski Józef Maksymilian Staniewski, tytulariusz Platei, oraz żmudzki
Aleksander Kazimierz Bereśniewicz, tytulariusz Maximianopolis17.
16
ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 254, b.p.; „Pamiętnik
Religijno-Moralny” 2 (1842), s. 594; Encyklopedia powszechna, t. 8, Warszawa 1861,
s. 820; J. B a r t o s z e w i c z, Arcybiskupi…, b.p.; HC, t. 7, s. 213; W. M a l e j,
Ordynariusze warszawscy, s. 191-102; K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…,
s. 296 nr 8; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 66 nr 6; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni…, s. 69-76; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 98;
S. B a n a c h, Księgi wpisów archidiecezji warszawskiej z lat 1848-1861 jako źródło historyczne, Dalków-Łódź 2002, s. 18; K.R. P r o k o p, Konsekracje i sukcesja
apostolska ordynariuszy oraz sufraganów płockich w XIX i XX stuleciu (1805-1999),
„Studia Płockie” 33 (2005), s. 199, 205. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale,
Iuramenta, vol. 24, k. 808r-810r.
17
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. [24] – Teczka 1862, b.p.; „Kurier
Warszawski” R. 1862 nr 25 (z 20 I/1 II 1862), s. 133; nr 27 (z 23 I/4 II 1862),
s. 145; L. L e s c o e u r, L’������������������������������������������������������
É�����������������������������������������������������
glise catholique en Pologne sous le gouvernement russe depuis le premier partage jusqu’a nos jours (1772-1875), t. 2, Paris 18762, s. 39;
M. G o d l e w s k i, Feliński Zygmunt Szczęsny (1822-1895), arcybiskup, metropolita
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Jakkolwiek formalnie arcybiskupem Warszawy Zygmunt Szczęsny
Feliński był przez ponad dwie dekady, w rzeczywistości jednak rządy sprawował przez niespełna półtora roku. Przypadły one na czas
powstania styczniowego i właśnie w związku z tymi brzemiennymi
dla dziejów narodu wydarzeniami młody metropolita został 13/14 VI
1863 deportowany w głąb Rosji, skąd już nigdy nie miał powrócić do
swej stolicy. Po okresie długoletniego zesłania ostatecznie zgodził się
złożyć rezygnację z powierzonej mu funkcji, przyjętą oficjalnie przez
Stolicę Apostolską 15 III 1883, dzięki czemu mógł odzyskać wówczas
wolność, jakkolwiek wiązało się to zarazem z koniecznością opuszczenia granic Rosji. Ostatnich kilkanaście lat życia spędził w Galicji
i zmarł 17 IX 1895 w Krakowie, w tamtejszym Pałacu Biskupim –
tym samym zresztą, w którego murach rezydować miał później, jako
metropolita krakowski, Karol Wojtyła. On też właśnie, już jako papież
Jan Paweł II, wyniósł w roku 2002 Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
do chwały ołtarzy, nadając mu tytuł błogosławionego (kanonizowany
11 X 2009 r. przez papieża Benedykta XVI).
Od razu w tym samym dniu, w którym przyjęta została przez Leona
XIII rezygnacja metropolity-wygnańca, tj. 15 III 1883, prekonizację
na arcybiskupa Warszawy uzyskał kolejny hierarcha. Był to dotychczasowy ordynariusz kujawsko-kaliski (włocławski) Wincenty Teofil
Chościak-Popiel, któremu również dane było zaznać w poprzednich
latach zsyłki w głąb Rosji i długotrwałego pobytu z dala od powierzonej mu owczarni. Niewiele młodszy od Z.S. Felińskiego, archidiecezję
warszawską obejmował w wieku 58 lat, do grona episkopatu przynależąc wówczas już od dwóch dekad. O jego sakrze, która odbyła się pośród niecodziennych okoliczności w niedzielę 6 XII 1863 w katedrze
Wniebowzięcia NMP w Płocku (wpierw bowiem został ordynariuszem
płockim, a dopiero w r. 1875 nastąpiła jego translacja do Włocławka),
pisaliśmy obszernie już przy innej okazji18, stąd też tu nie będziemy
ponownie rozwodzić się nad owymi uwarunkowaniami, pozostająwarszawski, [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 410-412; W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 102-114 (zwł. s. 105); HC, t. 8 – (1846-1903), cur. R. Ritzler & P. Sefrin,
Patavii 1978, s. 583; K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 296 nr 9;
B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 67 nr 7; M. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…,
s. 71-92 (zwł. s. 85); P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 96.
18
K.R. P r o k o p, Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów płockich…, s. 178-188.
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cymi w bezpośrednim związku z trwającym ówcześnie powstaniem
styczniowym. Ograniczymy się jedynie do wskazania, że ostatecznie
obowiązki głównego konsekratora przypadły schorowanemu sufraganowi łowickiemu Henrykowi Ludwikowi Platerowi, biskupowi tytularnemu Mosynopolis, wszakże prócz niego na rzeczonym akcie nie
stawił się jakikolwiek inny biskup, stąd też – za stosowną dyspensą papieską – podczas owego obrzędu asystowali konsekratorowi: kustosz
płocki Tomasz Franciszek Myśliwski i kanonik, a zarazem prokurator
miejscowej kapituły katedralnej, Antoni Baliński19.
Przechodząc do stulecia XX, następcą zmarłego 7 XII 1912
Wincentego Teofila Chościak-Popiela, jako arcybiskupa Warszawy,
został prekonizowany 7 V 1913 Aleksander Kakowski. Niewiele
starszy w momencie swego wyniesienia aniżeli niegdyś bł. Zygmunt
Szczęsny Feliński, bowiem liczący sobie 41 lat, również on – podobnie jak tamten – nie należał do grona episkopatu. Tak samo też,
jak Felińskiego, nominacja zastała go na funkcji profesora Akademii
Duchownej w Sankt Petersburgu, której był zarazem rektorem, stąd
też święcenia biskupie przyjął na miejscu, w stolicy Rosji, w kościele
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Odbyły się one w sobotę 22 VI 1913,
przy czym obowiązków głównego konsekratora podjął się ordynariusz
kujawsko-kaliski (włocławski) Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, natomiast współkonsekratorami późniejszego kardynała byli sufragani:
mohylowski Jan Cieplak, tytulariusz Evarii, oraz łucko-żytomierski
Longin Żarnowiecki, biskup tytularny Mosynopolis (nota bene poprzednik A. Kakowskiego na funkcji rektora petersburskiej Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej)20.
19
W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 114-119; HC, t. 8, s. 460, 583, 594;
K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 285 nr 71, s. 297 nr 10, s. 300 nr 67;
B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 67 nr 8; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 2829; R. B e n d e r, A. G a ł k a, Popiel (Chościak Popiel) Wincenty Teofil (1825-1912),
arcybiskup metropolita warszawski, [w:] PSB, t. 27, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk-Łódź 1983, s. 580-582; M. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 93-102;
K.R. P r o k o p, Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów
płockich…, s. 186-187. Por. W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 114 (według
tego autora jednym z asystujących sakrze W. Popiela prałatów miał być archidiakon
płocki Józef Bagieński, czemu wszakże przeczą współczesne źródła).
20
„Przegląd Katolicki” 51 (1913) nr 26 (z 28 VI 1913), s. 403-407 (zwł.
s. 406-407); „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 3 (1913) nr 6, s. 238-242;
A. K a k o w s k i, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, wyd. T. Krawczak
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Rządy pasterskie nowego metropolity trwały całe ćwierć wieku,
przy czym jeszcze w grudniu 1919 r. obdarzony on został purpurą kardynalską, zaś dwa miesiące wcześniej przypadło mu w udziale
wyświęcić na biskupa pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce – Achille Rattiego (28 X 1919), który w r. 1922 objąć
miał Stolicę Piotrową jako Pius XI. Kiedy 30 XII 1938 Aleksander
Kakowski zmarł, przed tym właśnie namiestnikiem Chrystusowym
stanęło zadanie wyznaczenia następcy na arcybiskupstwie warszawskim swego niegdysiejszego konsekratora, czego wszakże nie zdążył
uczynić, bowiem sam odszedł do wieczności w niespełna półtora miesiąca później – 10 II 1939. Obrany wówczas papież Pius XII nowego metropolitę dla Warszawy prekonizować mógł dopiero po siedmiu
latach, na czym zaważył wybuch II wojny światowej oraz wynikłe
w jej następstwie przemiany społeczno-polityczne w tej części Starego
Kontynentu. W okresie owego długiego wakatu, przypadającego na
tak tragiczny czas, sprawami lokalnego Kościoła zawiadywali dwaj
kolejni wikariusze kapitulni: arcybiskup Stanisław Gall (1939-1943)
i biskup Antoni Szlagowski (1942-1946), z których pierwszy nosił od
6 I 1940 tytuł administratora apostolskiego. Ponieważ obaj oni należą
zarazem do szeregu warszawskich biskupów pomocniczych, o ich sakrach będzie mowa w dalszej części obecnego opracowania21.
i R. Świętek, Kraków 2000, s. 76; HC, t. 9 – (1903-1922), cur. Z. Pięta, Patavii 2002, s. 388;
W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 119-124 (zwł. s. 120); Z. D ł u ż e w s k a K a ń s k a, Kakowski Aleksander (1862-1938), arcybiskup metropolita warszawski, kardynał, prymas Królestwa Polskiego, członek Rady Regencyjnej, [w:] PSB,
t. 11, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965, s. 426-428; K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 297 nr 11; B. K u m o r, Ustrój i organizacja…, s. 67 nr 9;
Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 62-63; M. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 105114; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J.M. Majchrowskiego, Warszawa
1994, s. 15 nr 1; K. K r a s o w s k i, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik
biograficzny, Poznań 1996, s. 112 (całość: s. 112-118); K.R. P r o k o p, Polscy kardynałowie, Kraków 2001, s. 227-236; A. G a ł k a, H. M a ł e c k i, Archidiecezja
warszawska, s. 24-26. Także: „Gazeta Kościelna” 21 (1913) nr 24 (z 13 VI 1913),
s. 284; W. M a l e j, Rektorzy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
1863-1958, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 40 (1958) nr 7, s. 437-439;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 190-191.
21
J. W y s o c k i, Archidiecezja warszawska, [w:] Życie religijne w Polsce
pod okupacją hitlerowską 1939-1945, pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982,
s. 271-346 (zwł. s. 274-275: S. Gall, s. 275-276: A.W. Szlagowski); A. G a ł k a,
H. M a ł e c k i, Archidiecezja warszawska, s. 27.
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W dniu 3 V 1946 prekonizację na stolicę metropolitalną w Warszawie
uzyskał 65-letni kardynał August Hlond, dotychczasowy arcybiskup
Gniezna i Poznania, prymas Polski. Decyzją papieża Piusa XII pozostał on też nadal metropolitą gnieźnieńskim, zaś pomiędzy obydwoma
archidiecezjami zawiązana została unia personalna, która przetrwać
miała po rok 1992. Ów pierwszy arcybiskup zarazem Gniezna
i Warszawy do grona episkopatu włączony został jeszcze u schyłku
roku 1925, ustanowiony wtenczas przez Piusa XI pasterzem nowo
erygowanej diecezji śląskiej, na stolicę której wyznaczono Katowice.
W tamtejszej katedrze śś. Apostołów Piotra i Pawła odbyły się też
w niedzielę 3 I 1926 święcenia biskupiego liczącego sobie 45 lat
Augusta Hlonda, członka młodego zgromadzenia salezjanów, których
dopełnił metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski, natomiast na współkonsekratorów zaproszeni zostali: ordynariusz przemyski Anatol Nowak (on to właśnie dwie dekady wcześniej udzielił
późniejszemu prymasowi święceń kapłańskich) oraz sufragan poznański Stanisław Łukomski, tytulariusz Sicca Veneria (w kilka miesięcy
później ustanowiony pasterzem diecezji łomżyńskiej). W tymże samym roku 1926 A. Hlond przeniesiony został z Katowic na połączone
stolice arcybiskupie Gniezna i Poznania, a z kolei w r. 1927 papież
Pius XI obdarzył go purpurą kardynalską. Obejmując w r. 1946 metropolię warszawską hierarcha ów miał tedy za sobą bogate doświadczenia, przeszedłszy też ciężką próbę w latach II wojny światowej22.
Kościołowi warszawskiemu nie było dane długo cieszyć się osobą tak znamienitego arcypasterza, jako że po zaledwie dwuipółletnich rządach zaskoczyła go 22 X 1948 śmierć. Przed Piusem XII
22
A. K a k o w s k i, Z niewoli do niepodległości…, s. 983; W. M a l e j,
Ordynariusze warszawscy, s. 124-131 (zwł. s. 125); K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 265 nr 78, s. 269 nr 1, s. 297 nr 12; Z. S z u b a, Biskupi
polscy…, s. 86-88; M. B u d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 115-124; Kto był kim
w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 191 nr 650; K. K r a s o w s k i, Biskupi katoliccy
II Rzeczypospolitej…, s. 80 (s. 78-96); P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…,
kol. 149; K.R. P r o k o p, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000,
s. 316-321; tenże, Polscy kardynałowie, s. 237-250; A. G a ł k a, H. M a ł e c k i,
Archidiecezja warszawska, s. 28-29; K.R. P r o k o p, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła katowickiego (1925/1926-2005/2006), „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne” 39 (2006) z. 2, s. 392-394 (gdzie wskazana dalsza literatura), 405. Zob.
nadto: J. S o n d e l, Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2006, s. 181, 468.
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po raz wtóry stanęło tedy zadanie obsadzenia stolicy arcybiskupiej
w Warszawie, a zarazem i połączonej z nią unią stolicy prymasowskiej
w Gnieźnie, na które też skierował dotychczasowego ordynariusza
lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, stosownej prekonizacji udzielając mu 12 XI 1948. Nowym prymasem został tedy hierarcha 47-letni,
do grona episkopatu należący dopiero trzeci rok. Biskupem Lublina
ogłoszony w marcu 1946 r., sakrę przyjął on w niedzielę 12 V 1946
w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w Częstochowie właśnie z rąk kardynała Augusta Hlonda, u boku którego współkonsekratorami podczas rzeczonego aktu byli: ordynariusz włocławski Karol
Mieczysław Radoński i sufragan częstochowski Stanisław Czajka,
tytulariusz Centurii (nota bene jedyny polski biskup ustanowiony
w okresie okupacji hitlerowskiej). Od tego momentu w gronie następców Apostołów Stefan Wyszyński pozostawać miał przez 35 lat,
w roku 1953 będąc kreowany kardynałem23.
Nie miejsce w ramach obecnego artykułu, by zwracać uwagę choćby tylko na najdonioślejsze momenty i fakty z okresu rządów pasterskich w archidiecezji warszawskiej prymasa Wyszyńskiego, którego
życie dobiegło kresu 28 V 1981. Podobnie i w przypadku jego następcy ograniczymy się – stosownie do podjętej w ramach niniejszego
opracowania tematyki – wyłącznie do informacji związanych bezpośrednio ze święceniami biskupimi tegoż hierarchy. Mowa o Józefie
Glempie, którego na połączone wciąż unią stolice gnieźnieńską i warszawską papież Jan Paweł II prekonizował 7 VII 1981. Podobnie, jak
w przypadku poprzednika, również J. Glemp w momencie powierzenia mu godności prymasowskiej do grona episkopatu należał dopiero
trzeci rok, w poprzednich latach będąc ordynariuszem warmińskim.
Biskupem Warmii prekonizowany 4 III 1979, konsekrowany został
23
W. M a l e j, Ordynariusze warszawscy, s. 131-146 (zwł. s. 132); K. D o l a,
Katalog arcybiskupów i biskupów…, s. 265 nr 79, 276 nr 8, s. 296 nr 13; Kalendarium
ważniejszych wydarzeń z życia i działalności księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego,
metropolity Gniezna i Warszawy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu, prymasa Polski, 3 VIII 1901 – 28 V 1981, oprac. A. W i e c z o r e k, „Życie i Myśl” 31
(1981) nr 7-8, s. 179; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 117-122; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni…, s. 125-131; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 500;
K.R. P r o k o p, Arcybiskupi gnieźnieńscy…, s. 322-327; tenże, Polscy kardynałowie,
s. 265-279; A. G a ł k a, H. M a ł e c k i, Archidiecezja warszawska, s. 30-33; M.P.
R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia, t. [1] – [1901-1956], Warszawa 1994, s. 236-237.
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21 IV 1979 r. w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia NMP w Gnieź
nie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego (była to zarazem ostatnia
sakra dopełniona przez Prymasa Tysiąclecia), przy czym jako współkonsekratorzy podczas tamtego aktu wystąpili: nowy arcybiskup-metropolita krakowski Franciszek Macharski i sufragan warmiński Jan
Władysław Obłąk, tytulariusz Abbir Maius, który w przyszłości został
bezpośrednim następcą J. Glempa na biskupstwie Warmii24.
Rządy owego zamykającego poczet XX-wiecznych arcybiskupów
Warszawy hierarchy trwały ćwierć wieku, na który to czas przypadły również doniosłe przemiany w życiu społeczno-politycznym kraju. W tychże zmienionych realiach przeprowadzona została w r. 1992
reorganizacja struktur metropolitalnych i diecezjalnych Kościoła
polskiego, w ramach której doszło m.in. do rozwiązania łączącej archidiecezje gnieźnieńską i warszawską unii personalnej, przy czym
kreowany jeszcze w roku 1983 kardynałem Józef Glemp, będąc odtąd arcybiskupem wyłącznie Warszawy, zachował nadal tytuł prymasa
Polski. Pozostał on przy nim również i po złożonej z racji osiągnięcia przewidzianego prawem kanonicznym wieku 75 lat rezygnacji
z rządów w Kościele warszawskim, która przez papieża Benedykta
XVI przyjęta została 6 XII 2006. Tego samego dnia prekonizację na
arcybiskupa Warszawy otrzymał dotychczasowy ordynariusz płocki,
67-letni biskup Stanisław Wielgus, który też 5 I 2007 objął kanonicznie rządy w archidiecezji, jednakże w dzień później złożył rezygnację
z powierzonej mu funkcji, bezzwłocznie przyjętą przez namiestnika
24
„Esprit et Vie” 93 (1983) nr 18 (z 5 V 1983), s. 261 nr 35; Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 241; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 217-218; M. B u 
d z i a r e k, Nieprzeciętni…, s. 132-137; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła
katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998, s. 42-44;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 119; K.R. P r o k o p, Arcybiskupi
gnieźnieńscy…, s. 328-331; tenże, Polscy kardynałowie, s. 345-352; A.F. D z i u b a,
Dwadzieścia lat prymasostwa kardynała Józefa Glempa, [w:] Caritati in iustitia. Dwadzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, pod red.
S. Budzyńskiego, I. Burchackiej, A. Mazurka i A. Wieczorka, Warszawa 2001, s. 1718; M.P. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa…, t. 4 – 1972-1981, Warszawa
2002, s. 551; A. W i e c z o r e k, Kalendarium, [w:] tamże, s. 460-461; A. G a ł k a,
H. M a ł e c k i, Archidiecezja warszawska, s. 34-44; Caritati in iustitia. Kalendarium
posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, oprac. A. W i e c z o r e k, Warszawa
2006, s. 10; Sylwetka prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa, [w:] Księga jubileuszowa archidiecezji warszawskiej 1981-2006, s. 115-140 (zwł. s. 119).
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Chrystusowego (6 I). Nie zmienia to faktu, iż również jego imię na
trwałe zapisane zostało w szeregu pasterzy Kościoła warszawskiego,
stąd nie może zabraknąć w obecnym przeglądzie informacji o święceniach biskupich tegoż hierarchy. Odbyły się one w niedzielę 1 VIII
1999 w katedrze Wniebowzięcia NMP w Płocku, przy czym pełni kapłaństwa Stanisław Wielgus dostąpił wówczas przez posługę właśnie
kardynała Józefa Glempa, natomiast współkonsekratorami byli dwaj
metropolici: szczecińsko-kamieński Zygmunt Kamiński (nota bene
poprzedni ordynariusz płocki) oraz lubelski Józef Życiński25.
W dniu przyjęcia rezygnacji arcybiskupa S. Wielgusa ze stolicy
warszawskiej papież Benedykt XVI ustanowił jej administratorem
apostolskim poprzedniego metropolitę, prymasa J. Glempa, który
w tym charakterze kierował sprawami lokalnego Kościoła jeszcze przez
bez mała dwa miesiące. Już wszakże 3 III 2007 Stolica Apostolska
ogłosiła nominację kolejnego arcybiskupa Warszawy, którym został
sprawujący uprzednio rządy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
57-letni Kazimierz Nycz. Choć młodszy od swego poprzednika o ponad dziesięć lat, hierarcha ten o wiele dłużej od niego należy do grona
episkopatu, w którym znalazł się jeszcze w r. 1988. Prekonizowany
14 V tr. przez papieża Jana Pawła II tytulariuszem Villa Regis, skierowany został wówczas do posługi w charakterze biskupa pomocniczego
w archidiecezji krakowskiej, gdzie czynny był aż do momentu nominacji na pasterza Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego. Sakrę 38-letni
K. Nycz otrzymał w sobotę 4 VI 1988 w „sercu Polski”, w bazylice archikatedralnej św. Wacława i św. Stanisława w Krakowie, na Wzgórzu
Wawelskim, w której podziemiach spoczywają doczesne szczątki m.in.
niegdysiejszego metropolity warszawskiego Jana Pawła Woronicza.
Głównym konsekratorem był w tym przypadku metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski, natomiast współkonsekratorami
ordynariusze: tarnowski Jerzy Ablewicz (arcybiskup ad personam)
i częstochowski Stanisław Nowak. Trudno nie dodać w tym miejscu,
że wraz z Kazimierzem Nyczem święcenia biskupie otrzymał tamtego
dnia również drugi ustanowiony do posługi w Kościele krakowskim
25
„Wiadomości KAI” R. 1999 nr 31 (z 5 VIII 1999), s. 5; „Revue des Ordinations
Épiscopales” R. 2000 nr 9, s. 17 nr 97; A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 504;
K.R. P r o k o p, Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów
płockich…, s. 195 (gdzie w przypisie 41 wskazana literatura przedmiotu), 197; Caritati
in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 150.
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biskup pomocniczy – tytulariusz Turrisblandy Jan Szkodoń. W szesnaście lat później, 9 VI 2004, dotychczasowy biskup Villa Regis został
ordynariuszem koszaliński-kołobrzeskim, zaś po zaledwie dwuipółletnim pasterzowaniu na Pomorzu Środkowym przyszło mu zasiąść na
stolicy metropolitalnej w Warszawie, którą objął 1 IV 2007 jako piętnasty z kolei jej pasterz, a czternasty arcybiskup-metropolita26.
*
*
*
Zebrawszy powyżej podstawowe informacje o sakrach rządców
Kościoła warszawskiego, obecnie w podobny sposób zaprezentujemy
tu pokrótce dane na temat konsekracji ich biskupów pomocniczych (sufraganów). Nie będziemy przy tym z zasady wdawać się w rozważania
w przedmiocie rozmaitych kwestii, związanych z trybem obsadzania
funkcji biskupa pomocniczego, czy też na temat kulis poszczególnych
nominacji, lecz poprzestaniemy na zestawieniu „suchych” informacji
o czasie, miejscu i innych istotnych okolicznościach danej sakry.
Pierwszego sufragana młody Kościół warszawski, powołany do istnienia w roku 1798, otrzymał niejako „w spadku” po diecezji poznańskiej, do której poprzednio Warszawa należała (o czym wyżej). Mowa
o wspominanym tu już kilkakrotnie Janie Chrzcicielu Albertrandim,
włoskiego pochodzenia eks-jezuicie, który w r. 1795 mianowany został drugim biskupem pomocniczym w rzeczonej diecezji poznańskiej
– z tytułem sufragana warszawskiego. Właśnie też w Warszawie, z którą zresztą od lat pozostawał jak najściślej związany, miał rezydować
i wyręczać ordynariusza poznańskiego (był nim wówczas od niedawna
Ignacy Raczyński) w posługach pontyfikalnych na Mazowszu (konkretnie w archidiakonacie warszawskim). Prekonizowany 18 XII 1795
(a więc w momencie, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów została już wymazana z mapy Europy) przez papieża Piusa VI tytulariuszem Zenopolis, święcenia biskupie otrzymał w niedzielę 31 I 1796
(w literaturze przedmiotu podawana jest niekiedy także data 26 I)
w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obowiązków głównego konsekratora podjął się przebywający wciąż jeszcze na miejscu
ostatni nuncjusz apostolski przy dworze polskim, arcybiskup tytular26
„Esprit et Vie” 101 (1991) nr 32-34 (z 8/22 VIII 1991) nr 456 nr 87;
K.R. P r o k o p, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła krakowskiego…,
s. 434-435 (gdzie dalsza literatura).
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ny Teb Lorenzo Litta, natomiast współkonsekratorami byli: sufragan
pomorski w diecezji włocławskiej Ludwik Stanisław Górski, tytulariusz Caesaropolis, oraz kilkakrotnie tu wzmiankowany eks-sufragan
żmudzki Antonin Malinowski, tytulariusz Cinny i zarazem proboszcz
parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście27.
Po utworzeniu w r. 1798 biskupstwa ze stolicą w Warszawie, jednym z kandydatów na które był właśnie J.Ch. Albertrandi, przez kolejnych dziesięć lat pełnił on w młodej diecezji posługę sufragańską,
po części wyręczany w rozmaitych czynnościach pontyfikalnych zarówno przez biskupa Franciszka Remigiusza Zambrzyckiego (zarazem proboszcza w Jadowie i początkowo także w Górze Kalwarii), jak
i biskupa Antonina Malinowskiego (ów ostatni, po ustąpieniu w r. 1799
z parafii nowomiejskiej, został 6 IX 1800 kolejnym proboszczem
w Górze Kalwarii), jakkolwiek współpraca wymienionych tu hierarchów nie zawsze miała się zgodnie układać28. Zmarł ów pierwszy sufragan warszawski 10 VIII 1808, w wieku 77 lat, że zaś w tamtym
momencie dalszy byt diecezji stał pod znakiem zapytania i zarządzana
była ona przez administratora apostolskiego, poniechano starań około
obsadzenia zwolnionej sufraganii. Arcybiskup Raczyński poprzestał
jedynie na mianowaniu zarządzającego w jego imieniu biskupstwem
warszawskim w charakterze wiceadministratora prałata Grzegorza
27
„Gazeta Warszawska” R. 1796 nr 11 (z 6 II 1796), s. 113; W. M a l e j,
Sylwetki, [w:] Szkice do dziejów archidiecezji warszawskiej, s. 248-249. Także:
J. K o r y t k o w s k i, Prałaci i kanonicy…, t. 1 cz. 2, Gniezno 1883, s. 5-10;
K. C h o d y n i c k i, Albertrandy Jan Chrzciciel (1731-1808), [w:] PSB, t. 1,
Kraków 1935, s. 45-46; HC, t. 6, s. 450; Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 5-6;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 3.
28
Zob. m.in.: W. K w i a t k o w s k i, Pierwszy ordynariusz warszawski…, s. 3234 (gdzie na s. 32 autor ten wspomina, jakoby w r. 1794 „na przedłożenie nuncjusza Litty papież Pius VI mianował biskupa Malinowskiego sufraganem warszawskim
z pensją roczną 300 czerwonych złotych. Biskup Malinowski spokojnie spełniał
swoją funkcję od sierpnia 1794 do grudnia 1795 r.”); W. M a l e j, Sylwetki, s. 271;
Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 114-115; M. B u d z i a r e k,
Nieprzeciętni…, s. 19 (u tego z kolei autora czytamy, że „w Warszawie na początku
roku 1800 istniała bardzo zaogniona sytuacja, spowodowana rywalizacją jurysdykcyjną biskupa Antoniego [sic] Malinowskiego […] i biskupa Jana Albertrandiego […].
Przybyły do Warszawy Miaskowski, chcąc natychmiast rozwiązać istniejący spór,
[…] zaakceptował sufragana Albertrandiego, Miaskowskiemu zaś zabezpieczył środki
utrzymania, przeznaczając mu probostwo w Górze Kalwarii”); M. B o r k o w s k a,
Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002, s. 425.
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Zachariasiewicza sufraganem łowickim (w archidiecezji gnieźnieńskiej), który też rezydować miał nadal w Warszawie i tu – prekonizowany 27 III 1809 tytulariuszem Corycus – przyjął 3 VII tr. sakrę (z rąk
A. Malinowskiego, o czym wyżej). Odtąd zatem w stolicy diecezji przebywało (stale lub okresowo) aż trzech biskupów, choć żaden z nich nie
był ani ordynariuszem loci, ani też miejscowym sufraganem. Dopiero
w roku 1818, po znanej nam już reorganizacji diecezjalnej i związanej z tym nowej delimitacji biskupstw, rzeczona sufragania łowicka
włączona została do struktur Kościoła warszawskiego, a zajmujący ją
od r. 1815 następca zmarłego 16 V 1814 Grzegorza Zachariasiewicza
– Daniel Eliasz Ostrowski, został tutejszym biskupem pomocniczym.
Do grona episkopatu należący wówczas już od trzech lat (prekonizowany 18 XII 1815 tytulariuszem Betsaidy), pełni kapłaństwa dostąpił on
30 VI 1816 w kościele wizytek w Warszawie przez posługę ordynariusza wigierskiego Jana Klemensa Gołaszewskiego, przy czym współkonsekrator był w tym przypadku jeden – biskup Antonin Malinowski,
natomiast jako drugi asystował prepozyt-infułat zamojski Józef
Koźmian (późniejszy wpierw sufragan lubelski, a następnie ordynariusz kujawsko-kaliski). Pracował D.E. Ostrowski w archidiecezji warszawskiej jako sufragan łowicki przez trzynaście lat i zmarł pod sam
koniec powstania listopadowego – 4 IX 1831 we wsi Chełmie29.
Jeszcze za życia biskupa Ostrowskiego doszło do odnowienia właściwej sufragani warszawskiej i mianowania na nią kolejno trzech duchownych. Jako pierwszy – po roku 1818 – nominację otrzymał (od
arcybiskupa S. Hołowczyca) eks-jezuita Jowin Fryderyk Bystrzycki,
którego papież Pius VII prekonizował 8 I 1821 tytulariuszem Lycopolis.
Duchowny ten liczył sobie wówczas 84 lata, stąd nie dziwi, że nie zdążywszy przyjąć sakry, zakończył 10 VII 1821 życie jako nominat30.
29
Archiwum Diecezji Łowickiej, sygn. XII/A.1.14, s. 340 [w którym to źródle
prepozyt-infułat zamojski J. Koźmian obdarzony został imieniem Ignacy]; „Gazeta
Warszawska” R. 1816 nr 53 (z 2 VII 1816) – Dodatek, s. 1233; HC, t. 7, s. 111;
Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 118; K.R. P r o k o p, Sakry
i sukcesja apostolska gnieźnieńskich biskupów pomocniczych…, s. 265-266 (tamże
przyp. 67).
30
K. B u c z e k, Bystrzycki Jowin Fryderyk herbu Gończa (1737-1821), nadworny astronom Stanisława Augusta, biskup-nominat likopolitański, [w:] PSB, t. 3,
s. 177-178; HC, t. 7, s. 246; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…,
s. 115-116; Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 82; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 47-48.
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Po nim sufraganem warszawskim mianowany został 3 XII 1821 o kilkanaście lat młodszy Mikołaj Jan Manugiewicz, który prekonizację
uzyskał 27 IX 1822 jako tytulariusz Thaumascus. Bez zwłoki przyjął
też święcenia biskupie w niedzielę 10 XI 1822, w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie, z rąk metropolity Szczepana Hołowczyca, natomiast współkonsekratorami byli: ordynariusz krakowski Jan Paweł
Woronicz i sufragan lubelski Józef Koźmian, tytulariusz Carystus (niegdyś już asystujący – nie będąc wówczas jeszcze biskupem – przy
sakrze D.E. Ostrowskiego)31. Już po trzech latach Manugiewicz awansował z warszawskiej sufraganii na biskupstwo sejneńskie (augustowskie), która to translacja potwierdzona została przez Stolicę Apostolską
19 XII 1825, a wtedy ówczesny metropolita W.J. Skarszewski desygnował nowym biskupem pomocniczym pięćdziesięcioletniego
Franciszka Pawłowskiego. Ów, prekonizowany 9 IV 1827 tytulariuszem Dulmy, święcenia biskupie otrzymał w archikatedrze św. Jana
Chrzciciela w niedzielę 27 V 1827 z rąk właśnie Wojciecha Józefa
Skarszewskiego, przy czym na współkonsekratorów zaproszeni zostali ordynariusze: lubelski Józef Marcelin Dzięcielski i płocki Adam
Michał Prażmowski32. U boku tego ostatniego F. Pawłowski już w roku
1829 objął obowiązki koadiutora, by po jego śmierci zostać w r. 1836
pełnoprawnym biskupem diecezjalnym w Płocku. Dopiero też wów31
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 16, k. 493r-495r; tamże, Archivio
Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 223, k. 414v; „Kurier Warszawski”
R. 1822 nr 270 (z 11 XI 1822), s. [1]; HC, t. 7, s. 364; W. M a l e j, Sylwetki, s. 271272; W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska…, s. 36; M. Ż y w c z y ń s k i,
Manugiewicz Mikołaj Jan (1754-1834), biskup sejneński, [w:] PSB, t. 19, s. 501-502;
Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja warszawska…, s. 116-117; P. N i t e c k i,
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 279-280. Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale,
Iuramenta, vol. 17, k. 507r-508r.
32
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 18, k. 141r-146r; tamże,
Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 228, k. 358r-v, 359v; „Gazeta
Warszawska” R. 1827 nr 145 (z 30 V 1827), s. 1461; „Kurier Warszawski” R. 1827
nr 142 (z 28 V 1827), s. 583; HC, t. 7, s. 181; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Archidiecezja
warszawska…, s. 117; B. K u m o r, Pawłowski Franciszek a Paula Jan Nepomucen
herbu Półkozic (1774-1852), biskup płocki, [w:] PSB, t. 25, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1980, s. 496-497; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol.
337; K.R. P r o k o p, Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów płockich…, s. 177-178 (tamże przyp. 9). Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale,
Iuramenta, vol. 19, k. 402r-403r. Także: „Pamiętnik Religijno-Moralny” 23 (1852),
s. 292-303.
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czas doszło do obsadzenia warszawskiej sufraganii kolejnym hierarchą w osobie sześćdziesięcioletniego Tomasza Chmielewskiego, który
2 X 1837 prekonizowany został tytulariuszem Gratianopolis. Jego sakra odbyła się w niedzielę 19 XI 1837, w kościele Świętego Krzyża
w Warszawie, przy czym obowiązków głównego konsekratora podjął
się metropolita Stanisław Kostka Choromański, zaś współkonsekratorami byli ordynariusze: płocki Franciszek Pawłowski i kujawsko-kaliski (włocławski) Walenty Maciej Tomaszewski33.
Po śmierci biskupa Chmielewskiego, która nastąpiła 30 VII 1844,
sufragania warszawska pozostawała nieobsadzona przez czternaście
lat (stanowiło to kolejną odsłonę represji popowstaniowych). Dopiero
27 IX 1858 prowizję papieską, jako tytulariusz Halicarnassus, mógł
uzyskać nowy biskup pomocniczy dla Warszawy w osobie 72-letniego
Jana Dekerta (Deckerta). Tego samego dnia prekonizowany został (biskupem tytularnym Mosynopolis) także Henryk Ludwik Plater, który
z kolei miał objąć wakującą jeszcze od roku 1831 sufraganię łowicką34.
Obaj ci duchowni konsekrowani zostali w styczniu 1859 r., w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przez metropolitę Antoniego
Melchiora Fijałkowskiego, u boku którego jako współkonsekratorzy
wystąpili w obu przypadkach ordynariusze: kujawsko-kaliski (włocławski) Michał Jan Marszewski i podlaski (janowski) Beniamin Piotr
Szymański. Sakra J. Dekerta odbyła się mianowicie w niedzielę 16 I
1859, natomiast sakra H.L. Platera w tydzień później – 23 I tr.35
33
„Kurier Warszawski” R. 1837 nr 309 (z 20 XI 1837), s. 1493; HC, t. 7, s. 206.
Także: „Pamiętnik Religijno-Moralny” 7 (1844), s. 556-559.
34
Jeszcze w roku 1842, dnia 10 V (28 IV st.st.), nominację od cesarza Mikołaja I na
sufragana łowickiego w archidiecezji warszawskiej otrzymał dziekan kapituły metropolitalnej z Warszawy Antoni Kotowski, który jednak nigdy nie uzyskał zatwierdzenia
ze strony Stolicy Apostolskiej. – [S.] S z a n t y r, Wiadomości do dziejów Kościoła
i religii katolickiej panowaniu rosyjskiemu podległych, t. 2, Poznań 1843, s. 300-301
nr XC (ukaz nominacyjny).
35
ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. [24] – Teczka 1859, b.p.; „Gazeta
Warszawska” R. 1859 nr 16 (z 6/18 I 1859), s. 1; nr 23 (z 13/25 I 1859), s. 1; „Kurier
Warszawski” R. 1859 nr 15 (z 5/17 I 1859), s. 69; nr 22 (z 12/24 I 1859), s. 105;
„Pamiętnik Religijno-Moralny” n.s. 3 (1959), s. 203-204 (J. Dekert), 205-207 (H.L.
Plater); Encyklopedia powszechna, t. 6, Warszawa 1861, s. 906-907; HC, t. 8, s. 297,
395. W. M a l e j, Sylwetki, s. 253-254; Z. S k i e ł c z y ń s k i, Plater (Broel-Plater)
Henryk Ludwik (1817-1868), biskup sufragan łowicki, [w:] PSB, t. 26, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 657; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 71, 352. Nadto: „Pamiętnik Religijno-Moralny” n.s. 8 (1861), s. 691-
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Radość z faktu posługi w Kościele warszawskim równocześnie
dwóch biskupów pomocniczych trwała krótko. Już 18/19 XI 1861
zmarł Jan Dekert, gdy z kolei Henryk Ludwik Plater w niespełna siedem lat później, 4 VII 1868 – zresztą jako ostatni sufragan łowicki
(jego pogrzeb odbył się 8 VII tr. w Łowiczu), bowiem w ramach represji po powstaniu styczniowym sufragania ta została skasowana przez
władze carskie. Ofiarą tychże represji padł także kolejny sufragan warszawski, desygnowany na ową funkcję przez metropolitę Felińskiego
Paweł Rzewuski. Prekonizowany 16 III 1863 przez papieża Piusa IX
tytulariuszem Prusy, święceń biskupich nigdy nie otrzymał, deportowany w roku 1865 w głąb Rosji i dopiero w r. 1886 zwolniony.
I on – wzorem bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – schyłek życia
spędził w Krakowie, gdzie też zmarł 23 X 1892 i został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim, do końca swych dni pozostając jedynie biskupem-nominatem (jego nominacji Stolica Apostolska nigdy bowiem
nie cofnęła)36.
Po tamtych wydarzeniach nie było w Warszawie urzędującego sufragana, posiadającego sakrę, przez przeszło dwa dziesięciolecia.
Dopiero 24 III 1884 prekonizowany został (jako tytulariusz Berissy)
nowy biskup pomocniczy w osobie Kazimierza Ruszkiewicza, którego konsekracja odbyła się w niedzielę 6 VII tr. w Sankt Petersburgu,
w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Głównym szafarzem święceń biskupich nowego członka episkopatu był w tym przypadku metropolita mohylowski Aleksander Gintowt-Dziewałtowski, natomiast
współkonsekratorami: ordynariusz łucko-żytomierski Szymon Marcin
Kozłowski i sufragan żmudzki Antoni Baranowski, biskup tytularny
Theaspiae37. K. Ruszkiewicz to także jeden z najdłużej sprawujących
694 (zwł. s. 693); n.s. 9 (1862), s. 91-93; „Przegląd Katolicki” 5 (1868) nr 33 (z 1/13
VIII 1868), s. 525-527.
36
„Przegląd Katolicki” 1 (1863) nr 24 (z 18 VI 1863), s. 379; HC, t. 8, s. 471;
W. M a l e j, Kapituła metropolitalna warszawska. Krótkie życiorysy prałatów i kanoników zmarłych w okresie rządów arcybiskupa Wincentego Popiela 1883-1912,
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 41 (1959) nr 5-6, s. 411-413; tenże,
Sylwetki, s. 276; B. K u m o r, Rzewuski Paweł, kryptonim: Ks. P.R., K.P.R., (18041892), biskup nominat, administrator archidiecezji warszawskiej, biblista, profesor Akademii Duchownej w Warszawie, [w:] PSB, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków
1992-1993, s. 136-138; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 390.
37
„Przegląd Katolicki” 22 (1884) nr 26 (z 14/26 VI 1884), s. 421; „Przegląd
Kościelny” 6 (1884/1885) nr 2 (z 10 VII 1884), s. 15; W. M a l e j, Sylwetki, s. 276;
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swój urząd w dziejach Kościoła warszawskiego biskupów pomocniczych. Jego posługa w tym charakterze trwała przeszło cztery dekady,
przy czym w roku 1917 został on podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Nacolii (2 XI). Zmarł w dziewięćdziesiątym roku życia
25 III 1925, już kilka lat wcześniej doczekawszy nominacji nowego sufragana dla stołecznej archidiecezji w osobie prekonizowanego
29 VII 1918 tytulariuszem Halicarnassus Stanisaław Galla.
Ów ostatni święcenia biskupie przyjął 17 XI tr. w archikatedrze
św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk metropolity Aleksandra
Kakowskiego oraz właśnie Kazimierza Ruszkiewicza i konsekrowanego zaledwie tydzień wcześniej włocławskiego biskupa pomocniczego Wojciecha Owczarka (tytulariusza Ascalone). Godzi się dodać
w tym miejscu, że była to stosunkowo rzadka uroczystość potrójnej
sakry, jako że oprócz tytulariusza Halicarnassus pełni kapłaństwa dostąpili wówczas również ordynariusze: lubelski Marian Leon Fulman
i podlaski Henryk Ignacy Przeździecki38. W charakterze warszawskiego sufragana S. Gall pełnił swą posługę bardzo krótko, już bowiem
5 II 1919 prekonizowany został pierwszym biskupem polowym Wojska
Polskiego i jako taki czynny był przez czternaście lat. Przymuszony po
tym okresie do rezygnacji (na skutek ówczesnych uwarunkowań natury politycznej w kraju), przyjętej przez Stolicę Apostolską 16 II 1933,
Z. Szuba, Biskupi polscy…, s. 33-34. Zob. także: „Gazeta Warszawska” R. 1884 nr 161
(z 5/17 VII 1884), s. 2; „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 15 (1925) nr 4,
s. 121-128; HC, t. 8, s. 148. Nadto: W. M a l e j, Rektorzy Metropolitalnego Seminarium
Duchownego…, s. 433-434; H.E. W y c z a w s k i, Ruszkiewicz Kazimierz (18361925), arcybiskup tytularny, sufragan warszawski, [w:] PSB, t. 33, WrocławWarszawa-Kraków 1991-1992, s. 185-186; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej,
s. 203 nr 731; K. K r a s o w s k i, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej…, s. 212-213;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 387.
38
„Gazeta Warszawska” R. 1918 nr 1 (z 16 XI 1918), s. 6; HC, t. 9, s. 192;
A. K a k o w s k i, Z niewoli do niepodległości…, s. 983; M. Ż y w c z y ń s k i, Gall
Stanisław (1865-1942), arcybiskup i administrator apostolski archidiecezji warszawskiej, [w:] PSB, t. 7, Kraków 1948-1958, s. 231-232; W. M a l e j, Sylwetki, s. 257258; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 68-69; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej,
s. 189 nr 639; K. K r a s o w s k i, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej…, s. 67 (całość: s. 67-69); Metropolia warszawska a narodziny II Rzeczypospolitej. Antologia tekstów historycznych i literackich w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości, oprac.
M.M. D r o z d o w s k i, Warszawa 1998, s. 325-327. Także: W. M a l e j, Rektorzy
Metropolitalnego Seminarium Duchownego…, s. 439-440; P. N i t e c k i, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 107-108.
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którego to dnia został zarazem podniesiony do godności arcybiskupa
tytularnego Carpathus, powrócił wówczas do pracy w macierzystej archidiecezji, a nawet przyszło mu nią zarządzać po śmierci kardynała
A. Kakowskiego – wpierw w charakterze wikariusza kapitulnego, a od
6 I 1940 z tytułem administratora apostolskiego. Zmarł 11 IX 1942,
doczekawszy w międzyczasie nominacji dwóch kolejnych biskupów
pomocniczych dla Kościoła warszawskiego.
Pierwszym był mianowicie dość już posunięty w latach w momencie swego wyniesienia 67-letni Władysław Szcześniak, prekonizowany
25 V 1925 (a więc dokładnie w dwa miesiące po śmierci K. Ruszkiewicza)
tytulariuszem Larandy. Jego święcenia biskupie odbyły się w niedzielę
19 VII 1925 w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a obowiązków głównego konsekratora podjął się z oczywistych względów
metropolita Aleksander Kakowski, natomiast współkonsekratorami
byli dopiero co wspomniany biskup polowy Stanisław Gall oraz ordynariusz płocki Antoni Julian Nowowiejski39. Już wszakże 9 IX 1926,
a więc w niewiele ponad rok po swej sakrze, W. Szcześniak zmarł
i zaistniała ponownie konieczność obsadzenia funkcji biskupa pomocniczego w archidiecezji warszawskiej. Został nim prekonizowany 9 VII
1928 tytulariuszem Irenopolis (in Cilicia) 64-letni Antoni Władysław
Szlagowski, który też pełni kapłaństwa dostąpił 7 X 1928 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, przy czym głównym jego konsekratorem
był tak samo kardynał Aleksander Kakowski, zaś jednym ze współkonsekratorów biskup polowy Stanisław Gall, natomiast na drugiego współkonsekratora zaproszono ordynariusza lubelskiego Mariana
Leona Fulmana40. W okresie okupacji hitlerowskiej, po śmierci admi39
„Przegląd Katolicki” n.s. 4 (1925) nr 29 (z 26 VII 1925), s. 463; „Wiadomości
Archidiecezjalne Warszawskie” 15 (1925) nr 7-8, s. 196-197, 212-213; A. K a 
k o w s k i, Z niewoli do niepodległości…, s. 983; W. M a l e j, Sylwetki, s. 279-280;
Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 84-85. Także: „Przegląd Katolicki” n.s. 5 (1926)
nr 35 (z 12 IX 1926), s. 561-562; „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16
(1926) nr 9, s. 320-322; W. M a l e j, Kanonicy i prałaci kapituły warszawskiej zmarli w latach 1913-1938, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 41 (1959) nr 10,
s. 609-610; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 206 nr 752; K. K r a s o w s k i,
Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej…, s. 231-232; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 427.
40
„Przegląd Katolicki” 66 (1928) nr 40 (z 14 X 1928), s. 628; „Wiadomości
Archidiecezjalne Warszawskie” 18 (1928) nr 7-8, s. 250-253; nr 10, s. 356-357;
A. K a k o w s k i, Z niewoli do niepodległości…, s. 983; W. M a l e j, Sylwetki,
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nistratora apostolskiego S. Galla, A.W. Szlagowski przejął w r. 1942
ster rządów w archidiecezji warszawskiej, obrany wikariuszem kapitulnym, w którym to charakterze kierował nią do końca maja 1946 r.
W tym czasie spotkało go też wyróżnienie ze strony Stolicy Apostolskiej
w postaci ogłoszonej 24 XI 1945 nominacji na arcybiskupa tytularnego Cotyaeum. Zmarł w dekadę później, 28 II 1956, w 92. roku życia,
w poprzednich latach wyręczany już w posługach pontyfikalnych przez
dwóch młodszych wiekiem biskupów pomocniczych.
Mowa o Zygmuncie Choromańskim i Wacławie Majewskim, którzy
obaj prekonizowani zostali tego samego dnia – 7 V 1946 (pierwszy tytulariuszem Panapolis, natomiast drugi tytulariuszem Docimium). Razem
też przyjęli oni święcenia biskupie, których udzielił im 29 VI tr., w murach
pełniącego rolę prokatedry kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia
NMP na Krakowskim Przedmieściu, kardynał August Hlond właśnie
wespół z arcybiskupem Antonim Władysławem Szlagowskim oraz sufraganem łódzkim Kazimierzem Tomczakiem, biskupem tytularnym
Sicca Veneria41. Od tego też momentu w archidiecezji warszawskiej
stale było nie mniej aniżeli dwóch czynnych biskupów pomocniczych,
przy czym grono to w pewnych okresach jawiło się o wiele liczniejszym. I tak już 18 XI 1958 ustanowiony został kolejny sufragan do
posługi u boku ówczesnego arcybiskupa Warszawy S. Wyszyńskiego
w osobie Jerzego Modzelewskiego, prekonizowanego przez papieża
Jana XXIII tytulariuszem Daonium. Sakra tego duchownego odbyła
się w niedzielę 8 II 1959 w odbudowanej po zniszczeniach wojennych archikatedrze św. Jana Chrzciciela, zaś pełni kapłaństwa dostąpił
on przez posługę właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast współkonsekratorami byli wyżej wspomniani biskupi Zygmunt
Choromański i Wacław Majewski42.
s. 281; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 93-94; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej,
s. 207 nr 757; K. K r a s o w s k i, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej…, s. 237 (całość: s. 237-239). Także: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 30 (1946)
nr 1, s. 34-37; 38 (1956) nr 2-3, s. 83, 111-118; W. W o j d e c k i, Arcybiskup Antoni
Szlagowski, kaznodzieja Warszawy, Warszawa 1997; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła
w Polsce…, kol. 433.
41
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 30 (1946) nr 1, s. 28-29, 37-43
(zwł. s. 41-43); Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 125-127; P. N i t e c k i, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 52, 277.
42
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 41 (1959) nr 2, s. 114-125;
Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 193; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 166-
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Jerzy Modzelewski był pierwszym spośród łącznie czterech warszawskich sufraganów, desygnowanych i konsekrowanych przez Prymasa
Tysiąclecia. Trzej kolejni, to – wyliczając w porządku chronologicznym
– Bronisław Dąbrowski, Władysław Miziołek i Zbigniew Kraszewski.
Co się tyczy sakry B. Dąbrowskiego, prekonizowanego 24 XI 1961 tytulariuszem Hadrianotherae, odbyła się ona 25 III 1962 w archikatedrze
św. Jana Chrzciciela, a współkonsekratorami nowego członka episkopatu byli: sufragan włocławski Franciszek Korszyński, biskup tytularny
Orisy, oraz wspomniany tu już wcześniej Zygmunt Choromański43. Nie
warszawska archikatedra, lecz bazylika jasnogórska w Częstochowie
była miejscem święceń biskupich z kolei Władysława Miziołka, który
prekonizację na tytulariusza Praesidium otrzymał 19 II 1969. Rzeczona
sakra dopełniona została 25 III tr., przy czym w charakterze współkonsekratorów wystąpili u boku kardynała S. Wyszyńskiego dwaj
inni sufragani z Warszawy: Wacław Majewski i Jerzy Modzelewski44.
Wreszcie sakra Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, prekonizowanego
5 XI 1970 biskupem tytularnym Horreomargum, odbyła się (tym razem w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela) 8 XII tr., zaś
na współkonsekratorów poproszeni zostali ciż sami dwaj hierarcho167; M.P. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa…, t. 2 – 1956-1965, Warszawa
1996, s. 193; J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej, [w:]
Księga jubileuszowa archidiecezji warszawskiej…, s. 150-151; P. N i t e c k i, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 298-299.
43
Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 197; Z. S z u b a, Biskupi polscy…,
s. 178-179; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 27-28; P. N i t e c k i,
Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 68-69; M.P. R o m a n i u k, Życie, twórczość
i posługa…, t. 2, s. 375; J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 151-152. Także:
B. D ą b r o w s k i, Instaurare omnia in Christo. W dwudziestolecie posługi pasterskiej, Warszawa 1987.
44
„Esprit et Vie” 82 (1972) nr 50 (z 14 XII 1972) – Supplément, s. 724 nr 37;
Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 215; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 198;
M.P. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa…, t. 3 – 1965-1972, Warszawa 2001,
s. 464; M. D u ś, Posługa pasterska w archidiecezji warszawskiej, [w:] Drogi kapłańskiego życia. Księga jubileuszowa dwudziestopięciolecia posługi pasterskiej biskupa Władysława Miziołka, pod red. A.W. Tekień i K. Madziar, Warszawa 1994, s. 30;
K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 95-96; P. N i t e c k i, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 298; J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 152-153.
Także: W. M a l e j, Rektorzy Metropolitalnego Seminarium Duchownego…, s. 447448; G. K a l w a r c z y k, S. B u d z y ń s k i, A. M a z u r e k, Ministrare znaczy
służyć. Biskup Władysław Miziołek (1914-2000), Warszawa 2001.
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wie, co przy poprzednio wzmiankowanych tu święceniach biskupich,
a więc Wacław Majewski i Jerzy Modzelewski, a obok nich ponadto
sufragan gnieźnieński Jan Czerniak, tytulariusz Eudocji45.
Pozostali warszawscy biskupi pomocniczy, o których przyjdzie
nam wspomnieć, ustanowieni zostali do posługi w lokalnym Kościele
już za czasu rządów pasterskich prymasa Józefa Glempa, który też
w przypadku ich wszystkich był głównym konsekratorem. Mowa zaś
o w sumie sześciu hierarchach, mianowicie: Kazimierzu Romaniuku,
Marianie Dusiu, Stanisławie Kędziorze, Józefie Zawitkowskim,
Piotrze Jareckim i Tadeuszu Pikusie. Ów pierwszy, który w gronie episkopatu znalazł się w zaledwie dziewięć miesięcy po śmierci Prymasa
Tysiąclecia, prekonizowany 20 II 1982 tytulariuszem Sicca Veneria,
święcenia biskupie otrzymał w warszawskiej archikatedrze 4 III tr. (we
wspomnienie liturgiczne swego patrona), przy czym współkonsekratorami byli: metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski,
oraz Władysław Miziołek46. Sakra Mariana Dusia, który do godności biskupiej wyniesiony został 21 XII 1985 jako tytulariusz Thenae,
odbyła się z kolei 6 I 1986, także w warszawskiej archikatedrze, zaś
w jego przypadku współkonsekratorami byli dwaj inni miejscowi biskupi pomocniczy: Władysław Miziołek i Kazimierz Romaniuk47.
45
„Esprit et Vie” 83 (1973) nr 49 (z 6 XII 1973), s. 724 nr 149; Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 219; Z. S z u b a, Biskupi polscy…, s. 204; M.P. R o m a n i u k,
Życie, twórczość i posługa…, t. 3, s. 608; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 73-74; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 226; J. S z u b k a,
Biskupi pomocniczy…, s. 153. Także: Maria vincit. Dwudziestopięciolecie posługi pasterskiej Księdza Biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, pod red. B.M. L a d y,
Warszawa 1995; Z.J. K r a s z e w s k i, Wśród przygód XX wieku (wspomnienia),
t. 1, Warszawa 1995.
46
„Esprit et Vie” 96 (1986) nr 17 (z 24 IV 1986), s. II nr 24; Z. S z u b a, Biskupi
polscy…, s. 223-225; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 120-122;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 380; K. R o m a n i u k, Zapiski
na szczęście nie więzienne – ciąg dalszy, Poznań 2003, s. 77; J. S z u b k a, Biskupi
pomocniczy…, s. 154; A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 464; Caritati in iustitia.
Kalendarium posługi…, s. 22. Także: „Warszawskie Studia Teologiczne” 10 (1997)
[Tom poświęcony Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Prof. dr. hab. Kazimierzowi
Romaniukowi w 70. rocznicę urodzin] (tamże zwł. s. 7-10).
47
„Esprit et Vie” 99 (1989) nr 32-34 (z 10/24 VIII 1989), s. 451 nr 11;
A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 471; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 34-35; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 86; J. S z u b k a,
Biskupi pomocniczy…, s. 154-155; Caritati in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 46.
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W rok później kolejnym biskupem pomocniczym do posługi w Kościele
warszawskim ustanowiony został Stanisław Kędziora, który prekonizację
na tytulariusza Tucci uzyskał 11 III 1987. Jego konsekracja dopełniona
została nadzwyczaj rychło, bowiem już 25 III tr., w łowickiej kolegiacie Wniebowzięcia NMP, i analogicznie, jako w przypadku M. Dusia,
na współkonsekratorów zaproszono W. Miziołka i K. Romaniuka48. Tak
samo w Łowiczu, wszakże nie w murach świątyni kolegiackiej (obecna
katedra), lecz na sąsiadującym z nią Rynku Tadeusza Kościuszki, odbyła się 9 VI 1990 sakra prekonizowanego 26 V tr. biskupem tytularnym Ausany Józefa Zawitkowskiego. W jego przypadku obowiązków
współkonsekratorów podjęli się biskupi Władysław Miziołek i Damian
Zimoń, ordynariusz katowicki49.
Dwaj ostatni biskupi pomocniczy, o których przyjdzie nam wspomnieć w obecnym przeglądzie, ustanowieni zostali do posługi w Ko
ściele warszawskim już po historycznej reorganizacji metropolii
i diecezji polskich z 25 III 1992. Wówczas to powstały m.in. nowe biskupstwa warszawsko-praskie i łowickie, do pracy w których odeszli
biskupi Z.J. Kraszewski, K. Romaniuk, S. Kędziora i J. Zawitkowski,
gdy z kolei w latach 1992-1993 na emeryturę przeszli B. Dąbrowski
(jeszcze w r. 1982 obdarzony godnością arcybiskupa tytularnego)
i W. Miziołek. W tych okolicznościach prymas J. Glemp zwrócił się
do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie dlań nowego biskupa pomocniczego, którym został 39-letni Paweł Jarecki, prekonizowany 16 IV
1994 tytulariuszem Avissy. Jego sakra odbyła się 23 IV tr. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, podczas którego to aktu
w charakterze współkonsekratorów wystąpili u boku metropolity warszawskiego biskupi Kazimierz Romaniuk i Marian Duś oraz przybyły
z Rzymu arcybiskup tytularny Apolloni Jorge María Mejía, sekretarz
48
„Esprit et Vie” 100 (1990) nr 32-34 (z 9/23 VIII 1990), s. 452 nr 44;
K. R o m a n i u k, Zapiski na szczęście nie więzienne, Poznań 1996, s. 190-192;
A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 473; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 66-67; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 199-200;
J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 155-156; Caritati in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 50.
49
„Esprit et Vie” 103 (1993) nr 31-33 (z 5/19 VIII 1993), s. 457 nr 99;
A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 481; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 163-165; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 510-511;
J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 156-157; Caritati in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 72.
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watykańskiej Kongregacji Biskupów (późniejszy kardynał)50. Wreszcie
w pięć lat po tym, 24 IV 1999, papież Jan Paweł II prekonizował zamykającego poczet XX-wiecznych sufraganów warszawskich 50-letniego
Tadeusza Pikusa, któremu nadał stolicę tytularną Lysynii. Sakra tegoż
hierarchy odbyła się 8 V 1999 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela,
przy czym jako współkonsekratorzy wystąpili wówczas u boku kardynała Józefa Glempa ordynariusze: warszawsko-praski Kazimierz
Romaniuk i włocławski Bronisław Dembowski51.
*
*
*
Pozostaje nam wspomnieć jeszcze o młodej diecezji warszawsko-praskiej, która ma za sobą dopiero piętnaście lat istnienia. W momencie jej erygowania w dniu 25 III 1992 ster rządów tego nowego
Kościoła partykularnego powierzony został przez papieża Jana Pawła II
wzmiankowanemu tu już kilkakrotnie Kazimierzowi Romaniukowi,
do tamtego momentu warszawskiemu biskupowi pomocniczemu.
U jego boku posługę sufragańską w rzeczonej diecezji podjęli również dwaj inni spośród wzmiankowanych wcześniej hierarchów, mianowicie Zbigniew Józef Kraszewski i Stanisław Kędziora. O sakrach
biskupich całej owej trójki mowa była poprzednio, stąd też nie ma
potrzeby raz jeszcze powtarzać w tym miejscu informacji na ich temat. Jedynie o konsekracji czwartego hierarchy, którego imię wiąże się z dotychczasową historią diecezji warszawsko-praskiej, dotąd
jeszcze nie wspominaliśmy w ramach obecnego opracowania. Chodzi
o osobę drugiego z kolei pasterza tego młodego Kościoła partykularnego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który objął tamże rządy
po przyjęciu przez Stolicę Apostolską w dniu 26 VIII 2004 rezygna50
„Revue des Ordinations Épiscopales” R. 1996 nr 4, s. 11 nr 59; K. R o m a 
n i u k, Zapiski na szczęście nie więzienne, s. 264; A. Wieczorek, Kalendarium, s. 491;
K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 56-57; P. N i t e c k i, Biskupi
Kościoła w Polsce…, kol. 176; J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 157-158;
Caritati in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 108.
51
„Wiadomości KAI” R. 1999 nr 19 (z 13 V 1999), s. 2; „Revue des Ordinations
Épiscopales” R. 2000 nr 9, s. 11 nr 57; A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 503;
P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 344; Józef kardynał Glemp,
prymas Polski. Caritati in iustitia. Czynności pasterskie 1996-2000, pod red.
M. Kreczmańskiego i S. Kamińskiej, Warszawa 2002, s. 357; K. R o m a n i u k,
Zapiski na szczęście nie więzienne – ciąg dalszy, s. 168; J. S z u b k a, Biskupi pomocniczy…, s. 158-159; Caritati in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 147.
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cji Kazimierza Romaniuka. Uprzednio, w latach 1991-2004, był on
pierwszym w III RP biskupem polowym Wojska Polskiego – od momentu przywrócenia do istnienia ordynariatu polowego, i jako taki też
otrzymał święcenia biskupie. Odbyły się one 23 II 1991 w bazylice
Podwyższenia Krzyża Św. i Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze
w Częstochowie, przy czym obowiązków głównego konsekratora podjął się i w tym przypadku prymas Polski, kardynał Józef Glemp, natomiast współkonsekratorami byli dwaj inni polscy purpuraci: kardynał
Franciszek Macharski, metropolita krakowski, oraz kardynał Henryk
Gulbinowicz, metropolita wrocławski. W dniu 11 VII 2004 S.L. Głódź
wyróżniony został przez papieża Jana Pawła II godnością arcybiskupią
ad personam, którą tym samym zachował i po objęciu rządów w diecezji warszawsko-praskiej52.
SAKRY PASTERZY KOŚCIOŁA WARSZAWSKIEGO (1798-2007)
Imię i
Lata Data Miejsce sakry
nazwisko paste- sakry
rzowania

