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Słowo wstępne

M

ateriały niniejszej publikacji, w przeważającej części, są pokłosiem sesji naukowej Munus sanctificandi: gaudium vel onus?, która odbyła się
5 maja 2008 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. Pierwotnie zamierzaliśmy zająć się prawem zakonnym, ale po
wielu konsultacjach oraz rzeczowej dyskusji z o. dr. hab. Ireneuszem Sławomirem
Ledwoniem, prof. KUL i prodziekanem Wydziału Teologicznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, zdecydowaliśmy pogłębić
rozważania nad problematyką prawa o sakramentach o ich aspekt praktyczny.
Kodeks prawa kanonicznego, mimo dość licznych wypowiedzi doktrynalnych, nie definiuje zadania uświęcania. W łacińskim tekście intytulacji księgi IV
występują genetivus subiectivus i genetivus obiectivus, co implikuje uświęcanie
siebie lub kogoś1. W proponowanych artykułach interesuje nas przede wszystkim wykonywanie posługi uświęcania, zleconej nam przez Chrystusa Najwyższego Kapłana. Kapłaństwo można rozumieć i przeżywać różnie – może być ono
dla nas radością lub ciężarem, lekcją pokory lub powodem wyniosłości, pychy
i zarozumiałości. Wszystko zależy od tego, jak je rozumiemy i jaka jest nasza
osobista, intymna relacja do Chrystusa oraz do ludzi powierzonych naszej trosce apostolskiej, duszpasterskiej czy naukowej. Posługa kapłana, zwłaszcza sakramentalna, ujawnia te zróżnicowane postawy i nie umyka uwadze wiernych,
dla których bywa ona jednocześnie osobistym doświadczeniem Boga – Miłości i Miłosierdzia albo surowego, bezwzględnego, gromowładnego Sędziego. Jest
też percepcją Kościoła – z miłością do człowieka spełniającego swoją misję lub
praktykującego surową ascezę na podstawie bezdusznej wykładni prawa i zasad
moralności. Wiarygodność naszego przepowiadania Ewangelii w dużej mierze
zależy od jakości sprawowania i udzielania sakramentów świętych. Trzeba pamiętać, że sakramentalne gesty Chrystusa służą uświęceniu człowieka i sprawiają, że rodzi się nowy człowiek, który podnosi się i bierze swoje łoże, swoiste surge et ambula (por. Mt 9,5). Jest to więc swego rodzaju dzieło stworzenia, darmo
1
R. Althaus, Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Hg. K. Lüdicke, Essen
1985, Einleitung vor 834, 1.
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dane narodziny nadziei, niekiedy w chwili, kiedy człowiek stracił już wszelką
nadzieję2. Kapłan może się oczywiście zamknąć w więzieniu swojego oschłego
serca i przeżywać tragedię – czy raczej kompleks – „niepotrzebnego dziecka”,
bezradnego wobec otaczającego go oceanu grzechów i nieprawości. Może jednak także z nadzieją i miłością spełniać swoją posługę. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis papież Jan Paweł II naucza:
Posługa kapłańska w swojej obiektywnej rzeczywistości jest amoris officium
[…]. Ta właśnie obiektywna rzeczywistość staje się podłożem i domaga się
odpowiadającego jej etosu, który nie może być niczym innym, jak tylko życiem miłością (24).

Papież przywołuje głęboko teologicznie uzasadnioną wypowiedź św. Augustyna z Traktatu do Ewangelii św. Jana: „Sit amoris officium pascere dominicum
gregem”. Święty Paweł mówi prosto: „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).
W kan. 1008 prawodawca stwierdza:
Na mocy ustanowienia Bożego […] niektórzy spośród wiernych […] są ustanawiani świętymi szafarzami, […] ażeby […] byli pasterzami Ludu Bożego.

Prezbiterat ma więc charakter proegzystencjalny, a powołanie kapłańskie,
podobnie jak zakonne, jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, domagającym
się istnienia i działania „dla kogoś”3. W nieco innej konwencji wypowiada się
Peter Hahne, znany dziennikarz niemiecki, który nazywa Kościoły – katolicki
i protestancki – obsługą naziemną Pana Boga4. Wiadomo, jak tragiczne skutki
mogą spowodować nawet pozornie drobne błędy tej obsługi. Czyż podobnie nie
jest z posługą sakramentalną, zwłaszcza zaś z sakramentem pojednania?
Weryfikując wspomnianą sesję naukową, mamy nadzieję, że nie ziszczały
się słowa F. Allena:
konferencja to spotkanie ważnych ludzi, którzy w pojedynkę nie potrafią nic
zrobić, ale razem mogą uchwalić, że nic nie da się zrobić5.