Główny
konsekrator

Współkonsekratorzy
(asystujący sakrze)

BISKUPI ORDYNARIUSZE I ARCYBISKUPI METROPOLICI
Józef
1798- 9 II Warszawa
Jan Chrzciciel
[?Antonin Malinowski,
Miaskowski 1804 1800
[katedra
Albertrandi,
biskup tytularny Cinny
św. Jana
biskup tytularny i były sufragan żmudzki;
Chrzciciela] Zenopolis, sufra- ? Franciszek Remigiusz
gan warszawski Zambrzycki, biskup tytularny Dardanus i były
sufragan kijowski]
Franciszek 1818- 5 XI Warszawa,
Jan Klemens
Feliks Łukasz Lewiński,
Malczewski 1819 1815 kościół Św. Gołaszewski, bi- biskup tytularny Erytrei
Krzyża (mi- skup ordynariusz i sufragan włocławski;
sjonarzywigierski
Antonin Malinowski, bi-lazarystów)
skup tytularny Cinny
i były sufragan żmudzki
52
„Jasna Góra” 9 (1991) nr 4, s. 30-34; „Niedziela” 34 (1991) nr 19 (z 10 III
1991), s. 1; „Revue des Ordinations Épiscopales” R. 1994 nr 1-2, s. 3-4 nr 25;
W. R o b a k, Kronika jasnogórska z roku 1991, cz. 2, „Jasna Góra” 9 (1991) nr 5, s. 57-58;
A. W i e c z o r e k, Kalendarium, s. 482; K.R. P r o k o p, Biskupi Kościoła katolickiego…, s. 44-45; P. N i t e c k i, Biskupi Kościoła w Polsce…, kol. 119-120; Caritati
in iustitia. Kalendarium posługi…, s. 76.
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Szczepan 1819- 6 VI
Hołowczyc 1823 1819

Wojciech 1824- 6 II
Józef
1827 1791
Skarszewski

Jan Paweł 1828- 8 V
Woronicz 1829 1816

Stanisław 1836- 8 II
Kostka
1839 1829
Choro
mański
Antoni
1856- 15 V
Melchior 1861 1842
Fijałkowski

Zygmunt
Szczęsny
Feliński
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1862- 26 I
1883 1862
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Warszawa,
Adam Michał Daniel Eliasz Ostrowski,
archikate- Prażmowski, bi- biskup tytularny Betsaidy
dra św. Jana skup ordynariusz i sufragan łowicki (warChrzciciela
płocki
szawski); Franciszek
Remigiusz Zambrzycki,
biskup tytularny Dardanus
i były sufragan kijowski
Warszawa, Antoni Onufry
Kasper Kazimierz
kościół
Okęcki, biskup
Cieciszowski, biskup
Opieki
ordynariusz
ordynariusz kijowski;
św. Józefa
poznański
Tymoteusz Gorzeński,
(wizytek)
biskup ordynariusz
smoleński
Warszawa,
Jan Klemens
Feliks Łukasz Lewiński,
archikate- Gołaszewski, bi- biskup tytularny Erytrei
dra św. Jana skup ordynariusz i sufragan włocławski;
Chrzciciela
wigierski
Franciszek Remigiusz
Zambrzycki, biskup tytularny Dardanus i były
sufragan kijowski
Warszawa,
Mikołaj Jan Adam Michał Prażmowski,
kościół Św. Manugiewicz, biskup ordynariusz płocki;
Krzyża
biskup ordyna- Józef Marcelin Dzięcielski,
(misjonarzy- riusz sejneński biskup ordynariusz lubelski
lazarystów) (augustowski)
Włocławek,
Franciszek
Walenty Maciej
katedra
Pawłowski, bi- Tomaszewski, biskup ordyWniebowzię skup ordynariusz nariusz kujawsko-kaliski;
cia NMP
płocki
Józef Joachim Goldtmann,
biskup tytularny Carystus
i sufragan kujawsko-kaliski
Sankt
Wacław
Henryk Ludwik Plater,
Petersburg, Żyliński, arcybibiskup tytularny
kościół
skup metropolita Mosynopolis i sufragan łośw. Jana
mohylowski
wicki (warszawski); Józef
Jerozolim
Maksymilian Staniewski,
skiego
biskup tytularny Platei
(Maltański)
i sufragan mohylowski;
Aleksander Kazimierz
Bereśniewicz, biskup tytularny Maximianopolis
i sufragan żmudzki
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Wincenty 1883- 6 XII
Płock,
Henryk Ludwik
Tomasz Franciszek
Teofil
1912 1863
katedra
Plater, biMyśliwski, kustosz płocki;
Chościak–
Wniebowzię skup tytularny Antoni Baliński, kanonik
Popiel
cia NMP
Mosynopolis,
płocki
sufragan łowicki
Aleksander 1913- 22
Sankt
Stanisław
Jan Cieplak, biskup tytularKakowski 1938 VI Petersburg,
Kazimierz
ny Evarii i pomocniczy
1913 kościół św. Zdzitowiecki, bimohylowski; Longin
Katarzyny skup ordynariusz
Żarnowiecki, biskup
Aleksand kujawsko-kaliski tytularny Mosynopolis
ryjskiej
i pomocniczy łuckożytomierski
August 1946- 3 I
Katowice,
Aleksander
Anatol Nowak, biskup
Hlond
1948 1926 katedra śś. Kakowski, arcy- ordynariusz przemyski;
Apostołów biskup metropoStanisław Łukomski,
Piotra
lita warszawski,
biskup tytularny Sicca
i Pawła
kardynał
Veneria i pomocniczy
poznański
Stefan
1948- 12 V Częstocho August Hlond,
Karol Mieczysław
Wyszyński 1981 1946 wa, kaplica
arcybiskup
Radoński, biskup orCudownego
metropolita
dynariusz włocławski;
Obrazu na
gnieźnieński
Stanisław Czajka, biskup
Jasnej Górze i warszawski, tytularny Centurii i pomockardynał
niczy częstochowski
Józef Glemp 1981- 21
Gniezno,
Stefan
Franciszek Macharski,
2006 IV bazylika ar- Wyszyński, arcy- arcybiskup metropolita
1979 chikatedralna biskup metropo- krakowski; Jan Władysław
Wniebowzię lita gnieźnieński Obłąk, biskup tytularny
cia NMP
i warszawski, Abbir Maius i pomocniczy
kardynał
warmiński
Stanisław 2006- 1 Płock, bazyli- Józef Glemp,
Zygmunt Kamiński,
Wielgus 2007 VIII ka katedralna
arcybiskup
arcybiskup metropolita
1999 Wniebowzię gnieźnieński
szczecińsko-kamieński;
cia NMP
i warszawski, Józef Życiński, arcybiskup
kardynał
metropolita lubelski
Kazimierz od 4 VI
Kraków,
Franciszek
Jerzy Ablewicz, biskup
Nycz
2007 1988 bazylika ar- Macharski, arcy- ordynariusz tarnowski,
chikatedralna biskup metropo- arcybiskup ad personam;
św. Wacława lita krakowski, Stanisław Nowak, biskup
i św. Stani
kardynał
ordynariusz częstochowski
sława na
Wawelu
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355

ADMINISTRATORZY APOSTOLSCY
Ignacy
1806- 9 XI Wschowa,
Franciszek
Ludwik Józef Mathy, biRaczyński 1818 1794
kościół
Ksawery
skup tytularny Tanis; Jan
parafialny
Rydzyński,
Szołdrski, opat klaustralny
Wniebowzię biskup tytularny
przemęcki
cia NMP i św. Nicopolis i sufraStanisława
gan poznański
Stanisław 1940- 17
Warszawa,
Aleksander
Kazimierz Ruszkiewicz,
Gall
1942 XI
archikate- Kakowski, arcyarcybiskup tytularny
1918 dra św. Jana biskup metropo- Nacolii, biskup pomocniChrzciciela lita warszawski czy warszawski; Wojciech
Stanisław Owczarek, biskup tytularny Ascalone
i pomocniczy włocławski
Józef Glemp 2007
zob. wyżej: Biskupi ordynariusze i arcybiskupi metropolici
BISKUPI POMOCNICZY
Warszawa,
Lorenzo Litta,
Ludwik Stanisław
kolegiata
arcybiskup ty- Górski, biskup tytularny
św. Jana
tularny Thebae, Caesaropolis i sufragan
Chrzciciela były nuncjusz
pomorski (włocławski);
apostolski w
Antonin Malinowski, biRzeczypospolitej skup tytularny Cinny i były
Obojga Narodów
sufragan żmudzki
Daniel
1818- 30
Warszawa,
Jan Klemens
Antonin Malinowski, biEliasz
1831 VI
kościół
Gołaszewski, bi- skup tytularny Cinny i były
Ostrowski Ło 1816
Opieki
skup ordynariusz sufragan żmudzki; Józef
wicz
św. Józefa
wigierski
(Ignacy) Koźmian, prepo(wizytek)
zyt-infułat zamojski
Jowin
Fryderyk 1821
zmarł przed otrzymaniem sakry
Bystrzycki
Mikołaj Jan 1822- 10
Warszawa,
Szczepan
Jan Paweł Woronicz, biManugie 1825 XI kościół Św.
Hołowczyc,
skup ordynariusz krakowwicz
1822
Krzyża
arcybiskup
ski; Józef Koźmian, biskup
(misjonarzymetropolita
tytularny Carystus
lazarystów)
warszawski
i sufragan lubelski
Franciszek 1827- 27 V Warszawa, Wojciech Józef Adam Michał Prażmowski,
Pawłowski 1829 1827 archikateSkarszewski, biskup ordynariusz płocki;
dra św. Jana
arcybiskup
Józef Marcelin Dzięcielski,
Chrzciciela
metropolita biskup ordynariusz lubelski
warszawski
Jan
1798- 31 (?
Chrzciciel 1808 26) I
Albertrandi
1796
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Tomasz 1837- 19
Warszawa, Stanisław Kostka Franciszek Pawłowski,
Chmielew 1844 XI kościół Św. Choromański,
biskup ordynariusz
ski
1837
Krzyża
arcybiskup
płocki; Walenty Maciej
(misjonarzymetropolita Tomaszewski, biskup ordylazarystów)
warszawski
nariusz kujawsko-kaliski
Jan Dekert 1858- 16 I Warszawa, Antoni Melchior Michał Jan Marszewski,
1861 1859 archikateFijałkowski, biskup ordynariusz kujawdra św. Jana
arcybiskup
sko-kaliski; Beniamin Piotr
Chrzciciela
metropolita Szymański, biskup ordynawarszawski
riusz podlaski
Henryk 1858- 23 I Warszawa, Antoni Melchior Michał Jan Marszewski,
Ludwik
1863 1859 archikateFijałkowski, biskup ordynariusz kujawPlater
Ło
dra św. Jana
arcybiskup
sko-kaliski; Beniamin Piotr
wicz
Chrzciciela
metropolita Szymański, biskup ordynawarszawski
riusz podlaski
Paweł
1863nie przyjął sakry
Rzewuski [1892]
Kazimierz 1884- 6 VII
Sankt
Aleksander
Szymon Marcin
Ruszkiewicz 1925 1884 Petersburg,
GintowtKozłowski, biskup ordykościół św. Dziewałtowski, nariusz łucko-żytomierski;
Katarzyny
arcybiskup
Antoni Baranowski, biskup
Aleksand
metropolita
tytularny Thespiae i sufraryjskiej
mohylowski
gan żmudzki
Stanisław 1918Gall
1919 i
zob. wyżej: Administratorzy apostolscy
19331940
Władysław 1925- 19
Warszawa,
Aleksander
Antoni Julian
Szcześniak 1926 VII
archikate- Kakowski, arcy- Nowowiejski, biskup ordy1925 dra św. Jana biskup metropo- nariusz płocki; Stanisław
Chrzciciela lita warszawski,
Gall, biskup tytularny
kardynał
Halicarnassus i polowy
Wojska Polskiego
Antoni
1928- 7 X Warszawa,
Aleksander
Marian Leon Fulman, biWładysław 1956 1928 archikate- Kakowski, arcy- skup ordynariusz lubelski;
Szlagowski
dra św. Jana biskup metropo- Stanisław Gall, biskup
Chrzciciela lita warszawski, tytularny Halicarnassus
kardynał
i polowy Wojska Polskiego
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Zygmunt 1946- 29
Warszawa,
Choromań 1968 VI
archikateski
1946 dra św. Jana
Chrzciciela

Wacław 1946- 29
Warszawa,
Majewski 1983 VI
archikate1946 dra św. Jana
Chrzciciela

Jerzy
1958- 8 II Warszawa,
Modzelew 1986 1959 archikateski
dra św. Jana
Chrzciciela
Bronisław 1961- 26 III Warszawa,
Dąbrowski 1993 1962 bazylika
archikatedralna św. Jana
Chrzciciela

August Hlond,
Antoni Władysław
arcybiskup
Szlagowski, arcybiskup tymetropolita
tularny Cotyaeum i biskup
gnieźnieński
pomocniczy warszawi warszawski,
ski; Kazimierz Tomczak,
kardynał
biskup tytularny Sicca
Veneria i pomocniczy
łódzki
August Hlond,
Antoni Władysław
arcybiskup
Szlagowski, arcybiskup tymetropolita
tularny Cotyaeum i biskup
gnieźnieński
pomocniczy warszawi warszawski,
ski; Kazimierz Tomczak,
kardynał
biskup tytularny Sicca
Veneria i pomocniczy
łódzki
Stefan
Zygmunt Choromański,
Wyszyński, arcy- biskup tytularny Panopolis
biskup metropo- i pomocniczy warszawski;
lita gnieźnieński Wacław Majewski, biskup
i warszawski, tytularny Docimium i pokardynał
mocniczy warszawski
Stefan
Zygmunt Choromański,
Wyszyński, arcy- biskup tytularny Panopolis
biskup metropo- i pomocniczy warszawski;
lita gnieźnieński Franciszek Korszyński,
i warszawski,
biskup tytularny Orisy
kardynał
i pomocniczy włocławski
Stefan
Wacław Majewski, biskup
Wyszyński, arcytytularny Docimium
biskup metropo- i pomocniczy warszawski;
lita gnieźnieński Jerzy Modzelewski, biskup
i warszawski,
tytularny Daonium i pokardynał
mocniczy warszawski

Władysław 1969- 25 III Częstochowa,
Miziołek 1992 1969 bazylika
Podwyższe
nia Krzyża
Świętego i
Wniebowzię
cia NMP na
Jasnej Górze
Zbigniew 1970- 8 XII Warszawa,
Stefan
Józef
1992 1970 bazylika Wyszyński, arcyKraszewski
archikatedral- biskup metropona św. Jana lita gnieźnieński
Chrzciciela
i warszawski,
kardynał
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Wacław Majewski, biskup
tytularny Docimium
i pomocniczy warszawski;
Jerzy Modzelewski, biskup
tytularny Daonium i pomocniczy warszawski; Jan
Czerniak, biskup tytularny Eudocji i pomocniczy
gnieźnieński

2010-06-07 10:41:25

358

K.R. PROKOP

Kazimierz 1982- 4 III
Romaniuk 1992 1982

Marian Duś

od
6I
1985 1986

Stanisław 1987- 25 III
Kędziora 1992 1987

Józef
1990- 9 VI
Zawitkow 1992 1990
ski
Ło
wicz
Piotr Jarecki

Tadeusz
Pikus

prawokanoniczne53.indd 358

od
1994
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1994

od 8 V
1999 1999
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Warszawa,
Józef Glemp,
Franciszek Macharski,
bazylika
arcybiskup mearcybiskup metropolita
archikatedral- tropolita gnieź- krakowski, kardynał; Jerzy
na św. Jana
nieński
Modzelewski, biskup tytuChrzciciela
i warszawski larny Daonium i pomocniczy warszawski
Warszawa,
Józef Glemp,
Władysław Miziołek, bibazylika
arcybiskup
skup tytularny Praesidium
archikatedral- metropolita
i pomocniczy warszawski;
na św. Jana
gnieźnieński
Kazimierz Romaniuk,
Chrzciciela
i warszawski,
biskup tytularny Sicca
kardynał
Veneria i pomocniczy
warszawski
Łowicz,
Józef Glemp,
Władysław Miziołek, bikolegiata
arcybiskup
skup tytularny Praesidium
Wniebowzię
metropolita
i pomocniczy warszawski;
cia NMP
gnieźnieński
Kazimierz Romaniuk,
i warszawski,
biskup tytularny Sicca
kardynał
Veneria i pomocniczy
warszawski
Łowicz,
Józef Glemp,
Damian Zimoń, biskup
Rynek
arcybiskup
ordynariusz katowicki;
Tadeusza
metropolita
Władysław Miziołek, biKościuszki
gnieźnieński skup tytularny Praesidium
i warszawski, i pomocniczy warszawski
kardynał
Warszawa,
Józef Glemp, Kazimierz Romaniuk, bibazylika
arcybiskup
skup ordynariusz warszawarchikatedral- metropolita
sko-praski; Marian Duś,
na św. Jana
gnieźnieński
biskup tytularny Thenae
Chrzciciela
i warszawski, i pomocniczy warszawski
kardynał
Warszawa,
Józef Glemp,
Kazimierz Romaniuk,
bazylika
arcybiskup
biskup ordynariusz wararchikatedral- metropolita
szawsko-praski; Bronisław
na św. Jana
gnieźnieński Dembowski, biskup ordyChrzciciela
i warszawski,
nariusz włocławski
kardynał
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SAKRY PASTERZY KOŚCIOŁA WARSZAWSKO-PRASKIEGO (1992-2007)
Imię i
Lata Data Miejsce sakry
Główny
Współkonsekratorzy
nazwisko paste- sakry
konsekrator
rzowania
BISKUPI ORDYNARIUSZE
Kazimierz 1992zob. wyżej: Warszawa – biskupi pomocniczy
Romaniuk 2004
Sławoj
od 23 II Częstochowa, Józef Glemp, Franciszek Macharski, arLeszek
2004 1991 bazylika
arcybiskup
cybiskup metropolita kraGłódź
Podwyższe
metropolita
kowski, kardynał; Henryk
nia Krzyża
gnieźnieński
Gulbinowicz, arcybiskup
Świętego i
i warszawski,
metropolita wrocławski,
Wniebowzię
kardynał
kardynał
cia NMP na
Jasnej Górze
BISKUPI POMOCNICZY
Zbigniew 1992Józef
1997
Kraszewski
Stanisław
od
Kędziora 1992

zob. wyżej: Warszawa – biskupi pomocniczy
zob. wyżej: Warszawa – biskupi pomocniczy

* * *
Mając już zgromadzone owe zasadnicze informacje odnośnie do
sakr wszystkich dotychczasowych pasterzy Kościoła warszawskiego (dla wygody czytelnika zaprezentowano je powyżej raz jeszcze
w formie tabelarycznej), możemy dokonać stanowiącego ostatni etap
obecnej analizy przyporządkowania każdego z tychże hierarchów do
wyróżnianych w literaturze przedmiotu linii sukcesji święceń biskupich (sukcesji apostolskiej) katolickiego episkopatu. W tym konkretnym przypadku liczba rzeczonych linii, wymagających tu przywołania,
ogranicza się do dwóch, mianowicie tzw. polskiej, zwyczajowo określanej dotychczas mianem linii Uchańskiego, oraz tzw. rzymskiej, do
której znów przylgnęło miano linii Rebiby. Na temat ich obu pisaliśmy
już niejednokrotnie przy innych okazjach, stąd też – zwłaszcza wobec
i tak pokaźnej objętości niniejszego opracowania – pozwolimy sobie
obecnie nie powtarzać poczynionych niegdyś ustaleń, lecz odesłać zainteresowanego czytelnika do istniejących publikacji, zestawionych
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poniżej w przypisie53. Nie sposób wszakże – skoro padła tu nazwa li53
M.in.: «Genealogia biskupia» papieża Jana Pawła II, wyd. [K.R. P r o k o p],
„Przegląd Kalwaryjski” 5 (1998), s. 58-62; K.R. P r o k o p, Linia sukcesji apostolskiej
biskupa kamienieckiego Jana Olszańskiego, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji
w Kamieńcu Podolskim, pod red. J. Wołczańskiego, Kraków-Kamieniec Podolski 2001,
s. 189-197; tenże, Linie sukcesji apostolskiej biskupów Pomorza Zachodniego w okresie po drugiej wojnie światowej (1945-2000), „Przegląd Zachodniopomorski” 16/45/
(2001) z. 3, s. 139-148; tenże, Sakry biskupów Kościoła poznańskiego w XIX i XX
stuleciu, „Forum Naukowe. Prace Historyczno-Politologiczne”, R. VII z. 2(15)/2002,
s. 241−254; tenże, Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła katolickiego na Pomorzu
Zachodnim w latach 1821(1811)-1945, „Przegląd Zachodniopomorski” 19/48/
(2004) z. 4, s. 35-43; tenże, Sakry metropolitów gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu (1681/1688-1915), „Studia Gnesnensia” 18 (2004) [druk: 2005], s. 87-120; tenże,
Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła przemyskiego w XIX i XX stuleciu, „Premislia
Christiana” 11 (2004-2005), s. 189-219; tenże, Sukcesja apostolska biskupów Kościoła
rzymsko-katolickiego na Dolnym Śląsku po roku 1945 (archidiecezja wrocławska
i diecezja legnicka), [w:] Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej –
w 30-lecie śmierci kardynała Bolesława Kominka, pod red. I. Deca, K. Matwijowskiego
i J. Patera, Wrocław 2005, s. 15-28; tenże, Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu, „Rocznik Teologii Katolickiej”
4 (2005), s. 165-210; tenże, Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów płockich w XIX i XX stuleciu (1805-1999), „Studia Płockie” 33 (2005),
s. 173-210; tenże, Sukcesja apostolska pasterzy Kościoła gdańskiego w XX stuleciu,
„Rocznik Gdański” 65 (2005) z. 1-2, s. 5-18; tenże, Sakry i sukcesja apostolska gnieźnieńskich biskupów pomocniczych w XVIII i XIX oraz pierwszych dekadach XX stulecia (do roku 1939), „Studia Gnesnensia” 19 (2005), s. 247-282; tenże, Sukcesja
święceń biskupich pasterzy Kościoła krakowskiego w latach 1804-2005, „Analecta
Cracoviensia” 37 (2005), s. 413-448; tenże, Sukcesja apostolska polskich biskupów
franciszkańskich z trzech ostatnich stuleci (XVIII-XX w.), „Studia Franciszkańskie”
16 (2006), s. 245-267; tenże, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła katowickiego (1925/1926-2005/2006), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 39 (2006)
z. 2, s. 392-412; tenże, Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji płockiej
w XVIII wieku, „Studia Płockie” 34 (2006), s. 15-54; tenże, Sakry i sukcesja święceń
biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia,
„Rocznik Teologii Katolickiej” 5 (2006), s. 211-245; tenże, Sakry ordynariuszy i sufraganów poznańskich w XVIII stuleciu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”
2 (2006), s. 119-150; tenże, Sakry pasterzy Kościoła przemyskiego w XVIII stuleciu,
„Premislia Christiana” 11 (2006-2007), s. 131-192 [dalsze opracowania z tej problematyki, pióra autora obecnego artykułu, w druku]. Także: K. D o l a, Sukcesja apostolska w diecezji opolskiej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 5
(1975), s. 5-9; B. K u m o r, Z sukcesji święceń biskupich papieża Jana Pawła II,
„Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) nr 1-3, s. 147-150; H.J. K a c z m a r s k i,
Sukcesja apostolska Zbigniewa Józefa Kraszewskiego i jego związki z sukcesją świę-
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nii Uchańskiego – nie wyartykułować faktu, że przydawane jej przez
wcześniej piszących autorów owo miano jawi się nieuprawnionym,
jako że wywodu tej linii nie sposób doprowadzić do osoby konsekrowanego w r. 1552 biskupa chełmskiego Jakuba Uchańskiego, późniejszego prymasa. Tak się bowiem składa, iż przyjmowany dotychczas
za pewnik rzekomy fakt konsekrowania ordynariusza chełmińskiego Wawrzyńca Gembickiego w roku 1601 przez prymasa Stanisława
Karnkowskiego, który to ostatni święcenia biskupie otrzymał właśnie
ceń biskupich papieża Jana Pawła II, [w:] Maria vincit. Dwudziestopięciolecie posługi pasterskiej księdza biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, Warszawa 1995,
s. 75-80; tenże, Sukcesja apostolska papieży od XVI wieku do czasów najnowszych,
„Saeculum Christianum” 6 (1999) nr 1, s. 229-244; tenże, Biskupi polscy XX wieku. Wykaz chronologiczny biskupów polskich żyjących w dwudziestym stuleciu oraz
wykaz miejsc ich święceń biskupich wraz z nazwiskami konsekratorów głównych,
„Saeculum Christianum” 7 (2000) z. 1, s. 251-259; R.T. P r i n k e, Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej (na marginesie zainteresowań badawczych prof. Jerzego Wisłockiego), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”
25 (2001), s. 39-49; M. R ó ż a ń s k i, Sukcesja apostolska biskupów łódzkich,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 11-12 (2002-2003), s. 169-175; K. D o l a, Linia sukcesji apostolskiej księdza biskupa Pawła Stobrawy, „Wiadomości Urzędowe Diecezji
Opolskiej” 58 (2003) nr 6, s. 255-258; H. O l s z a r, Apostolska sukcesja arcybiskupa Damiana Zimonia, [w:] Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2005 (80
lat Kościoła katowickiego), pod red. M. Jakimowicza i K. Kukowki, Katowice 2004,
s. 69-71; R. P o r a d a, Sukcesja apostolska w dialogu rzymskokatolicko-prawosławnym, [w:] Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei, pod
red. P. Kantyki, Lublin 2006, s. 415-438. Por. nadto: W. M a z i e r e B r a d y, The
Episcopal Succession in England, Scotland and Ireland A.D. 1400 to 1875, t. 1-3, Rome
1876-1877 [reprint 1971]; K. E n g e l b e r t, Die apostolische Sukzession schlesischer Priester, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 24 (1966), s. 279-282;
J. R e s t r e p o P o s a d a, Genealogia Episcopal de la Jerarquia Eclesiastica en
los Países que formaron la Gran Colombia (1513-1966), Bogota 1966; F. N a g y, La
comune genealogia episcopale di quasi tutti gli ultimi Papi (1700-1978), „Archivum
Historiae Pontificiae” 17 (1979), s. 434-453; tenże, Ascendens consecratorum series
collegii quod nunc est episcoporum Catholicorum, Hamilton 1982 [mszp powielony]; L. de E c h e v e r r í a, Episcopologio Español Contemporaneo (1868-1985),
Salamanca 1986; C.N. B r a n s o m, Ordinations of U.S. Catholic Bishops 1790-1989,
Washington 1990; V. G u i t a r t e I z q u i e r d o, Episcopologio Español (17001867). Españoles Obispos en España, América, Filipinas y otros Países, Castellon
de la Plana 1992; V. G u i t a r t e I z q u i e r d o, Episcopologio Español (15001699). Españoles Obispos en España, América, Filipinas y otros Países, Castellon de
la Plana 1994; C.N. B r a n s o m, Les Ordinations Épiscopales des Évêques Oblates,
„Vie Oblate” 59 (2000) nr 4, s. 107-156; tenże, Sons of Don Bosco, Successors of the
Apostles, Salesian Bishops, „Journal of Salesian Studies” 12 (2001) nr 1, s. 53-118.

prawokanoniczne53.indd 361

2010-06-07 10:41:25

362

K.R. PROKOP

[48]

z rąk J. Uchańskiego, po dokładniejszym zweryfikowaniu okazuje się
być li tylko hipotezą, nie mającą jakiegokolwiek oparcia w rozpoznanym materiale źródłowym54. Przeciwnie, w świetle najnowszych ustaleń szafarzem sakry biskupiej W. Gembickiego, która miała miejsce
w Warszawie w niedzielę Letare 1 IV 1601, był ówczesny nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Claudio Rangoni, biskup
Reggio Emilia (misję dyplomatyczną w naszym kraju sprawował on
w latach 1598-1607)55. Niestety, z kolei o jego sakrze i przede wszystkim głównym konsekratorze, a tym samym również przyporządkowaniu do określonej linii sukcesji, w świetle dotychczas rozpoznanych
materiałów źródłowych nic nie wiadomo, w czego konsekwencji interesujący nas wywód urywa się na tymże właśnie hierarsze. Pewna
rekonstrukcja linii „polskiej” prowadzi zatem jedynie do początków
XVII stulecia, nie zaś po połowę wieku XVI, jak to dotychczas przyjmowano. Bardziej zatem uprawione było by pisanie o linii Rangoniego,
ponieważ jednak prowadzone poszukiwania źródłowe być może pozwolą na poczynienie precyzyjnych ustaleń co się tyczy jego sakry
i na wskazanie osoby głównego konsekratora, funkcjonowanie w literaturze przedmiotu owej nowej nazwy może okazać się krótkotrwałe.
Tak więc przechodząc do przyporządkowania uwzględnionych
w powyższym przeglądzie hierarchów do owych wyodrębnionych
w dotychczasowych badaniach linii sukcesji święceń biskupich, rzeczoną linię polską (Rangoniego, dawniej Uchańskiego) reprezentuje
przytłaczająca większość dotychczasowych pasterzy Kościoła warszawskiego. Linię rzymską (Rebiby) w gronie tym reprezentowali do
niedawna jedynie pierwszy biskup Warszawy Józef Miaskowski i będący jego konsekratorem pierwszy sufragan warszawski Jan Chrzciciel
Albertrandi (obok nich nadto wspomniany wiceadministrator diecezji
z lat 1807-1814 Grzegorz Zachariasiewicz). Dopiero wraz z nomina54
Por. krytyczną uwagę w tej materii, wyrażoną już wiele dziesięcioleci temu
przez A. Mańkowskiego: „Który biskup dokonał święceń [Wawrzyńca Gembickiego],
nie wiadomo. [Jan] Korytkowski utrzymuje co prawda, że sakry udzielił arcybiskup
Karnkowski, ale niczym nie popiera swego twierdzenia”. – A. M a ń k o w s k i,
Wawrzyniec Gembicki, biskup chełmiński 1600-1610, Pelplin 1931 [osobne odbicie
z „Miesięcznika Diecezji Chełmińskiej”], s. 3.
55
Informacja o sakrze biskupa chełmińskiego Wawrzyńca Gembickiego zaczerpnięta została z dotychczas jeszcze niepublikowanej jego biografii autorstwa Ks. Jerzego
Karola Kalinowskiego z Torunia. Za uprzejme przekazanie danych na ów temat piszący obecne słowa uprzejmie dziękuje Ks. Prof. Anastazemu Nadolnemu z Pelplina.
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cją na stołeczną metropolię Kazimierza Nycza, Warszawa otrzymała
arcypasterza wywodzącego się z tej samej linii sukcesji święceń biskupich, co większość papieży z trzech ostatnich stuleci – włącznie
z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, jak również Piusem VI, który w r. 1798 erygował diecezję warszawską, oraz Piusem VII, który
z kolei podniósł ją w r. 1818 do rangi archidiecezji i ośrodka nowej prowincji kościelnej. Poniżej ukazano też na dwóch schematach wspólne
wywody sukcesji hierarchów reprezentujących jedną i drugą z wymienionych linii, doprowadzone do pierwszego, pozwalającego na łączne
ujęcie ich wszystkich „ogniwa” (podawana w nawiasie data odnosi się
do roku przyjęcia sakry).
SCHEMAT I
(1767)
Andrzej Stanisław Młodziejowski


(1771)
(1775)
Antoni Onufry Okęcki
Kasper Kazimierz Cieciszowski



(1781)
(1791)
(1817)
Franciszek Ksawery Rydzyński Wojciech Józef Skarszewski
Franciszek Mackiewicz



(1794)
(1827)
(1827)
Ignacy Raczyński
Franciszek Pawłowski
Michał Piwnicki
			
		

		 (1809)			
(1842)		
(1829)
Jan Klemens Gołaszewski Antoni Melchior Fijałkowski
Ignacy Ludwik Pawłowski


		



(1815)
(1816)
(1816)
(1859)
(1859)
(1841)
Franciszek Jan Paweł Daniel
Jan Dekert Henryk
Kazimierz Dmochowski
Malczewski Woronicz Ostrowski
Ludwik Plater
		


(1819)			
(1863)		
(1848)
Szczepan Hołowczyc		
Wincenty Teofil Chościak–Popiel
Wacław Żyliński
				



(1822)
			
(1858)
(1859)
(1862)
Mikołaj Jan Manugiewicz		
Antoni Fiałkowski Aleksander Zygmunt
			

Bereśniewicz Szczęsny
(1829)
(1872)

Feliński
Stanisław Kostka Choromański Aleksander Gintowt–Dziewałtowski (1883)
		 		

Szymon Marcin Kozłowski
(1837)			
(1884)

Tomasz Chmielewski
Kazimierz Ruszkiewicz
(1883)
						
Mieczysław Leonard Pallulon
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(1897)
					
Bolesław Hieronim Kłopotowski
							

							
(1901)
						
Jerzy Józef Szembek
							

						
(1902)
					
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki
							

							
(1913)
						
Aleksander Kakowski
				




				
(1918)
(1925)
(1926)
(1928)
			
Stanisław Gall Władysław August
Antoni
				
Szcześniak
Hlond
Szlagowski
					
 

					
(1946)
(1946)
(1946)
					
Stefan
Zygmunt
Wacław
				
Wyszyński Choromański Majewski
SCHEMAT II
(1666)
Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
		


			
(1670)		
(1675)
			
Gaspare di Carpegna		
BENEDYKT XIII
			
				

			
(1695)				
(1724)
		
Fabrizio Paolucci		
BENEDYKT XIV
			
				

		
(1724)				
(1743)
		 Aleksander Horain			
KLEMENS XIII
		
				



(1762)				
(1758)
(1760)
(1764)
Ignacy Jakub Massalski		
Henry
Giovanni Aloisio Valenti–
			
Stuart
Albani
–Gonzaga
(1764)				

		

Stefan Jan Giedroyć			
(1794)
(1775)
(1793)
				
LEON XII
PIUS VI
Lorenzo Litta
(1782)		
 			

Antonin Malinowski
(1826)		
(1796)

Chiarissimo Falconieri-Merlini
Jan Chrzciciel Albertrandi
(1809)		
			

Grzegorz Zachariasiewicz
(1839)			
(1800)
				
Camillo Di Pietro		
Józef Miaskowski

(1861)
Mieczysław Ledóchowski
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(1886)
Jan Puzyna

(1901)
Józef Bilczewski

(1919)
Bolesław Twardowski

(1933)
Eugeniusz Baziak

(1958)
JAN PAWEŁ II

(1979)
Franciszek Macharski

(1988)
Kazimierz Nycz

Na koniec wyrazić można uprawnione chyba przypuszczenie, że
jako arcybiskup Warszawy K. Nycz będzie miał zapewne w przyszłości sposobność konsekrować kolejnych nowych biskupów pomocniczych, powoływanych do posługi w Kościele warszawskim, a tym
samym nieobecna tu już od dwóch wieków rzymska linia sukcesji na
nowo się „rozrodzi”. Co więcej, gdyby wzorem swych poprzedników
– Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa – również
ten metropolita stolicy był po wielokroć zapraszany do udzielania sakr
pasterzom innych diecezji, wówczas tak samo, jak wyżej wymienieni
trzej prymasi w sposób zasadniczy przyczynili się do wydatnego pomnożenia liczebności rzeczonej linii „polskiej”, w początkach XX w.
istniejącej już tylko w Kościele katolickim pod berłem rosyjskim (podczas gdy w zaborach austriackim i pruskim całkowicie ona zanikła),
jemu z kolei przypadło by w udziale powiększyć grono członków
Episkopatu Polski reprezentujących linię rzymską (Rebiby), aktualnie
będącą na gruncie rodzimym mniejszościową, natomiast w skali całego Kościoła katolickiego zdecydowanie dominującą (również dzięki przeszło trzystu konsekracjom biskupim dopełnionym przez Jana
Pawła II). Czy tak właśnie się stanie, pokażą kolejne lata.
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La successione delle ordinazioni episcopali dei pastori della Chiesa di Varsavia
(1798-2007)
Nel presente articolo è stata trattata la problematica della successione apostolica (delle
ordinazioni episcopali) dei pastori della diocesi (dal 1818 archidiocesi) di Varsavia.
Prima sono presentati insieme i dati riguardanti le ordinazioni episcopali dei singoli
vescovi ordinari, arcivescovi metropoliti ed ausiliari, nonché degli insigniti di dignità
vescovile amministratori apostolici della Chiesa di Varsavia. Poi, questi presuli sono
stati aggregati alle distinte, nella letteratura d’argomento, linee della successione delle
ordinazioni episcopali. I trattati nel presente lavoro membri dell’episcopato cattolico
– enumerando in ordine cronologico secondo la data dell’ordinazione episcopale –
sono: Adalberto Giuseppe Skarszewski (1791), Giovanni Battista Albertrandi (1796),
Giuseppe Miaskowski (1800), Francesco Malczewski (1815), Giovanni Paolo
Woronicz (1816), Daniele Elia Ostrowski (1816), Stefano Hołowczyc (1819), Niccolò
Giovanni Manugiewicz (1822), Francesco Pawłowski (1827), Stanislao Choromański
(1829), Tomasso Chmielewski (1837), Antonio Melchiore Fijałkowski (1842),
Giovanni Dekert (1859), Enrico Lodovico Plater (1859), santo Sigismondo Feliński
(1862), Vincenzo Teofilo Popiel (1863), Casimiro Ruszkiewicz (1884), Alessandro
Kakowski (1913), Stanislao Gall (1918), Ladislao Szcześniak (1925), Augusto
Hlond (1926), Antonio Ladislao Szlagowski (1928), Stefano Wyszyński (1946),
Sigismondo Choromański (1946), Venceslao Majewski (1946), Giorgio Modzelewski
(1959), Bronislao Dąbrowski (1962), Ladislao Miziołek (1969), Sbigneo Giuseppe
Kraszewski (1970), Giuseppe Glemp (1979), Casimiro Romaniuk (1982), Mariano
Duś (1986), Stanislao Kędziora (1987), Casimiro Nycz (1988), Giuseppe Zawitkowski
(1990), Slavoj L. Głódź (1991), Pietro Jarecki (1994), Stanislao Wielgus (1999)
e Taddeo Pikus (1999). Tra essi la maggioranza apparteneva alla linea polacca (famiglia
di Lorenzo Gembicki/Claudio Rangoni) e solo tre – G.B. Albertrandi, G. Miaskowski,
C. Nycz – rappresentano la linea romana (famiglia di Scipione Rebiba).
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KS. WITOLD JEMIELITY

WŁADZE KOŚCIELNE I CYWILNE
W KRÓLESTWIE POLSKIM NA PRZYKŁADZIE
DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ 1818-1918
Treść: Wstęp. – 1. Papież. – 1.1. Wiadomość o wyborze i śmierci papieży. –
1.2. Rocznice i jubileusze papieskie. – 2. Biskup. – 2.1. Wizytacje parafii. – 2.2. Listy
pasterskie. – 2.3. Rezydencja duchownych. – 2.4. Rola proboszcza. – 2.5. Śmierć
biskupa. – 3. Rząd. – 3.1. Przepisy dotyczące duchownych. – 3.2. Nominacje na
stanowiska kościelne. – 3.3. Tworzenie parafii. – 3.4. Nabożeństwa dworskie. –
3.5. Przysięga duchownych. – 3.6. Powitania rodziny carskiej. – 3.7. Ogłoszenia
z ambon. – Zakończenie.

Wstęp
Po rozbiorach kraju sytuacja Kościoła inaczej kształtowała się w zaborze austriackim, pruskim i rosyjskim. Pewną niezależność polityczną posiadało Królestwo Polskie. Pod względem kościelnym istniała
tutaj metropolia warszawska, w skład której wchodziła diecezja augustowska czyli sejneńska, zwana też sejneńską. Na czele widzialnego
Kościoła stał oczywiście papież, w diecezji reprezentował go biskup
z duchowieństwem; tych można określić jako władzę kościelną.
Ponadto na życie kościelne w Królestwie Polskim miał wpływ królcesarz i jego otoczenie; żyli oni w przekonaniu wyższości władzy
świeckiej nad duchowną. Katolicy mieli więc słuchać papieża, swojego biskupa i króla. Powstaje pytanie, co mieszkańcy o nich wiedzieli
i która władza, duchowna czy świecka bardziej wpływała na administrację kościelną. Autor zamierza odpowiedzieć na te pytania. Podane
w przypisach opracowania umożliwią czytelnikom głębsze zapoznanie
się z życiem kościelnym w Królestwie Polskim.
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1. Papież
1.1. Wiadomość o wyborze i śmierci papieży
Oto imiona papieży: Pius VI 1775-1799, Pius VII 1800-1823, Leon
XII 1823-1829, Pius VIII 1829-1830, Grzegorz XVI 1831-1846, Pius
IX 1846-1878, Leon XIII 1878-1903, Pius X 1903-1914, Benedykt XV
1914-1922. Od dnia śmierci Piusa VI do ogłoszenia tego faktu w diecezji wigierskiej, poprzedniczki diecezji sejneńskiej, upłynęły 4 miesiące, od wyboru Piusa VII 14 miesięcy, od jego śmierci 10 dni, przy
Leonie XII i Piusie IX od 1 do 2 miesięcy, wyboru Grzegorza XVI raczej nie ogłoszono, od jego śmierci 1 miesiąc, przy wyborze Piusa IX
niecały miesiąc, przy śmierci 9 dni, przy kolejnych papieżach od 2 do
15 dni. Szybkość powiadamiania zależała od decyzji rządu i od sprawnej korespondencji z Rzymem. Biskupi własną powagą nie mogli podawać takich ogłoszeń1. W styczniu 1800 r. biskup wigierski podkreślił
cnotę męstwa zmarłego papieża i polecił kapłanom odprawić za niego
trzy msze święte, dzwonić przez dziewięć dni, zachęcić lud do odmawiania trzech pacierze na odgłos dzwonów, ponadto w niedziele
i święta śpiewać litanię do wszystkich świętych w intencji wyboru nowego papieża aż do czasu ogłoszenia wyboru. Po wyborze Leona XII
biskup sejneński pisał do diecezjan, iż dzieli z nimi powszechną radość. Nowy papież urodził się w mieście Spoleto, posiada wysokie
cnoty, zasługi i wszelkie przymioty, czemu dał dowody na sprawowanych uprzednio urzędach. Kapłani niech odczytają z ambony ten list,
odśpiewają Te Deum, wezwą lud do modlitwy za papieża, w katedrze
i w większych parafiach odprawią mszę świętą, przynajmniej przez
jeden miesiąc w mszach św. dołącza modlitwę za Ojca Świętego.
W 1829 r. po śmierci Leona XII, biskup sejneński polecił dzwonić
przez dwa tygodnie rano, w południe i wieczorem, wezwał lud do
modlitwy, nakazał kapłanom odprawić trzy msze święte za zmarłego
a w katedrze uroczyste nabożeństwo; w katedrze świątynia i katafalk
były ozdobione, nad trumną umieszczono koronę jako symbol najwyższej władzy kościelnej. Do katedry przybyło wielu duchownych,
miejscowe władze cywilne i mnóstwo ludu. W 1878 r. minister spraw
wewnętrznych powiadomił biskupa sejneńskiego o tym, że za pośred1
W. J e m i e l i t y, Powiadamianie w Królestwie Polskim o wyborze i śmierci papieży, Studia Teologiczne 15(1997)245-254.
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nictwem Kolegium Rzymsko-Katolickiego w Petersburgu otrzymał
urzędową wiadomość o śmierci Piusa IX. Biskup polecił duchownym
ogłosić zgon papieża uderzeniem w dzwony i w obecności parafian
odprawić nabożeństwo żałobne i mszę świętą śpiewaną, przez trzy niedziele i święta z ambony zachęcić lud do modłów za zmarłego, potem o wybór nowego papieża. Gubernator łomżyński zastrzegł, aby
nie głosić odrębnych mów podczas nabożeństwa żałobnego. W 1878 r.
minister spraw wewnętrznych za pośrednictwem Kolegium Rzym
sko-Katolickiego w Petersburgu powiadomił biskupów o wyborze
Leona XIII oraz „objawił możność odprawienia z tego tytułu” nabożeństwa zgodnie z przepisami kanonicznymi. Biskup sejneński polecił
odprawić nabożeństwo w kościołach parafialnych, filialnych i klasztornych a po mszy świętej odśpiewać Te Deum. W 1903 r. po śmierci
Leona XIII rządca diecezji sejneńskiej polecił przez osiem dni uderzać
we wszystkie dzwony w ciągu piętnastu minut rano, w południe i wieczorem, kapłani mieli odprawić w obecności wiernych mszę świętą, przez
jeden miesiąc w niedziele i święta po kazaniu zachęcić wiernych do modlitwy za zmarłego papieża, potem o wybór nowego papieża. W 1914 r.
po wyborze Benedykta XV biskup sejneński polecił odczytać przed
sumą swój list a po mszy świętej przy dźwięku dzwonów odśpiewać
Te Deum2.
1.2. Rocznice i jubileusze papieskie
O papieżach wierni słyszeli nie tylko z okazji wyboru i śmierci.
W 1814 r. biskup wigierski powiadomił diecezjan o powrocie Piusa VII
z Francji do Rzymu. W 1847 r. w Królestwie Polskim z racji wyboru Piusa IX obchodzono uroczystości na wzór jubileuszu. W diecezji sejneńskiej uroczystości trwały w kilku miastach siedem dni oraz
w jednym lub kilku kościołach każdego dekanatu trzy dni. Wierni z sąsiednich parafii spieszyli do wyznaczonych świątyń. Szczególnie uroczyście zaznaczono 50-lecie kapłaństwa i potem 50-lecie biskupstwa
Leona XIII. Biskup sejneński powiadomił duchowieństwo o tym, że
1 01 1888 r. Ojciec Święty celebruje mszę świętą jubileuszową. Łącząc
się z nim duchowo, w tymże dniu przez jedną godzinę należy bić we
2
Archiwum Diecezjalne w Łomży (skrót: ArŁm), Zespół ogólny (skrót: II),
II sygn. 4 k. 11, II sygn. 31 k. 228, II sygn. 34 k. 51, 133, II sygn. 36a k. 88, 90, II sygn.
38 k. 3, II sygn. 48 k. 26, 35, II sygn. 53 k. 67, II sygn. 58 k. 68, II sygn. 68 k. 12, 96,
98, II sygn. 72 k. 80, II sygn. 148 k. 188, II sygn. 481 k. 150.
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wszystkie dzwony, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu
odśpiewać sumę i Te Deum i zachęcić lud do modlitwy w intencji
papieża. W 1892 r. biskup powiadomił wiernych o tym, że car pozwolił zbierać ofiary z okazji nadchodzącego 50-lecia biskupstwa
Leona XIII. Rząd postawił warunek, aby nie ogłaszać tego w prasie
i z ambon a ofiary każda diecezja prześle do Petersburga, stąd do Rzymu.
Biskup sejneński polecił wybrać w parafii kilku zaufanych ludzi do
zbierania ofiar, przesłać sumę do dziekana, ten do konsystorza3.
Bardziej na Stolicę Apostolską niż wprost na papieża uwagę wiernych zwracał Rok Jubileuszowy. Obchodzono go w Kościele co 25 lat.
W Królestwie Polskim wielkie uroczystości były jedynie w 1826 r.,
potem rząd je uniemożliwił bądź ograniczył. Nawet rok jubileuszowy 1900 był obchodzony skromnie, w ramach poszczególnych parafii. Również Sobór Watykański I nie został zauważony w Królestwie
Polskim. Zarządzający sprawami wyznań zakazał mówić w kościołach
o papieżu i biskupach zgromadzonych na soborze. Wcześniej, w 1860 r.
namiestnik Królestwa przestrzegł duchowieństwo, aby publicznie nie
omawiało spraw Państwa Kościelnego i tym samym nie mieszało się
do polityki4.
2. Biskup
W diecezji sejneńskiej było ośmiu biskupów ordynariuszy i trzech
biskupów pomocniczych. Oto ordynariusze: Jan Klemens Gołaszewski
1818-1820, Ignacy Stanisław Czyżewski 1820-1823, Mikołaj Jan
Manugiewicz 1826-1834, Paweł Straszyński 1837-1847, Konstanty
Ireneusz Łubieński 1863-1869, Piotr Paweł Wierzbowski 1872-1893,
Antoni Baranowski 1897-1902, Antoni Karaś od 1910. Biskupi pomocniczy: Polikarp Augustyn Marciejewski 1819-1827, Stanisław Kostka
Choromański 1829-1838, Józef Holak 1883-1890.
2.1. Wizytacje parafii
Pierwsi trzej ordynariusze: Gołaszewski, Czyżewski i Manugiewicz
na stałe mieszkali w Warszawie, rzadko odwiedzali teren diecezji, nie
ArŁm, II sygn. 50 k. 25, II sygn. 68 k. 117.
ArŁm, II sygn. 34, II sygn. 69; II sygn. 72 k. 4. W. J e m i e l i t y, Rok Jubileuszowy
w XIX wieku w Królestwie Polskim, Zeszyty Naukowe KUL, R. 18(1975) nr 1 (69),
s. 41-53; tenże, Jubileusz papieski końca XIX wieku w Królestwie Polskim, Prawo
Kanoniczne 41(1998) nr 3-4, s. 187-197.
3
4
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wizytowali parafii (tak było do 1834 r.). Wizytacje podjął bp Paweł
Straszyński. Jego następca, bp Łubieński raczej zwiedzał parafie niż je
wizytował. Bp Wierzbowski wizytował w latach 1872-1883, potem (do
1892 r.) pracy tej zaprzestał z powodu przeszkód czynionych ze strony
władzy cywilnej; już od 1875 r. biskup nie miał wstępu do dekanatów
augustowskiego i wysokomazowieckiego, gdzie znajdowały się parafie
unickie5. Wizytacje parafii wznowił bp Baranowski, kontynuował je bp
Karaś. Biskupi pomocniczy nie posiadali uprawnień do wizytowania
parafii; wszyscy trzej byli proboszczami. Administratorzy diecezji sejneńskiej, księża: Mikołaj Błocki 1847-1851, Bonawentura Butkiewicz
1851-1856, Jakub Choiński 1856-1863, Paweł Andruszkiewicz 18691872, Paweł Krajewski 1893-1897 i Józef Antonowicz 1902-1907 nie
wizytowali parafii. Na przestrzeni stu lat istnienia diecezji sejneńskiej,
podczas wizytacji wierni mogli spotkać się z biskupem przez około
40 lat.
2.2. Listy pasterskie
Spośród ośmiu biskupów ordynariuszy diecezji sejneńskiej tylko
Manugiewicz (1826-1834) i Straszyński (1837-1847) kierowali listy
pasterskie do wiernych, pierwszy biskup na okres wielkiego postu, drugi na okres adwentu i wielkiego postu. Obaj biskupi zwracali uwagę na
duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
a jednym z głównych motywów przygotowania wiernych miało być
zachowanie postu6. Więcej było wypowiedzi biskupów skierowanych
do samych duchownych. Dotyczyły one zachowania przepisów kościelnych odnośnie: rekolekcji kapłańskich, kongregacji dekanalnych,
osobistej nauki, rezydencji w parafii, stroju duchownego, odmawiania
brewiarza, osobistej spowiedzi, pogrzebu, głoszenia kazań, odwiedzania chorych, ogólnego sprawowania się oraz zaniedbań7.