W drugiej części publikacji można znaleźć materiały dodatkowe, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą chrystusowego kapłaństwa.
Ufając, że prezentowane teksty pomogą czytelnikowi pogłębić tematykę posługi kapłańskiej, prośmy Najwyższego Kapłana o łaskę radosnego przeżywania
swojego powołania dla wszystkich kapłanów Jego Kościoła.
Bronisław W. Zubert OFM
Witosław J. Sztyk OFM
J.-M. Lustiger, Kazania paryskiego proboszcza, Kraków 1985, s. 91.
R. E. Rogowski, Szukając tego, co zaginęło, Opole 1996, s. 82.
4
P. Hahne, Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft, Lahr 2004 [wydanie polskie:
Dość tej zabawy. Koniec społeczeństwa przyjemności, przeł. A. Pradela, Katowice 2007, s. 82].
5
Za: R. E. Rogowski, Szukając tego…, s. 89.
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Prawo do sakramentów świętych
Wprowadzenie

K

ażda zorganizowana społeczność, niezależnie od swoich celów, ma organy władzy odpowiedzialne za jej właściwe funkcjonowanie. W Kościele katolickim sprawowanie władzy regulują normy dotyczące ustroju
hierarchicznego. Także wszystkie grupy społeczne oparte na określonych przekonaniach mają swój „urząd nauczycielski” kompetentny do oceny ortodoksyjności tych przekonań, a także głoszonych opinii oraz postaw moralnych swoich
członków. Tę rolę w stosunku do munus docendi odgrywa w Kościele katolickim
Urząd Nauczycielski Kościoła. Kościołowi jednak – jako Ludowi Bożemu, zjednoczonemu i hierarchicznie uporządkowanemu przez Ducha Świętego w Mistyczne Ciało Chrystusa – zlecone zostało nie tylko autentyczne głoszenie prawd
wiary, lecz również uświęcanie człowieka. Przez zadanie uświęcania Kościół się
urzeczywistnia – ta funkcja go wyróżnia i tylko jemu jest właściwa1. Stąd też Sobór Watykański II naucza:
[…] Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego […] (KK 1).

Do osiągnięcia tego celu Kościół nieustannie dąży, a władza kościelna oraz
Urząd Nauczycielski pozostają w funkcjonalnej łączności z zadaniem uświęcania. Uobecnienie i urzeczywistnienie zbawienia nie może się bowiem dokonać
ani bez władzy kościelnej zastępującej Chrystusa i działającej w Jego imieniu,
ani bez głoszenia słowa Bożego2. Aby Kościół mógł stanowić rzeczywistą comZob. KKK 1118.
Warto zwrócić tutaj uwagę na pionierską refleksję naukową Klausa Mörsdorfa, według
którego podstawą prawa kościelnego są słowo i sakrament, stanowiące konstytutywne elementy Kościoła – zob.: K. Mörsdorf, Wort und Sakrament als Bauelemente der Kirchenverfassung,
AKKR, 34 (1965), s. 72–79; tenże, Zur Grundlegung des Rechtes der Kirche, [w:] tenże, Schriften
zum kanonischen Recht, Hg. W. Aymans, K.-Th. Geringer, H. Schmitz, Paderborn–München–
Wien–Zürich 1989, s. 21–45.
1

2

8

O. Bronisław W. Zubert OFM

munio i wypełniać zadanie uświęcania, otrzymał od swojego Założyciela dobra
duchowe, a mianowicie słowo i sakramenty, będące podstawą życia oraz istotną
treścią jego posłannictwa zbawczego3. Papież Benedykt XVI zauważa:
Nawet jeśli Jego przepowiadanie [Jezusa z Nazaretu – B. Z.] jest wezwaniem do
osobistego nawrócenia, w rzeczywistości Jezus nieustannie dąży do ustanowienia Ludu Bożego, bo przyszedł po to, by go zgromadzić, oczyścić i zbawić4.

W tym kontekście można uznać czwartą księgę kodeksu De munere sanctificandi za rdzenną część prawa kanonicznego.
Zadanie uświęcania najpełniej dokonuje się w sakramentach (zob. kan. 840).
Nie stanowią one rytualno-magicznych czynności, lecz są działaniem Boga
w Kościele i przyczyniają się do uświęcenia człowieka oraz do budowania Mistycznego Ciała Chrystusa5. Omówienie eklezjalnego znaczenia sakramentów
przekraczałoby ramy merytoryczne i metodologiczne tego krótkiego przedłożenia. Wypada jednak zauważyć, że w końcowym fragmencie kan. 840 prawodawca podkreśla:
[…] w ich [sakramentów – B. Z.] sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni okazać najwyższy szacunek i należną pilność.