5
Por. W. J e m i e l i t y, Augustowski dekanat unicki, w: Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie, Episteme 2(1999), Olecko 1999, s. 43-80.
6
W. J e m i e l i t y, Listy pasterskie biskupów sejneńskich na wielki post i adwent,
Studia Ełckie 9(2007)135-163.
7
W. J e m i e l i t y, Obowiązki kapłanów diecezji sejneńskiej, Studia Teologiczne
26(2008), 447-469.
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2.3. Rezydencja duchownych
Wiele upomnień skierowanych przez biskupa do księży było inspirowane przez rząd. Dotyczyło to m.in. przebywania duchownych
w stałych miejscach ich pracy. Według ukazu carskiego z 1817 r. duchowni nie mogli oddalić się od swych kościołów bez pozwolenia
biskupa, który mógł wyrazić swoją zgodę na sześć tygodni. Dużo przepisów w tym względzie było po powstaniu listopadowym, po 1846 r.
i szczególnie po powstaniu styczniowym. Od 1870 r. dziekani mogli
odbywać urzędowe podróże tylko w swoim dekanacie z książeczką
legitymacyjną, proboszczowie i wikariusze z posługą religijną tylko
w swojej parafii. Na dalszy wyjazd, chociażby na odpust do sąsiedniej parafii, prosili naczelnika powiatu o paszport. Rektor seminarium
duchownego co roku przekazywał władzom cywilnym listę alumnów
z wykazem guberni i powiatów, w jakich mieli spędzać letnie wakacje8.
Komisja rządowa wypowiadała się w sprawie noszenia przez duchownych sutanny. Biskupi w swoich pismach do księży prawie dosłownie
powtarzali teksty komisji rządowej9. W przypadku skrajnych przewinień osób duchownych wkraczał rząd. W 1836 r. car Mikołaj I podpisał „Ustawę dla Rzymsko-Katolickiego Instytutu Księży Demerytów
w Liszkowie”; Liszków znajdował się na terenie diecezji sejneńskiej.
Głównym celem Instytutu była poprawa obyczajów księży oraz ukaranie ich w miejscu przyzwoitym za przestępstwa przeciw stanowi
kapłańskiemu i powołaniu. Dom przyjmował księży ze wszystkich
diecezji Królestwa Polskiego, za ich pobyt płacił rząd. Instytut podlegał miejscowemu biskupowi. W 1852 r. dom poprawy został przeniesiony na Łysą Górę, w guberni radomskiej10.
2.4. Rola proboszcza
W duszpasterstwie i administracji kościelnej szczególną pozycję
zajmował proboszcz. Dla wiernych papież był osobą-symbolem, biskup w dużym stopniu podobnie. We mszy świętej wymawiano ich
imiona, po łacinie i cicho. Tymczasem proboszcz na stałe przebywał
8
W. J e m i e l i t y, Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim, Prawo
Kanoniczne 44(2001) nr 3-4, s. 185-205.
9
W. J e m i e l i t y, Strój duchowny w Królestwie Polskim, Prawo Kanoniczne
40(1997) nr 1-2, s. 112-119.
10
W. J e m i e l i t y, Instytut Księży Demerytów w Liszkowie, Analecta Craco
viensia XXVII(1995)419-430.
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z ludźmi, reprezentował sobą władzę kościelną. Istniało dawnej żartobliwe powiedzenie: „proboszcz jest ponad papieżem”. Od czasu soboru trydenckiego proboszcz prowadził księgi urodzin, ślubów i zgonów.
Rewolucja Francuska w 1792 r. powierzyła rejestrację aktów stanu cywilnego urzędnikom cywilnym, rejestracja oderwała się od celów religijnych i organów wyznaniowych. Praktyka ta w 1808 r. przeszła do
Księstwa Warszawskiego, ale po krótkim czasie rząd zlecił prowadzenie aktów proboszczom. W 1825 r. sejm dla wyznań chrześcijańskich
połączył akta cywilne z metrykami kościelnymi i zlecił prowadzenie
akt przełożonym urzędów parafialnych. Zadanie to duchowni pełnili przez cały omawiany okres. Katolicy tylko wobec proboszcza mogli zarejestrować urodzenie dziecka (dokonać chrztu), zawrzeć ślub
i z jego udziałem spocząć na cmentarzu parafialnym11. Proboszcz ogłaszał rozporządzenia biskupie i państwowe. Do powstania styczniowego był kierownikiem szkoły elementarnej, zbierał od parafian składki
na jej utrzymanie. Ale w sprawach ekonomicznych parafii rząd przydzielił proboszczowi pomoc, a nawet zastąpił go. W 1817 r. rząd powołał tak zwany dozór parafialny, który składał się z kilku znaczniejszych
parafian. W poszczególnych latach proboszcz wchodził lub nie wchodził w skład tej instytucji. Dozory zajmowały się utrzymaniem w dobrym stanie budynków kościelnych i cmentarzy, porównywały spis
rzeczy kościelnych i stan zabudowań parafialnych przy objęciu parafii
i po śmierci proboszcza, ustalały wysokość składki od parafian na remont czy budowę kościoła, pobierały opłaty za miejsce na cmentarzu.
W sprawach ekonomicznych parafii proboszcz podlegał więc radzie
osób świeckich. Rząd wydawał też szereg przepisów o budownictwie
kościelnym12.
W pracy sakramentalnej rząd nie czynił duchownym żadnych przeszkód. Interesował się natomiast nauczaniem kościelnym, nie w sprawach doktryny, ale pod kątem wypowiedzi, które mógłby uznać jako
polityczne; szczególnie zaznaczyło się to po powstaniu listopadowym.
Kontrolował też bractwa kościelne, które dzięki formie organizacji
11
W. J e m i e l i t y, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie
Polskim, Prawo Kanoniczne 38(1995) nr 1-2, s. 163-188.
12
W. J e m i e l i t y, Dozory kościelne w Królestwie Polskim, Prawo Kanoniczne
36(1993) nr 3-4, s. 171-184; tenże, Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, Prawo Kanoniczne 37(1994) nr 3-4, s. 267-284; tenże, Budownictwo kościelne
w Królestwie Polskim, Prawo Kanoniczne 39(1996) nr 1-2, s. 95-135.
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kształtowały opinię publiczną. Bardziej surowo obeszły się rządy z zakonami. Na początku stulecia rząd pruski samowolnie skasował wiele
klasztorów i zabrał ich dobra, w 1864 r. rząd rosyjski też samowolnie
zniósł w Królestwie Polskim 114 klasztorów, ponadto upaństwowił
ziemie parafialne a duchownym wyznaczył pensje13.
2.5. Śmierć biskupa
Zmarłych biskupów własnej diecezji, biskupów metropolii warszawskiej, niekiedy i biskupów spoza Królestwa Polskiego polecano
modłom duchowieństwa i wiernych. Po śmierci własnego biskupa we
wszystkich kościołach parafialnych i zakonnych: uderzano w dzwony
przez tydzień rano, w południe i wieczorem, odprawiano uroczyste nabożeństwo z udziałem ludu, każdy kapłan ofiarował trzy msze święte, zachęcano wiernych do modlitwy (po śmierci bpa Gołaszewskiego
przynajmniej przez jeden miesiąc, po śmierci bpa Wierzbowskiego
przez jeden rok). Po śmierci biskupów metropolii warszawskiej: dzwoniono przez trzy dni, kapłani odprawiali po jednej mszy świętej prywatnie, wiernym nie określano czasu modlitwy. Zwłaszcza w drugiej
połowie stulecia nie powiadamiano o zgonach biskupów metropolii
warszawskiej. Podobnie jak przy papieżach, obchodzono 50-lecie kapłaństwa miejscowego biskupa. W 1891 r. taką uroczystość przeżywał
bp Wierzbowski. W parafiach odprawiano sumę przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie, tej rocznicy poświęcono kazanie, po sumie
było Te Deum, potem nieszpory, chwalebna część różańca i procesja14.
3. Rząd
3.1. Przepisy dotyczące duchownych
Rząd był stroną silniejszą w kontaktach z instytucjami kościelnymi,
miał nad nimi kontrolę. Dnia 6/18 03 1817 r. car ogłosił m.in. to, że
13
W. J e m i e l i t y, Kaznodziejstwo w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej,
Studia Teologiczne 18(2000)213-237; tenże, Upaństwowienie majątków kościelnych
w powiatach łomżyńskim i mazowieckim po powstaniu styczniowym, Studia Łomżyńskie
5(1995)5-14.
14
ArŁm, II sygn. 4 k. 162, II sygn. 5 k. 33, II sygn. 31 k. 69, 253 II sygn. 53 k. 15,
58, 62, 65, II sygn. 56 k. 102, 108, 187, II sygn. 66 k. 27, II sygn. 68 k. 120, II sygn.
69 k. 108, II sygn. 72 k.54. II sygn. 76a k. 32. II sygn. 78 k. 4, II sygn. 84 k. 16, II
sygn. 76a k. 82.
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opiekę i dozór nad duchowieństwem rzymskokatolickim oraz nad jego
funduszami sprawuje komisja obrządków religijnych i oświecenia publicznego (art. 1), wszelkie rozkazy i zalecenia rządu odbiera duchowieństwo poprzez tę komisję (art. 3), na odbywanie synodów pozwala
rząd a przed publikacją uchwał synodalnych należy przedstawić je komisji (art. 18), bez pozwolenie rządu i uzyskania jego zgody biskupi nie mogą ogłaszać bulli papieskich (art. 19). W 1819 r. namiestnik
Królestwa, J. Zajączek, powodowany doniesieniem przedstawiciela
Rosji przy Watykanie, zakazał wysyłać do Rzymu „niewłaściwą drogą” próśb o dyspensy. W 1820 r. na polecenie komisji rządowej biskupi ogłosili księżom, że wszelką korespondencję z Rzymem mają
kierować do biskupa a ten do komisji rządowej, nieposłuszni zostaną
surowo ukarani, przesłane z Rzymu łaski i dyspensy nie będą uznawane, należy podawać rządowi nazwiska księży uchybiających prawu.
W 1823 r. na żądane wielkiego księcia Konstantego komisja rządowa
ponowiła to ostrzeżenie, podobnie w 1830 i 1835 r. Gdy w 1865 r. administrator diecezji warszawskiej, bp Rzewuski przekazał biskupom
metropolii warszawskiej poświadczoną przez siebie kopię pisma nuncjusza apostolskiego w Wiedniu, w której papież upoważnił biskupów
do przejęcia jurysdykcji nad zakonami, rząd uznał poczynania bpa
Rzewuskiego jako sprzeczne z art. 3 ukazu z 6/18 03 1817 r. Jeszcze
2 12 1910 r. minister spraw wewnętrznych powiadomił biskupów
o tym, że encykliki, dekrety i inne akty papieskie wysyła przedstawiciel Rosji przy Watykanie. Także Acta Apostolicae Sedis przekazane
inną drogą nie obowiązują, a stosowanie się do nich, zwłaszcza gdy
kolidują z prawem państwowym, jest surowo zabronione15.
3.2. Nominacje na stanowiska kościelne
Posiadanie władzy najbardziej ujawnia się przy obsadzaniu wszelkich stanowisk, w tym przypadku kościelnych. I tutaj miała okazać się
wyższość władzy cywilnej w Królestwie Polskim. Można wyróżnić
dwa okresy: przed i po powstaniu styczniowym; zasadnicze wytyczne
dały ukazy carskie z 1817 i 1865 r. Dnia 6/18 03 1817 r. cesarz i król
Aleksander I ogłosił przepisy o duchowieństwie rzymskokatolickim.
15
ArŁm, II sygn. 34 k. 31, II sygn. 35 k. 53, II sygn. 148 k. 36, 48, 68, II sygn. 150
k. 183, II sygn. 498 k. 1. Archiwum Państwowe w Białymstoku. Kancelaria gubernatora łomżyńskiego, sygn. 5 k. 109, 110. P. Por. P. K u b i c k i, Bojownicy kapłani za
sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, cz. I, t. I, Sandomierz 1933, s. 140.
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Opiekę nad nim pełniła komisja obrządków religijnych i oświecenia
publicznego. Odnośnie obsadzanie stanowisk kościelnych car postanowił: Biskupi i kapituła osieroconej diecezji mogą polecać kandydatów
na wakujące biskupstwo. Komisja rządowa trzech z nich przedstawi
namiestnikowi cesarskiemu. Biskup miejscowy poleca trzech kandydatów na sufraganie a komisja przedstawi ich namiestnikowi cesarskiemu. Po śmierci biskupa kapituła wybiera administratora diecezji,
podaje do komisji rządowej a ta cesarzowi do zatwierdzenia. Opatów
wybiera zgromadzenie klasztorne w obecności biskupa lub jego przedstawiciela. Protokół elekcji trafia do komisji rządowej, ta przesyła cesarzowi nazwisko osoby wybranej do potwierdzenia. Każdego roku
biskup ogłosi egzamin dla kandydatów do urzędów kościelnych. Prześle
do komisji rządowej nazwiska, stopnie z egzaminu i opinie o kandydatach. Jedynie umieszczeni na liście mogą otrzymać beneficjum. Do beneficjum kollacji rządowej biskup przedstawi komisji rządowej trzech
kandydatów z opinią o ich życiu i obyczajach. Przed instytucją na beneficjum kollacji prywatnej biskup prześle komisji rządowej życiorys
prezentowanego. W przypadku sporu między kolatorami a biskupem
sprawę rozstrzygnie komisja rządowa. Biskupi powiadomią komisję
rządową o wybranych przez siebie oficjałach, członkach konsystorza
i dziekanach16.
Ukaz carski z 14/26 12 1865 r. stanowił: Na godność prałata oraz
kanonika rzeczywistego i honorowego przedstawia władza diecezjalna. Ze strony rządu zgodę wyraża Rada Administracyjna Królestwa.
Na urząd dziekana podaje również władza diecezjalna. Wybór ten ma
zatwierdzić komisja rządowa spraw wewnętrznych i duchownych.
Proboszczami mogą zostawać wyłącznie księża diecezjalni. Odtąd były
parafie I, II i III klasy. W dwóch pierwszych pracowali proboszczowie, w parafiach III klasy administratorzy; w diecezji sejneńskiej były
3 parafie I klasy, 9 parafii II klasy, 109 parafii III klasy. Proboszczów
I i II klasy przedstawia władza diecezjalna, a zatwierdza komisja
rządowa tak jak było dotychczas. Gdy komisja rządowa ma zastrzeżenia do kandydata na proboszcza I i II klasy, może wstrzymać się
z zatwierdzeniem, a pozwolić na czasowe zarządzanie parafią w charakterze administratora. Administratorów parafii przedstawia władza
16
W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych w Królestwie Polskim do powstania styczniowego, Prawo Kanoniczne 343(2000) nr 3-4, s. 352.
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diecezjalna, a zatwierdza komisja rządowa. Po zatwierdzeniu przez
rząd władza diecezjalna nie może pozbawić administratora jego stanowiska, a przy zmianie do innej parafii zwraca się ponownie do komisji rządowej. Liczba wikariuszy opłacanych ze skarbu (etatowych)
została określona w 1817 r. Oprócz wikariuszy opłacanych przez rząd,
w dużych parafiach mogą być wikariusze nadetatowi. Wikariuszy etatowych mianuje władza diecezjalna w porozumieniu z komisją rządową. Wikariuszy nadetatowych wyznacza sama władza diecezjalna
i powiadamia komisję rządową. Przed nominacją biskup ma zasięgnąć
opinii gubernatora miejsca, czy nie wnosi on zastrzeżeń do wybranej
osoby. Rozporządzenie rządowe z 5 11 1884 r. przyniosło zmiany:
Przed zamianowaniem członków kapituły, dziekanów, proboszczów
klasowych, administratorów parafii i wikariuszy (art. 6, 8, 13, 17 i 23
ukazu z 1865 r.) biskup zwraca się bezpośrednio do warszawskiego
generała-gubernatora, równocześnie powiadamia o tym gubernatora
miejsca. Przy mianowaniu wikariusza etatowego biskup uzyskuje zezwolenie warszawskiego generała-gubernatora tylko raz. Przenosząc
wikariusza do innej parafii na równorzędne stanowisko lub zwalniając go z parafii, jedynie powiadamia warszawskiego generała-gubernatora. Ten przepis nie dotyczył miasta Warszawy, guberni lubelskiej
i siedleckiej oraz powiatów mazowieckiego w guberni łomżyńskiej
i augustowskiego w guberni suwalskiej. Tutaj przy każdej zmianie należało uzyskać pozwolenie warszawskiego generała-gubernatora. Kolejne zmiany w przepisach pochodzą z 26 12 1905 r.:
1. Proboszczów, administratorów i wikariuszy naznacza biskup za zgodą warszawskiego generała-gubernatora. 2. Regensów, inspektorów
i profesorów seminarium oraz sekretarzy konsystorza mianuje biskup
za zgodą warszawskiego generała-gubernatora. 3. Dziekanów wybiera biskup. Jeśli nie sprawują funkcji podanych w punktach 1 i 2,
potrzebna jest zgoda władzy cywilnej. O mianowaniu na stanowisko
i zwalnianiu z niego biskup powiadamia odpowiednią władzę cywilną.
4. Jeśli władza cywilna w ciągu miesiąca nie uczyni zastrzeżeń, tym
samym wyraża zgodę. 5. Duchowni poddani rosyjscy, którzy otrzymali wykształcenie i święcenia poza granicami kraju, mogą obejmować
stanowiska podane w punktach 1 i 2. 6. Biskup sam przenosi duchowieństwo parafialne na równorzędne stanowiska oraz zwalnia od obowiązków. Również sam zwalnia regensów, inspektorów i profesorów
seminarium oraz urzędników i pracowników konsystorza. O tym po-
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wiadamia władzę cywilną, która wyraziła zgodę na podjęcie wspomnianych obowiązków. 7. Udzielając nominacji na określony czas
(nie na stałe) duchownym już pełniącym obowiązki parafialne biskup
tylko powiadamia władzę cywilną (p. 1); jeśli ci duchowni jeszcze nie
pracują, biskup winien otrzymać zgodę od właściwej władzy cywilnej
(p. 1 i 2). 8. Duchowni przybyli z innych państw mogą spełniać obowiązki duszpasterskie, wstępować do zakonu, nauczać w szkołach
państwowych i prywatnych dopiero po uzyskaniu zgody od warszawskiego generała-gubernatora. 9. Jeśli działalność duchownego okaże się
szkodliwa dla państwa lub życia religijnego, ministerstwo spraw wewnętrznych zwróci się do biskupa o zapobieżenie temu. Biskup usunie
takiego duchownego i powiadomi ministra spraw wewnętrznych17. Po
1905 r. biskup mógł obsadzać stanowiska kościelne. Przepisy sprzed
i po powstaniu styczniowym znalazły zastosowanie praktyczne przy
nominacji biskupa, proboszcza i innych duchownych diecezji sejneńskiej. Oto kilka przykładów.
W 1819 r. bp Gołaszewski powiadomił diecezjan o tym, że w poprzednim roku cesarz mianował biskupa pomocniczego w diecezji sejneńskiej a obecnie otrzymał on bullę papieską. W 1820 r. bp
Czyżewski pisał, że na biskupstwo sejneńskie mianował go król
i cesarz a papież nadesłał bullę. W 1872 r. bp Wierzbowski „ulegając
woli Ojca Świętego i Najjaśniejszego Cesarza” objął rządy diecezji
sejneńskiej. W 1883 r. rząd powiadomił bpa Wierzbowskiego o tym, że
ukazem senatu otrzymał on sufragana. W 1897 r. ministerstwo spraw
wewnętrznych powiadomiło warszawskiego generała-gubernatora,
a ten administratora diecezji sejneńskiej, że senat mianował Antoniego
Baranowskiego biskupem diecezji sejneńskiej. W 1903 r. car mianował ks. J. Antonowicza administratorem diecezji sejneńskiej18.
W pierwszej połowie XIX wieku przy nominacji proboszcza kierowano się prawem patronatu, czyli zbiorem przywilejów i obowiązków, jakie przysługiwały fundatorom kościołów, kaplic i beneficjów.
Istniał patronat prywatny, rządowy i kościelny. Patronat prywatny
był udziałem jednej osoby lub równocześnie więcej osób w parafiach
drobnoszlacheckich. Biskup powinien był mianować proboszczem
17
W. J e m i e l i t y, Mianowanie i przenoszenie księży w Królestwie Polskim po
powstaniu styczniowym, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 34, z. 4-1987, s. 41.
18
W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych, s. 353; tenże, Mianowanie,
s. 47.
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przedstawionego sobie kandydata, nawet wbrew własnej woli. Oto
przykłady. W 1837 r. hrabia Starzeński zaprezentował do Kuczyna ks.
Podbielskiego, kapłana diecezji warszawskiej. Bp Straszyński odmówił zgody i oczekiwał na przedstawienie kandydata z własnej diecezji.
Sprawa trafiła do komisji rządowej, która wyjaśniła, że kolator posiada
swobodę wyboru. Ks. Podbielski został proboszczem parafii Kuczyn.
W parafiach drobnoszlacheckich spory przeciągały się latami. Probo
stwo w Kobylinie wakowało pięć lat, różne grupy kolatorów podawały
biskupowi swoich kandydatów. W 1847 r. rząd ograniczył uprawnienia
kolatorów, nie oni biskupowi a biskup im przedstawiał trzech kandydatów, spośród których wybierali jednego. Gdyby nie mogli się zdecydować na kandydata, biskup po czterech miesiącach sam wybierał
proboszcza. Patronat rządowy dotyczył parafii w dobrach królewskich, upaństwowionych w okresie zaborów. Tutaj biskup przedstawiał
władzom cywilnym trzech kandydatów do wyboru. Patronat kościelny obejmował parafie utworzone w dobrach biskupich19. Praktycznie
więc biskup miał niewiele do powiedzenia przy obsadzaniu probostwa.
Rząd również respektował dotychczasowe układy z kolatorami. Duża
zmiana zaszła po powstaniu styczniowym. Ukazem z 1865 r. car zniósł
prawo o kolatorstwie i podał nowe przepisy odnośnie mianowania duchownych na stanowiska, wyżej wspomniane; dotyczyły one proboszczów i innych duchownych.
3.3. Tworzenie parafii
Rząd decydował również o tworzeniu parafii i o zmianie jej granic.
Zgodnie z art. 27 dekretu cara z 6/18 03 1817 r. „Parafie nie mogą być
nowo erygowane, ani w dawnych zmiana granic czyniona, ani dwie razem połączone bez upoważnienia od rządu”. Artykuł ten obowiązywał
przez cały czas, dochodziły jedynie uściślenia przepisów. W 1885 r.
ministerstwo spraw wewnętrznych przypomniało biskupom o tym,
że własną powagą nie mogą przenosić wsi z jednej parafii do innej,
co, jak zaznaczono, działo się. Prawo to przysługuje władzy cywilnej,
o każdą zmianę biskupi mają do niej się zwracać. W 1905 r. warszawski generał-gubernator określił nowe przepisy. Po otrzymaniu prośby
19
W. J e m i e l i t y, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872,
Lublin 1972, s. 147; tenże, Kolatorzy w XIX wieku w Łomżyńskiem, Studia Łomżyńskie,
t. 11, 2000, s. 153-173.
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mieszkańców gubernator miejsca powiadomi biskupa, który deleguje
księdza do współpracy z urzędnikiem powiatowym. Ci dwaj, wójt lub
burmistrz, sołtys wsi i dwaj sołtysi wsi sąsiednich oraz mieszkańcy
spisują protokół wyrażając powody zmiany parafii. Jeśli za zmianą
opowie się dwie trzecie mieszkańców mających prawo głosu, nastąpi
dalszy bieg sprawy. Teraz wypowiedzą się komitety dotychczasowej
i przyszłej parafii, kopie uchwał prześlą do przedstawicieli władzy rządowej i kościelnej. Z kolei delegat biskupa i naczelnik powiatu zbadają
sprawę. Wreszcie biskup wyrazi swoją opinię o potrzebie przeniesienia danej wsi20. Po 1905 r. biskupi uzyskali więcej uprawnień w tym
względzie i w wielu innych dziedzinach życia kościelnego.
3.4. Nabożeństwa dworskie
Gdy w 1800 r. zmarła córka Fryderyka Augusta, modlono się za
zmarłą i o błogosławieństwo dla przyszłego potomka króla. W rok
potem wypraszano łaski dla królowej, która była w ciąży, następnie
dziękowano za szczęśliwe urodziny. W 1803 r. królowa znów oczekiwała dziecka. W 1800 r. szczególnie uroczyście obchodzono 100-lecie
monarchii pruskiej21. Te nabożeństwa bardzo rozpowszechniły się za
rządów carów. Modlono się w dniu urodzin cara, dniu jego zaślubin
i w dniu objęcia tronu, podobnie jego żony i następcy tronu, ponadto w dni urodzin, ślubów i zgonów rodziny carskiej. W 1827 r. było
27 nabożeństw wcześniej ogłoszonych, w 1900 r. aż 66. W dniu urodzin i imienin cara, jego żony i następcy tronu oraz w rocznicę objęcia
rządów przez cara odprawiano nabożeństwa w dni tygodnia na które przypadały, inne przenoszono na najbliższą niedzielę. Oprócz nabożeństw przewidzianych w kalendarzu na cały rok były dodatkowe,
w związku z aktualnymi urodzinami, małżeństwami i zgonami w domu
panującym. Podczas nabożeństw galowych wymieniano imiona całej
rodziny carskiej. Po wielu powtórzeniach imion w kolejnych latach,
wierni mogli je dobrze zapamiętać, i niejako uznać za bliskie sobie.
Szczególnie uroczyście obchodzono w 1855 r. pogrzeb cara Mikołaja I
i w 1860 r. cesarzowej Aleksandry. We wszystkich kościołach para20
W. J e m i e l i t y, Zmiana granic parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, Studia Teologiczne 18(2000), s. 414. Por. tenże, Przyłączanie wsi do innych parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej 1866-1915, Studia Teologiczne
13(1995)311-322.
21
ArŁm, II sygn. 48 k. 7, II sygn. 78 k. 10 21, 35.
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fialnych i zakonnych w przeddzień uroczystości i rano przed nabożeństwem uderzano we wszystkie dzwony. Do kościoła metropolitalnego
w Warszawie przybyli wysocy urzędnicy, do innych kościołów miejscowe władze cywilne, po mszy świętej odśpiewano Salve Regina
i rozległy się dźwięki dzwonów. Gdy w 1878 r. car Aleksander II uniknął śmierci z rąk zamachowców, we wszystkich kościołach odprawiono dziękczynne nabożeństwo, były obecne władze miejscowe. Po
wstąpieniu w 1881 r. na tron Aleksander III odbyło się nabożeństwo
dziękczynne22. Również w szkole wdrażano dzieci do szacunku dla
osoby cara. W modlitwie odmawianej przed i po lekcjach wymieniano
jego imię. Gdy po wydarzeniach z 1905 r. starano się wprowadzić do
modlitwy inną treść, warszawski generał gubernator powiadomił biskupów, by księża prefekci zachowali dawną formułę modlitewną23.
W dni galowe, po wymienieniu członków rodziny cara odmawiano
modlitwę. W 1847 r.: „Boże, wszystkich wiernych pasterzu i rządco,
wejrzyj litościwie na sługę Twego Piusa, któregoś najwyższym swojego Kościoła pasterzem raczył postanowić, spraw, aby tym, którymi
rządzi, słowem i przykładem przyświecał, i razem z trzodą sobie powierzoną przyszedł do żywota wiecznego. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby sługa Twój Mikołaj, imperator nasz, który z łaski Twojej
objął rządy Cesarstwa, nabył także wszystkich cnót pomnożenia, którymi by wysoce ozdobiony i skazy grzechu uniknął, i do Ciebie, który
jesteś drogą, prawdą i życiem, pełen łaski przyjść zasłużył”; nie wymieniono imienia biskupa. W 1868 r. była ta sama modlitwa dla papieża i cesarza oraz po nich: „Wszechmogący wieczny Boże zmiłuj się na
sługą Twoim biskupem Konstantym Ireneuszem, prowadź go wedle
łaskawości Twojej na drogę zbawienia, aby za łaską Twoją pragnął to,
co się Tobie podoba, i całą mocą wypełniał”. W 1876 r. w modlitwie
znów nie wymieniono biskupa, w 1900 r. była modlitwa za biskupa ordynariusza, ale też po imieniu cara. W 1901 r. rząd przypomniał, a biskup ogłosił duchowieństwu, aby przy konsekracji kościoła po imieniu
papieża wymieniać imię cara, a imię biskupa w trzeciej kolejności24.
22
ArŁm, II sygn. 34 k. 100, II sygn. 68 k. 59, II sygn. 69 k. 167, 171. W. J e 
m i e l i t y, Modły w Królestwie Polskim za króla i cara, Roczniki Teologiczne, t. 49,
z. 4-2000, s. 52.
23
W. J e m i e l i t y, Szkolnictwo w guberni łomżyńskiej, Warszawa 1994, s. 96.
24
W. J e m i e l i t y, Modły, s. 57-62. ArŁm, II sygn. 72 k. 77, II sygn. 74 k. 94,
II sygn. 76a k. 72.
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Z ambon ogłaszano śmierć wysokich urzędników: w 1812 r. Jana
Łuszczewskiego, ministra spraw wewnętrznych i religijnych, w 1821 r.
Cecylii Grabowskiej, żony ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, w 1826 r. Józefa Zajączka, namiestnika Królestwa
Polskiego, w 1841 r. Rajmunda Rembielińskiego, prezesa komisji województwa augustowskiego, w 1843 r. Michała Witanowskiego, gubernatora augustowskiego, i innych. Przez trzy dni uderzano w dzwony,
przez kilka niedziel polecano zmarłych modlitwie wiernych25.
3.5. Przysięga duchownych
Podobnie jak inni mieszkańcy, przy wstąpieniu cara na tron duchowni przyrzekali mu posłuszeństwo. Oto z 1863 r. „Rota przysięgi dla biskupów i innych duchownych na wierność monarsze. Ja
niżej podpisany przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu
w Trójcy Jedynemu, jako obowiązki prawem wyznaczone wypełniać będę sumiennie i tak zawsze, jak przystoi na wiernego poddanego jego Cesarsko-Królewskiej Mości Najjaśniejszego Cesarza
i Króla Aleksandra II i następcy tronu Jego Cesarskiej Mości Wielkiego
Księcia Cesarzewicza Mikołaja Aleksandrowicza”26. Po powstaniu
styczniowym przy obejmowaniu stanowiska przysięgę składali: biskupi, członkowie kapituły, członkowie kancelarii biskupiej, przełożeni
klasztorów, proboszczowie i administratorzy parafii prawnie zatwierdzeni na te stanowiska; przysięga nie dotyczyła pisarzy i niższych
urzędników kancelarii biskupiej oraz wikariuszy. W 1876 r. do składania przysięgi zobowiązano wikariuszy a w 1886 r. i nowo wyświęconych kapłanów. Pod tekstem przysięgi znajdował się podpis księdza,
naczelnika powiatu i sekretarza. Przysięgę połączoną z obejmowaniem
stanowiska składali i urzędnicy świeccy27.
3.6. Powitania rodziny carskiej
Powagę rodziny panującej i uległość wobec władzy w oczach poddanych podkreślały powitania na trasie przejazdu. W 1812 r. bardzo
25
ArŁm, II sygn. 25 k. 21, II sygn. 34 k. 28, 36; II sygn. 50 k. 4, II sygn. 54 k. 119,
II sygn. 82 k. 19.
26
W. J e m i e l i t y, Obsada stanowisk kościelnych, s. 364; tenże, Przysięga władcom Królestwa Polskiego z udziałem duchowieństwa katolickiego, Prawo Kanoniczne
45(2002) nr 3-4, s. 211-242.
27
W. J e m i e l i t y, Mianowanie, s. 68.
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uroczyście witano cesarza Napoleona, m. in. przy wjeździe do każdej gminy biły dzwony kościelne, a jeśli kościół znajdował się w pobliżu przejazdu cesarza, proboszcz, ubrany w szaty kościelne, stał
przy drzwiach kościoła. W 1818 r. w czasie przejazdu matki cara
do Warszawy, tam gdzie na trasie znajdował się kościół, biły dzwony, a proboszcz i duchowieństwo sąsiednich parafii, przybrani w szaty kościelne, stali przy drzwiach kościoła lub w miejscu stosownym,
proboszcz trzymał wodę święconą i kadzidło. W 1825 r. podczas przejazdu cara z Warszawy do Petersburga, biskup wraz z prałatami miał
przybyć do Suwałk na powitanie i złożenie uszanowania cesarzowi,
a inne duchowieństwo powinno było z wszelką okazałością witać cesarza na stacjach pocztowych przeprzęgowych, tam gdzie znajdowały
się kościoły. Nie należało jednak wychodzić z chorągwiami i baldachimem, aby nie płoszyć koni. W maju 1829 r. cesarzowa i następca
tronu jechali do Warszawy. Biskup sejneński polecił duchowieństwu
okazać monarchini cześć i uszanowanie. Każdy proboszcz, ubrany
w kapę oraz wierni z chorągwiami i obrazami mieli stać przed kościołem niedaleko drogi publicznej, nie zachodząc i nie tamując przejazdu. Po powrocie do kościoła ksiądz winien był odprawić mszę świętą
i odśpiewać Te Deum. W 1840 r. komisja rządowa oznajmiła biskupowi
sejneńskiemu, aby podczas zapowiedzianego przejazdu cara Mikołaja I
uderzać w dzwony tylko podczas dnia, nie zaś nocą, nie należy wychodzić z krzyżami, gdyż król i car nie będzie zatrzymywał się przed
kościołami. W 1842 r. komisja rządowa wydała polecenie, aby na trasę przejazdu cara i króla duchowni wyszli w ubiorach liturgicznych,
z kropidłem i wodą święconą, poprzedzeni krzyżem, w tym czasie biły
wszystkie dzwony. Obowiązek powitań dotyczył i innych wyznań.
W 1818 r. podczas przejazdu cesarzowej do Warszawy, komisja województwa augustowskiego poleciła, aby starozakonni z baldachimem,
przykazaniami i wszelkimi honorami należącymi do ich obowiązków
poprzedzali magistrat miasta28. Wydaje się, że w latach następnych powitania osób panujących były mniej uroczyste, bowiem po powstaniu
styczniowym trwał niemal stan wojenny.

28
ArŁm, II sygn. 6 k. 49, II sygn. 24 k. 64, II sygn. 66 k. 342, II sygn. 259 k. 236,
349, II sygn. 342 k. 9, II sygn. 490 k. 65, sygn. 512 k.1, 3, 5, 9. Zespół parafialny,
sygn. 538 k. 277
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Bardziej skromne były powitania biskupa podczas wizytacji parafii. Na przyjazd biskupa grupa wiernych oczekiwała na granicy parafii
a proboszcz razem z procesją wychodził przed kościół. W 1867 r. rząd
poinformował biskupów Królestwa Polskiego o tym, że nie może pozwolić na dotychczasowy sposób powitań. Oto mężczyźni wyjeżdżają
konno, tworzą szpaler w porządku wojskowym, noszą różnokolorowe
wstęgi, sztandary, konfederatki, podobnie jak to było przed powstaniem
styczniowym. Gdy w 1883 r. gubernator warszawski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych w Petersburgu z pytaniem, czy biskupom
przysługuje uroczyste powitanie, otrzymał odpowiedź przeczącą29. Po
ukazie tolerancyjnym z 1905 r. nastała większa swoboda polityczna.
W tymże roku gubernator łomżyński stwierdził, że podczas wizytacji
biskupa gromadzi się wiele ludzi, noszą stroje narodowe: kontusz, żupan, węgierki, konfederatki, kolory rządowe biały i czerwony, a dzieje
się to wbrew rozporządzeniu z 20 września 1876 r. Gdy w 1913 r. kilku
gospodarzy pismem urzędowym zwróciło się do gubernatora łomżyńskiego by pozwolił im zorganizować banderię na powitanie biskupa,
ten odmówił prośbie30.
3.7. Ogłoszenia z ambon
Wyrazem zależności od władzy cywilnej była nadmierna ilość ogłoszeń o wydarzeniach państwowych, administracyjnych i lokalnych.
Rząd przesyłał pisma do biskupów, ci do dziekanów, następnie proboszczowie posłańcami do kolejnych parafii. Ogłoszenia dotyczyły władców kraju, wojny i pokoju, powstań narodowych, osobistości
urzędowych, chorób ludzi i zwierząt, pożarów domostw i lasów, żebraków, zaciągu do wojska, zmiany pieniędzy, wymiaru podatków,
uwłaszczenia chłopów, targów, obrotu solą, przemytu, drzewostanu
przy drogach, klęsk żywiołowych, emigracji ludności, loterii i gier,
wykopalisk kości starożytnych zwierząt, sprzedaży majątków, zaginięcia zwierząt gospodarskich. Czytanie ogłoszeń zajmowało dużo czasu
kosztem nauczania kościelnego. Niektóre wiadomości przekazywali
wójtowie i burmistrzowie, ale najwięcej proboszczowie31.
29
Przegląd Katolicki 1865, s. 157. II sygn. 154 k. 195, 214. Archiwum Państwowe
w Białymstoku. Kancelaria gubernatora łomżyńskiego, sygn. 1140 k. 7.
30
Archiwum Państwowe w Łomży. Policmajster, sygn. 4 k. 13, sygn. 415 k. 17.
31
W. J e m i e l i t y, Mianowanie, s. 68. Por. W. J e m i e l i t y, Ambona
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogłoszeń cywilnych, Prawo
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Zakończenie
W ramach metropolii warszawskiej w Królestwie Polskim była
diecezja sejneńska. Wierni mało doświadczali obecności swoich duchowych pasterzy, rzadko spotykali się z nimi podczas wizytacji pasterskich, nie otrzymywali pouczeń w formie listów pasterskich.
Papieże i biskupi dla wiernych byli niejako osobami-symbolami jedności całego Kościoła i diecezji. Na miejscu, w parafii rzeczywistym
duszpasterzem, gospodarzem i z ramienia państwa urzędnikiem stanu cywilnego był proboszcz. Składał on, podobnie inni duchowni,
przysięgę wierności nie tylko biskupowi, ale i carowi. Król-cesarz był
wyznania prawosławnego. On sam i jego wpływowe otoczenie żyło
w przekonaniu wyższości władzy świeckiej nad duchowną, jak to było
w tradycji wschodniej. Rząd decydował o wyborze biskupa, proboszcza
i innych duchownych, o tworzeniu parafii, o budowie kościołów, upaństwawiał ziemię parafialną a wyznaczał duchownym pensje, samowolnie znosił klasztory, wydawał przepisy o przebywaniu duchownych
w miejscu pracy i o noszeniu sutanny, ale nie wkraczał w dziedzinę
doktryny kościelnej. W kościołach często modlono się za rodzinę carską, uroczyście witano jej członków podczas przejazdów, ogłaszano
z ambony rozporządzenia dotyczące spraw cywilnych. Spojrzenie
w XIX wiek pozwala zauważyć różnice w porównaniu z dniem dzisiejszym. Papież odwiedza kraje, jest obecny w mediach, do Rzymu udają
się liczni wierni. Biskupi co kilka lat wizytują diecezje, mają żywy
kontakt z wiernymi. Natomiast władze cywilne obecnie nie posiadają większego wpływu na sprawy kościelne; istnieje rozdział Kościoła
i Państwa.
Church and Secular Authorities in the Congress Kingdom of Poland on the
example of Sejny Diocese 1818-1918
Sejny Diocese was in the boarders of Warsaw Metropolis in the Congress Kingdom
of Poland. The congregation hardly ever experienced presence of their priests, they
rarely met them during priests` visits, neither were they preached in the form of
pastorals. The Popes and bishops were the kind of people-symbols of unity of the
whole Church and Diocese for their congregation. On the spot, in the parish, the parish
priest was a real priest, landlord, and a registrar acting on behalf of the government.
He, like other priests, took an oath of loyalty not only to the bishop, but also to the
Kanoniczne 43(2000) nr 1-2, s. 141-216.
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Tsar. The King-Emperor came from Orthodox Church. He himself and his surrounding
lived convinced in superiority of secular authorities over the church ones, as it was
according to eastern tradition. The government decided as regards the choice of the
bishop, parish priest and other clergymen, setting up the parish and building churches.
He also nationalized the parish land and calculated the priests` salaries, he wilfully
closed down religious convents, issued regulations connected with staying of the
priests at the place they worked in and wearing soutane. However, he did not enter the
area of church doctrine. In churches people often prayed to God for the Tsar`s family,
warmly welcomed their members when they were passing through. Orders regarding
secular matters were announced from the pulpit. Looking back to the XIX the century
lets us notice the difference in comparison to contemporary times.
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HELENA PIETRZAK
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2009 R.,
P 46/07 W SPRAWIE ZASADNOŚCI ZATRZYMANIA
PRAWA JAZDY DŁUŻNIKOWI ALIMENTACYJNEMU1
Teza rozstrzygnięcia
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia
2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366, z 2007 r.
Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 119, poz. 770) jest niezgodny z art.
2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
W pozostałym zakresie badania zgodności art. 5 ustawy o dłużnikach alimentacyjnych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji,
Trybunał postanowił umorzyć postępowanie – działając „na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552
i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz.
1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459)”.
Przesłanki stanu faktycznego
Postanowieniem z 17 września 2007 r.2 Wojewódzki Sąd Admini
stracyjny w Łodzi zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy wymienione w sentencji przepisy są zgodne z Konstytucją
RP. Potrzeba udzielenia odpowiedzi wynikała z rozpoznawania sprawy

1
Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. została
ogłoszona dnia 25 września 2009 r. w Dz. U. Nr 159, poz. 1261.
2
Zob. sygn. akt III SA/Łd 147/07.
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dotyczącej zasadności zatrzymania prawa jazdy kategorii ABC dłużnikowi alimentacyjnemu Zbigniewowi Sz.
Pytanie prawne sądu pytającego powstało na tle następującego stanu
faktycznego i prawnego.
Prezydent Miasta Łodzi3, działając na podstawie zakwestionowanego w pytaniu prawnym art. 5 ust. 2 ustawy wydał decyzję o zatrzymaniu
prawa jazdy kategorii ABC Zbigniewowi Sz. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 maja 2006 r. uzasadniał zastosowanie art. 5 ust. 2 ustawy. Od negatywnej decyzji Zbigniew Sz. złożył skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym
wskazał, że przyczyną niesystematycznego płacenia alimentów była
jego trudna sytuacja materialna4. Ponadto, prawo jazdy jest mu niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki samochodowej, a jego zatrzymanie przyczyni się do zwiększenia
zadłużenia. Kolegium decyzją z 1 grudnia 2006 r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.
Dłużnik alimentacyjny zaskarżył decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
W uzasadnieniu wniosku podniósł, że Organ odwoławczy zastosował
przepisy prawa w sposób selektywny, gdyż nie uwzględnił przedstawionej argumentacji, w której zainteresowany zaznaczył, że nie uchylał się od wykonywania swych obowiązków, oraz nie unikał poddania
się czynnościom wymienionym w art. 3 i 4 zaskarżonej ustawy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi powziął szereg wątpliwości co do konstytucyjności regulacji ukształtowanej w art. 5 ustawy. Stąd też, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności z Konstytucją art. 5 ust. 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3
i art. 2 Konstytucji oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 2
Konstytucji.
Pełniący funkcję starosty.
Należy przy tym dodać, że Zbigniew Sz. dołączył dowody wpłaty alimentów
za lata 1998-2006 w różnych kwotach oraz postanowienie prokuratora Prokuratury
Rejonowej z 29 września 2006 r. o umorzeniu śledztwa przeciwko Zbigniewowi Sz.
jako podejrzanemu o popełnienie czynu z art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm., a więc za uporczywe uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego – z powodu niepopełnienia czynu przez podejrzanego.
3
4

prawokanoniczne53.indd 388

2010-06-07 10:41:27

[3]

KOMUNIKATY

389

Wątpliwości sąd pytający określił poprzez ścisłą analizę zaskarżonej
regulacji. W szczególności, zdaniem sądu, sankcja z kwestionowanego przepisu nakładana jest za czyn, którego karanie przewidziane jest
w kodeksie karnym5, stąd zasugerował podwójne karanie za ten sam
czyn (w trybie karnym oraz w trybie administracyjnym)6.
Kolejne wątpliwości sądu pytającego to: brak trybu odwoławczego7
(szczególnie stosownej kontroli ustaleń dotyczących uniemożliwienia
przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz podjęcia prób aktywizacji zawodowej tego dłużnika) – co jest niezgodne
z zasadą demokratycznego państwa prawa i wypływającą z niej zasadą przyzwoitej legislacji oraz narusza zasadę sprawiedliwej procedury
i zasadę zaufania obywateli do państwa. Ponadto, sąd pytający stwierdził, że wobec osób, które prawa jazdy nie posiadają lub też nie korzystają z samochodu, sankcja zatrzymania prawa jazdy będzie mniej
dolegliwa, co narusza zasadę równości8.
Prokurator Generalny9 wnioskował o uznanie niezgodności z Kon
stytucją przepisów będących przedmiotem orzekania – w związku
z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Powołując się na
orzecznictwo TK10, stwierdził, że chociaż samo uregulowanie trybu
postępowania w art. 5 ust. 1 i 2 kwestionowanej ustawy nie narusza
standardów legislacyjnych, to jednak nie sprzyjają one urzeczywistnianiu celu ustawy, jakim jest skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych11. Co więcej, zarzucił brak bezpośredniego związku między
zatrzymaniem prawa jazdy a uporczywym uchylaniem się od obowiązZob. art. 209 § 1 k.k.
Sąd pytający poddał w wątpliwość „dopuszczalność wprowadzenia do systemu
prawnego podwójnego, równoległego orzekania o odpowiedzialności obywatela za to
samo zachowanie”.
7
Zatem bez jednoczesnej możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a więc stosownej weryfikacji prawidłowości tak przeprowadzonego postępowania oraz dokonanych w jego toku ustaleń faktycznych.
8
Dotyczy art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji, wobec której TK postanowił umorzyć postępowanie.
9
W piśmie z dnia 20 grudnia 2007 r.
10
Szczególnie orzecznictwo TK odnoszące się wprost do zasady poprawnej legislacji. Por. sygn. K 28/02, OTK ZU nr 2/A/2003, poz. 13.
11
Zdaniem Prokuratora Generalnego „zatrzymanie prawa jazdy nie pozostaje w adekwatnym związku z przymuszeniem dłużnika do terminowego spłacania
alimentów”.
5
6
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ku alimentacyjnego12. Zarzucił również dwoistość interpretacji ustania
przyczyn zatrzymania prawa jazdy – zawartej w art. 5 ust. 3 kwestionowanej ustawy.
Natomiast Marszałek Sejmu13 wniósł o stwierdzenie, że art. 5 kwestionowanej ustawy jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP
zasadą sprawiedliwej procedury, jest natomiast zgodny z art. 31 ust. 3
w związku z art. 2 i z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.
Zdaniem Marszałka Sejmu, nie są zasadne wątpliwości sądu pytającego dotyczące niespełnienia przez art. 5 ustawy wymogu określo
ności przepisów, gdyż zwrot „ustanie przyczyn zatrzymania” należy
rozumieć jako „odpadnięcie którejkolwiek z przesłanek, stanowiących podstawę zatrzymania prawa jazdy w konkretnym przypadku”14.
Ponadto, art. 5 kwestionowanej ustawy nie narusza zasady równości,
gdyż obejmuje w hipotezie normy wszystkich dłużników alimentacyjnych. W opinii Marszałka Sejmu, nie są uzasadnione również wątpliwości sądu pytającego dotyczące stopnia uciążliwości zatrzymania
prawa jazdy dla poszczególnych osób, gdyż zróżnicowanie grupy
adresatów przepisu nie może być efektywnie niwelowane na drodze
normatywnej.
Podzielił pogląd sądu pytającego, że tryb postępowania określony
w art. 5 kwestionowanej ustawy narusza zasadę sprawiedliwej procedury15, a decyzja organu może mieć dla dłużnika charakter arbitralny.
Tym bardziej, że sprawiedliwa procedura wymaga, aby organ ujawniał
w sposób czytelny motywy swego rozstrzygnięcia, które to powinny
być weryfikowalne, a postępowanie powinno być prowadzone w sposób jawny i zapewniający udział strony.
Argumentacja Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny, powołując się na art. 193 Konstytucji
oraz art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj
12
Stwierdził, że „zastosowanie tego środka następuje bez względu na to, czy
dłużnik alimentacyjny uporczywie uchyla się od świadczenia alimentów (co stanowi czyn karalny, określony w art. 209 § 1 k.k.), czy też gdy wątpliwą jest uporczywa
niealimentacja”.
13
W piśmie z 9 października 2008 r.
14
Marszałek zaznaczył, że tym samym zwrotem – „ustanie przyczyn zatrzymania”
– posłużył się ustawodawca w art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym.
15
Określoną w art. 2 Konstytucji RP.
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nym16 stwierdził, że skierowany przez WSA w Łodzi wniosek jest
dopuszczalny w zakresie w jakim pytający spełnił przesłanki: przedmiotową oraz podmiotową wniesienia pytania prawnego (w ograniczonym zakresie także funkcjonalną).
Natomiast przesłanka funkcjonalna nie została spełniona w odniesieniu do wątpliwości występującego, co do zbiegu sankcji administracyjnej i karnej wobec osoby podejrzanej o przestępstwo uporczywej
niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.). W sprawie Zbigniewa Sz. wydane
zostało prawomocne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania w sprawie z art. 209 § 1 k.k., dlatego też udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zbiegu obydwu sankcji nie jest konieczne
(zasadność umorzenia postępowania). Tym bardziej, że nie występuje
związek funkcjonalny między potencjalną odpowiedzią na przedstawione Trybunałowi pytanie prawne a rozstrzygnięciem sprawy zawisłej przed sądem pytającym17.
Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że zakwestionowany art. 5
ustawy został uchylony na mocy art. 47 ustawy z 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów18 w ten sposób, że ustawę o dłużnikach alimentacyjnych zastąpiono nową ustawą o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Utrata mocy obowiązującej przez
zaskarżony przepis pociąga za sobą umorzenie postępowania19, chyba że rozpoznanie sprawy jest „konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw”20. Ta zasada – zdaniem Trybunału – znajduje
zastosowanie w przedmiotowej sprawie21. Co więcej, rozstrzygnięcie
o konstytucyjności art. 5 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 1 października 2008 r.) trybunał uznał za istotne dla ochrony praw Zbigniewa
Sz., będącego stroną w postępowaniu przed sądem pytającym.
Ponadto podkreślił, że orzeczenie Trybunału dotyczy art. 5 ustawy
z 22 kwietnia 2005 r. o dłużnikach alimentacyjnych. Ustawa ta obowiąDz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.
Skutkuje to zasadnością umorzenia postępowania we wskazanym zakresie pytania prawnego ze względu na niedopuszczalność orzekania.
18
Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7.
19
Por. art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
20
Tamże, art. 39 ust. 3.
21
Trybunał powołał się również na wcześniejsze, analogiczne pytania prawne. Por.
postanowienie TK z 19 kwietnia 2006 r., sygn. P 12/05, OTK ZU nr 4/A/2006, poz.
49; postanowienie TK z 18 kwietnia 2007 r., sygn. P 12/04, OTK ZU nr 4/A/2007,
poz. 44.
16
17
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zywała do 1 października 2008 r. i została uchylona na mocy art. 47
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zauważył, że
obowiązująca ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera w art. 5 ust. 3 pkt 3, ust. 5 i 6 unormowania
analogiczne do zawartych w art. 5 kwestionowanej (a już nieobowiązującej) ustawy o dłużnikach alimentacyjnych z 22 kwietnia 2005 r.
Trybunał uznał, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją zakwestionowanych przepisów ma odpowiedź na
pytanie, czy stanowiący podstawę prawną decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przepis ustawy o dłużnikach alimentacyjnych z 22 kwietnia
2005 r. jest zgodny z wzorcami kontroli konstytucyjności22.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, kontrolowane unormowanie prawne narusza zasadę prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2
Konstytucji, ponieważ trudno określić, czy „ustanie bezskuteczności
egzekucji z przyczyn całkowicie niezależnych od organu właściwego
dłużnika będzie uzasadniało zwrot prawa jazdy, czy też konieczna będzie zawsze aktywizacja zawodowa i związane z tym ewentualne ustanie bezskuteczności egzekucji”. Niepewność i niespójność regulacji
prawnych stanowiących podstawę kwalifikowania osób w sprawach,
mających zasadnicze znaczenie dla realizacji ich praw osobistych, prowadzi do wyraźnej sprzeczności ze standardami prawidłowej legislacji
oraz zwiększa ryzyko bezpodstawnego stosowania sankcji.
Ponadto, kwestionowana regulacja narusza również, wywodzoną
z art. 2 Konstytucji, zasadę sprawiedliwej procedury, która wymaga
aby odpowiedni organ był zobligowany przedstawić motywy swego
rozstrzygnięcia, by rozstrzygnięcie to było weryfikowalne, a postępowanie prowadzone w sposób jawny, zapewniający udział stron. Przy
braku trybu odwoławczego inicjatywy organu właściwego dłużnika
dotyczące zatrzymania prawa jazdy mogą mieć charakter niedostatecznie zweryfikowany, a nawet arbitralny.
22
Zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) i wynikające z niej zasady: niedopuszczalności kumulacji odpowiedzialności karnej i administracyjnej za ten sam czyn, przyzwoitej legislacji, sprawiedliwej procedury, zaufania
obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa; konstytucyjną zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) w związku z zasadą poszanowania wolności
i praw jednostki (art. 2 Konstytucji) oraz konstytucyjną zasadą równości wobec prawa
(art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji).
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Ponadto, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany
przepis jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Analizując cel ustawy, Trybunał uznał, że stosowanie zatrzymania prawa jazdy przewidziane w ustawie powinno służyć realizacji podstawowego celu tej
ustawy jakim jest zapewnienie skuteczności w egzekwowaniu należności z tytułu obowiązków alimentacyjnych. W ocenie Trybunału takiego
celu nie można osiągnąć poprzez zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi
alimentacyjnemu, którego aktywność zawodowa łączy się z posiadaniem prawa jazdy. Za mieszczące się w zakresie celu uznał Trybunał
stosowanie różnych środków aktywizacji zawodowej wobec dłużników alimentacyjnych (w tym przewidziane w ustawie kierowanie
dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót
publicznych). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, z przytoczonych
na rozprawie przez Prokuratora Generalnego danych statystycznych
nie wynika, że zwiększenie skuteczności (i regularności) ściągania należności alimentacyjnych jest w przeważającym stopniu konsekwencją
podjętych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy osobom zobowiązanym.
Ocena rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznać należy tylko częściowo za słuszny, szczególnie wobec istotnego założenia sprawiedliwej
procedury, która wymaga trybu odwoławczego, ponadto weryfikacji
rozstrzygnięcia, oraz jawności postępowania z udziałem zainteresowanych stron. Zarzut jednak wobec decyzji organu o niedostateczne zweryfikowanie, a nawet jej arbitralność – wydaje się przesadzony.
Nie można zgodzić się również z zarzutem braku w kwestionowanej ustawie poprawnej legislacji wywodzonej z art. 2 Konstytucji,
która w świetle podstawowych zasad musi odpowiadać jej postanowieniom. Tym bardziej, że ustawodawca w art. 3-523 ustawy jednoznacznie wskazał przesłanki zatrzymania prawa jazdy. Stąd też, użyte
w art. 5 ust. 3 kwestionowanej ustawy – sformułowanie „stwierdzenie
ustania przyczyn zatrzymania” – nie jest zwrotem niedookreślonym.
23
Por. „Art. 5. 1. Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy
dłużnika alimentacyjnego. 2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. 3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
następuje na wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn
zatrzymania”.
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Jednoznacznie stanowi o odpadnięciu podstawy, czy też wiążącej przesłanki zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
Podobnie ocenić należy naruszenie przez art. 5 ustawy zasady proporcjonalności, a więc art. 31 ust. 3 Konstytucji. Nie można zgodzić
się ze stwierdzeniem przyjętym przez Trybunał za sądem pytającym,
że zatrzymanie prawa jazdy ogranicza możliwość aktywizacji zawodowej dłużnika. Tym bardziej, że mechanizm postępowania przewidziany
w kwestionowanej ustawie, obejmuje próby aktywizacji zawodowej
tylko dłużników alimentacyjnych, którzy z powodu braku zatrudnienia
nie wywiązują się ze swych obowiązków alimentacyjnych. Co więcej,
podstawę zatrzymania prawa jazdy uzasadnia odmowa podjęcia przez
dłużnika wskazanej pracy zarobkowej, bądź też uchylanie się od wykonywania wskazanych prac.
Stąd też, mechanizm postępowania przewidziany w kwestionowanej
normie, ukierunkowany był właśnie na aktywizację zawodową dłużnika oraz weryfikację sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika. Stanowił
zatem rodzaj normatywnego zabezpieczenia realizacji obowiązków
alimentacyjnych przez uporczywego dłużnika alimentacyjnego24.
Należy w tym miejscu dodać, że chociaż fakt zatrzymania prawa jazdy przy uporczywej niealimentacji stanowił dość często niekorzystny
zarzut wobec formy i przedstawionym zastrzeżeniom, to jednocześnie
niewielu kierowców skorzystało z możliwości odzyskania prawa jazdy
na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mogli to uczynić
w ciągu miesiąca od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw (czyli
od 25 września 2009 r.25).
Nowoczesne, a zarazem niekonwencjonalne metody skutecznego
odzyskiwania długów – w tym odbieranie prawa jazdy – stosuje od
kilku lat Wielka Brytania. Warto podkreślić, że praktyka urozmaiconych działań wobec uporczywych dłużników (tak w kontekście europejskim, jak i polskim), przynosi właściwe skutki. W Polsce znaczna
większość gmin właśnie ten przepis uznała za najbardziej skuteczny
w mobilizowaniu dłużników do łożenia na dzieci. Największą skuteczność w ściąganiu zaległych alimentów mają te gminy, które stosują
wszystkie sposoby walki z dłużnikami alimentacyjnymi.
24
W. M a c i e j k o, Komentarz. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej, Warszawa 2007.
25
Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. została ogłoszona dnia 25 września 2009 r. w Dz. U. Nr 159, poz. 1261.
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Co miało swoje poparcie w liczbach, gdzie w I półroczu 2009 r. rodzice niepłacący alimentów zwrócili 11,37% kwot, które zamiast nich
wypłaciły gminy. Należy dodać, że w roku 2008 wskaźnik ten wynosił
zaledwie 6%26 (a w latach 2005-2006 – aż 0%).
Warto również wspomnieć analizę Najwyższej Izby Kontroli, która
wykazała, że komornicy odzyskują zaledwie 0,5% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W opinii kontrolerów NIK-u, komornicy nie
wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków i źle współpracują
z organami gminy. W ocenie NIK-u szereg działań podejmowanych
w stosunku do dłużników nie przynosi realnych skutków w postaci
pojawienia się dochodu, który podlegałby egzekucji komorniczej na
poczet zaległości z tytułu świadczeń rodzinnych. Optymistyczne założenia ustawy, zakładające daleko idącą aktywność komorników,
współpracę organu właściwego dla dłużnika i urzędów pracy – nie zawsze wpływa na zwiększenie skuteczności egzekwowania świadczeń
alimentacyjnych.
W doktrynie popularny jest postulat sięgania po niekonwencjonalne
metody działania w celu uskutecznienia uporczywej niealimentacji27.
Jedną z nich jest egzekucja z majątku wspólnego, blokująca poczucie
bezkarności dłużnika, który stosunkowo często celowo ubezskutecznia
egzekucję przez komornika, przepisując swój majątek na nowego partnera. Niewątpliwie w większym stopniu powinno się także egzekwować alimenty od dalszych członków rodziny dłużnika alimentacyjnego
– na podstawie art. 129 k.r.o.28 Tym bardziej, że pomoc państwa nie
powinna w praktyce wyprzedzać, a nawet wyłączać pomocy rodziny,
a więc także osób zobowiązanych w dalszej kolejności.
Podsumowując, warto podkreślić, że mimo niekorzystnego wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 22 września 2009 r. uznał
fakt zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym – za niePor. dane www.mpips.gov.pl /dnia 20.11.2009 r.
Por. K. L u b i ń s k i, Kierunki reformy systemu organów egzekucyjnych
w sprawach cywilnych, „Problemy Edukacji Sądowej” 1997, nr 28, s. 9.
28
Por. „Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych –
obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. § 2. Krewnych w tym samym stopniu
obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom
zarobkowym i majątkowym”.
26
27
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zgodne z Konstytucją, gminy nadal mogą wnioskować o odebranie
prawa jazdy29.
Wynika to z faktu, iż Trybunał orzekał wobec art. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która została uchylona 1 października 2008 r. ustawą z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów30.
Regulacja ta, obowiązująca współcześnie zawiera unormowanie analogiczne do kwestionowanego w pytaniu prawnym skierowanym do
Trybunału Konstytucyjnego.
Chociaż zarówno resort pracy, jak i konstytucjonaliści podtrzymują
stanowisko dotyczące możliwości w aktualnym stanie prawnym, kierowania wniosków do starostów o odebranie prawa jazdy, to jednak
duża część jednostek wstrzymuje się z takim działaniem. Taka okoliczność wynika z obawy i ewentualności, iż dłużnik alimentacyjny
wykorzysta analizowaną drogę administracyjno-procesową i odwoła
się od niekorzystnej decyzji najpierw do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, a potem do sądu, który uzna, że wyrok Trybunału
Konstytucyjnego odnosi się do obowiązujących przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i uchyli decyzję starosty.
Zatem ministerstwo powinno jednoznacznie uregulować przepisy
w tej kwestii.

29
Ok. 20,5 tys. wniosków do starosty o odebranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym złożyły gminy w I półroczu 2009 r.
30
Dz. U. Nr 192, poz. 1378.
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Paolo Gherii, Canonistica, Codificazione e Metodo, Città del Vaticano 2007, ss.
435.
Obecna publikacja jest drugą, po ukazaniu się w 2004 r. «Leziono di Teologia del
Diritto Canonico» publikacją Autora wydaną w serii Quaderni di Apollinaris. Tytuł
opracowania nie jest w pełni jednoznaczny, gdyż może sugerować, że Autor podejmuje problemy z zakresu kanonistyki, szeroko rozumianej kodyfikacji oraz metody,
nie do końca wiadomo jakiej: czy kanonistyki czy kodyfikacji. Biorąc pod uwagę osobę Autora, który znany jest już w świecie kanonistyki ze swoich opracowań, tytuł
wskazuje, że podejmowana w opracowaniu tematyka będzie dotyczyła dwóch problemów: kodyfikacji i metody w kanonistyce. Niniejsza publikacja stanowi nowe
i dopracowane opracowanie dotychczasowych publikacji Autora, zamieszczanych
w różnych periodykach. Pierwszy rzut oka na tytuły poszczególnych rozdziałów potwierdza to poprawne rozumienie tytułu.
Oddajmy jednak głos samemu Autorowi, który prezentuje swoje opracowanie. Na
samym początku kreśli swoje podejście metodologiczne na zasadzie popperowskiej
falsyfikacji, poddając w zwątpienie to, co chcemy by istniało jako wyraźnie udokumentowane i powszechnie przyjmowane. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe bazujące na hipotezach, niewzruszonych prawach, opracowanych teoriach poddawane są
w ten sposób nowym i bardziej rozwiniętym teoriom badawczym, które są w stanie
wykazać wątpliwe czy fałszywe osiągnięcia dotychczasowych badań naukowych.
Autor nie zamierza w ten sposób oceniać autorów dotychczasowych opracowań naukowych, ani tym bardziej dotykać ich personalnych zalet. Lecz jedynie chce poddać
pod intelektualne i rygorystyczne wymogi naukowości dotychczasowe ich naukowe
założenia i faktyczne osiągnięcia (ss. 5-7). Z tych słów Autora wynika, że jego publikacja będzie miała charakter rygorystycznej dyskusji metodologicznej, a to dla czytelnika o zacięciu teologicznym czy filozoficznym nie do końca może pozostać łatwe
i przyjemne w lekturze.
Pewnych motywów podjęcia się tego opracowania przez Autora możemy się doszukiwać w kryzysie metodologicznym, który, jego zdaniem dotknął naukę w XX wieku. Jego konsekwencją były zatem wypracowane teorie, które nie do końca są dla
Autora przekonujące i metodologicznie poprawne. Pozostawiają w ten sposób otwartymi nowe drogi gnozeologicznych poszukiwań, które doprowadziły do powstania
nowych problemów epistemologicznych, obserwowanych chociażby na gruncie nauk
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antropologicznych, które, wydostając się spod podporządkowania filozofii, znalazły
w nowszych naukach, jak choćby w statystyce, nowego sprzymierzeńca. Z podobną
sytuacją spotkały się «nauki święte» o profilu katolickim, które aż do momentu soborowej inspiracji nie zastanawiały się nad swoim samorozumieniem wchodząc w kontakt z osiągnięciami współczesnej filozofii, gnozeologii czy nauki.
Inny los spotkał kanonistykę, która potrafiła wykorzystać osiągnięcia ówczesnych
nauk prawnych, czego przykładem jest Szkoła Ius Publicum Ecclesiasticum czy pierwszy kodeks prawa kanonicznego, który aplikował osiągnięcia prawne okresu ponapoleońskiego w Europie. Skutkiem tego metodologia prawa kanonicznego korzystała
z metodologii prawnej, a zbliżenie ze świeckimi naukami prawnymi powodowało zainteresowanie prawem kanonicznym ze strony świeckich prawników i naukowców.
Z drugiej jednak strony kanonistyka znacznie oddaliła się od nauk teologicznych tworząc w ten sposób znaczną przepaść między nimi a sobą samą pod względem epistemologicznym, co stało się przyczyną kryzysu jej tożsamości. I w tym momencie
dochodzą do głosu znane z innych opracowań koncepcje Autora dotyczące rozumienia
przez niego kanonistyki, z którymi można podjąć kolejną dyskusję, stosując przyjmowane przez niego popperowskie falsyfikacje. Nie tu jednak miejsce na nie. Autor bowiem zauważa, że kanonistyka musiała zmierzyć się z problematyką gnozeologiczną
i epistemologiczną inaczej niż nauki teologiczne, które nie były w stanie respektować
słusznej autonomii gnozeologicznej i epistemologicznej nauki prawa kanonicznego
tak bardzo różniącej się od nauk teologicznych. Takie spostrzeżenie wyraźnie wskazują na preferencje metodologiczne Autora publikacji, który z pewnością podejmie
polemikę z tymi autorami ubiegłego stulecia, którzy ze względu na swą naukową proweniencję filozoficzno-teologiczną będą odwoływali się w metodologii prawa kanonicznego bardziej do danych Objawienia niż do metodologii charakterystycznej dla
prawa kanonicznego. Narzuca się od razu pytanie, które dotyczy metodologicznych
i epistemologicznych cech nauki prawa kanonicznego. O nich będzie mówił Autor
w dalszej części opracowania. W tym miejscu, zakreślając ogólne ramy swojego studium, zwraca uwagę czytelnika na dwa charakterystyczne momenty epistemologiczne
kanonistyki ubiegłego stulecia, które, nie będąc między sobą zharmonizowane, przyczyniły się i, jego zdaniem, doprowadziły do napięć i trudności zrodzonych na bazie
kryzysu kanonistyki. Należą do nich: kodeks prawa kanonicznego i sama kanonistyka
jako nauka. Kilka zdań wcześniej wyjaśnia przyczyny tego napięcia. Otóż kanonistyką zajmowały się osoby o podejściu i zacięciu teologicznym, które nie dostrzegały
w kodeksie alternatywnych, teoretycznych i metodologicznych, inspiracji, założeń i rozwiązań w ich historycznym rozwoju. Winę za ten stan rzeczy ponosi sama
kanonistyka, której kryzys utożsamiano z kryzysem samego prawa kanonicznego.
Konsekwencją był kryzys metodologiczny i epistemologiczny, który pojawił się po
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promulgacji pierwszego kodeksu. Spowodowany został większą atencją wokół samego kodeksu, jego roli i doskonałości bardziej niż wokół kwestii metodologicznych
związanych z jego interpretacją w oparciu o metodę egzegetyczną «kanonistyki kurialnej» czy metodę dogmatyczno-prawną ówczesnych nauk prawnych. Obok tego kryzysu pojawił się następny o charakterze, tym razem, usprawiedliwiającym istnienie i rolę
prawa w Kościele. Był on następstwem soborowego nauczania i istniejących, kodeksowych rozwiązań, bazujących na przeciwstawieństwie Kościoła instytucjonalnego
i Kościoła rzeczywistego, życia opartego na kanonach i konkretnych wymagań wspólnoty chrześcijańskiej. Nowy kodeks promulgowany w 1983 r. nie zażegnał, zdaniem
Autora, istniejących kryzysów, gdyż ich przedmiotem nie był sam kodeks, lecz prawo kanoniczne jako rzeczywistość sama w sobie. Ta sytuacja prowokowała następnie
napięcia antyprawne w Kościele, które możemy traktować jako kolejny kryzys, tym
razem samego prawa kanonicznego, w Kościele.
Czy zatem Autor sprostał wyznaczonemu sobie celowi i dzięki swoim opracowaniom zażegnał przywołane przez siebie kryzysy? Podejmuje się tego zadania
w ośmiu następujących rozdziałach: 1) Kodyfikacja i Kanonistyka; 2) Kanonistyka
i Kodyfikacja; 3) Kanonistyka i Epistemologia; 4) Kanonistyka i gnozeologia;
5) Kanonistyka i metodologia prawnicza; 6) Kanonistyka i nowe prądy metodologiczne; 7) Kanonistyka i metoda; 8) Paradygmat «krytyczno-indukcyjny». Odpowiadając
na postawione powyżej pytanie bardzo trudno dojść do pozytywnej konkluzji tym
bardziej, że sam Autor dostrzega trudności związane ze zmianą gnozeologicznego
paradygmatu. Podjęty przez niego wysiłek naukowy, wychodzący z samego wnętrza
kanonistyki, zmierzał do zamknięcia pewnego etapu rozwoju nauki odwołując się do
jej wyników, które przyjmowane jako oczywiste, takimi się nie okazały. P. Gherri pozostaje zatem otwarty na kolejne propozycje, dając wyzwanie i inspirację kolejnym
kanonistom. Twierdzi jednocześnie, że kryzys wywołany kodeksową kanonistyką trwa
nadal. Czyżby lekarstwem miałby być kolejny kodeks? Niedopowiedzenie zostaje
i życzenia owocnej pracy ze strony Autora.
o. Tomasz Gałkowski C.P.

Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2009, ss. 101.
Kardynał Zenon Grocholewski, najwyższej rangi współpracownik dwóch kolejnych papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, w okresie pełnienia funkcji sekretarza
a następnie prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej ubogacił naukę
prawa kanonicznego wieloma cennymi publikacjami z zakresu prawa kanonicznego –
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zwłaszcza prawa małżeńskiego i prawa procesowego. Natomiast obecnie pełniąc urząd
prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej podjął problematykę dotyczącą roli uniwersytetów oraz filozofii prawa naturalnego w świecie współczesnym. Właśnie owocem
Jego najnowszych zainteresowań badawczych są świeżo opublikowane „Refleksje na
temat prawa”.
„Refleksje” te poprzedzone są „wprowadzeniem” – pióra wybitnego włoskiego filozofa i teoretyka prawa Luigi Cirillo. Autor ten stwierdza, iż praca kard. Zenona
Grocholewskiego stanowi rozwinięcie wcześniejszych opracowań „dotyczącego
poszukiwania wartości leżących u podstaw prawa i moralności, które Kościół wypracował zwłaszcza w odniesieniu do współczesnej kultury”. Publikacja ta jest tłumaczeniem na język polski – dokonanym przez bpa Marka Jędrzejewskiego – dwóch
wykładów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych w języku włoskim,
francuskim i hiszpańskim.
Niniejsza „refleksja” kard. Grocholewskiego obejmuje: wstęp i dwie części: 1) prawo naturalne w nauczaniu Kościoła, 2) filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II.
We „wstępie” Autor podkreśla potrzebę podjęcia głębszej refleksji nad rolą prawa
naturalnego w świecie współczesnym dotkniętym kryzysem wartości, zaistniałym pod
wpływem pozytywistycznej filozofii prawa, opartej na relatywiźmie etycznym. Prawo
naturalne wpisane w serca ludzi – Jego zdaniem – należy „do wielkiego dziedzictwa mądrości ludzkiej, a jednocześnie stanowi przedmiot nauczania Kościoła, bo choć
jest prawdą należącą do porządku naturalnego, to jednak zostało oświecone Światłem
Objawienia” (s. 13). Prawda o prawie naturalnym winna stanowić podstawę dialogu między ludźmi wierzącymi i ludźmi o innych przekonaniach światopoglądowych.
Potrzebę nowego odkrycia prawa naturalnego zwłaszcza w dialogu ze światem współczesnym wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślał sługa Boży Jan Paweł II
i czyni to Jego następca Benedykt XVI.
W pierwszej refleksji kard. Grocholewski najpierw wykazuje, że prawo naturalne
nie jest wymysłem Kościoła, gdyż począwszy od starożytności greckiej i rzymskiej
przewija się przez wszystkie epoki historyczne aż do epoki współczesnej. Przyczynę
współczesnego kryzysu prawa naturalnego – Jego zdaniem – należy upatrywać w charakterystycznym dla epoki współczesnej kryzysie metafizyki w mentalności, nastawionej na poznanie empiryczne. Należy zauważyć, iż tzw. „drugie odrodzenie prawa
naturalnego”, jakie zaistniało w filozofii po II wojnie światowej oraz w ustawodawstwie
międzynarodowym i krajowym współczesnych państw demokratycznych, dotyczącym
ochrony praw człowieka, współcześnie uległo znacznemu osłabieniu pod wpływem
relatywizmu etycznego. Kard. Grocholewski wykazuje, iż Kościół nieustannie naucza,
że obrona godności osoby ludzkiej i praw człowieka winna mieć fundament w trwałych wartościach ludzkich, istniejących obiektywnie niezależnie od zmiennych opinii
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subiektywnych. Ludzie winni dążyć do głębszego poznawania prawdy o prawie naturalnym, które jest wyryte w sercu każdego człowieka. Prawda o prawie naturalnym
zawiera podstawowe nakazy ludzkiego postępowania, nacechowane powszechnością
i niezmiennością. Prawo naturalne jest powszechne, gdyż rozciąga się na wszystkich
ludzi, bez względu na ich przynależność kulturową. Prawo naturalne jest niezmienne,
gdyż istotne nakazy prawa naturalnego są wyryte w sercu każdego człowieka, niezależnie od woli ustawodawców ludzkich. Obowiązkiem każdego człowieka jest poznanie nakazów prawa naturalnego i podporządkowanie się im. Prawo naturalne stanowi
podstawę porządku moralnego i powinno stanowić podstawę porządku stanowionego
przez władze państwowe w skali krajowej i międzynarodowej.
W części drugiej refleksji kard. Grocholewski analizuje główne przesłanki filozofii człowieka i budowanej na niej filozofii prawa, jakie są zawarte w encyklikach
i innych wypowiedziach Jana Pawła II. W oparciu o prawdę o prawie naturalnym
– jego zdaniem – należy zająć krytyczne stanowisko wobec błędnych tendencji do
kwestionowania: prawa człowieka do życia przez wprowadzenie aborcji, prawdy
o małżeństwie i rodzinie przez wprowadzanie „małżeństw między osobami tej samej
płci i praktykowania eutanazji”. Kardynał stwierdza, że nauczanie filozoficzne Jana
Pawła II o człowieku wyposażonym w przyrodzoną godność osobową od momentu
poczęcia w łonie matki, jest ubogacane nauczaniem teologicznym. Inaczej mówiąc,
poznanie prawdy o człowieku powinno być uzupełnione przez poznanie oparte na
Objawieniu.
Sądzę, że powyższa publikacja kard. Grocholewskiego jest bardzo aktualna
w Polsce w sytuacji istniejących zagrożeń ze strony skrajnego liberalizmu. W epoce
pluralizmu światopoglądowego trzeba bowiem szukać prawdy o człowieku i dążyć do
jego ochrony w drodze dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – na fundamencie
prawdy o obowiązującym ich prawie naturalnym. Niewątpliwie publikacja ta zasługuje w pełni na szersze zainteresowanie ze strony nie tylko teoretyków prawa ale również
polityków odpowiedzialnych za stanowienie i stosowanie prawa.
ks. Józef Krukowski

Sylwester Kasprzak SVD, Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.
Urząd, historia, zadania, Lublin 2008, ss. 338.
Autor prezentowanej publikacji jest werbistą i adiunktem w Katedrze Teologii
i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie, a jednocześnie prowadzi wykłady z zakresu prawa kanoniczne-
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go w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie w strukturach Uniwersytetu
Mazursko-Warmińskiego w Olsztynie. Recenzowana książka została przedstawiona
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji powyższego uniwersytetu,
jako praca habilitacyjna.
Podjęte zagadnienie prezentuje w aspekcie historyczno-prawnym oraz w świetle
obowiązujących norm prawa kanonicznego. Jest nim jedna z najstarszych dykasterii
Kurii Rzymskiej jaką jest Kamera Apostolska (Camera Apostolica), na czele której stoi
kardynał kamerling (Cardinalis S.R.E. Camerarius). Urząd ten związany jest z troską
o dobra doczesne Stolicy Apostolskiej oraz posiada uprawnienia związane z doczesną działalnością tejże stolicy, a także ma szczególne zadania podczas wakatu Stolicy
Apostolskiej. Dlatego podjęty temat rozprawy habilitacyjnej ukazujący powstanie
i początki urzędu kardynała kamerlinga, jego historię oraz przynależne mu zadania,
godny jest zauważenia i podkreślenia oraz opracowania. Wypływa to z faktu, iż urząd
kamerlinga i jego niewygasalność podczas wakatu Stolicy Apostolskiej były pomysłem papieży na ciągłość prac i bezpieczeństwa całego papiestwa, tak w historii, jak
i we współczesności. W tym kontekście Autor podejmuje ciekawe rozważania na temat władzy w Kościele, jej różnych aspektów i zadań, wyboru papieży – konklawe,
hierarchicznej struktury Kościoła, a także ewolucji i rozwoju różnych instytucji związanych z kierowaniem Kościołem.
Wybór tematu jako przedmiot rozprawy habilitacyjnej należy uznać za trafny
i uzasadniony. W dotychczasowych bowiem publikacjach, w literaturze polskiej i zagranicznej, brakuje tego rodzaju opracowania, w takim ujęciu i zakresie, a szczególnie w aspekcie historyczno-prawnym oraz w świetle obowiązującego prawa, dlatego
opracowanie posiada walor odkrywczy, problemowy i naukowy, a także – w jakimś
stopniu pionierski. Należy jednak zauważyć, że opracowanie podjętego tematu nie
uwzględnia w swej treści wydanego przez Sekretariat Stanu 3 marca 2007 r. regulaminu Kamery Apostolskiej, chociaż publikacja książkowa wydana została w roku
2008. Najprawdopodobniej, tak chyba należy przypuszczać, regulamin ukazał się już
po złożeniu książki do druku, a publikacja regulaminu w „Communicationes” ukazała
się dopiero w roku 2008 (zob. Ex Actis Sanctae Sedes, Regolamento Della Camera
Apoastolica, Communicationes XL(2008) nr 1, s. 62-80).
Samo sformułowanie tematu sytuuje pracę na płaszczyźnie zainteresowań historii prawa kanonicznego oraz w obrębie zagadnień związanych z najwyższą władzą
w Kościele i jej wykonywaniem, jak też i z konklawe. Jest ono dość czytelne i poprawne, zainteresuje zapewne nie tylko historyków prawa, ale i dogmatyków z uwagi
na aktualność problematyki, czyli merytorycznych treści rozprawy. Szkoda, że Autor
we wstępie nie wyjaśnił czytelnikowi szerzej i precyzyjniej takiego sformułowania
tematu. Wydaje się, że wyjaśnienie, iż ze względu na zainteresowanie pozycją urzę-
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du kardynała kamerlinga świętego Kościoła rzymskiego w strukturach kurii rzymskiej
zrodziła się potrzeba napisania obecnej książki o powstaniu i początkach tego urzędu,
zadaniach mu powierzonych i przywilejach nadawanych przez prawodawcę kościelnego, którym jest wybrany w czasie konklawe biskup rzymski (s. 17) jest niewystarczające i mało przekonywujące.
W zakończeniu z kolei Autor pisze, że książka o konklawe i o kamerze apostolskiej
wraz z urzędem kardynała kamerlinga, który odgrywa dość znaczącą rolę w normalnym funkcjonowaniu kurii rzymskiej […] jest nowym opracowaniem i spojrzeniem na
to zagadnienie […]. Łączy w sobie historię urzędu kamerlinga, kamery apostolskiej,
ustrój hierarchiczny Kościoła mówiąc o godności kardynała kamerlinga i zawiera rozważania na temat procedury wybory papieża w ujęciu historycznym instytucji konklawe
(s. 293). W rzeczywistości zatem mamy do czynienia z omówieniem trzech instytucji:
konklawe, urzędu kamerlinga i kamery apostolskiej. We wstępie Autor tego wyraźnie
i jednoznacznie nie sygnalizuje, wskazując tylko na urząd kardynała kamerlinga.
Walorem publikacji jest fakt, że została ona oparta na wielu źródłach. Autor sięga do kodeksów prawa kanonicznego, encyklik, motu proprio i konstytucji apostolskich różnych papieży. Ich opis bibliograficzny budzi pewne zastrzeżenia, gdyż nie
został dopracowany i ujednolicony. Opracowania, których Autor zamieszcza na siedmiu stronach świadczą o szerokiej znajomości literatury przedmiotu i próbie dotarcia
do wszystkiego co zostało napisane w tym przedmiocie, tym bardziej – jak to zresztą
zaznacza Autor – literatury jednotematycznej nie ma za dużo, trzeba poszukiwać jej
w opracowaniach na temat kurii rzymskiej lub historii Kościoła. Można odnaleźć sporo literatury zagranicznej (s. 38). Mimo to znajdujemy w pracy dość sporo literatury
przedmiotu, dużo zagranicznej, co wymagało od Autora sporego wysiłku badawczego
i poznawczego, jak też porządnej kwerendy naukowej. Literaturę przedmiotu potrafił
Autor umiejętnie wykorzystać, stąd znajduje ona swoje właściwe odzwierciedlenie
w wielu miejscach opracowania. Na ogół jest właściwie opisana, o wiele lepiej niż
wspomniane źródła, aczkolwiek niektóre opisy bibliograficzne wymagają również
dopracowania i ujednolicenia sposobu cytacji. Powyższe mankamenty zapisu bibliograficznego nie podważają jednak pozytywnego przekonania jakie czytelnik wynosi z lektury opracowania, jak też przekonania co do rzetelności przeprowadzonych
przez Autora badań i samych przytaczanych przypisów, które – mimo pewnych drobnych nieprawidłowości zapisowych – ubogacają merytorycznie rozprawę. Warsztat
naukowy bowiem wskazuje na dobre przygotowanie Autora do samodzielnej pracy
naukowej.
W celu zrealizowania swoich zamiarów badawczych Autor – jak pisze we wstępie
przyjął i zastosował następujące metody: historyczną, dogmatyczno-prawną, analityczną, syntetyczną i porównawczą. Nie wspomniał jednak do jakich warstw i oma-
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wianych zagadnień pracy zastosował wymienione metody badawcze, tym bardziej że
jest ich sporo. Nadto nie scharakteryzował przytoczonych metod jakie zastosował przy
pisaniu pracy, tym bardziej że metoda pracy w sumie jest złożona. Dlatego sądzę, że
należało to wyraźnie wskazać i opisać.
Na recenzowane opracowanie składają się: spis treści (s. 9-11), także w języku
angielskim (s. 13-15), wykaz skrótów (s. 17-18), wstęp (s. 19-42), cztery zatytułowane rozdziały (s. 43-291), zakończenie (s. 293-302), bibliografia (s. 303-311), aneks
z wykazem papieży (s. 313-334) i summary – podsumowanie w języku angielskim
(s. 335-338).
Wykaz skrótów jest poprawny. W przypisach jednak Autor zastosował dobra metodę
czytelnych skrótów długich nieraz tytułów różnych dzieł.
Wstęp jest merytorycznie poprawny i wystarczająco zapoznaje czytelnika z problemami będącymi przedmiotem refleksji naukowej, aczkolwiek jest dość obszerny
(zawiera ponad 22 strony) i wydaje się, iż zbyt szeroko podejmuje wątki nie do końca
konieczne do zamieszczenia we wstępie. Odnosi się to do podejmowanego zagadnienia władzy w Kościele i ustroju Kościoła, aczkolwiek kwestie te wiążą się z tematem rozprawy. Zapowiedziany podział treści jest spójny, logiczny i merytorycznie
korelatywny do tematu. Szkoda, że Autor nie zaprezentował jakie treści będą podjęte
w poszczególnych rozdziałach, ograniczając się do stwierdzenia, iż Książka składa się
z czterech rozdziałów. Rozdziały uszczegółowione zostały wieloma paragrafami. Spis
treści jest podany w całości (s. 38). A więc można powiedzieć, że zbrakło we wstępie
dyspozycji rozprawy, elementów opisowych, które wskazałaby i uzasadniały podział
treści rozprawy i jej zawartość merytoryczną.
Rozdział pierwszy został zatytułowany Początki urzędu kardynała kamerlinga
(s. 43-92). Znajdujemy tutaj bardzo wiele wiadomości i informacji historycznych
o tym kim jest kardynał, jakie ma uprawnienia i obowiązki, jaka jest geneza ustanowienia urzędu kardynała kamerlinga, czym jest kamera apostolska i zadania oraz
przywileje kamerlinga. W oparciu o metodę historyczną i na podstawie dostępnych
źródeł Autor przedstawił urząd kamerlinga. Może nie zawsze zebrany materiał został
czytelnie usystematyzowany, jednakże ukazuje dość czytelnie urząd kardynała kamerlinga i to nie tylko w aspekcie historycznym, ale także współczesnym. Stąd tytuł rozdziału jest trochę kontrowersyjny i niezrozumiały. Nie powinien brzmieć Początki
urzędu kardynała kamerlinga. Dlaczego „początki” skoro Autor przytacza też w tym
rozdziale normy obecnego kodeksu i kodeksu z 1917 r., jak też przepisy konstytucji
papieża Jana Pawła II Pastor bonus z 1988 r. Może lepiej byłoby zatytułować rozdział:
Kształtowanie się urzędu kardynała kamerlinga.
Zadania kamerlinga związane z wakatem Stolicy Świętej to tytuł drugiego rozdziału (s. 93-117). Jest to rozdział dość krótki, ale merytorycznie dość ważny, gdyż kre-
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śli zadania kardynała kamerlinga podczas wakatu Stolicy Apostolskiej. Autor referuje
i wyjaśnia obowiązujące normy prawne w tym zakresie, jednocześnie przybliża zadania niektórych urzędów Stolicy Apostolskiej podczas wakatu, uprawnienia dykasterii
Kurii Rzymskiej. Rozdział ten jest napisany dość precyzyjnie oraz poprawnie i nie
budzi większych merytorycznych wątpliwości.
W rozdziale trzecim pt. Struktura organizacyjna Kamery Apostolskiej (s. 119-146)
znajdujemy omówienie urzędu kamery apostolskiej z jego ekonomicznymi zadaniami
w strukturze Kościoła. Autor nie tylko przybliżył i omówił obowiązujące normy, ale
również ukazał całą historię tej dykasterii kurii rzymskiej z uwypukleniem ciekawych
elementów przedstawiających jak dawniej funkcjonowała ta instytucja. Autor umiejętnie prześledził historię i losy tego urzędu w różnych okresach historii Kościoła,
ukazując jej zadania w łączności z osobami papieży, układami i uzależnieniami politycznymi w historii Kościoła. Autor przybliżył też zasady podległości kamery samemu
papieżowi, zadania i funkcje kamerlinga w kamerze apostolskiej, jak też obowiązki
i zadania kamerlinga w zwyczajnym funkcjonowaniu Stolicy Apostolskiej.
Ostatni czwarty rozdział rozprawy (s. 147-291) omawia urząd kamerlinga i konklawe. Jest to najdłuższa część rozprawy prezentująca urząd kamerlinga w czasie trwania
konklawe, kiedy to rola kamerlinga jest znacząca i ważna. Autor swoje rozważania
rozpoczyna od omówienia czym jest stwierdzenie śmierci papieża, jak winno wyglądać i kto jest odpowiedzialny za zawiadomienie świata zewnętrznego o śmierci papieża, a następnie o organizację pogrzebu zmarłego papieża. Po czym przedstawia
sam wybór papieża w świetle konstytucji apostolskiej Universi Domminici gregis Jana
Pawła II z 1996 r., wskazując logicznie i dokładnie całą procedurę wyboru nowego
papieża i poszczególne etapy tego wyboru. Wskazuje na konkretne zadania i obowiązki kamerlinga w czasie konklawe. Uwzględnia w swoim wywodzie również zmiany
w niektórych czynnościach konklawe jakie wprowadził obecny papież Benedykt XVI
w swoim motu proprio z 11 czerwca 2007 r. Swoje wywody Autor opiera o obowiązujące normy prawne w tym zakresie. Jednocześnie w tym samym rozdziale omawia na
ponad stu stronach (s. 166-269) historię instytucji konklawe, kończąc ją na konstytucji
Jana Pawła II Universi Dominici gregis, jak też przybliża obsadę personalną urzędu
kamerlinga w aspekcie historycznym (s. 288-291), gdzie ogranicza się tylko do wymienienia samych nazwisk.
Zakończenie konstrukcyjnie zawiera pewne mankamenty, nie do końca bowiem stanowi całościowe podsumowanie podjętych, jakże ciekawych i ważnych badań. Zbyt
mocno sięga do opisu śmierci i pogrzebu Jana Pawła II, znaczenia tego wydarzenia
dla świata i Kościoła, co też jest ważne i do wykorzystania w tym miejscu rozprawy,
ale nie powinno zdominować zakończenia. Oczywiście Autor czyni pewne podsumowanie stwierdzając, że publikacja ukazuje specyfikę i klimat urzędu kamerlinga, jego

prawokanoniczne53.indd 405

2010-06-07 10:41:27

406

Recenzje

[10]

kształtowanie się w historii, chciałoby się jednak coś więcej przeczytać w tym miejscu
opracowania.
Merytorycznie oceniana praca posiada wielką wartość poznawczą. Ukazuje bowiem nie tylko w perspektywie historycznej urząd kamerlinga, jego zadania i rolę
w czasie wakatu Stolicy Apostolskiej, ale również ukazuje ten urząd w świetle obowiązujących norm prawa kanonicznego. Znajdujemy w niej bogaty materiał odnoszący się do początków i genezy tego urzędu, samej kamery apostolskiej oraz zadań
kamerlinga związanych z wakatem Stolicy Świętej, jak też możemy poznać strukturę
organizacyjną kamery apostolskiej, roli kamerlinga podczas konklawe. Interesującym
też jest przedstawienie samego konklawe w perspektywie historycznej. Wszystko to
czyni pracę od strony merytorycznej cenną, źródłową, bogatą w treść oraz pogłębiającą i systematyzującą dotychczasową wiedzę historyczną i kanoniczną na temat urzędu kardynała kamerlinga. Wielką zasługą Autora ocenianej rozprawy jest umiejętność
wydobycia tej wiedzy, jej naukowego uporządkowania i w miarę klarownego przedstawienia. Materiał opisowy wprawdzie przeważa nad własnymi przemyśleniami, co
normalnie stawia się jako zarzut, ale nie w przypadku tej pracy, która z natury swej
będąc studium historyczno-prawnym, a jednocześnie ukazaniem urzędu kardynała kamerlinga w świetle obowiązujących przepisów prawnych, rzetelnie przedstawia ten
urząd i instytucje konklawe oraz kamerę apostolską, z którą urząd kamerlinga jest
ściśle związany. Nie brak jednak w pracy także treści oceniających, które stanowią
przemyślenia Autora, a tym samym zwiększają walor naukowy rozprawy.
Rozprawa ks. Kasprzaka napisana jest w miarę poprawnie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii kanonistycznej. Autor jako doświadczony kanonista (ogłosił
drukiem wiele artykułów i rozpraw) posługuje się językiem prawniczym jako narzędziem w przekazaniu wiedzy. Nie uniknął pewnych potknięć, powtórzeń, czy też braków redakcyjnych.
Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt posługiwania się w pracy bogatym
i dobrze opanowanym warsztatem przypisów, cytatów i not wyjaśniających trudniejsze
kwestie. Warsztat naukowy jakim się posłużył Autor w pracy świadczy o dużym doświadczeniu w pisaniu i prezentacji tematyki kanonistycznej. Przypisy oparte głównie
o źródła, ale nie tylko, bardzo często są poszerzane o różnego rodzaju wyjaśnienia.
Prezentowaną publikację należy ocenić wysoko. Teza postawiona na wstępie opracowania, a mianowicie ukazanie w rozwoju historycznym i w świetle obowiązującego
prawa urzędu kardynała kamerlinga i związanego z nim urzędu kamery apostolskiej
i instytucji konklawe, została przedstawiona w sposób usystematyzowany w postaci
logicznego wywodu. Autor dobrze zrealizował swoje zamierzenia badawcze, wniósł
cenny i nowy wkład do badań nad urzędem kamerlinga, a praca stanowi zupełne no-
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vum w polskiej literaturze kanonistycznej i ją ubogaca. Stąd należy stwierdzić, że recenzowane opracowanie posiada cechy dobrej monografii na przedłożony temat.
ks. Janusz Gręźlikowski