Szacunek i pilność implikują także miłość do człowieka, któremu się służy,
i pokorną radość z możliwości wykonywania tej posługi, a więc gaudium w sprawowaniu sakramentów. Sobór Watykański II zachęca też wiernych:
Niech nie zaniedbują w modlitwach swoich polecać Bogu swych przełożonych, którzy czuwają jako odpowiedzialni za dusze nasze, aby to czynili z weselem, a nie z udręką – cum gaudio hoc faciant et non gementes (KK 37).

1. Uwagi wstępne
Przed podjęciem próby wykładni norm prawnych uznających prawo wszystkich wiernych do sakramentów świętych wypada, jak sądzę, podać kilka uwag
historycznych, z natury rzeczy w takim referacie bardzo ogólnych i wybiórczych
pod względem treści. Rozwój prawa kościelnego regulującego udzielanie i przyjmowanie sakramentów jest złożony i zróżnicowany, zależnie od poszczególnych
środków zbawienia oraz ich znaczenia eklezjalnego i społecznego6. W prawie
3
4

s. 13.

H. Pree, Das Recht auf die Heilsgüter (c. 213 CIC), „Heiliger Dienst”, 4 (1994), s. 273.
Benedykt XVI, Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie, Izabelin–Warszawa 2008,

MK, Überblick vor 840, 1a (Lfg. 2005).
Zob. W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, Bd. II, Wien–München 19622, s. 260–337.
Autor ten podaje również obszerną dokumentację bibliograficzną. Por. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach świętych, Warszawa 1983, t. I, s. 7–9.
5

6
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partykularnym znajdujemy nawet osobliwe przepisy, budzące dzisiaj nieukrywane zdziwienie. Ewidentnym tego przykładem była, w myśl statutów diecezji
krakowskiej biskupa Nankera z 1320 roku, możliwość „spowiedzi”, czy raczej
wyznania grzechów – w niebezpieczeństwie śmierci – osobie świeckiej, nawet
kobiecie7. Warto także pamiętać, że już od XII wieku rozróżniano sakramenty
konieczne do zbawienia, tzw. sacramenta salutis, wymagane necessitate medii
oraz sacramenta voluntaria, pożyteczne do zbawienia, ale non necessitate medii8. Przypomnienie tej dystynkcji zdaje się ważne, ponieważ przez długie wieki wpływała ona na sposób wykonywania posługi sakramentalnej. W średniowiecznym prawie kanonicznym zbyt mało uwzględniano wspólnotowy wymiar
sakramentów, co doprowadziło do indywidualizacji życia sakramentalnego
– jeszcze w XX wieku teologia liberalna opowiadała się za indywidualistyczną interpretacją głoszenia królestwa przez Chrystusa9. Ponadto znikomy był
aspekt personalistyczny, polegający na nawiązaniu lub podtrzymywaniu osobistej więzi z Chrystusem i Kościołem – typowym tego przykładem jest dawne prawo małżeńskie preferujące prokreacyjną koncepcję małżeństwa. Także
umieszczenie kanonów o sakramentach w III księdze poprzedniego kodeksu, zatytułowanej De rebus, stworzyło niebezpieczeństwo ich urzeczowienia
(we mszy świętej przy spożyciu Ciała i Krwi Pańskiej wielu kapłanów do dziś
modli się „daj nam czystą duszą przyjąć to…”). Całość tych kwestii nie pozostawała bez wpływu na sakramentologię. Na przykład K. Rahner dość radykalnie pisze o bierzmowaniu, że