Michelina Tenace, Custodi della sapienza. Il servizio dei superiori, Lipa Edizioni,
Roma 2007, ss. 194.
Członkowie Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego zastanawiali się na Zgromadzeniu ogólnym we wrześniu 2005 r. nad
kwestią sprawowania władzy i posłuszeństwa w instytutach życia konsekrowanego.
W wyniku dyskusji uznano, że domaga się ona przemyślenia, w związku z przemianami zaistniałymi w instytutach w ostatnich latach. Bardzo zmienił się bowiem sposób
przeżywania władzy i posłuszeństwa, zarówno w Kościele jak i w społeczeństwie.
Większość ludzi (w tym także osoby konsekrowane) skłania się ku traktowaniu wszelkiej formy zależności i posłuszeństwa jako upokorzenia i swego rodzaju przywoływania dawnych relacji właściciel-niewolnik, pan-sługa.
Poza tym zauważono rozmaitość funkcjonujących stylów zarządzania i praktyki
posłuszeństwa w instytutach życia konsekrowanego, wynikającą często z wpływów
różnych kontekstów kulturowych, form współpracy misyjnej, szczególnie z wiernymi
świeckimi, różnic charakteryzujących wspólnoty żeńskie i wspólnoty męskie, także
w wymiarze psychologicznym. Stąd pojawił się zamiar wydania przez wspomnianą
wyżej Kongregację instrukcji pt. Posługa władzy i posłuszeństwo. Dokument został
opublikowany 11 maja 2008 roku w celu niesienia pomocy i zachęty w radosnym przeżywaniu ewangelicznej rady posłuszeństwa.
Wydaje się, że recenzowana książka M. Tenace zatytułowana Stróże mądrości.
Posługa przełożonych, aczkolwiek wydana przed ukazaniem się wspomnianej instrukcji, może stanowić interesujące i użyteczne wprowadzenie oraz komentarz do
publikacji Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego oraz pomoc w dokładniejszym jej odczytaniu.
Książka składa się ze wstępu (s. 9-19) oraz pięciu zasadniczych rozdziałów (s. 20194). Spis treści umieszczono na początku pozycji (s. 5-7). Już we wstępie autorka
wyjaśnia, że wprawdzie tytuł książki wyraźnie wskazuje na posługę przełożonych
i wywołuje w czytelniku oczekiwanie znalezienia w niej dokładnego opisu wzoru idealnego przełożonego, to jednak – jej zdaniem – nie można wynaleźć perfekcyjnego przełożonego opisanego w książkach. Poza tym bywają święci przełożeni odrzucani przez
wspólnotę oraz istnieją i tacy, którzy jako mało odpowiedni na to stanowisko sprawują
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władzę przez wiele lat bez wyrządzania wspólnocie wielkich szkód. Zamiarem autorki
jest natomiast podanie kilku wskazówek dotyczących głównie sprawowania władzy
przez przełożonych, ponieważ spotyka się niewiele książek dotyczących tego zagadnienia w porównaniu z ilością publikacji traktujących o posłuszeństwie podwładnych.
Tymczasem właśnie sposób sprawowania władzy przez przełożonych zakonnych wydaje się jej stanowić główną przyczynę powszechnego dziś kryzysu posłuszeństwa.
Rola przełożonego została bowiem zredukowana często do zwykłego stróża reguły
i rozdawcy pozwoleń.
W pierwszym rozdziale publikacji pt. Osoba na czele wspólnoty, M. Tenace w celu
poznania istoty władzy przełożonych we wspólnotach zakonnych odwołuje się do bogactwa doświadczenia w tym względzie w początkach monastycyzmu i dochodzi do
przekonania, że już samo stosowanie różnorodnych słów dla określenia przełożonych
niesie w sobie znaczenie i istotę tego urzędu: np. ojciec, pierwszy, superior, rektor,
minister, prepozyt (s. 20). Według autorki znaczące jest również doświadczenie św.
Antoniego anachorety, który słysząc Słowo Boże odbierał je zawsze jako skierowane
do siebie – słuchał go, sprzedał wszystko co posiadał i udał się na pustynię. Historia
życia zakonnego rozpoczyna się właśnie posłuszeństwem samemu Bogu bez interwencji żadnego przełożonego, jak wskazuje świadectwo św. Antoniego – ojca mnichów.
Pierwsi przełożeni monastyczni nie zarządzają poddanymi, nie kierują nimi, ale to,
co stawia ich na czele wspólnoty osób poszukujących Boga jest znajomość tej drogi
i zdolność wskazania jej innym. Przełożony początków monastycyzmu poświęca swe
życie przede wszystkim na poszukiwanie woli Bożej i jest tym, który idzie na przedzie wspólnoty i jednocześnie razem z innymi. Św. Pachomiusz jest uważany za ojca
życia wspólnego, za ojca cenobityzmu. Teksty pachomiańskie ukazują go jako animatora duchowego nauczającego swych mnichów poprzez wyjaśnianie Pisma Świętego
i w ten sposób prowadzącego ich do poznania Boga i Jego przykazań, które dają życie.
Autorka zauważa, że św. Pachomiusz naucza swych współpracowników i następców,
aby pozostali wierni zaproszeniu Boga do służenia braciom. W jego czasach funkcja przełożonego nie była nigdy pojmowana jako zadanie, lecz zawsze pozostawała ona środkiem służącym pomocą innym w rozpoznawaniu i pełnieniu woli Boga
(s. 25). Podobnie też we wspólnotach zakładanych przez św. Bazylego przełożony to
ten, który pozostaje na służbie wszystkich braci wspólnoty, karmi ich Słowem Bożym,
troszczy się jak lekarz odpowiednio o każdego. Jest przejęty nadaniem wspólnocie
odpowiedniego kierunku duchowego w dążeniu do Boga. Z kolei we wspólnotach św.
Benedykta relacja przełożonego do podwładnych przebiega na wzór ojca do synów,
na co wskazują pierwsze słowa Reguły św. Benedykta: Posłuchaj synu nauki twego
mistrza. W monastycyzmie benedyktyńskim poprzez Regułę została dana mnichowi
pomoc, poprzez wspólnotę miejsce, a w osobie przełożonego – ojciec. Przełożony nie
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poddaje więc swych synów próbie, lecz przede wszystkim ze względu na miłość Bożą
pragnie ich dobra, wzrastania w dobrym, doskonałości w praktykowaniu miłości Boga
i bliźniego.
Natomiast w zakonach żebrzących, oraz w późniejszych instytutach o charakterze
apostolskim osoba przełożonego postrzegana była w perspektywie nowych charyzmatów założycieli jak i rozwoju eklezjologii. W klasztorach św. Dominika przełożony nie mógł podjąć żadnej ważnej decyzji bez zgody radnych danej wspólnoty. Św.
Franciszek podkreślał, że przełożeni sprawują władzę w imieniu Kościoła. Ich posłuszeństwo Chrystusowi jest jednocześnie posłuszeństwem Kościołowi. Zakon franciszkański po raz pierwszy w historii Kościoła poddał się pod bezpośrednie posłuszeństwo
papieżowi.
Drugą część pierwszego rozdziału książki M. Tenace poświęca posłudze władzy według św. Ignacego Loyoli, jako syntezie między tradycją a teraźniejszością. Św. Ignacy
posiadał wszystkie cechy charakterystyczne dla ojca według tradycji monastycznej:
głębokie doświadczenie Boga, głęboka znajomość siebie poprzez rozeznawanie duchowe, gorliwość o zbawienie bliźnich, bogactwo metod modlitwy itp. Jednocześnie
św. Ignacy był przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego znanego z dyscypliny i wymogu ślepego posłuszeństwa. Jak można połączyć te dwie rzeczy i jak rozumieć tę zmianę w życiu konsekrowanym, czytelnik może poznać na stronach 46-54
recenzowanej publikacji. Jednocześnie Autorka prezentuje bardzo szeroko przestrzeń
posłuszeństwa ignacjańskiego.
W rozdziale drugim zatytułowanym Uczestnictwo w życiu Trójcy M. Tenace ukazuje w bardzo wnikliwy sposób trynitarność życia zakonnego, dowodząc też, że relacje
w życiu zakonnym są Bożym wyzwaniem. W tym kontekście dużo miejsca poświęca życiu braterskiemu we wspólnocie. Następnie rozpatruje zagadnienie władzy i posłuszeństwa w świetle Trójcy Świętej ukazując je w odniesieniu do Ojca, Chrystusa
i Ducha Świętego.
Trzeci rozdział recenzowanej publikacji zatytułowany Grzech wspólnoty został poświęcony trzem grzechom najczęściej spotykanym w życiu wspólnym zakonników
tj. łakomstwu, idolatrii i pracy. Autorka w celu ukazania wspomnianych grzechów
zakonników odnosi życie zakonne w sposób interesujący do wędrówki Izraela przez
pustynię, zaznaczając już na wstępie, że zakonnicy w swej świadomości bycia wybranymi przez Boga, powołanymi podobnie jak Izrael, mogą już na początku życia
zakonnego stracić z horyzontu obietnice Boga, mogą poddać się iluzji, że początek
drogi jest wszystkim, co mieli do wykonania, a zrealizowało się to w pozostawieniu
domu rodzinnego, skończonym nowicjacie czy złożeniu ślubów wieczystych. Okazuje
się natomiast – podobnie jak w długiej wędrówce Izraelitów przez pustynię – że pozostaje jeszcze wiele do wykonania, a przede wszystkim usunięcie zła ze swego ży-

prawokanoniczne53.indd 409

2010-06-07 10:41:28

410

Recenzje

[14]

cia w postaci grzechów wymienionych przez autorkę. Pierwszy z nich – łakomstwo,
czyli przyjemność jedzenia, przyczynia się do utraty smaku Boga, dóbr duchowych
i w ostateczności prowadzi do poddania się nostalgii grzechu. Jest to częsta choroba całych wspólnot zakonnych, a Pismo Święte ukazuje ją w uprzykrzeniu Izraela
w mannie otrzymywanej z nieba i pragnieniu spożywania mięsa. Pokarm z nieba utracił dla Izraelitów smak i znaczenie. W obfitości zatraca się pragnienie Boga i dóbr
duchowych. Obrazem takiego stanu we wspólnotach zakonnych jest znudzenie się
Bogiem – chlebem z nieba, którego symbol stanowi Eucharystia. W tym kontekście
zadaniem przełożonego będzie niesienie pomocy członkom wspólnoty, aby nie utracili
świadomości wagi dóbr duchowych w swym życiu.
Drugi grzech to idolatria zobrazowana przez Izraelitów w oddawaniu czci bożkowi ulanemu ze złota. Urzeczywistnia się ona w życiu zakonnym wówczas – wyjaśnia
autorka – gdy w miejsce relacji z Bogiem wprowadza się innego pośrednika odpowiedzialnego za wszystkie wydarzenia. Także w życiu zakonnym kult może zastąpić
prawdziwą relację z Bogiem. Przełożony, który w miejsce relacji z Bogiem zaaplikowałby tylko zdolności ludzkie bez uprzywilejowania wiary, wprowadzałby wspólnotę
w ryzyko postawienia siebie, jako idola i mógłby doprowadzić do zapomnienia, że
Chrystus jest jedynym Zbawicielem.
Inny grzech tj. pracoholizm obrazuje budowa wieży Babel, której pyszni budowniczy zamierzali swym wysiłkiem sięgnąć do miejsca zamieszkania Boga. Autorka
uważa, że sytuacja opisana w Księdze Rodzaju może dobrze obrazować grzech współczesnych wspólnot zakonnych polegający na zbytnim skoncentrowaniu się na administrowaniu dziełami prowadzonymi na bazie charyzmatu i misji, na zbytnim oddawaniu
się aktywizmowi z zaniedbaniem osobistej relacji z Bogiem. Absolutyzacja dzieł apostolskich może doprowadzić wspólnotę do wprowadzenia w niej relacji tylko na stopie
koleżeńskiej. Dom zakonny natomiast zostaje zredukowany do rezydencji, skupiska
podmiotów, gdzie każdy prowadzi własne życie nacechowane indywidualizmem.
Tytuł rozdziału czwartego pt. Posługa przełożonych autorka przejęła z konstytucji
większości instytutów zakonnych, z części poświęconej obowiązkom przełożonych.
W rozdziale tym zatrzymuje ona swą uwagę na niektórych aspektach posługi przełożonych, wyjaśnia kwestię konieczności istnienia przełożonych we wspólnocie zakonnej
oraz ukazuje ich posługę, jako niezbędne pośrednictwo między Bogiem a członkami
wspólnoty. Ponieważ czymś konstytutywnym dla chrześcijanina jest fakt odczytywania i rozeznawania swego powołania zawsze „w relacji”, zawsze „we wspólnocie”,
stąd M. Tenace stwierdza konieczność posługi przełożonego we wszystkich wspólnotach zakonnych. Owszem czasem Bóg bezpośrednio zwraca się do człowieka, ale
zwyczajnie przemawia przez pośrednictwo drugiego człowieka. Na tym właśnie zasadza się posłuszeństwo zakonne, aby żyjąc we wspólnocie usłyszeć głos Boga po-
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przez rady, sugestie i polecenia współbraci (s. 145). Miejscem posługi przełożonego
jest więc wspólnota zakonna, gdzie jej członkowie formują się na podobieństwo Boga
pozostając w relacji ze współbraćmi. Innymi słowy zadaniem przełożonego jest budowanie braterskiej wspólnoty, w której szuka się i miłuje Boga ponad wszystko. Poza
tym autorka zauważa, iż wspólnota oczekuje od każdego nowego przełożonego realizacji posłannictwa założyciela instytutu, aby wszystkie jego wysiłki koncentrowały się wokół aktualizacji owego charyzmatu. Innym ważnym kryterium w posłudze
przełożonego jest sprawiedliwe traktowanie podwładnych – nikogo nie pomijając
i nikogo nie faworyzując.
W piątym i jednocześnie ostatnim rozdziale publikacji pt. Stróże mądrości i błogosławieństwa M. Tenace wyjaśnia, że posługa przełożonych powinna być podporządkowana tajemnicy mądrości Bożej, ponieważ całe życie zakonne jest udziałem w niej,
a przełożony kierując wspólnotą realizuje plan owej mądrości w osobach poddanych
jego trosce. Następnie autorka ukazuje dar mądrości zawarty w ośmiu błogosławieństwach i odnosi go do posługi przełożonych oraz posłuszeństwa członków wspólnot
zakonnych. Odwołuje się w tym względzie do przykładów wielkich zakonodawców
i Ojców Kościoła wskazując na ich sposób realizacji mądrości zawartej w ośmiu
błogosławieństwach.
Reasumując można stwierdzić, że lektura recenzowanej pozycji książkowej, wnikliwie przedstawiającej posługę przełożonych zakonnych pozwala szerzej spojrzeć na
tę funkcję, także w perspektywie historii życia zakonnego, w świetle myśli największych zakonodawców. Publikacja ukazuje tym samym istotę posługi przełożonych
zakonnych, a przede wszystkim ich priorytety związane z wykonywaniem tzw. władzy duchowej. Na ten aspekt posługi przełożonych zwraca się uwagę w wydawanych
ostatnio dokumentach kościelnych dotyczących życia konsekrowanego, a szczególnie
we wspomnianej na wstępie instrukcji pt. Posługa władzy i posłuszeństwo.
Należy podkreślić, że lektura publikacji autorstwa M. Tenace pt. Stróże mądrości.
Posługa przełożonych, pozwala dojść do przekonania, że wypełnienie podstawowego
obowiązku przełożonych we wspólnotach zakonnych zasadza się głównie na świadomości, że ich władza jest przede wszystkim władzą duchową i jest powołana, aby
realizować ideał, który ją przewyższa.
Bożena Szewczul
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Ks. Grzegorz Leszczyński, Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna
niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, n. 1-3 KPK), Łódź
2009, ss. 319.
Prezentowana praca jest pogłębionym, opartym na szerokiej bazie źródłowej (przede
wszystkim na orzecznictwie Roty Rzymskiej) i nawiązującym do najnowszych ustaleń
doktryny kanonistycznej oraz nauk medycznych, studium, poświęconym problemowi
wpływu zaburzenia psychicznego w postaci psychozy maniakalno-depresyjnej na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
Psychoza maniakalno-depresyjna charakteryzuje się występowaniem dwóch epizodów: maniakalnego i depresyjnego. Pierwszy to stan wzmożonego nastroju, drugi
zaś nastroju obniżonego. Między poszczególnymi epizodami występują stany remisji
schorzenia. Jeden i drugi epizod może występować w różnych formach nasilenia, osiągając niejednokrotnie stadia psychotyczne.
Po szerokim i wnikliwym scharakteryzowaniu psychozy maniakalno-depresyjnej,
ukazanej w kontekście osobowości człowieka oraz psychozy w relacji do zaburzeń
afektywnych, Autor monografii koncentruje swoją uwagę na zdolności konsensualnej
do zawarcia małżeństwa kanonicznego (ujęcie pozytywne), następnie omawia wpływ
psychozy maniakalno-depresyjnej na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego (w obrębie trzech postaci owej niezdolności, objętych poszczególnymi numerami 1-3 kan. 1095 KPK), wreszcie zajmuje się dowodzeniem wpływu
wymienionej psychozy na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Tak przyjęta konstrukcja opracowania, ujęta w cztery rozdziały, jest w pełni
uzasadniona.
Z uwagi na zamysł zaprezentowania przedmiotu badawczego w możliwie pełnym
wymiarze, z uwzględnieniem wszystkich szczegółowych wątków tak złożonej problematyki – zarówno w rozwoju historycznym, jak i współczesnym – ks. Leszczyński
posłużył się metodami: historyczno-prawną, dogmatyczno-prawną i analitycznosyntetyczną.
Rozdział I (s. 9-83), poświęcony charakterystyce psychozy maniakalno-depresyjnej, zawiera zwięzłe omówienie zagadnienia osobowości człowieka, określonej jako
„zbiór względnie stałych danej jednostki właściwości (cech) psychicznych, warunkujących stałość jej zachowania się i postaw, bądź jako zespół warunków wewnętrznych,
wyznaczający organizację zachowania się człowieka, jego psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowania się do otoczenia i przekształcania tego otoczenia”.
Mówiąc inaczej, „jest to ogół sposobów reagowania człowieka, w całej gamie różnorodnych sytuacji, opartych na względnie stałych schematach zachowań, charakteryzujących jego osobę jako strukturę względnie spójną” (s. 14). Po zreferowaniu
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wątku dotyczącego relacji: natura – osobowość; afektywność – osobowość; temperament – nastrój, Autor próbuje określić (w podrozdziale „Psychozy a zaburzenia
afektywne”) granice między normalnością a zaburzeniem. Przez psychozy (zespoły
psychotyczne) rozumie grupy zaburzeń psychicznych uważane za głębsze i cięższe,
powodujące wyraźne zaburzenie poczucia rzeczywistości, ograniczenie lub niezdolność do krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia lub relacji między
tymi ostatnimi. Natomiast za zespoły niepsychotyczne uznaje zaburzenia psychiczne,
które nie spełniają kryterium przynależności do zespołów psychotycznych. Dokładnie
zostały opisane objawy psychotyczne, a następnie zaburzenia afektywne, inaczej nastroju (afektywność tworzą emocje i uczucie), koncentrujące się wokół dwóch różnych
zespołów zaburzeń psychicznych (zespół maniakalny i zespół depresyjny), występujących w formie jednobiegunowej lub dwubiegunowej. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe określa się mianem właśnie psychozy maniakalno-depresyjnej.
Psychozie maniakalno-depresyjnej Autor poświęca trzeci, obszerny podrozdział,
rozpoczynając od wątku historycznego. Po dokonaniu klasyfikacji zaburzeń afektywnych dwubiegunowych zajmuje się szczegółowo określeniem psychozy maniakalnodepresyjnej (epizod maniakalny, charakteryzujący się euforycznym i egzaltacyjnym
sposobem przeżywania rzeczywistości; epizod depresyjny, odznaczający się obniżeniem nastroju), wskazując na formy (typowe i nietypowe) i objawy tejże psychozy.
Wreszcie czytelnik zapoznaje się z przyczynami tego zaburzenia oraz z osobowością
przedpsychotyczną.
Wkraczając już na obszar prawa kanonicznego, w rozdziale II (s. 84-133) Autor
koncentruje swoją uwagę na zdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa.
Rozpoczyna od ukazania konsensu małżeńskiego jako przyczyny sprawczej małżeństwa, analizując kan. 1057 §§ 1-2 KPK, następnie pyta o przedmiot tegoż konsensu
(formalny: wspólnota całego życia mężczyzny i kobiety; materialny: osoby kontrahentów). Interesujący jest podrozdział dotyczący struktury aktu zgody małżeńskiej.
Podzielając pogląd R. Zavalloni, wskazuje na cztery podstawowe elementy każdej
wolnej decyzji człowieka: motywacja, osąd, wybór, realizacja. Omawiając każdy
z tych elementów, sięga tak do psychologii, jak i do kanonistyki. W kolejnym podrozdziale dyskurs Autora obejmuje kwestię „zdolności psychicznej do wyrażenia zgody
małżeńskiej” (czy raczej: zdolności konsensualnej do powzięcia zgody małżeńskiej?).
Nawiązując do P.J. Viladricha zauważa, że w ustaleniu tej zdolności istotne są jej trzy
wymiary: w stosunku do aktu ludzkiego; do tworzenia za pomocą aktów takich trwałych postaw, przez które wspólnota małżeńska żyje normalnym ukierunkowaniem ku
swym celom; do określenia swojej tożsamości jako małżonka. Właściwe jest zwrócenie uwagi na „współdziałanie” intelektu i woli w procesie decyzyjnym, podobnie
jak stwierdzenie do wpływie na akt (intelektu i woli) zgody małżeńskiej także innych
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czynników ludzkiej psychiki, szczególnie sfery emocjonalnej, a więc afektywności
kontrahenta, na co zwracał uwagę już św. Tomasz z Akwinu. W pełni uzasadniony
jest jeden z wniosków Autora (w zakończeniu rozdziału), iż do powzięcia konsensu
małżeńskiego konieczna jest zdolność oparta na właściwym funkcjonowaniu intelektu
oraz woli, ale również na podobnym działaniu ludzkiej psychiki. Akt konsensu, jako
akt o charakterze jednocześnie psychicznym, wymaga od kontrahenta zdolności w tej
sferze, to jest zdolności konsensualnej.
Wpływ psychozy maniakalno-deprersyjnej na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego stanowi przedmiot rozdziału III (s. 134-218). Ta jednostka redakcyjna stanowi zatem niejako „trzon” pracy. Słusznie też Autor uważa tę
kwestię za najbardziej interesującą z punktu widzenia aktualnej doktryny kanonistycznej i orzecznictwa w odniesieniu do kan. 1095 KPK. Po zapoznaniu czytelnika z zagadnieniem niezdolności konsensualnej pod rządami KPK z 1917 roku, ukazuje wkład
doktryny i orzecznictwa w określenie wpływu psychozy maniakalno-depresyjnej na
niezdolność konsensualną. Przedstawia zatem stan doktryny i judykatury rotalnej
w tym względzie przed Vaticanum II, (psychoza maniakalno-depresyjna jako amencja; psychoza maniakalno-depresyjna jako niezdolność dokonania actus humanus),
omawia nowe kierunki doktryny i orzecznictwa po Soborze (psychoza maniakalnodepresyjna a zdolność krytyczna kontrahenta; wymieniona psychoza a zdolność do
relacji międzyosobowej). Czytelnik ma tutaj możność zapoznania się z długim procesem ewolucji „kwalifikowania” interesującej ks. Leszczyńskiego psychozy w obszarze
prawa kanonicznego. Uwagę przyciągają m.in. raz po raz przytaczane i komentowane
odnośne fragmenty wyroków rotalnych.
Znaczącym segmentem rozdziału jest dyskurs Autora na temat traktowania psychozy maniakalno-depresyjnej w odniesieniu do zgody małżeńskiej po promulgowaniu
nowego KPK. Skupiając kolejno uwagę na trzech postaciach niezdolności konsensualnej objętej kan. 1095, nn. 1-3 KPK, ukazuje, jak poszczególne normy prawne aplikuje
się w judykaturze rotalnej gdy chodzi o psychozę, o której mowa. Jednocześnie szeroko nawiązuje i tutaj do bogatego piśmiennictwa, przekonująco wyjaśniając wpływ
psychozy maniakalno-depresyjnej na proces decyzyjny we wszystkich jego, wyżej
wskazanych wymiarach. Nie pomija w tym wszystkim kwestii dotyczącej stanów remisji schorzenia (w relacji do zdolności konsensualnej).
Fundamentalnym stwierdzeniem-tezą Autora jest uznanie, ze psychoza maniakalno-depresyjna stanowi przyczynę niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa
kanonicznego, i ze wpływ tego schorzenia na ową niezdolność może być rozpatrywany w odniesieniu do wszystkich trzech jej postaci, określonych w kan. 1095, nn. 1-3
KPK. Chodzi o wpływ wymienionej psychozy na zdolność dokonania aktu ludzkiego,
jakim jest akt konsensu małżeńskiego; na zdolność dojrzałości sądu w odniesieniu do
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przedmiotu konsensu małżeńskiego; na zdolność dokonania wolnego wyboru w akcie
konsensu małżeńskiego; wreszcie na zdolność do nawiązania relacji międzyosobowych, a więc zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.
Gdy chodzi o odniesienie psychozy maniakalno-depresyjnej do braku wystarczającego używania rozumu (kan. 1095, n. 1 KPK), a więc niemożliwości dokonania aktu
ludzkiego, to Autor wyraża pogląd, w myśl którego znaczenie prawne mają wyłącznie te epizody (maniakalny i depresyjny), które osiągają najwyższy stopień nasilenia,
a więc psychotyczny, czyniąc kontrahenta niezdolnym do dokonania actus humanus
proporcjonalnego do waloru małżeństwa.
Odniesienie psychozy maniakalno-depresyjnej do poważnego braku rozeznania
oceniającego (zakładającego zarówno rozeznanie oceniające, jak i wolność wewnętrzną) co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK) pozwala
stwierdzić, że epizod maniakalny sprawia, że na skutek euforii i egzaltacji podmiot
nie jest zdolny do dokonania rzetelnego osądu, a jego wola, ograniczona w samym
procesie formacyjnym przez nierealistyczną i fantastyczną wizję, opartą wyłącznie
na wyobraźni, nie jest w stanie oprzeć się irrealistycznym impulsom, to zaś wyklucza zdolność autodeterminacji, niezbędnej dla wolności wewnętrznej. Z kolei epizod
depresyjny, zauważa ks. Leszczyński, z powodu spowolnienia myślowego, pozbawia
kontrahenta możliwości dostrzeżenia pozytywnego wymiaru małżeństwa, i dlatego nie
jest w stanie dokonać oceny motywów przemawiających za i przeciw decyzji zawarcia małżeństwa. Jego wola powstrzymuje go od wyboru małżeństwa, upatrując w tym
związku negatywny objaw rzeczywistości, w której żyje.
Co się tyczy wreszcie odniesienia psychozy maniakalno-depresyjnej do niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (niezdolność do przekazania i zrealizowania przedmiotu zgody małżeńskiej) (kan. 1095, n. 3 KPK), to ks. Leszczyński
zauważa, że stan maniakalny, charakteryzujący się zaburzeniami nastroju i afektywności, wpływa destrukcyjnie na zdolność podmiotu do nawiązania trwalej i dojrzałej
relacji międzyosobowej (negatywnie rozumiany indywidualizm podmiotu, uniemożliwiający zachowania oparte na empatii, altruizmie i dialogu); podmiot ulega poza tym
intymnym relacjom pozamałżeńskim. Orzecznictwo rotalne, nadmienia Autor, zwraca
tutaj uwagę na ciężkość i długotrwałość epizodu maniakalnego. Natomiast stan depresji, wywołujący charakterystyczne dlań wyobcowanie, powodujące zamkniecie się
podmiotu we własnym świecie bólu i cierpienia, a tym samym brak altruizmu, wyrażający się m.in. w niemożliwości spełniania aktów intymnych, uniezdalnia go do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (na s. 216, w. 11 od góry w zdaniu pojawiła
się luka, a na s. 217, w. 7 od dołu zamiast „sensualnym” powinno być „seksualnym”).
Ostatni, czwarty rozdział książki (s. 219-280) jest poświęcony dowodzeniu wpływu
psychozy maniakalno-depresyjnej na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeń-
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stwa kanonicznego, dotyczy zatem prawa procesowego. Szeroko Autor przedstawia walor opinii biegłego, po czym skupia swoją uwagę na oświadczeniach stron,
zeznaniach świadków i dokumentach. Generalnej oceny wartości dowodowej poszczególnych dowodów dokonuje w świetle orzecznictwa rotalnego, podkreśla przy
tym, że w poszczególnych sprawach ocena ta należy do sędziego, który – w stosunku do opinii biegłego – winien kierować się podstawową zasadą wolnej interpretacji.
Niemniej jednak w dokonywanej ocenie nieodzowne jest tutaj branie pod uwagę podstawy faktycznej opinii, podstawy metodologicznej i argumentacyjnej oraz podstawy
antropologicznej.
Zaprezentowana praca stanowi zatem całościowe ujęcie problematyki wpływu psychozy maniakalno-depresyjnej na zdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Analizy Autora są przeprowadzone starannie i wnikliwie, a wyprowadzane
z nich wnioski w pełni uzasadnione. Szerokie oparcie się na najnowszym piśmiennictwie oraz na orzecznictwie rotalnym umożliwia poznanie dawnych i współczesnych
trendów w ocenie wymienionej psychozy jako przyczyny nieważności małżeństwa
kanonicznego. Czytelnik zapoznaje się bliżej z samym opisem medycznym psychozy
maniakalno-depresyjnej, jej wpływem na zdolność konsensualną (w jej trzech postaciach), a także z problematyką dowodzenia w sprawach o nieważność małżeństwa
z kan. 1095, nn. 1-3 KPK, rozpoznawanych w trybunale kościelnym, gdy domniemaną
przyczyną nieważności jest wymienione schorzenie.
Książkę ks. prof. Grzegorza Leszczyńskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego
kilku uczelni, w tym UKSW i UŁ, zajmującego się ex professo kanonicznym prawem małżeńskim (materialnym procesowym), i jednocześnie wikariusza sądowego
w Trybunale Metropolitalnym w Łodzi, wypada polecić wszystkim zainteresowanym
małżeństwem kanonicznym, w szczególności zaś pracownikom kościelnego wymiaru
sprawiedliwości.
ks. Wojciech Góralski

Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, redakcja naukowa ks.
Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007, ss. 421.
Prawie dwadzieścia lat po ukazaniu się pio-benedyktyńskiego Kodeksu prawa
kanonicznego, w roku 1936 Święta Kongregacja Dyscypliny Sakramentów opublikowała Instrukcję Provida Mater, mającą na celu zharmonizowanie obowiązującego
w Kościele prawa procesowego z jurysprudencją i praktyką Kurii Rzymskiej. Kolejne
zmiany w procesie, szczególnie małżeńskim, nastąpiły po Soborze Watykańskim II, na
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mocy Motu proprio Causas matrimoniales, wydanego przez papieża Pawła VI w 1971 r.
Zawarte w nim normy, w zdecydowanej większości zostały przejęte przez Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II. Jakiś czas po jego promulgacji okazało się jednak, że
istnieje konieczność opracowania kolejnej instrukcji, wzorowanej na Provida Mater,
która stałaby się pomocą dla sędziów i innych pracowników sądownictwa kościelnego przy interpretacji i aplikowaniu odnowionego prawa procesowego i małżeńskiego.
Tym bardziej że od lat zaczęto obserwować wzrost liczby prowadzonych procesów
małżeńskich. Na polecenie papieża Jana Pawła II powstała więc Instrukcja procesowa
Dignitas connubi, zaaprobowana przez niego 8 listopada 2004 r., a opublikowana 25
stycznia następnego roku.
Zrodziła się zatem potrzeba upowszechnienia tego ważnego dokumentu, czyli przetłumaczenia go na język polski i stworzenia do niego naukowego komentarza. Zadania
tego podjęła się grupa kanonistów pracująca na kilku uczelniach naszego kraju (UKSW,
KUL, PAT, PWT we Wrocławiu i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim) oraz w Rocie
Rzymskiej, pod redakcją naukową ks. prof. Tomasza Rozkruta. Współautorami książki
są oprócz redaktora naczelnego: bp. prof. Andrzej Dzięga, dr Marta Greszata, ks. prof.
Wiesław Kiwior OCD, dziekan Roty Rzymskiej bp prof. Antoni Stankiewicz, ks. prof.
Henryk Stawniak SDB, ks. prof. Ryszard Sztychmiler, ks. prof. Wiesław Wenz.
Komentarz rozpoczyna się słowem wprowadzającym Biskupa Sandomierskiego
oraz słowem wstępnym redaktora naukowego. Dalej znajdujemy wstęp do Instrukcji
w języku łacińskim i jego polskie tłumaczenie. W kolejnych częściach książki, podzielonych, podobnie jak omawiana Instrukcja na tytuły, rozdziały i punkty, zastosowano
praktyczny schemat prezentowania materiału, zgodnie z którym poszczególne fragmenty dokumentu są wydrukowane w oryginale, czyli po łacinie, po czym znajdujemy
ich tłumaczenie i komentarz do cytowanej normy. Publikacja kończy się niezwykle
przydatnym indeksem alfabetycznym ważniejszych terminów i spisem treści. Całość
liczy 421 stron.
Na początku komentarza do Instrukcji Dignitas connubi znalazły się artykuły wstępne. Stanowią one, że normy dokumentu, analogicznie do Kodeksu prawa kanonicznego
z 1983 r. dotyczą jedynie sądów Kościoła łacińskiego. Trybunały Stolicy Apostolskiej
kierują się innymi, własnymi normami. Instrukcja zajmuje się tylko procesem o nieważność małżeństwa, nie zaś procesami o rozwiązanie węzła małżeńskiego.
Tytuł pierwszy dotyczy właściwości sądu. W znacznej części znajdujemy tutaj powtórzenie norm kodeksowych. Nowością jest między innymi przepis nakładający na
sędziego obowiązek udowodnienia zamieszkania strony na terenie jurysdykcji danego
sądu, kiedy wiąże się to z pojawieniem się jakiejkolwiek wątpliwości w tej kwestii.
W ocenieniu faktu, czy dany sąd jest faktycznie tym, w którym może być zebrana
większość dowodów, należy wziąć pod uwagę dowody które będą przedstawione
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przez strony procesowe oraz zgromadzone z urzędu. Po zrzeczeniu się lub umorzeniu
instancji, można ponownie wnieść sprawę do właściwego trybunału.
Kolejny tytuł nosi nazwę „Trybunały”. Przypominając o możliwości powoływania sądów międzydziecezjalnych Instrukcja zaznacza, iż w takim przypadku biskup
może w swojej diecezji powołać specjalny zespół do prowadzenia instrukcji procesu
na miejscu, złożony z audytorów i notariusza. W dokumencie pojawia się pojęcie „biskupa moderatora”. Jest nim zazwyczaj biskup diecezjalny, kierujący pracą swojego
sądu. W sądzie międzydiecezjalnym funkcję tę pełni biskup wyznaczony przez biskupów diecezjalnych, którzy stworzyli ten trybunał.
Kompetencja Roty Rzymskiej w drugiej instancji została określona na zasadzie
jurysdykcji kumulatywnej, czyli łącznie z innymi równie kompetentnymi sądami, natomiast w instancji trzeciej jej kompetencja jest już wyłączna. Omawiany dokument zakazuje ustanawiania w sądach innych urzędników, niż przewiduje to Kodeks z 1983 r.
Kolejna nowość to możliwość wyznaczenia przez wikariusza sądowego pomocnika
dla obrońcy węzła małżeńskiego i rzecznika sprawiedliwości, w przypadku gdyby któryś z nich był przeszkodzony (czyli np. zachorował). Ma to stanowić swego rodzaju
ochronę przed przedłużaniem się procesu.
Zasady działania sądów to przedmiot zainteresowania trzeciego tytułu publikacji. Każdy sąd kościelny powinien mieć stałą siedzibę i związany z tym dokładny
adres, z wyraźnie zaznaczonymi i podanymi do publicznej wiadomości godzinami
urzędowania.
Całość akt sądowych dzieli się na dwie grupy: akta sprawy, czyli opis czynności
sądowych odnoszących się do meritum sprawy i służących wydaniu orzeczenia i akta
procesu – opis czynności sądowych odnoszących się do przebiegu procesu aż do momentu wydania wyroku. Wszystkie akta sądowe mają być sporządzone pisemnie.
Tytuł czwarty Dignitatis conubi omawia kwestie dotyczące stron procesowych.
Instrukcja podkreśla potrzebę czynnego zaangażowania się obojga małżonków w postępowanie procesowe i ich obowiązek odpowiedzenia na prawne wezwanie sądu.
Osoby pozbawione używania rozumu mogą występować w sądzie poprzez kuratora. Decyzję o dopuszczenie kuratora wyznaczonego przez władzę świecką podejmuje
przewodniczący trybunału kolegialnego, lub sędzia trybunału jednoosobowego. Jeżeli
obydwoje małżonkowie proszą o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa,
mogą powołać wspólnego pełnomocnika lub adwokata. Dokument wymienia także
zachowania zabronione pełnomocnikom i adwokatom stron i związane z nimi konsekwencje. Przy każdym sądzie powinna istnieć poradnia prawna oraz ustanowieni stali
adwokaci.
W następnym tytule znalazła się tematyka związana z wprowadzeniem sprawy
na wokandę sądową. Obowiązkiem przewodniczącego kolegium sędziowskiego jest
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szybkie przyjęcie lub odrzucenie skargi powodowej. Instrukcja jako novum stwarza
możliwość zasięgnięcia w tej kwestii opinii obrońcy węzła małżeńskiego. Jeżeli małżeństwo zostało zaskarżone przez promotora sprawiedliwości, przed trybunał powinni
być wezwani obydwoje małżonkowie, bo łączy się to z ich prawem do formułowania
swoich wątpliwości i do obrony własnego małżeństwa. Normy o formalnościach związanych z zawiadamianiem o aktach sądowych określa prawo powszechne lub partykularne. Dokument wyraźnie wymienia tu pocztę, jako sposób skutecznego i pewnego
doręczenia pism.
Zakończenie instrukcji jest przedmiotem zainteresowania tytułu szóstego. Należy
zauważyć, że proces kończy się nie tylko ogłoszeniem ostatecznego wyroku, ale także innymi sposobami, zawieszeniem instancji, jej umorzeniem i zrzeczeniem się.
W publikacji znajdziemy charakterystykę każdego z tych sposobów. W odniesieniu
do kosztów procesowych Instrukcja stwarza sędziemu możliwość wydania zarządzenia, dotyczącego sposobu ponoszenia kosztów za proces umorzony, z uwzględnieniem
słusznych racji. Prawodawca uwzględnia więc złożone sytuacje materialne stron procesowych, zezwalając aby sędzia podjął elastyczną decyzję w tej kwestii, ustanawiając
w ten sposób wyjątek od prawa kodeksowego.
Kolejny tytuł Instrukcji dotyczy dowodów procesowych. Wskazuje między innymi
na walor dowodowy listów napisanych przez strony przed zawarciem małżeństwa lub
po jego zawarciu. Stanowią one dokumenty prywatne, które należy oceniać w relacji
do okoliczności i czasu ich powstania oraz całości materiału dowodowego. Listom
anonimowym nie wolno przyznać nawet waloru ukierunkowującego, chyba że przedstawiają fakty, które można udowodnić z innych źródeł. Dokument zezwala stronom
procesowym na podanie sądowi zarówno adresu stałego zamieszkania świadka, jak
i (co jest nowością) miejsca jego faktycznego zamieszkania. Wymienia też cechy jakimi powinni charakteryzować się biegli występujący w procesie o nieważność małżeństwa. Opinia biegłych ma bazować na zasadach nauki i powinna być opracowana
według metody naukowej. Mają oni jasno wskazać dokumenty na podstawie których
upewnili się o tożsamości badanych osób, metodę i sposób postępowania przy wykonywaniu powierzonego im zadania oraz argumenty na których oparli swoje wnioski
końcowe. Powinni też zaznaczyć jakim stopniem pewności cieszą się ich konkluzje.
Tak zwane sprawy wpadkowe znalazły się w tytule ósmym opracowania. Prośba
o sprawę wpadkową musi wskazywać na jej związek ze sprawą główną i być oparta o odpowiednie argumenty prawne oraz faktyczne. Jeżeli tego rodzaju związek nie
jest oczywisty lub prośba jest pozbawiona jakiejkolwiek podstawy, musi zostać odrzucona przez przewodniczącego lub ponensa. Rekurs do kolegium przeciw decyzji
oddalającej sprawę wpadkową może wnieść zainteresowana strona lub obrońca węzła
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małżeńskiego. Podczas prowadzenia sprawy wpadkowej kolegium może domagać się
interwencji rzecznika sprawiedliwości – na żądanie strony, lub obrońcy węzła.
Następny tytuł dotyczy ogłoszenia akt, zamknięcia postępowania dowodowego
i dyskusji sprawy. W celu uniknięcia mogących wystąpić poważnych niebezpieczeństw
lub nieporozumień, sędzia może podjąć decyzję o nie ujawnianiu jakiegoś aktu stronom. Jednak nie wolno przy tym naruszyć prawa strony do obrony. Zapoznanie się
z aktami sprawy odbywa się w kancelarii sądu który ją rozpoznaje. Jeżeli strona
mieszka daleko od siedziby tego sądu, może on przesłać akta do trybunału jej miejsca zamieszkania, lub udostępnić je w innym stosownym miejscu, np. w kancelarii
parafialnej.
Tytuły dziesiąty i jedenasty odnoszą się do decyzji sędziego oraz przesłania sprawy do sądu apelacyjnego i postępowania w tym sądzie. Dla orzeczenia nieważności
małżeństwa sędzia powinien posiąść pewność moralną co do tej kwestii. Powinna ona
wykluczać wszelką pozytywną możliwość błędu co do stanu prawnego i faktycznego.
Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. dawał sądowi apelacyjnemu możliwość dołączenia do wyroku zakazu ponownego zawierania małżeństwa. Instrukcja rozszerza ją
o sąd pierwszej instancji. Wyrok który zapadł w procesie musi być obecnie przekazywany nie tylko stronom procesowym, ale również obrońcy węzła małżeńskiego oraz
promotorowi sprawiedliwości, jeżeli brał w nim udział.
Instrukcja Dignitatis conubi przedstawia także dokładny przebieg apelacji, co
może posłużyć pracownikom sądu za podstawę następujących po sobie czynności
procesowych.
W następnym tytule znajdujemy materiał dotyczący skargi o nieważność wyroku.
Zostało tutaj wyliczone osiem przypadków w których wyrok jest dotknięty nieważnością nieusuwalną, a także sytuacje w których występuje wada nieważności usuwalnej. Nowością dokumentu w porównaniu z kodeksem jest postanowienie, iż skargę
o nieważność dotyczącą wyroków wydanych w dwóch lub więcej instancjach sądowych rozpatruje ten sędzia, który wydał ostatnią decyzję, ponieważ ta jest ostateczna. Przeciwko decyzji odmownej dotyczącej wniesienia skargi o nieważność, można
wnieść apelację do sądu wyższej instancji. Obrońca węzła małżeńskiego ma obowiązek wniesienia apelacji z urzędu, jeśli uważa wyrok, który po raz pierwszy stwierdza
nieważność małżeństwa za niewystarczająco umotywowany.
Ostatnie trzy krótkie tytuły noszą nazwy: „Proces oparty na dokumentach”,
„Adnotacja o nieważności małżeństwa i formalności do przedstawienia na wstępie do
celebracji nowego małżeństwa” i „Wydatki sądowe oraz bezpłatna obrona”. W przypadku stron które usiłowały zawrzeć małżeństwo wobec urzędnika stanu cywilnego,
lub duchownego niekatolickiego, dla stwierdzenia ich stanu wolnego jest wystarczające tzw. kanoniczne badanie narzeczonych według standardów zawartych w normach
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kan. 1066-1071. Należy je również zastosować zawsze przed zawarciem nowego małżeństwa, po wyrokach stwierdzających nieważność poprzedniego.
Dokument zobowiązuje także strony, aby w miarę swoich możliwości pokrywały
koszty sądowe procesu. Przepisy dotyczące wspomnianych kosztów ustanawia biskup
diecezjalny. Osoby które nie są w stanie ich pokryć mają prawo otrzymać od tego
zwolnienie, a mogący to uczynić częściowo, mogą otrzymać częściowe zwolnienia
z kosztów.
Recenzowana publikacja jest drugą w Polsce poruszającą kwestię nowej Instrukcji
Stolicy Apostolskiej. Wcześniej ukazały się jedynie materiały z konferencji, która
odbyła się po promulgacji tego dokumentu. Należy z uznaniem odnotować, że autorzy poszczególnych części książki, pisząc interpretację do poszczególnych artykułów
Instrukcji, zwrócili uwagę na różnice w normach, w porównaniu z obowiązującym
Kodeksem prawa kanonicznego, co stanowi dużą pomoc przy czytaniu i przyswajaniu
treści dokumentu. Publikacja stanowi niezwykle cenną pomoc dla pracowników sądów kościelnych, którzy zajmują się na co dzień kanonicznymi normami procesowymi. Może się również stać swego rodzaju podręcznikiem akademickim dla studentów
prawa kanonicznego.
ks. Zbigniew Janczewski

Tadeusz Kałużny, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008, ss. 602.
W 2008 r., nakładem Wydawnictwa Księży Sercanów w Krakowie, ukazała się
książka habilitacyjna ks. Tadeusza Kałużnego SCJ poświęcona zagadnieniu przyszłego soboru prawosławnego. Jej tytuł, sugerujący jednocześnie zawartość treściową,
brzmi: Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka.
Dla przeciętnego katolika tytuł rozprawy może wydawać się zaskakujący i brzmieć
zupełnie obco. Choć prawosławie jest drugim pod względem liczby wiernych wyznaniem w Polsce, a jednocześnie najbliższym katolikom Kościołem siostrzanym, to
w praktyce wiedza na jego temat jest niewielka. Z drugiej strony, także dla tych, którym specyfika i teologia prawosławia nie jest obca, interesującym staje się zagadnienie
soboru, najważniejszej instancji Kościoła prawosławnego, a w rzeczywistości nie praktykowanej od przeszło dwunastu wieków. Recenzowana publikacja jest jak dotychczas
jedyną na polskim rynku, poświęconą idei przygotowań Świętego i Wielkiego Soboru
Prawosławnego, przygotowań trwających formalnie od 1961 r.
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Publikacja składa się z: spisu treści w języku polskim (ss. 5-9), wykazu skrótów (ss.
11-16), wstępu (ss. 17-24), trzech części, z których każda została podzielona na trzy
rozdziały (ss. 25-380), zakończenia (ss. 381-387), aneksów (ss. 389-487), bibliografii
(ss. 489-566), streszczenia w języku rosyjskim (ss. 567-572) i angielskim (ss. 573577), a także indeksu osobowego (ss. 579-590) oraz spisu treści w języku rosyjskim
(ss. 591-596) i angielskim (ss. 597-602).
We wstępie, po sformułowaniu problemu, Autor przedstawia stan badań w przedmiotowej kwestii, źródła, z których korzystał przy realizacji tematu, metody badawcze, jakimi się posłużył oraz strukturę pracy.
Pierwszą część pracy (ss. 25-133) Autor poświęcił ogólnemu zagadnieniu soboru
w teologii Kościoła prawosławnego. Mogłoby się wydawać, iż stanowi ona tę część
opracowania, której celem jest jedynie prezentacja podstawowych pojęć, a która –
dla znawców tematu – mogłaby zostać pominięta. Nic bardziej mylnego. Określenie
„soborowości” Kościoła oraz „powszechności” soboru dokonuje się w perspektywie
nowego soboru Kościoła prawosławnego. Poszczególne cechy, elementy czy kryteria
soboru powszechnego nie są wymieniane jako abstrakcyjne, ale stale pod kątem ich
weryfikacji z ideą przyszłego soboru ogólnoprawosławnego. W tym kontekście, już na
tym etapie pracy jasne i zrozumiałe staje się sformułowanie „Święty i Wielki”, a nie
„ekumeniczny”, jak to miało miejsce w odniesieniu do pierwszych siedmiu soborów
I tysiąclecia chrześcijaństwa.
Druga część pracy (ss. 135-254) to historia przygotowań, od pierwszych inicjatyw
w 1923 r. (tzw. przygotowanie dalsze), poprzez podjęcie ostatecznej decyzji w 1961 r.,
aż do obecnego stanu prac (tzw. przygotowanie bliższe). Śledząc drogę tych prac
i dążeń Autor nie boi się wskazywać na trudności i problemy powstałe na drodze soborowych przygotowań. Bezpośrednio temu zagadnieniu poświęca trzeci rozdział
drugiej części swej monografii, ale w rzeczywistości także w treści dwóch wcześniejszych rozdziałów nie brakuje odniesień do sporów i dyskusji powstających na
tle przyszłego soboru, dyskusji na łonie różnych Kościołów prawosławnych, wśród
teologów, a nawet w polityce. Pierwsze 40 lat przygotowań to wyznaczanie kolejnych dat zwołania soboru, ustalanie najbardziej palących problemów, posiedzenia Konferencji przygotowawczej. Wydarzeniem szczególnym według Autora była
I Konferencja Ogólnoprawosławna, która zgromadziła niemal cały świat prawosławny
na wyspie Rodos w 1961 r. W tym wydarzeniu upatruje Autor początek tzw. przygotowania bliższego czy bezpośredniego, któremu poświęca drugi rozdział tej części pracy. W jego kolejnych punktach prezentuje przebieg i tematykę poszczególnych
spotkań i konferencji prawosławnych, poświęcając szczególną uwagę IV Konferencji
Ogólnoprawosławnej (Chambésy 1968), na której ustalono plan soborowych przygotowań oraz trzem kolejnym Ogólnosoborownym Konferencjom Przedsoborowym

prawokanoniczne53.indd 422

2010-06-07 10:41:28

[27]

Recenzje

423

(Chambésy 1976, 1982, 1986). Niestety, jak podkreśla Autor, mimo ogromu wysiłków
podjętych w celu zwołania soboru, nie udało się doprowadzić do realizacji tego przedsięwzięcia. A brak terminu kolejnego spotkania de facto oznacza zawieszenie procesu
soborowych przygotowań. Dlaczego? Choć Autor bezpośrednio na to nie wskazuje,
wydaje się, iż poszukuje odpowiedzi na to pytanie w trzecim rozdziale drugiej części,
skoncentrowanego wokół problemów powstałych na drodze soborowych przygotowań, tj. kwestionowania potrzeby i możliwości zwołania soboru ogólnoprawosławnego, zastrzeżeń odnośnie do procesu przygotowań soboru, trudności w relacjach
międzyprawosławnych oraz rozbieżności w ocenie roli Patriarchatu Ekumenicznego.
Trzecia cześć opracowania (ss. 255-380), zatytułowana Tematyka Świętego
i Wielkiego Soboru, składa się – tak jak poprzednie – z trzech rozdziałów, poświęconych kolejno genezie oraz ogólnej charakterystyce listy tematów, następnie omówieniu tematów już uzgodnionych w toku kilkudziesięcioletnich przygotowań soboru
oraz analizie tych zagadnień, które, pomimo podejmowanych wysiłków, nie doczekały
się jeszcze wspólnego stanowiska prawosławia i nadal pozostają do uzgodnienia.
W rozdziale pierwszym Autor szczegółowo ukazuje proces kształtowania się listy
tematów, które mają stać się przedmiotem obrad przyszłego soboru; proces, jak wynika z lektury opracowania, bardzo chaotyczny, polegający to na rozszerzaniu, to na
zawężaniu katalogu tematów. Ostateczna weryfikacja, dokonana w 1976 r., doprowadziła do uzgodnienia 10 podstawowych tematów, skupionych wokół trzech sfer życia
Kościoła: wewnętrznej problematyki Kościoła prawosławnego; stosunków Kościoła
prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim i z ruchem ekumenicznym;
stosunku Kościoła do świata. Po dokonaniu ich ogólnej charakterystyki, w drugim
rozdziale części trzeciej Autor omawia sześć już uzgodnionych tematów, czyli zagadnienie kalendarza, przeszkody małżeńskie, znaczenie postu i jego zachowanie
dzisiaj, relacje Kościoła prawosławnego z całym światem chrześcijańskim, stosunek
Kościoła prawosławnego do ruchu ekumenicznego oraz postawy prawosławia wobec
problemów współczesnego świata. Wprowadzeniem do każdego z nich jest dokonana
przez Autora krótka geneza zagadnienia, która po pierwsze skłania go do stawiania
pytań, po drugie – każe poszukiwać odpowiedzi w prezentowanym wcześniej procesie
kształtowania się najbardziej palących problemów Kościoła prawosławnego. Podobną
metodę zastosował Autor także w rozdziale trzecim, poświęconym czterem tematom
ciągle jeszcze otwartym, czyli diasporze prawosławnej, autokefalii i autonomii oraz
dyptychom.
Zakończenie jest zbiorem najistotniejszych wniosków, jakie mogły i musiały zostać
postawione w toku przeprowadzanych badań nad zagadnieniem soboru ogólnoprawosławnego. Wyrażając nadzieję na jego zwołanie, Autor nie boi się jednak wskazywać trudności, braków i niedoskonałości powstałych w procesie przygotowawczym.
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Jednak świadomy, iż poświęcenie każdemu zagadnieniu maksimum uwagi jest niemożliwe, wskazuje możliwe kierunki dalszych badań i pogłębionych analiz.
Do części merytorycznej monografii zostało dołączonych dwadzieścia sześć aneksów, na które składają się wykazy tematów, uzgodnione projekty dokumentów, decyzje
i komunikaty ze spotkań przedsoborowych – czyli dokumentacja będąca przedmiotem
analizy dokonanej w drugiej i trzeciej części opracowania. Co niezwykle istotne i godne zauważanie, wszystkie przetłumaczone na język polski. Imponujący jest także wykaz bibliografii, obejmujący aż 77 stron, zawierający 197 dokumentów źródłowych
Kościołów prawosławnych dotyczących omawianego zagadnienia, a także liczną, wielojęzyczną literaturę przedmiotu.
Lektura pracy pozytywnie zaskakuje dokładnością, dociekliwością, starannością.
Nie sposób nie myśleć nad tym i nie zauważyć, jak wiele pracy i wysiłku musiał włożyć Autor najpierw w dotarcie do źródeł, następnie w ich tłumaczenie, a w końcu
w opracowanie. Sposób, w jaki Autor przedstawia przebieg poszczególnych spotkań
i konferencji sprawia wrażenie, jakby opisywał miejsca i zdarzenia, w których uczestniczył. Jednocześnie stara się nie oceniać, a nawet tam, gdzie wyraża również swoje opinie w zakresie postępu prac przygotowawczych i stosowanej metody, czyni to
z pełnym szacunkiem dla całego prawosławia, także w kwestiach, które przez nas
katolików mogą być odbierane jako niesprawiedliwe, niesłuszne i krzywdzące. Czy
idea soboru ogólnoprawosławnego zostanie kiedyś zrealizowana? To pytanie Autor
stawia w pracy kilkakrotnie, wiadomo jednak, iż nie może na nie odpowiedzieć w sposób definitywny. Sobór, przygotowywany od kilkudziesięciu lat, znajduje się obecnie
w stanie zawieszenia, a jego dalsze losy nie są znane. Dlatego też nieco mylącym
wydaje się tytuł opracowania, który przeciętnemu czytelnikowi sugeruje raczej dokonanie, urzeczywistnienie, zrealizowanie idei. Nowy sobór ogólnoprawosławny każe
domniemywać, że on jest, odbył się lub odbywa. Niezależnie jednak od tego, jeśli już
się odbędzie, pozostaje wyrazić nadzieję, iż ks. Tadeusz Kałużny podejmie się także
wówczas opracowania równie cennego dzieła, będącego źródłem ogromnej wiedzy
w zakresie soborowości Kościoła prawosławnego.
Urszula Nowicka
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW zorganizował 21 października 2009 roku
konferencję naukową na temat: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby. Konferencja cieszyła się dość dużym zainteresowaniem;
wzięło w niej udział około 200 osób. Wśród nich nie mogło zabraknąć pracowników naukowych i studentów miejscowego wydziału, organizatora konferencji, a także przedstawicieli innych środowisk naukowych, uprawiających kanonistykę (m.in.
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, czy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), a także pracowników sądów biskupich, kurii diecezjalnych i zakonnych oraz wykładowców prawa kanonicznego wyższych seminariów duchownych. Z racji tematyki konferencji jej
uczestnikami były również osoby konsekrowane, reprezentujące wspólnoty zakonne
tak męskie i jak żeńskie, w przeważającej większości z Warszawy i okolic.
W imieniu organizatorów przybyłych gości powitał ks. prof. dr hab. Józef Wroceński
SCJ, Dziekan Wydziały Prawa Kanonicznego UKSW. Zwracając się do uczestników
zauważył, że ewangeliczna rada posłuszeństwa wymaga stałej i pogłębionej refleksji
w zakresie teologicznym i kanonicznym. Jego zdaniem, dyskusję wymuszają nie tylko
liczne interwencje Magisterium Kościoła po promulgacji obecnego Kodeksu Prawa
Kanonicznego, zwracające uwagę na posłuszeństwo jako istotny element życia konsekrowanego. Do refleksji mobilizują przede wszystkim – jak zauważył ksiądz Dziekan
– wielorakie przemiany zachodzące pod wpływem znaków czasu w samych instytutach
zakonnych i w ich poszczególnych wspólnotach wraz ze zmieniającym się sposobem
realizacji tejże rady ewangelicznej. Podkreślił także, że organizatorzy konferencji, biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, postanowili przez odpowiedni dobór referatów, ukazać właściwy sposób rozumienia ewangelicznej rady posłuszeństwa w życiu
konsekrowanym zakonnym w aspekcie chrześcijańskiej wolności człowieka.
Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, Prorektor
UKSW. W krótkim wystąpieniu odniósł się najpierw do zagadnienia wolności człowieka w świetle katolickiej nauki społecznej. Przywołując słowa Sługi Bożego Jana
Pawła II zaznaczył, że wolność nie tylko jest wartością należną człowiekowi, ale jest
też znakiem rozpoznawczym natury osoby ludzkiej. Dziś wiele programów społecznych i politycznych odwołuje się do wolności. Idea wolności w postaci tzw. nowe-
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go humanizmu, ekscytująca współczesnego człowieka, może być przez wielu ludzi
interpretowana w sposób niewłaściwy, zawężony czy też zupełnie naiwny. Jej błędne rozumowanie prowadzi do niewłaściwego korzystania z daru ludzkiej wolności
i staje się drogą do dramatycznych form zniewolenia. Stąd też – jak zaznaczył ksiądz
Rektor – trzeba pamiętać, że wolność ma swą granicę, którą wyznaczają wolność drugiego człowieka, a ponad wszystko prawda i dobro. Wprowadzając w temat konferencji ukazał, że nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy wolnością, wpisaną w istotę
człowieka, a posłuszeństwem, będącym istotnym elementem życia konsekrowanego.
Wolność bowiem realizuje się w miłości, w darze z siebie. Wyrazem wolności było
całkowite posłuszeństwo Jezusa wobec woli Ojca aż do śmierci. Chrystus przez swoją postawę posłuszeństwa ukazał, że warunkiem autentycznej wolności jest uznanie
prawdy. Posłuszeństwo zakonne – jak podkreślił ksiądz Rektor – jest wyrazem wolności człowieka, przejawiającym się w świadomym wyborze dobra, prawdy i doskonałości. Wszystkim uczestnikom życzył, aby pogłębiona refleksja nad ewangeliczną radą
posłuszeństwa w kontekście wolności człowieka ukazała, iż bycie posłusznym w życiu
zakonnym nie jest sprzeczne z godnością człowieka – przeciwnie jest szczególnym
wyrazem wewnętrznej wolności osoby ślubującej.
Po powitaniu oraz oficjalnym otwarciu konferencji, rozpoczęły się obrady plenarne, którym przewodniczył ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, Dyrektor Instytutu
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W ich ramach przedstawiono pięć referatów, których autorami kolejno byli: ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
SDB (KUL), o. dr hab. Jacek Kiciński CMF (PWT Wrocław), o. prof. dr hab. Wiesław
Kiwior OCD (UKSW), s. dr hab. Bożena Szewczul WNO (UKSW) i ks. dr hab.
Ambroży Skorupa SDS (KUL).
Pierwszy referat, zatytułowany Chrześcijańskie rozumienie wolności osoby, wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB. Prelegent zwrócił uwagę na współczesne
paradoksy wolności. Jego zdaniem takim paradoksem jest pragnienie przez człowieka
wolności, niekiedy nawet za wszelką cenę, któremu towarzyszy lęk przed odpowiedzialnością. Zwłaszcza po nieudanych działaniach istnieje dość często pokusa przerzucenia tej odpowiedzialności na drugiego człowieka. Współcześnie także można
zaobserwować z jednej strony pragnienie wolności, niezależności i samodzielności,
przejawiające się m.in. w odrzuceniu przez człowieka wszelkich autorytetów, w tym
Kościoła i jego zasad moralnych, postrzeganych jako zagrożenie jego wolności. Z drugiej strony należy zauważyć, że ów człowiek chce mieć poczucie bezpieczeństwa.
W tym celu powierza się innym, a nawet im się oddaje. Innym też paradoksem wolności
we współczesnym świecie może być fakt jej użycia przeciwko drugiemu człowiekowi,
a nawet przeciw sobie. Prelegent w swoim referacie wskazał także na podstawowe uwarunkowania wolności oraz na źródła współczesnych zniewoleń człowieka, które kreują
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zafałszowany obraz jego wolności. Podkreślił, że współczesny człowiek jest bardziej
wyczulony na zewnętrzne ograniczenia ludzkiej wolności. Nie przywiązuje zaś uwagi
do zniewoleń wewnętrznych. Zauważył, że najgroźniejszym zafałszowaniem wolności
jest jej ubóstwienie, polegające na stawianiu jej ponad Boga i w oderwaniu od prawdy,
która jest regułą i korzeniem wszelkiej wolności. Tak pojęta wolność prowadzi, m.in.,
do odrzucenia wszelkich autorytetów i zasad moralnych. Inny zafałszowany obraz wolności to jej skrajnie indywidualistyczna koncepcja, w której społeczeństwo jest traktowane jako przeszkoda do realizacji wolności osobistej. Człowiek nie zwraca uwagi
na wspólnotowy charakter wolności, który – jak podkreślił prelegent – ukierunkowuje
na miłość, prowadzącą do urzeczywistnienia się osoby ludzkiej. Przypomniał, że Jan
Paweł II często zwracał uwagę, że człowiek nie może być prawdziwie wolnym, jak tylko
przez miłość. Miłość bowiem jest ostatecznym spełnieniem wolności i odkrywa bogactwo drugiej osoby. Ostatnia część referatu poruszała zagadnienie wolności a prawości
sumienia. Sumienie jest tym miejscem, w którym człowiek dokonuje wyboru dobra
i podejmuje odpowiedzialność za swoje życie. Ten wybór dokonuje się także w oparciu o normy moralne i prawne. Współcześnie – jak zauważył ks. prof. Gocko – występuje pewna niechęć do owych norm, których nakazy czy zakazy uznawane są jako
czynniki ograniczające wolność ludzką, albo też jako z nią sprzeczne. Wręcz przeciwnie – jak zaznaczył – są one ustanawiane po to, aby chroniły prawdę o człowieku i ukierunkowały ludzką wolność, m.in., przez ukazywanie tych przeszkód, które
zagrażają wypełnieniu przykazania miłości. Prelegent zakończył swój wykład krótką analizą odpowiedzialności człowieka za jego decyzje, wskazując na ścisłe jej powiązanie z wolnością. Dzisiaj – jak zauważył – człowiek z łatwością powołuje się
na prawo do wolności, ale za podejmowane decyzje dość często nie chce ponosić
odpowiedzialności.
Miejsce posłuszeństwa z życiu konsekrowanym to kolejny referat, który wygłosił
ks. dr hab. Jacek Kiciński CMF. Prelegent przybliżył uczestnikom konferencji jeden
z istotnych elementów życia konsekrowanego, jakim jest ewangeliczna rada posłuszeństwa. Jest ona – jak podkreślił – streszczeniem całego życia konsekrowanego, gdyż
jest ściśle związana z doskonałym posłuszeństwem Jezusa wobec woli Ojca. Jej korzenie, podobnie tak jak i pozostałych rad, znajdujemy w Piśmie Świętym, które ukazuje,
że całe życie Chrystusa skupia się na posłuszeństwie swojemu Ojcu. Posłuszeństwo
Jezusa było owocem Jego osobistej decyzji podjętej w wolności. Jednak Jezus nie był
poddany woli Ojca w sposób automatyczny. Woli tej nieustannie poszukiwał, czyniąc ją własną. W dalszej części referatu mówca skupił się na ukazania posłuszeństwa jako wyrazu realizacji planu Bożego. Ta forma posłuszeństwa przejawia się w
wierności wobec charyzmatu oraz zdrowej tradycji danego zgromadzenia czy instytutu. Posłuszeństwo nie wyklucza otwarcia się instytutu na znaki czasu. Umiejętne
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ich odczytanie, przy zachowaniu wspomnianej wierności, przynosi owoce w postaci odnowienia czy też odkrycia nowych sposobów i form realizacji celu instytutu.
Ewangeliczna rada posłuszeństwa jest także podstawą jedności, gdyż – jak podkreślił
mówca – łączy i jednoczy wolę członków danego instytutu w jedną wspólnotę braterską,
powołaną do wypełnienie określonej misji zatwierdzonej przez Kościół, a wyrażonej
w charyzmacie instytutu. Nakreślone przez założyciela posłannictwo instytutu, będzie
się rozwijało i przynosiło owoce wówczas, gdy w jego realizację będą zaangażowani
wszyscy jego członkowie. Nie tylko przełożeni, ale także cała wspólnota jest wezwana
do poszukiwania w braterskim dialogu woli Bożej i konfrontowania własnego życia
z zamysłem Bożym. Posłuszeństwo jest więc – jak to wyraził prelegent – wyrazem misji współdzielonej, polegającej na odczuwaniu więzi z pozostałymi członkami wspólnoty w wierze i realizacji dziedzictwa instytutu. Tak pojęte posłuszeństwo przyczynia
się do duchowej konsolidacji samego instytutu, chroniąc go przed rozbiciem. W końcowej części referatu zostały przestawione współczesne problemy związane z zachowaniem ślubu posłuszeństwa. Dzisiaj – jak zauważył prelegent – spotykamy się dość
często z subiektywistycznym rozumieniem charyzmatu i posługi apostolskiej, przez
realizację swoich projektów osobistych, przy równoczesnym nieangażowaniu się
w posługę wspólnej misji instytutu. Dążenie, przez niektóre osoby konsekrowane, do
samorealizacji wywołuje dość często napięcia w samej wspólnocie, które z kolei przenoszą się na płaszczyznę relacji z przełożonymi oraz realizacji samego posłuszeństwa.
Innym problemem jest nadmierne podkreślanie w życiu konsekrowanym wolności, co
sprzyja uprawianiu indywidualizmu, burzącego harmonię życia wspólnotowego.
Następny referat wygłosił o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior OCD. Przedmiotem jego
referatu było Posłuszeństwo zakonnika Biskupowi Rzymu i Biskupowi diecezjalnemu.
Rozpoczął wykład od wskazania fundamentu relacji pomiędzy instytutami zakonnymi
a wspomnianymi wyżej podmiotami władzy kościelnej. Jest nim nauczanie Soboru
Watykańskiego II, szczególnie w zakresie eklezjologii, oraz późniejsze przełożenie
owego nauczania na język normatywny w postaci promulgowanego przez Jana Pawła II
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Główną przesłanką owego nauczania jest
stwierdzenie, że stan życia konsekrowanego należy do życia i świętości Kościoła.
Stąd też instytuty zakonne, ze względu na eklezjalny wymiar stanu życia konsekrowanego, są zależne od następcy Piotra i Apostołów. Papież, jako głowa Kościoła powszechnego, na mocy prymatu jest najwyższym przełożonym każdego instytutu życia
konsekrowanego, któremu na mocy świętych więzów posłuszeństwa członkowie instytutów winni okazywać szczególne posłuszeństwo. Zależność instytutów rozciąga
się również na kolegium biskupów, będące także podmiotem najwyższej i pełnej władzy w Kościele. Prelegent, kontynuując zagadnienie zależności instytutów od papieża, ukazał jej płaszczyzny. Ta szczególna forma posłuszeństwa papieżowi znajduje
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swe odzwierciedlenie przede wszystkim w przyjmowaniu i stosowaniu w życiu konsekrowanym wszelkich norm i zarządzeń najwyższej władzy Kościoła. W tej części
referatu prelegent zapoznał uczestników z różnymi możliwymi interwencjami papieskimi, ujętymi w aktualnym Kodeksie Prawa Kanonicznego. Swą władzę nad instytutami życia konsekrowanego sprawuje on osobiście albo za pośrednictwem Kurii
Rzymskiej, a zwłaszcza przy pomocy Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Do kompetencji tejże dykasterii należy większości spraw, które obecny Kodeks rezerwuje Stolicy Apostolskiej. Prelegent, przechodząc do szczegółowego omówienia zależności instytutów życia konsekrowanego od
biskupa diecezjalnego, zauważył, że Prawodawca ustalił ścisłe ramy tejże zależności,
a tym samym posłuszeństwa. Instytuty podlegają władzy biskupa diecezjalnego tylko
w zakresie duszpasterstwa, wykonywania kultu Bożego, dzieł powierzonych instytutowi przez tegoż biskupa, a także wszelkich innych zewnętrznych spraw pośrednio
związanych z działalnością apostolską, ściśle określonych w prawie (m.in. takich, jak
założenie i zniesienie domu zakonnego, wyrażenie zgody na udzielenie indultu eksklaustracji). Ponadto biskupowi diecezjalnemu podlegają z racji ich statusu prawnego, przy zachowaniu ich słusznej autonomii, instytuty na prawie diecezjalnym oraz,
w mniejszym zakresie, także klasztory niezależne, o których mowa w kan. 615 KPK/83.
Kompetencje biskupa diecezjalnego, w relacji do instytutów, są określone przez samego Prawodawcę. Nadaje on także biskupowi diecezjalnemu szczególne uprawnienia
w zakresie klauzury mniszek.
Po krótkiej przerwie w obradach, s. dr hab. Bożena Szewczul WNO w referacie
pt. Ewangeliczna rada posłuszeństwa w posłudze przełożonego zakonnego podjęła
zagadnienie realizacji wspomnianej rady przez przełożonego. Autorka zauważyła,
że dużo miejsca w życiu konsekrowanym poświęca się posłuszeństwu podwładnych,
natomiast niewiele mówi się o posłuszeństwu samych przełożonych. Współcześnie
występuje powszechne przekonanie, że do posłuszeństwa są zobowiązani podwładni, natomiast jak – zauważyła prelegentka – występują pewne trudności co do ustalenia zakresu posłuszeństwa samych przełożonych, którzy również są zakonnikami.
Z tego też względu, na postawie lektury kanonów, dotyczących posługi przełożonych
i instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo, wydanej przez Kongregację Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podjęła ona w referacie próbę nakreślenia istoty posłuszeństwa zakonnego, realizowanego przez przełożonych. Swoją uwagę skupiła na trzech płaszczyznach realizacji owego posłuszeństwa,
jakimi są: posłuszeństwo woli Bożej, wspólnocie zakonnej oraz posłuszeństwo wobec Kościoła. Przełożeni powinni być nastawieniu w swej posłudze na przyjmowanie
woli Bożej, stając się nie tylko pośrednikami między ich podwładnymi a Bogiem, ale
przede wszystkim winni być dla nich przykładem właściwie pojętego i wypełnianego
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posłuszeństwa. Zdaniem prelegentki, w życiu konsekrowanym istnieje ryzyko pojawienia się przełożonych, postrzeganych nie jako wzorów posłuszeństwa, ale jako tych
stawiających się w miejsce Boga, którym wszystko wolno czynić. Natomiast posługa
przełożonych powinna być nastawiona przede wszystkim na ciągłe odkrywanie woli
Bożej wobec instytutu, wspólnoty w której posługują, a także wobec poszczególnych
ich podwładnych. Środkiem realizacji tak pojętej posługi w zakresie odkrywania woli
Bożej – jak zaznaczyła prelegentka – są: Słowo Boże i jego medytacja, modlitwa,
refleksja i zaciąganie rady innych. Z kolei posłuszeństwo przełożonego wspólnoty zakonnej zakłada dialog z podwładnymi w poszukiwaniu woli Bożej. Dialog z członkami wspólnoty przed podjęciem ważnych decyzji nie ogranicza – jak podkreśliła
prelegentka – w żaden sposób władzy przełożonego, do którego należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji. Wypełnienie rady posłuszeństwa przez przełożonych nie tylko
polega na gotowości słuchania podwładnych i na odwoływaniu się do opinii wspólnoty. Wymaga od nich przede wszystkim poznania członków wspólnoty i utrzymywania
z nimi osobowych relacji. Realizacja tej formy posłuszeństwa zobowiązuje przełożonych do rezydencji w domu zakonnym. Na drodze jej realizacji mogą pojawić się także
różne przeszkody. Jedną z nich – zdaniem prelegentki – jest indywidualizm zarówno
podwładnych, jak i samych przełożonych. Ci ostatni nieraz uchylają się od podjęcia
decyzji, a tym samym odpowiedzialności, albo też przyjmują – dla świętego spokoju –
bierną postawę wobec niewłaściwych postaw swoich podwładnych. Autorka referatu
przybliżyła także kolejną płaszczyznę posłuszeństwa przełożonych, jaką jest posłuszeństwo wobec Kościoła. Źródłem obowiązku posłuszeństwa przełożonych wobec
władzy kościelnej jest fakt przynależności instytutów życia konsekrowanego do życia i świętości Kościoła. Przełożeni są więc zobowiązani okazywać posłuszeństwo
Papieżowi jako swemu najwyższemu przełożonemu, który z reguły swą władzę nad
instytutami wypełnia przez kompetentne dykasterie Kurii Rzymskiej. Powinni być
posłuszni także, w ramach obowiązującego prawa, pasterzom Kościołów partykularnych. Posłuszeństwo wobec Kościoła wymaga także od przełożonych znajomość fundamentalnych dokumentów – wydanych przez najwyższą władzę kościelną, czy też
przez biskupów diecezjalnych – szczególnie tych, które w jakimś stopniu odnoszą się
do życia konsekrowanego. Na koniec prelegentka zaznaczyła, że posługa przełożonego zobowiązuje także do przestrzegania prawa tak powszechnego, jak i własnego oraz
do zachowania charyzmatu instytutu.
Ostatni referat konferencji wygłosił ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS. W przedłożeniu dotyczącym Posłuszeństwa zakonnego w życiu podwładnego, zwrócił uwagę
na relację zachodzące pomiędzy przełożonymi a podwładnymi na płaszczyźnie posłuszeństwa. Przedmiotem jego referatu było ukazanie posłuszeństwa podwładnego
w świetle nauczania Kościoła, zwłaszcza według instrukcji o posłudze władzy i po-
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słuszeństwie Faciem tuam Domine requiram. Rozpoczynając swój wykład zaznaczył,
że odpowiedzialność za jakość życia zakonnego we wspólnocie ponosi nie tylko przełożony, lecz także poszczególni zakonnicy. To od postawy zakonnika, od jego autentycznego zaangażowania się w życie wspólnotowe, zależy siła świadectwa o życiu
zakonnym. Z tego też względu braterskie budowanie wspólnoty można ująć jako posłuszeństwo we wspólnocie. Na każdym zakonniku spoczywa odpowiedzialność za
budowę tejże wspólnoty i realizacji jej misji, stosownie do powierzonych zadań czy
funkcji. Współodpowiedzialność za wspólnotę domaga się odpowiedniej harmonii,
a więc dojrzałych relacji między członkami wspólnoty. U podstaw zdrowych relacji interpersonalnych leży przede wszystkim gotowość do współpracy ze strony osoby konsekrowanej. Ponadto właściwą harmonię zapewnia wzajemna komunikacja. Natomiast
zagrożeniem dla dojrzałych relacji – jak zaznaczył prelegent – jest samowystarczalność przełożonych oraz infantylna postawa samych podwładnych, wyrażająca się
w braku aktywności oraz w niezrozumieniu misji bycia zakonnikiem. Zakonnik powinien być posłusznym w pełnieniu misji, wyrażającej się w aspektach życia wspólnotowego, wierności charyzmatu i podejmowaniu dzieł zleconych. Życie wspólnotowe
– jak podkreślił prelegent – wymaga od osoby zakonnej przebywania we własnym
domu zakonnym i zachowania dyscypliny instytutu. Od obowiązków życia wspólnotowego nie może go zwolnić zaangażowanie apostolskie, realizowane tak wewnątrz
instytutu, jak i poza nim. Przez praktykę posłuszeństwa dzieli się on ze wspólnotą swoimi zdolnościami, talentami i zaangażowaniem. Ponadto zakonnik jest wezwany do zachowania dziedzictwa instytutu tak w wymiarze wspólnotowym, jak i indywidualnym.
Rozeznanie charyzmatu założyciela i dostosowanie go do współczesnych czasów wymaga także wewnętrznego dialogu we wspólnocie. Prelegent ukazał uczestnikom konferencji wartość i znaczenie dialogu w życiu wspólnotowych. Celem wspólnotowego
rozeznania jest podjęcie przez przełożonych takich decyzji, które będą najbardziej korzystne dla samej wspólnoty i jej członków. Stan wspólnotowego rozeznania ma też
swoje granice czasowe, gdyż jakaś decyzja musi być podjęta przez właściwych przełożonych, którą w duchu posłuszeństwa należy respektować. Ks. Skorupa odniósł się
też do wolności zakonnika w kontekście ślubu posłuszeństwa. Podkreślił, że na brak
należytej wolności w posłuszeństwie, chociaż przyjmowanym dobrowolnie, wskazują
indywidualistyczne postawy zakonnika, który nie dopuszcza jakiegokolwiek pośrednictwa w poznawaniu woli Bożej. Natomiast przejawem wolności zakonnika będzie
otwartość na wolę Bożą przez przyjmowanie propozycji i decyzji innych, a także zainteresowanie się sprawami współbraci, wspólnoty czy całego instytutu. Prelegent
w końcowej części referatu omówił niektóre współczesne zjawiska w życiu wspólnotowym, które mogą powodować pewne napięcia wewnątrz samych wspólnot oraz
utrudniać dialog i realizację posłuszeństwa.
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Interesującym momentem konferencji okazała się również dyskusja, której protagonistami oprócz prelegentów byli także jej uczestnicy, zabierający głos w dyskusji.
Na wstępie wyrażono wdzięczność Wydziałowi Prawa Kanonicznego za zorganizowanie konferencji poświęconej ewangelicznej radzie posłuszeństwa. Właściwy wybór
referatów przez organizatorów sprawił, że refleksje na temat roli posłuszeństwa w życiu konsekrowanym nie ograniczono tylko do ram prawa, ale uwzględniono także jego
aspekty teologiczne i duchowe. Merytoryczna dyskusja zaczęła się od pytania: czy
i gdzie są granice prawne posłuszeństwa podwładnych wobec przełożonym? Czy są sytuacje, w których wolno nie posłuchać przełożonego? Pochylając się nad przedłożoną
problematyką podkreślono, że w instytutach zakonnych przełożeni nie mogą udzielać
poleceń, a podwładni okazywać posłuszeństwa w materii sprzecznej z przykazaniami
Bożymi i oderwanej od posłannictwa instytutu. Podwładni nie są zobowiązani słuchać przełożonego, gdy nakazuje coś, co nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem woli
Bożej. Nie są zobowiązani zachowywać posłuszeństwa także w przypadku wydawania
poleceń, nie będących w kompetencji ich wydającego. Pozostałe granice prawne powinno ustalić prawo własne każdego instytutu, zwłaszcza jego Konstytucje, gdyż sam
Prawodawca postanawia, że przełożony ma wydawać polecenia zgodnie z normami
prawa własnego.
Kontynuując dyskusję zwrócono uwagę na wagę instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo wydanej 11 maja 2008 przez Kongregacji Życia Konsekrowanego i Sto
warzyszeń Życia Apostolskiego. Dokument ten, który jest bardziej skierowany do
przełożonych niż do podwładnych, pokazuje mechanizmy życia wspólnotowego.
Podkreślono w nim posługę władzy przełożonego. Kładzie on mocno nacisk na wymiar duchowy tejże posługi i na dialog wewnętrzny we wspólnocie zakonnej w rozeznawaniu woli Bożej. Poszukiwanie tej woli wymaga od przełożonych pewnego
wysiłku duchowego. Ponadto drogą poszukiwania posłuszeństwa, a zarazem woli
Bożej, ma być dialog, który nie ogranicza w żaden sposób roli przełożonego we wspólnocie. Pozostaje jego prawem, ale także obowiązkiem, podjęcie decyzji dotyczącej
życia całej wspólnoty czy tej jej poszczególnych członków.
Egzempcja i słuszna autonomia instytutów to kolejne zagadnienia podjęte w toku
dyskusji. Egzempcja jest instytucją stosunkowo dawną, polegającą na wyjęciu zakonów spod zwyczajnej władzy biskupa diecezjalnego i poddaniu ich pod bezpośrednią
opiekę Papieża lub innej władzy kościelnej. Jednak instytucja ta uległa w Kościele
pewnej ewolucji. Dzisiaj nie mówi się o całkowitej niezależności instytutu od władzy biskupa diecezjalnego. Pomimo, iż w Kodeksie zachowana została instytucja egzempcji, to może ona mieć zastosowanie w odniesieniu do konkretnego instytutu na
mocy prymatu papieskiego ze względu na ściśle określone cele, jakimi są: większe
dobro samego instytutu i zabezpieczenie potrzeb apostolatu. Współcześnie natomiast

prawokanoniczne53.indd 432

2010-06-07 10:41:29

[9]

SPRAWOZDANIA

433

więcej mówi się o słusznej autonomii instytutów w zakresie zarządzania, co w praktyce oznacza posiadanie własnej dyscypliny, określonej w prawie własnym, zwłaszcza
w Konstytucjach. Przyznanie instytutom słusznej autonomii, dotyczącej wewnętrznego porządku, nie znosi ich zależności od najwyższej władzy Kościoła ani od władzy biskupa diecezjalnego. Jednak ta zależność, szczególnie od tej ostatniej władzy,
musi pozostać w granicach prawa. Zgodnie z postanowieniem Prawodawcy wyrażonym w kan. 678 KPK/83, każdy instytut pozostaje zależny od biskupa diecezjalnego
w sprawach duszpasterskich, kultu Bożego oraz w zakresie tej działalności apostolskiej, która jest instytutowi zlecana albo też nie została określona w jego Konstytucjach.
Natomiast za wszystkie inne dzieła apostolskie, sprawowane zgodnie z charyzmatem
instytutu i wyliczone odpowiednio w Konstytucjach, jest odpowiedzialny właściwy
przełożony instytutu. Interwencja biskupa diecezjalnego w tym przypadku jest dopuszczalna wyłącznie z powodu wystąpienia konkretnych nadużyć, które mogą przynieść szkodę Kościołowi. Biskup, zanim podejmie w tym względzie odpowiednie
decyzje, powinien wcześniej powiadomić kompetentnego przełożonego zakonnego
o swoich spostrzeżeniach, dając mu tym samym możliwość wcześniejszego rozwiązania zaistniałego problemu. Niekiedy zdarza się, że w kwestiach duszpasterskich
pojawiają się konflikty czy rozbieżności między instytutem zakonnym a biskupem
diecezjalnym. Dotyczą one, m.in., realizacji przez zakonników prowadzących dzieła
apostolskie programów duszpasterskich opracowanych przez Konferencję Episkopatu
czy to przez poszczególne diecezje. Należy podkreślić, że duszpasterstwo w diecezji
jest całościowo podporządkowane biskupowi diecezjalnemu. Ewentualne nie respektowanie wspomnianych priorytetów duszpasterskich może skutkować odebraniem
instytutowi czy też pojedynczemu zakonnikowi prowadzenia powierzonego dzieła
apostolskiego (np. parafii). Z poważnych przyczyn biskup może też, przy zachowaniu
ściśle określonej prawem procedury, zabronić członkowi instytutu zakonnego przebywania na terenie diecezji. Tą poważną przyczyną może być, m.in. poważne zaniedbanie w pełnieniu obowiązków duszpasterskich.
W dyskusji zastanawiano się też nad sposobem wypełniania posługi przełożonego
w obecnych czasach oraz w przyszłości, biorąc pod uwagę wrażliwość młodego pokolenia zakonników na słowa krytyki, uwagi czy wskazówki dotyczące ich postawy
zakonnej. Na co trzeba bowiem zwrócić uwagę w sprawowaniu władzy, aby dialog
między przełożonymi a podwładnymi był kontynuowany? Nie można – jak to zostało
podkreślone w dyskusji – snuć wizji co do zmiany istoty posłuszeństwa. Nie ulegnie
ona zmianie. Do przełożonego będzie zawsze należało prawo podjęcia decyzji w danej
kwestii. Natomiast do nowych pokoleń, które dziś wstępują w szeregi życia zakonnego, trzeba podchodzić w sposób personalistyczny, osobowy, wsłuchując się w ich
problemy. Trzeba ciągle się uczyć wzajemnego słuchania, którego nam dziś tak bra-
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kuje. W trudnych sytuacjach musimy postawić na wspólne poszukiwanie rozwiązań
zaistniałych problemów.
W dyskusji zwrócono też uwagę na styl rządzenia i wydawania decyzji przez przełożonych. Zauważono, że samowolność ich decyzji, odwoływanie się do własnych, nie
zawsze rozeznanych odczuć, kaprysów czy też dobroć dla tych mniej wymagających
członków wspólnoty, a srogość dla domagających się dialogu, budzą u podwładnego
wątpliwości co do sensu takiego posłuszeństwa. Przełożeni winni więc pamiętać, że
są nie tylko „liderami”, ponoszącymi odpowiedzialność za podjęte decyzje, ale także
są nauczycielami dialogu i konstruktorami relacji międzyludzkich w powierzonej im
wspólnocie. Oczywiście w sytuacji, w której podwładny miałby wyraźne wątpliwości, czy decyzja przełożonego jest dla niego wyrazem woli Bożej, albo uznał ją za
krzywdzącą czy niesprawiedliwą, wówczas może odwołać się do swojego przełożonego wyższego. Zanim jednak to uczyni, najpierw powinien, przedstawiając swoje
racje, zwrócić się do autora decyzji o jej zmianę. Forma odwołania się od decyzji przełożonego na drodze rekursu hierarchicznego nie kłoci się – jak podkreślił jeden z prelegentów – z ewangeliczną radą posłuszeństwa. Trzeba tylko pamiętać, że odwołanie
to nie zwalnia podwładnego z podporządkowania się wydanej decyzji. Prawodawca,
bowiem, tylko w ściśle określonych przypadkach wstrzymuje wykonywalność decyzji
(np. w przypadku wydalenia z instytutu).
Formalnego zamknięcia obrad konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak
SDB, Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Podkreślił, że tak wygłoszone referaty, jak i dyskusja udowodniły, że ewangeliczna rada posłuszeństwa nie jest
sprzeczna z godnością osoby ludzkiej. Jej podjęcie jest wyrazem wolności człowieka,
jest decyzją o sobie samym, a także fundamentalnym wyborem dobra i prawdy. Ksiądz
Prodziekan podziękował prelegentom za profesjonalizm przygotowanych referatów,
a uczestnikom za udział w konferencji. Szczególne słowa podziękowania skierował do
sióstr reprezentujących różne instytuty życia konsekrowanego, a także do obecnych
wyższych przełożonych. W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego wyraził pragnienie kontynuowania aktywności, pogłębiającej refleksje dotyczące życia zakonnego,
w postaci zorganizowania studiów podyplomowych. Poinformował także, że materiały
z konferencji będą opublikowane i udostępnione uczestnikom konferencji oraz osobom
zainteresowanym problematyką ewangelicznej rady posłuszeństwa. Kończąc, wyraził
nadzieję, że konferencja ubogaciła wszystkich nie tylko intelektualnie, ale też duchowo i pozwoliła na właściwe zrozumienie posłuszeństwa w życiu konsekrowanym.
ks. Marek Stokłosa SCJ
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Sympozjum Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem
państwowym
Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
dn. 19 listopada 2009 r. zorganizował sympozjum pt. Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym. Okazją do tego wydarzenia było dziesięciolecie istnienia wymienionego Instytutu. W sympozjum wzięli udział pracownicy i studenci
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przedstawiciele środowisk kanonistów oraz
reprezentanci innych uczelni, m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Sympozjum odbyło się w auli uniwersyteckiej Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
W programie zaplanowano dwie sesje, którym przewodniczyli kolejno: ks. prof.
J. Wroceński i ks. prof. E. Górecki. Na początku odczytano list od ks. kard. S. DziwiszaWielkiego Kanclerza Uniwersytetu do uczestników spotkania. Następnie słowo wprowadzające wygłosił ks. prof. J. Dyduch, aktualny rektor Uniwersytetu Papieskiego.
Gości przywitał ks. prof. J. Krzywda, dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego.
Ks. prof. R. Sobański wygłosił pierwszy referat stawiając pytanie, czy głoszenie
nauki Kościoła może dyskryminować? Prelegent, wychodząc od etymologii terminu
poprzez jego prawne znaczenie, przybliżył pojęcie dyskryminacji, które, jak zauważył, jest współcześnie nadużywane. Następnie omówił treść kan. 747 Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r., w którym Kościół wypowiada swoje prawo i obowiązek do
głoszenia prawd wiary oraz zasad moralnych. Ta norma kodeksowa zawiera odniesienie do wolności religijnej, którą Kościół szanuje. Wolność religijna wiernych nie
wyklucza prawa Kościoła do wypowiedzi, które wskazują na twierdzenia niezgodne
z wiarą katolicką. Również stosowanie kar kościelnych, takich jak ekskomunika, nie
jest dyskryminacją, o ile skutki tych kar nie wychodzą poza forum wspólnoty Kościoła.
Postulaty środowisk homoseksualnych domagające się redefinicji małżeństwa, czy
kwestia udzielania święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom, stawia się jako przykłady dyskryminacji ze strony Kościoła. Tymczasem, Kościół szanując każdą osobę,
głosi naukę wynikającą z prawa Bożego oraz ma prawo określać prawa i obowiązki
wiernych, nikogo tym nie dyskryminując.
Prof. W. Wróbel wygłosił następny wykład dotyczący problemu klauzuli sumienia, obecnej w prawie polskim i odnosząc ją do ochrony życia. Klauzula sumienia,
tj. akceptowane w prawie uchylenie się od obowiązku prawnego ze względu na konflikt sumienia, łączy się z zagadnieniem wolności sumienia. Po ogólnym zarysowaniu,
czym jest wolność sumienia oraz jej granic, prelegent wskazał na przykładowe sytuacje, kiedy ta konstrukcja prawna ma zastosowanie, np. aborcja, badania na zarodkach
i embrionach, pobieranie tkanek, itd. Możliwych jest kilka modeli prawnych zastoso-
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wania klauzuli sumienia, m.in. warunkowe i bezwarunkowe. Częściej stosuje się rozwiązania uwarunkowane, tj. należy odnieść się do określonych przesłanek formalnych,
np. osoba stosująca klauzulę sumienia musi wskazać inny podmiot, który podejmie
działanie, czy zgłasza informację swoim przełożonym o niepodjęciu czynności lub
wypełnia stosowną dokumentację. Klauzula sumienia zwalnia od obowiązku, ale także
chroni osobę, która stosuje to rozwiązanie, przed negatywnymi skutkami niepodjęcia
działania. Autor wystąpienia przytoczył ustawowe umocowanie dla stosowania klauzuli sumienia w prawie polskim, wraz z najważniejszym odniesieniem do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Następne opracowanie przygotowali ks. prof. H. Misztal i ks. prof. P. Stanisz,
a wygłosił je pierwszy z wymienionych autorów. Wykład dotyczył relacji pomiędzy
wolnością wyznania a symbolami religijnymi, obecnymi w życiu publicznym „państwa laickiego”. Na początku wypowiedzi autor odniósł się do ogłoszonego niedawno
wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w procesie obywatelki Włoch przeciwko temu państwu, w sprawie obecności krzyża w szkole publicznej. Wyrok Trybunału, bliższy francuskiej, tj. laickiej konstrukcji państwa, jest
jednostronny i krzywdzący. Granicami dla wolności religijnej są prawa innych osób,
a neutralność światopoglądowa państwa nie funkcjonuje w próżni społecznej. Prelegent
wskazał również na orzeczenie jednego z sądów polskich, w którym wskazano, że
krzyż w kontekście konkretnej tradycji narodowej jest także znakiem ładu moralnego
i patriotyzmu. Państwo światopoglądowo bezstronne nie może promować jednego
przekonania, ale szukając kompromisu winno chronić własną tradycję i tożsamość.
Po skończonym referacie nastąpiła dyskusja. Dyskutanci odnieśli się m.in. do niedawnego wyroku Trybunału w Strasburgu, który stawia prawa jednostki ponad dobrem wspólnym. W innym wątku dyskusji zauważono, że prawo chroni słabszego, ale
współcześnie dochodzi do sytuacji absurdalnej, gdy mniejszość jest uprzywilejowana
i narzuca swoje prawa większości.
Po przerwie, ks. prof. J. Kowal podjął zagadnienie świętowania niedzieli w umowach konkordatowych i prawie europejskim. Autor przybliżył znaczenie niedzieli
w tradycji Kościoła oraz w dokumentach Magisterium, w tym także w nauczaniu Jana
Pawła II i Benedykta XVI. Wskazał następnie, jak świętowanie niedzieli ujmowały
normy prawa kanonicznego w historii, w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. oraz
aktualnie w Kodeksie z 1983 r. W dalszej części wystąpienia odniósł się do norm konkordatowych. Przedstawił, jak ta kwestia jest ujęta w konkordacie z Rzeczpospolitą
Polską z 1993 r. W konkordacie ze Słowacją występuje nieco inne sformułowanie,
o respektowaniu dni odpoczynku. Treść konkordatów z niektórymi landami niemieckimi stanowi o ochronie niedzieli i świąt kościelnych. W jeszcze innych umowach
konkordatowych, państwo uznaje dni świąteczne ustalone przez Kościół albo zobo-
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wiązuje się uznać dni świąteczne, które określa prawo kanoniczne. Wszystkie konkordaty wspominają o niedzieli i świętach, choć w różny sposób je chronią. Prawo unijne
odsyła w tej materii do prawodawstwa obowiązującego w poszczególnych państwach.
Zagadnienie to wiąże się także systemem praw człowieka, z grupą praw socjalnych,
w których zawiera się prawo do pracy i odpoczynku.
Kolejny mówca ks. prof. K. Warchałowski rozwinął temat prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, na tle ustawodawstwa polskiego.
Rozwój praw człowieka, m.in. związany z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
z 1948 r., ujmuje także prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Prawo polskie
odzwierciedla w tej przestrzeni ustawodawstwo międzynarodowe. Stosowne gwarancje zawiera też Konkordat z Rzeczpospolitą Polską z 1993 r., Konstytucja RP oraz
ustawy prawa polskiego. Niektóre sytuacje faktyczne są jednak problemowe. Chodzi
np. o wychowanie dzieci przez osoby, które nie mają relacji prawnej wobec wychowywanych (faktyczną opiekę sprawuje ktoś z rodziny, np. dziadkowie). Ważniejsza
jest wtedy faktyczna więź i ponoszona większa odpowiedzialność. Inny przykład, to
ograniczenie praw rodzicielskich, co nie wyklucza wychowania według przekonań rodziców, w tym przekonań religijnych. Wychowanie do określonego systemu wartości
jest samodzielną decyzją rodziców. Należy też zauważyć podmioty, także państwo,
które są zobowiązane do przestrzegania praw rodziców.
Ostatni referat wygłosił ks. dr P. Majer. Dotyczył on uznania małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym. Mówca rozpoczął wystąpienie od ukazania rozwoju
laickiej koncepcji małżeństwa (koniec XVI wieku). Kościół sprzeciwiał się sprowadzeniu małżeństwa tylko do koncepcji świeckiej umowy oraz narzucania takiej myśli
katolikom. Nie każde współczesne państwo uznaje małżeństwo kanoniczne i zwykle
obliguje narzeczonych do zawarcia jego w wersji cywilnej, nawet pod sankcją karną. Większość państw dopuszcza zawarcie małżeństwa kanonicznego według modelu łacińskiego lub anglosaksońskiego. To pierwsze rozwiązanie pozwala na zawarcie
małżeństwa regulowanego prawem kościelnym z wywołaniem skutków cywilnych.
Zazwyczaj prawo państwowe określa warunki związane z tą czynnością prawną. Jest
to model stosowany w państwach o tradycji katolickiej. W rozwiązaniach prawnych,
państwa nie uznają nierozerwalności małżeństwa, z wyjątkiem Dominikany. Na koniec prelegent porównał zawieranie małżeństw w prawie polskim i włoskim.
Po ostatnim referacie nastąpiła dyskusja. W wypowiedziach zauważono, że tolerancja może stać się zasadą samą w sobie oraz służyć promocji idei przeciwnych
Kościołowi. Innym podniesionym problemem były sformułowania Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r. na temat świętowania niedzieli. Sformułowanie „prace niekonieczne” znajduje swoją wykładnię w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W dalszej
dyskusji rozważano odmienne terminy prawa cywilnego i kanonicznego w odniesieniu
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do małżeństwa (oświadczenie woli a konsens) oraz kwestię nieorzekania o skutkach
cywilnych przez sądy kościelne.
Ks. prof. J. Krzywda podsumował konferencję. Nawiązując do tematu, który
przyświecał spotkaniu, stwierdził, że zauważa się rozbieżności między Magisterium
Kościoła a prawem państwowym. Ścierają się różne koncepcje i zagadnienia prawne. Nauczanie kościelne musi się także zmierzyć z procesami laicyzacyjnymi.
Konfrontacja następuje również w odniesieniu do prawa unijnego. Na zakończenie
podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie, zwłaszcza prelegentom. Rozbieżności pomiędzy nauczaniem Kościoła i prawem kanonicznym a prawem
państwowym powinny jednak pobudzać środowiska obu stron do poszukiwania najlepszych rozwiązań prawnych, ze względu na dobro wspólne oraz dobro indywidualnej osoby, często zarazem obywatela i wiernego.
ks. Arkadiusz Domaszk SDB
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DOKTORAT
PANI KATARZYNY GĄGOR
Dnia 20 października 2009 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy
doktorskiej Pani mgr Katarzyny Gągor, absolwentki wyżej wymienionego Wydziału.
Doktorantka przedłożyła Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wkład Księdza Mariana
Żurowskiego do rozwoju nauki prawa kanonicznego”. Praca doktorska została napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW pod kierunkiem Ks. prof. UKSW
dr hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli: Ks. prof. dr hab. Edward
Górecki, z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Ks. prof. dr hab.
Wojciech Góralski z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Doktorantka w swojej autoprezentacji rozprawy doktorskiej wskazała na kilka podstawowych założeń swoich badań. Na samym początku zwróciła uwagę, że przedmiotem jej zainteresowania w tym studium stał się wkład w rozwój kanonistyki jednego
z najwybitniejszych polskich kanonistów – Księdza Mariana Żurowskiego. Główną
tezą tej dysertacji jest pytanie: „Co w swej twórczości Ksiądz Marian Żurowski wniósł
w rozwój kanonistyki?” By obiektywnie na to pytanie odpowiedzieć, Doktorantka,
przy omawianiu konkretnych zagadnień, prezentuje również stan badań w danej kanonistycznej dziedzinie w momencie ukazywania się publikacji Księdza Mariana
Żurowskiego. Jego naukowy dorobek to ponad sto pozycji pisanych od początku lat
sześćdziesiątych, aż do momentu śmierci. Niektóre z tych opracowań ukazały się dopiero po jego śmierci. Ta spuścizna naukowa zawiera monografie, podręczniki, artykuły, recenzje, biogramy oraz hasła, publikowane w języku polskim jak i w kilku
obcych językach. Wszystkie te pozycje stały się zasadniczymi źródłami tej dysertacji.
W kręgu zainteresowań tego kanonisty znalazły się różne dziedziny prawa kościelnego, takie jak teologia prawa, prawo osobowe, prawo małżeńskie, prawo karne, normy
ogólne. To bogate spektrum zainteresowań Księdza Żurowskiego, a także naukowa
działalność pod rządami obu Kodeksów Prawa Kanonicznego spowodowały, że praca
ta została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje jego naukową działalność
do promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, druga natomiast po jego
promulgacji.
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Praca Pani mgr Katarzyny Gągor składa się ze Spisu treści (s. 2); Wstępu (s. 6-14);
Części I: „Czasy do promulgacji Kodeksu z 1983 r.” (s. 15-214), zawierającej pięć
rozdziałów, które otrzymały następujące brzmienie: Rozdział I: „Teologia prawa”
(s. 15-86), Rozdział II: „Prawo osobowe” (s. 87-144), Rozdział III: „Prawo małżeńskie” (s. 145-175), Rozdział IV: „Prawo karne” (s. 176-198); Rozdział V: „Inne
kierunki badań” (s. 199-214); Części II: „Czasy po promulgacji Kodeksu z 1983 r.”
(s. 215-301), zawierającej trzy rozdziały, które otrzymały następujące brzmienie: Roz
dział I: „Teologia prawa” (s. 215-232), Rozdział II: „Normy ogólne oraz prawo osobowe”
(s. 233-260), Rozdział III: „Prawo małżeńskie” (s. 261-301); Zakończenia (s. 302-309);
Wykazu ważniejszych skrótów (s. 310-311) oraz z Bibliografii (s. 312-331).
Biorąc pod uwagę różnorodność dorobku naukowego Księdza Mariana Żurowskiego,
każdy rozdział prezentowanej pracy (oprócz rozdziału IV części I dotyczącego prawa
karnego), ma identyczną strukturę: artykuły, podręczniki, monografie, recenzje i hasła. Doktorantka w swojej rozprawie doktorskiej posłużyła się metodą dogmatycznoprawną, historyczno-prawną, komparatystyczną oraz analityczną i syntetyczną.
W analizie dorobku naukowego Księdza Mariana Żurowskiego wyraźnie widać poważny i decydujący wpływ doktryny soborowej. W większości swoich opracowań nie
tylko komentował on tę doktrynę, ale również aplikował ją do konkretnego zagadnienia, którym się zajmował. Ponieważ jego działalność naukowa przypadła na czas prac
nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego, nawiązywał więc do propozycji ukazywanych w schematach przyszłej kodyfikacji, proponując często własne rozwiązania.
Widać to wyraźnie zwłaszcza w problematyce praw i obowiązków wiernych. W tym
właśnie obszarze zagadnień określił on katalog praw i obowiązków wiernych, z których większość znalazła się w przyszłym Kodeksie.
Wkład tego naukowca w rozwój kanonistyki widać także w nowatorskim charakterze jego artykułów. W wielu z nich przedmiotem zainteresowania stała się wspólnota Kościoła. Temu zagadnieniu poświęcił on dużo uwagi w rozważaniach z teologii
prawa. Ta problematyka w owym czasie była nową, gdyż pierwsze monografie w tej
materii ukazały się pod koniec lat sześćdziesiątych. Wielokrotnie podkreślał, że fundamentalnym źródłem pochodzenia wspólnoty jest Bóg. Nie pojmował on tej społeczności w kategoriach idealistycznych, ale określał jej naturę jako bosko-ludzką. Fenomen
ten ujmował w kategoriach współzjednoczenia wiernych, a Kościół partykularny określał jako wspólnotę wspólnot.
Za nowatorskie należy uznać również opracowania z dziedziny prawa osobowego,
dotyczące zwłaszcza prawa administracyjnego, gdzie zaliczany jest on do prekursorów badań. Ksiądz Marian Żurowski stał na stanowisku, że władza administracyjna
zakresowo różni się od władzy dobrowolnej. W swym ujęciu koncepcyjnym rozróżniał
on władzę administracyjną w ścisłym sensie od administracji. Według niego władza
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administracyjna dotyczyła tak osób fizycznych jak i zespołów kolegialnych, administracja zaś wiązała się z zarządzaniem w znaczeniu ekonomicznym. Twierdził on, iż
bezpośrednim celem aktu administracyjnego jest dobro wspólne Kościoła, a władza
w Kościele jest służbą dla dobra społeczności kościelnej.
W dorobku naukowym tego kanonisty są także publikacje będące polemiką z innymi poglądami. Widać to wyraźnie chociażby w polemice z pojawiającymi się
w ówczesnej doktrynie tendencjami antyjurydycznymi. Sprzeciwiał się on poglądom
negującym potrzebę istnienia systemu prawa we wspólnocie Kościoła. Utrzymywał,
iż oparcie systemu na prawie naturalnym w żaden sposób nie sprzeciwia się porządkowi nadprzyrodzonemu Kościoła. Zdecydowanie odrzucał kierunki nawiązujące do
pozytywizmu prawnego.
Osobnym i obszernym obszarem zainteresowań było prawo małżeńskie. Nie posiadało ono jednak nowatorskiego charakteru. W artykułach komentował papieskie przemówienie do Roty Rzymskiej, schematy prawa małżeńskiego czy też orzecznictwo
rotalne, nie wnosząc nowych myśli w rozwijane wątki tematyczne. Na gruncie polskiej
kanonistyki nowatorskie z kolei było zagadnienie relacji wolności religijnej jednostki w odniesieniu do małżeństw mieszanych, choć tak pojęta tematyka nie była nowa
w kanonistyce światowej. Za wkład w rozwój kanonistyki należy uznać interdyscyplinarne opracowania z teologii małżeństwa, w których opowiadał się za personalistycznym podejściem, gdzie inspiracją była doktryna soborowa o związku małżeńskim jako
wspólnocie życia i miłości. Małżeństwo zawsze pojmował w perspektywie zbawczego
planu Boga.
Jeszcze innym zagadnieniem pojawiającym się w publikacjach Księdza Mariana
Żurowskiego jest prawo karne, w którym jednak nie zauważa się nowej tematyki, choć
opisywane kwestie mają charakter dogłębnego studium. Nie poprzestawał w nim jedynie na ukazaniu poglądów innych autorów, ale sam przedstawiał własne stanowisko
w tej materii. Porusza on zatem między innymi sprawę odpowiedzialności zbiorowej
za popełnione przestępstwa.
W autoprezentacji swej rozprawy doktorskiej Doktorantka podkreśliła również, że
w ocenie wkładu Księdza Mariana Żurowskiego w rozwój nauki prawa kanonicznego
nie można abstrahować od faktu, iż w owym czasie tego typu publikacje były bardzo
potrzebne i użyteczne, gdyż Polska znajdowała się pod reżimem komunistycznym, co
utrudniało naukowcom kontakty z uczonymi państw zachodnich i zaznajamianie się
z ich osiągnięciami naukowymi. Ponadto, w jego dorobku naukowym zawsze widoczne jest zainteresowanie człowiekiem, pojętym nie jako abstrakcyjna jednostka, ale
wierny żyjący w konkretnej wspólnocie, jaką jest Kościół.
Obydwaj recenzenci wskazali pozytywne jak i negatywne walory dysertacji Pani
mgr Katarzyny Gągor i w końcowych wnioskach ocenili ją jako odpowiadającą wy-
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mogom stawianym przez prawo rozprawie doktorskiej, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym. Podkreślili też, że Autorka dobrze zrealizowała swe badawcze
zamierzenia.
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu
doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktorskich,
opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała Pani mgr Katarzynie Gągor
stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.
o. Marek Saj CSsR

Sprawozdanie z wyjazdu do Republiki Czech – Praga i Kutna
Hora – Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
w Warszawie (6 – 10 V 2009 r.)
W dniach 6 -10 maja 2009 r. odbył się wyjazd autokarem grupy studentów Wydziału
Prawa Kanonicznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
do Pragi – stolicy naszych południowych sąsiadów Republiki Czech oraz do historycznej miejscowości Kutna Hora. W tym wyjeździe uczestniczyło 20 studentów. Oto lista
nazwisk, osób które wzięły udział w wycieczce do Czech: Damian Blacha, Michał
Warciński, Justyna Szuszkiewicz, Justyna Nitka, Marzena Bąk, Jolanta Głowacka,
Krzysztof Gajda, Anna Szafranko, Andrzej Szarek, Małgorzata Dziduch, Wojciech
Skawiński, Grzegorz Wajs, Katarzyna Dzieszkowska, Agnieszka Niewiadomska,
Anna Tomanek, Marta Gajda, Adrian Gajda, Ewa Skwarczyńska, Katarzyna Stasiuk,
ks. Jarosław Sokołowski oraz dwóch kierowców naszego autokaru. Wyjazd został zorganizowany, przez ks. Jarosława Sokołowskiego. Wyjazd do Pragi doszedł do skutku
także dzięki dużej życzliwości i pomocy Rektora UKSW – ks. prof. dr hab. Ryszarda
Rumianka, który przyznał dofinansowanie tego wyjazdu i dzięki Prorektorowi UKSW
ks. prof. UKSW dr hab. Henrykowi Skorowskiemu.
Wśród uczestników wyjazdu do Pragi przeważali studenci Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW, chociaż brali w nim udział także reprezentanci z innych
Wydziałów UKSW, a nawet z innych Uczelni. Wyjazd do Pragi odbył się w środę
6 maja o godz. 21.00 spod Sali Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie.
Podróż autokarem z Warszawy do Pragi trwała ponad 10 godzin. Dzięki temu, że
jechaliśmy w nocy i większość osób spała, to podróż upłynęła dosyć szybko. Po całonocnej podróży ok. godz. 10.00 rano szczęśliwie i bezpiecznie nasz autokar dotarł
do Pragi. Praga jest jedną z najczęściej odwiedzanych stolic w Europie. Oczywiście,
też nie bez powodu, gdyż miasto jest kopalnią turystycznych atrakcji. Miejscem, które
koniecznie trzeba odwiedzić.
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Pierwszy dzień – 7.05.2009 r.
Czwartek, pierwszy dzień naszego pobytu w Pradze od razu po przyjeździe do miasta rozpoczęliśmy od zwiedzania. Na miejscu czekał na nas przewodnik po mieście:
p. Pawel – rodowity Czech, wieloletni i rewelacyjny przewodnik po Pradze, osoba
znająca Polskę i Polaków. I już na wstępie trzeba wspomnieć, że zwiedzanie z nim stolicy Czech – naszego południowego sąsiada było prawdziwą przyjemnością. Sposób,
w jaki przewodnik pokazywał nam miasto i opowiadał o Pradze i o Czechach był
niezwykle interesujący. Dzięki niemu poznawanie miasta dostarczyło nam wielu niesamowitych wrażeń i pozwoliło w przeciągu zaledwie tych kilku dni zobaczyć najciekawsze miejsca w Pradze, poznać bliżej historię, zwyczaje naszych południowych
sąsiadów, pozostawiając mnóstwo miłych wspomnień. Cała grupa była bardzo zadowolona z wyboru przewodnika przez ks. Jarosława.
Zwiedzanie zaczęliśmy od spaceru po Hradczanach – dawnej królewskiej dzielnicy, prawdziwej wizytówki Pragi, obowiązkowego punktu zwiedzania każdego turysty.
Hradczany uzyskały prawa miejskie w XVI wieku. Znajdują się po lewej stronie, zachodnim brzegu Wełtawy. Zajmują rozległy obszar otoczony murami, pałacami, ogrodami. Spacer rozpoczął się wejściem na teren zespołu klasztornego – Klasztoru na
Strachowie, którego centralne miejsce zajmuje barokowy kościół Marii Panny – dawniej należał do oo. Bernardynów. Na terenie klasztoru znajdował się browar. Obok kościoła znajduje się budynek jednej z najbardziej reprezentacyjnych bibliotek w Pradze,
w której mieści się wydział filozoficzny i teologiczny, a także przechowywany jest
spis Napoleona.
Następnie grupa powędrowała ulicami: Nowy Świat – Wąską, Krętą, Kamienną,
ale świetną ulicą do spacerów i wcale nieprzypominającą warszawskiej ulicy Nowy
Świat, aż zatrzymała się na wzniesieniu pomiędzy budynkiem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych a świątynią Loreta. Jest to Sanktuarium założone w 1626 r. na fali
kontrreformacji po zwycięstwie katolików nad protestantami pod Białą Górą, przypominające sanktuarium w Loreto we Włoszech. Sercem klasztoru jest Santa Casa
(Święty Domek). Wedle opowieści dom Matki Boskiej został w cudowny sposób przeniesiony z Nazaretu do Loreto. Kopię domku budowano wszędzie tam gdzie wiara
katolicka potrzebowała wzmocnienia. Wewnątrz domku znajduje się drewniana figura
przedstawiająca Czarną Madonnę z Dzieciątkiem. Kościół na zewnątrz otaczają wielkie figury przedstawiające anioły i świętych. W kościele znajduje się także bardzo
cenna monstrancja wysadzana mnóstwem szlachetnych kamieni, a o pełnej godzinie
dzwony wygrywają hymn ku czci Matki Boskiej. Obok Lorety stoi kościół Narodzenia
Pańskiego.
Kontynuując zwiedzanie dotarliśmy już na główny Plac Hradczany. Tu przewodnik
zwrócił na początku uwagę grupy na dwa kontrastujące ze sobą budynki: niezwykle
zdobny, ze schodkowymi szczytami i fasadą wykonaną techniką sgraffito renesansowy
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Schwarzenbersky Pałac (obecnie siedziba Muzeum Sztuki Barokowej) i znajdujący się
po przeciwnej stronie rokokowy Pałac Arcybiskupa Pragi. Nieopodal natomiast stoi
XVIII wieczny Sternbersky Pałac, w którym mieści się Galeria Narodowa. Można tu
zobaczyć m.in. Święto Różańca Albrechta Durera, a także prace takich mistrzów jak
Rembrandt, Rubens, Goya. Jednak dopiero kolejne obejrzane obiekty to prawdziwe
perełki Pragi i chluba Czechów: Zamek Praski i Katedra św. Wita. Hrad, tak po czesku nazywa się zamek, zawsze był symbolem władzy państwowej. Tutaj koronowano
królów i zaprzysięgano prezydentów. W czasie II wojny światowej zamek zajmowali
hitlerowcy, to z okien na pierwszym piętrze zamku Hitler w 1939 r. ogłosił utworzenie Protektoratu Czech i Moraw. Po wojnie władza komunistyczna zamknęła go dla
obywateli. W 1990 r. prezydent Vaclav Havel zorganizował tu wielką ucztę piwną i zaprosił wszystkich mieszkańców. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali o historii miasta,
jego zabytkach, dziejach narodu czeskiego. Dziś w jednej z części zamku mieści się
zamknięty dla turystów Pałac Prezydencki. Ciekawostką jest, że codziennie o godzinie
12.00 na placu przed zamkiem odbywa się zmiana warty przez mężczyzn strzegących
zamku, której to byliśmy świadkami. Towarzyszą jej uroczyste fanfary.
Kolejnym punktem zwiedzania była Katedra Św. Wita – niesamowity monument
zachwycający swoją wielkością i wykonaniem, największa świątynia w Pradze.
Nadaje ona specyficzny wygląd całym Hradczanom. Powstała, jako kościół dla czeskich królów i habsburskich cesarzy. Budowa świątyni trwała ponad 600 lat (początki sięgają 1344 r., kiedy to Karol IV przekonał przebywającego na wygnaniu
w Awinionie papieża, że Praga zasługuje na status archidiecezji) i mimo zniszczeń
w czasie II wojny światowej została odbudowana wg. oryginalnych XIV wiecznych
planów. Inżynierowie starali się zachować jej późnogotycką formę. Jednak ze względu na bardzo długi okres powstawania możemy w niej odnaleźć mieszankę różnych
stylów. We wnętrzu Katedry zwraca uwagę jej wielkość pięknie iluminowana poprzez
okna witrażowe. Są to współczesne witraże w tym jeden przedstawiający Cyryla
i Metodego, wykonany w 1931 r. przez Alfonsa Muchę.
Najsłynniejszym skarbem katedry jest kaplica się Wacława, pozłacana i wysadzana
złotymi kamieniami, wybudowana na zlecenie Karola IV. Nad kaplicą umieszczone są
czeskie klejnoty koronacyjne (korona, jabłko i krzyż), jeden z najważniejszych symboli Państwa Czeskiego i pamiątka po Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego.
W kryptach katedry znajdują się grobowce władców i biskupów czeskich i habsburskich. W prezbiterium na prawo od ołtarza głównego skrzy się srebrny nagrobek św.
Jana Nepomucena – patrona podróżnych i transportu, który popadł w niełaskę u króla
Wacława IV, gdyż nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi królowej Zofii i z tego
powodu został na rozkaz króla poddany torturom i wrzucony do Wełtawy. Zarówno
katedra jak i zamek znajdują się na wzniesieniu, dlatego z tego miejsca podziwialiśmy
panoramę miasta.
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Po dosyć intensywnym zwiedzaniu mieliśmy krótki odpoczynek w jednym z pobliskich ogrodów. Po 4 godzinach zwiedzania z przewodnikiem udaliśmy się do miejsca naszego pobytu, gdzie się rozpakowaliśmy i zjedliśmy obiad. Po obiedzie już bez
przewodnika udaliśmy się w większości z powrotem do centrum miasta. Podczas tego
popołudnia przespacerowaliśmy się jeszcze po Hradczanach. Podobnie jak przez cały
dzień od rana w mieście była bardzo ładna pogoda, sprzyjająca zwiedzaniu i poznawaniu tego niezwykłego miejsca. Katedra św. Wita, Zamek i inne budowle wokół placu
Hradczańskiego robią jeszcze większe wrażenie w świetle zachodzącego słońca. Udało
nam się także dotrzeć na tzw. Złotą Uliczkę - legendarną ulicę alchemików, łuczników,
handlarzy i poetów - w jednej z kamieniczek mieszkał niegdyś Franz Kafka. Podczas
wspólnego spaceru wzdłuż brzegu Wełtawy podziwialiśmy przepiękne zabudowania
m.in. gmach Opery Narodowej, tzw. „tańczące domy”, kamienice i pałace.
Drugi dzień – 8.05.2009 r.
Piątek, drugi dzień pobytu rozpoczął się śniadaniem o godz. 8.00. Po śniadaniu zaczął się dalszy ciąg zwiedzania miasta. Dotarliśmy autobusem pod Dworzec
Główny (Praha hlavní nádraží). To największy dworzec kolejowy w Pradze i w całych Czechach. Pierwszy dworzec został otwarty w 1871 r. przez Franciszka Józefa I,
a na pocz. XX wieku rozbudowany w stylu secesyjnym. Zachwyca swoim ogromem,
architekturą i wnętrzem. Z dworca był spacer na Plac Wacława. Znajduje się w centrum Pragi w dzielnicy Nowe miasto. To miejsce wielu historycznych wydarzeń, demonstracji, bardzo ważne dla Czechów. Z balkonu jednej z kamienic w roku 1989
przemawiali liderzy czeskiej opozycji z Vaclavem Havlem na czele.
Plac powstał z inicjatywy cesarza Karola IV. W czasach średniowiecza to targowisko było zwane Końskim Targiem. To miejsce wydarzeń kulturalnych, towarzyskich. Na placu stoi olbrzymi pomnik św. Wacława. Obok wznosi się monumentalny
gmach Muzeum Narodowego. Z placu Wacława schodzącego w dół pięknym deptakiem do centrum skręciliśmy do zielonych i pełnych kwiatów ogrodów franciszkańskich, poprzez które dotarliśmy do Placu Republiki (Náměstí Republiky). Dawniej
mieścił się tu skarbiec Wacława IV, rezydencja królów Jerzego Podiebrada i Wacława
Jagiellończyka. Niestety dzisiaj z siedziby władców nie pozostało praktycznie nic
oprócz małej uliczki, która swą nazwą, Karlovodvorska przypomina o dawnej świetności tego miejsca.
Dziś atrakcją na placu jest tzw. Brama Prochowa, brama miejska, jeden z symboli
Pragi, z której można podziwiać panoramę miasta. Powstała w 1475 r. na zlecenie
Władysława II Jagiellończyka, w sąsiedztwie jego dworu. Utraciła swoje reprezentacyjne znaczenie po przeniesieniu siedziby królewskiej na Hradczany. Potem stała się
składem prochu stąd jej obecna nazwa. Obok bramy Prochowej uwagę zwraca duży
secesyjny gmach Domu Miejskiego, stojący na miejscu dawnego dworu królewskiego.
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Budynek miał być połączeniem funkcji galerii artystycznej, sali koncertowej, tradycyjnej kawiarni, stanowiącym tło dla pomieszczeń Magistratu. Tu proklamowano niezawisłą Czechosłowację w 1919 r. Obecnie odbywają się tu różne wystawy, koncerty.
Nieopodal znajduje się także jedyny kubistyczny budynek w Europie.
Kolejnym punktem naszego spaceru była zabytkowa dzielnica żydowska (Josephov),
położona na prawym brzegu rzeki Wełtawy. Zajmuje niewielką powierzchnię.
Najważniejsze zabytki w tym miejscu Staronova synagoga (najstarsza praska synagoga, zbudowana w 1275 r. najstarsza czynna bożnica w Europie) – przetrwała nawet
II wojnę światową, gdyż decyzją Hitlera miała wchodzić w skład Muzeum Wymarłej
Rasy, dlatego naziści zwieźli do niej skarby zrabowane z synagog z całej Pragi – synagoga Pinkasa, synagoga hiszpańska, cmentarz żydowski. Przy wejściu do dawnego
getta żydowskiego stoi wielki pomnik Franza Kafki. Z dzielnicy żydowskiej przeszliśmy ulicą Paryską na Rynek Starego Miasta, który jest sercem Pragi. Przy rynku
znajdują się Ratusz, kościół św. Mikołaja i kościół Tyński (kiedyś centrum husytyzmu), rezydencje kupców i pałace książąt. Na środku stoi współczesny pomnik bohatera narodowego Jana Husa. Rynek powstał, jako Plac Targowy w XI w., z czasem
stał się najbardziej reprezentacyjnym miejscem w mieście. Swoje rezydencje budowali
tu najzamożniejsi obywatele. Oprócz przeznaczenia handlowego był także miejscem
wystąpień, karania sprawców.
Najbardziej spektakularna egzekucja odbyła się na placu przed wojną trzydziestoletnią, kiedy cesarski gubernator skazał na śmierć 27 przywódców protestanckich.
O zdarzeniu tym przypomina 27 białych krzyży widniejących na płycie rynku po
wschodniej stronie Ratusza. Ratusz (Staromestke radnice) to ogromny gotycki gmach
powstały w XIII w. Dziś odbywają się w nim śluby cywilne, wystawy artystów. Wieża
ratusza jest wspaniałym miejscem do podziwiania panoramy miasta, stąd astronom
Kepler oglądał gwiazdy. Na ratuszu znajduje się zegar astronomiczny, który o pełnych
godzinach (9-21) tworzy niezwykłe widowisko. Powstał w 1410 r. Poniżej niego znajduje się XIX-wieczny zegar przedstawiający 12 scen z życia wiejskiego. Wokół rynku
znajdują się klasycystyczne pałace, rezydencje.
Dom pod Minutą słynie ze wspaniałego fryzu przedstawiającego rycerzy, książęta
i postaci alegoryczne. Wykonany jest techniką sgraffito. Dom pod Złotym Jednorożcem
to dawna szkoła muzyczna B. Smetany. Rynek to idealne miejsce do odpoczynku podczas zwiedzania. Na dziedzińcu za Kościołem Tyńskim w okresie XII-XVIII w. niemieccy kupcy zatrzymywali się na nocleg i dobijali targu, a także płacili należne cło
tzw. ungelt, od którego miejsce to wzięło swoją nazwę. W niedalekiej okolicy kościoła
tyńskiego znajduje się Stavovske divadlo, czyli gmach najsłynniejszego praskiego teatru, w którym triumfy święcił sam Mozart.
Jeszcze na terenie Starego Miasta kilka kroków od Teatru Stanowego mieści się
Carolinum, czyli Uniwersytet Praski. Obecnie w tym miejscu rozdawane są wyłącznie
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dyplomy a zajęcia i poszczególne wydziały mieszczą się w różnych częściach miasta,
jak też siedziba rektora oraz centralnych instytucji Uniwersytetu Karola w Pradze.
Karol IV ufundował praską uczelnię w 1348 r. był to najstarszy uniwersytet w Europie.
Początkowo studenci – oczywiście tylko mężczyźni – mogli wybierać naukę na jednym z czterech fakultetów: teologicznym, lekarskim, prawniczym i artystycznym.
Obecnie składa się z 17 wydziałów. W 1882 uniwersytet podzielono na dwa odrębne
uniwersytety: czeski i niemiecki. Uniwersytet niemiecki, funkcjonujący pod nazwą
Karl – Ferdinands – Universität w 1921 został przeniesiony do Liberca.
W 1820 uniwersytet czeski otrzymał obecną nazwę. W 1939 został on zamknięty,
a w jego miejsce utworzono uniwersytet niemiecki, który funkcjonował pod nazwami:
najpierw Deutsche Karls – Universität in Prag, a następnie Reichsuniversität. W 1945
został on zamknięty (obecnie kontynuuje on swoją działalność w Monachium, jako
Collegium Carolinum), a w latach obecnych reaktywowano uniwersytet czeski.
Następnie po krótkim odpoczynku podążyliśmy w kierunku Mostu Karola – jednej
z najsłynniejszych atrakcji Pragi. Po drodze mijaliśmy Rudolfinum, czyli neorenesansowy gmach, w którym na co dzień występuje Czeska Orkiestra Filharmoniczna, są
organizowane też prestiżowe wystawy. Most Karola łączy Stare Miasto i Małą Stranę.
Most ma prawie 516 m długości i ok. 9, 50 m szerokości, kształt zbliżony do litery
„S”. Początkowo nazywano go Kamiennym lub Praskim Mostem. Nazwa Most Karola
przyjęła się dopiero od mniej więcej 1870 roku. Do 1741 roku był jedynym mostem
na Wełtawie. Otwarty jest obecnie tylko dla ruchu pieszego. Budowę mostu rozpoczął
cesarz Karol IV.
W okresie baroku most ozdobiono 30 posągami świętych. Proces budowania rzeźb
zapoczątkowali OO. Jezuici. Na jednej z balustrad umieszczono tablicę pamiątkową
poświęconą św. Janowi Nepomucenowi – podobno w tym właśnie miejscu wrzucono
go z rozkazu króla Wacława IV do Wełtawy. W przeszłości orszaki królewskie zmierzały przez most na Hradczany, gdzie koronowano i grzebano władców. Odbywały się
na nim także turnieje rycerskie, a kupcy dobijali targów. W 1939 r. na moście paradowały oddziały hitlerowskie, a w 1948 r. jednostki komunistycznej milicji. Dziś jest to
miejsce, w którym kontynuowane są tradycje średniowiecznych bardów i drobnych
kupców. Z mostu rozciąga się przepiękny widok na Wełtawę i Pragę.
Ze Starego Miasta przeszliśmy na Małą Stranę. Po tej stronie przewodnik pokazał nam ścianę Johna Lennona. Nasz spacer zakończyliśmy oglądając kościół Matki
Boskiej Zwycięskiej. Tę świątynię zbudowali luteranie, ale w 1642 r. zajęli ją OO.
Karmelici i przekształcili w pomnik zwycięstwa nad protestantami pod Białą Górą.
W kościele znajduje się przywieziona najprawdopodobniej z Hiszpanii cudowna figurka Praskiego Dzieciątka Jezus ubrana w dary od pielgrzymów. Miejsce to jest jednym
z największych sanktuariów katolickich w Czechach i słynie z licznych pielgrzymek.
W ten sposób zakończyliśmy drugi dzień naszego zwiedzania i pobytu z Pradze.
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Trzeci dzień – 9.05.2009 r.
Na kolejny dzień – sobotę była już wcześniej zaplanowana wycieczka poza miasto Pragę. Pojechaliśmy autokarem do oddalonej o ok. 70 km od Pragi miejscowości
Kutna Hora. Jest to miasto powstałe w XIII wieku. Było siedzibą mennicy królewskiej
(Dwór Włoski), skarbcem, centrum finansowym Czech. Kopalnie srebra uczyniły
z Kutnej Hory drugie pod względem znaczenia miasto w państwie. Włoski Dwór stał
się też rezydencją królewską, po której najcenniejszą pamiątką jest gotycka kaplica królewska. Mennicę zamknięto w XVIII wieku, co związane było z wyczerpywaniem się
złóż srebra. Działalność górnicza całkowicie ustała podczas wojny trzydziestoletniej.
Obecnie miasto Kutna Hora nadal przyciąga turystów i zachwyca ich swoim klimatem. Jest jednym z trzech najczęściej odwiedzanych miejsc poza Pragą. W Kutnej
Horze zwiedzaliśmy katedrę św. Barbary – jeden z największych czeskich skarbów narodowych. Konstrukcja świątyni przypomina namiot. Jej budowę rozpoczęto pragnąc
uniezależnić się od OO. Cystersów z opactwa w Sedlcu, dlatego górnicy sprowadzili
budowniczych katedry św. Wita.
Inne warte obejrzenia zabytki to: Ossarium, czyli tzw. Kaplica Czaszek (Sedlec –
3 km od Kutnej Hory) dawne opactwo cysterskie, gromadzi ok. 40 tys. Szkieletów –
miejsce, które zniknie za kilka lat z powierzchni ziemi, gdyż nie ma wystarczających
funduszy na jego odnowienie. Było też zwiedzane Kolegium Jezuickie, kościół św.
Jakuba, (którego jedna z dwóch zaplanowanych wież na skutek szkód górniczych zaczęła się odchylać i przypomina krzywą wieżę w Pizie). W 1995 r. Stare Miasto z kościołem św. Barbary i kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w dzielnicy Sedlec zostały zapisane na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Po powrocie z Kutnej Hory mieliśmy czas na samodzielne zwiedzanie
Pragi. Części z nas udało się wjechać kolejką na jedno z wzniesień Pragi i podziwiać
z góry zachwycającą panoramę miasta.
Czwarty dzień – 10.05.2009 r.
W niedzielę rano po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną z Czech do Polski.
Podróż do Warszawy minęła wszystkim w równie miłej i przyjemnej atmosferze.
Po drodze powrotnej był dłuższy postój we Wrocławiu. Byliśmy w kościele OO.
Dominikanów, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą koncelebrował w naszej intencji, tzn. mszę dziękczynną za udany pobyt na ziemi czeskiej ks. Jarosław
Sokołowski. Mieliśmy również czas oraz okazję i obejrzeliśmy wrocławską Starówkę,
Panoramę Racławicką i zjedliśmy obiad przed dalszą podróżą. Do Warszawy – Pałac
Kultury dotarliśmy, tego samego dnia, ok. godziny 21.00 bez żadnych problemów
i pełni niezapomnianych wrażeń.
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Zakończenie
Wyjazd do Pragi był dla nas, wszystkich uczestników tej wycieczki, niezapomnianą
i wielką przygodą. Dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń zarówno tym uczestnikom, którzy widzieli Pragę po raz pierwszy jak i pozostałym. Termin wyjazdu był
bardzo dobry, pogoda dopisała. Takie wyjazdy świetnie integrują ludzi i pozwalają
poznać też nowych ludzi.
Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim organizatorowi – ks. Jarosła
wowi Sokołowskiemu, który po raz kolejny podjął się organizacji uczelnianego –
z UKSW wyjazdu studentów za granicę Polski.
Kolejna wycieczka studentów UKSW, tym razem do Czech, pozostała nie tylko w naszej pamięci, ale została również upamiętniona i udokumentowana w trzech
formach:
1) sprawozdanie z wyjazdu: Anna Tomanek – studentka UKSW i ks. Jarosław
Sokołowski;
2) gazetka zdjęciowa – w gablocie przed Dziekanatem WPK: Katarzyna
Dzieszkowska i Justyna Szuszkiewicz – studentki III roku WPK;
3) katalog zdjęć z wyjazdu na CD do strony internetowej WPK: Piotr Sulich – student V roku WPK i ks. Jarosław Sokołowski.
Gorące podziękowania Studenci pragną złożyć także na ręce władz naszej Uczelni.
Na zakończenie sprawozdania w imieniu Organizatorów i wszystkich uczestników
wyjazdu z UKSW do Republiki Czech pragniemy bardzo serdecznie podziękować za
życzliwość i zrozumienie oraz za dofinansowanie tego wyjazdu Jego Magnificencji
Rektorowi UKSW ks. prof. dr hab. Ryszardowi Rumiankowi; Prorektorowi UKSW ks.
prof. UKSW dr hab. Henrykowi Skorowskiemu, Kanclerzowi UKSW p. Markowi Lepa
oraz Przewodniczącemu Samorządu Studentów UKSW p. Cezaremu Szczypie. Słowa
wdzięczności za poparcie tego wyjazdu składamy również Dziekanowi Wydziału
Prawa Kanonicznego ks. prof. UKSW dr hab. Józefowi Wroceńskiemu.
Skromnie powiedziawszy, tradycyjnie już wyjazd był bardzo udany, a uczestnicy
już w Pradze snuli plany zorganizowania w przyszłości podobnej podróży z naszej
Uczelni w inne ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w Europie.
Majowy wyjazd 2009 r. studentów do Pragi był nie tylko formą wypoczynku
i relaksu, ale przede wszystkim poznania, chociaż w pewnym stopniu dorobku naukowego – Uniwersytet Praski – biblioteka, historii, prawa i zwyczajów naszych południowych sąsiadów.
ks. Jarosław Sokołowski
Anna Tomanek
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Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ukazała się książka

Józef Wroceński, Helena Pietrzak (red.)
Ars Boni et Aequi

Księga pamiątkowa
dedykowana księdzu prof. dr hab. Remigiuszowi Sobańskiemu
w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

Dystrybucję prowadzi:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5, tel. (22) 561-89-23; fax (22) 561-89-11
oraz Księgarnia dwójka
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015, tel. (22) 569-68-68
e.mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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