Statuta synodalia Nankeri episcopi: „[…] si periculum mortis sibi imminet, confiteri laico potest, etiam mulieri” – P. Erdö eksplikuje, że w tym czasie było to dopuszczalne, jakkolwiek
św. Bonawentura i szkoła szkotystyczna nie przypisywali takiemu wyznaniu grzechów znaczenia sakramentalnego – miało ono jedynie służyć ćwiczeniu się w cnocie żalu i skruchy. Dopiero
jednak papież Marcin V w bulli Inter cunctas z 22 lutego 1418 roku wyjaśnił, że sakramentalnie
można się spowiadać jedynie u kapłana. Zob. P. Erdö, Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn.
Gesammelte Studien (Aus Religion und Recht, Bd. 3), Berlin 2005, s. 35. Por. też: H. Denzinger,
Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Friburgi Br.–
Barcinone 1955 , nr 670 [wydanie 30].
8
Zob. R. Naz, [w:] Sacramentaux, DDC 7, kol. 785, I. O sakramencie bierzmowania CIC
stanowił: „[…] hoc sacramentum non est de necessitate medii ad salutem” (can. 787). Święty
Tomasz z Akwinu ujmował to następująco: „Po pierwsze, to uważa się za konieczne, bez czego
nie można osiągnąć celu […]. Po drugie , to uważa się za konieczne, bez czego nie można łatwo i dogodnie osiągnąć celu […]. Według pierwszego sposobu konieczności trzy sakramenty
są konieczne do zbawienia […] chrzest […] pokuta w wypadku zaistnienia grzechu śmiertelnego popełnionego po chrzcie. Sakrament zaś kapłaństwa jest konieczny Kościołowi […]. Inne
sakramenty są konieczne według drugiego sposobu” (STh, 3, 65, 4). Zob. też: F. M. Capello SJ,
Summa iuris canonici, vol. II, Romae 1962, s. 143. Autor ten dokonuje jeszcze nieco innego podziału, a mianowicie na sacramenta necessaria, necessitate medii ad salutem oraz necessaria necessitate praecepti. Por. też: M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici. De sacramentis,
vol. I, Taurini–Romae 1943, s. 15.
9
Benedykt XVI, Świadkowie Chrystusa…, s. 13–14.
7
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[…] wiodło ono w Kościele nieco żałosny żywot […] od wielu stuleci – pomimo wszystkich wzniosłych i świętych zdań, które Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia o tym sakramencie wypowiadają10.

Od tego samego autora dowiadujemy się o przekonaniu żywionym przez
wiernych w przeszłości, że sakrament
jest przestrzenno-czasową punktową interwencją Boga z zewnątrz, w której
pod ustanowionymi przez Chrystusa znakami udzielana jest łaska, mająca
wprawdzie znaczenie decydujące dla zbawienia, ale sama jako taka pozostająca poza „świecką świadomością”11.

Radykalny zwrot w pojmowaniu sakramentów świętych (K. Rahner nazywa
go „przewrotem kopernikańskim”!) dokonuje się w XX wieku, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II12. Wpłynął on również na korzystne – i istotne – zmiany legislacyjne13.

2. Norma fundamentalna – kan. 213
1. W can. 682 dawnego kodeksu (CIC 1917) jedynym prawem wiernych
świeckich (sic!), wyrażonym expressis verbis, było prawo do dóbr duchowych,
zwłaszcza pomocy koniecznych do zbawienia. Do tej tradycji legislacyjnej nawiązuje obecny kodeks, uznając w kan. 213 prawo wszystkich wiernych
[…] do otrzymywania pomocy od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów.

Postanowienie to w pewien sposób „oczyszcza” czy uzupełnia can. 682, według którego podmiotem tego prawa byli tylko wierni świeccy – obecnie natomiast są nim wszyscy wierni, zarówno świeccy, jak i duchowni14. Duchowni
mają więc to samo prawo co inni wierni, niezależnie od tego, że na mocy urzędu kapłańskiego są zobowiązani do posługi słowa i sakramentów15. W świetle
tak jasnej i jednoznacznej dyspozycji prawa nie do przyjęcia jest opinia Antoniego J. Nowaka, że

K. Rahner, Sakramenty Kościoła, Kraków 1997, s. 35.
Tamże, s. 10.
12
Szerzej na ten temat – zob. tamże, s. 10–16.
13
Obszerną bibliografię na temat prawa o sakramentach świętych podaje M. Žitnik, Sacramenta. Bibliografia internationalis, vol. I–VII, Roma 1992–2002.
14
Zob. J. Krukowski, Lud Boży, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. II, 1, Poznań 2003, s. 30.
15
W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, Bd. II: Verfassungs- und Vereinigungsrecht,
Paderborn–München–Wien–Zürich 1997, s. 97.
10
11
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[…] wobec […] Kościoła świętego nie mamy żadnych uprawnień […]16.

Skoro autor tej wypowiedzi często mówi o Kościele świętym, to nie może
zapominać, że prawo kanoniczne jest prawem tego Kościoła! Oczywiście wobec
Boga, czyli w aspekcie wertykalnym, nie mamy żadnego prawa. Bo, jak słusznie
zauważa wspomniany już Karl Rahner,
[…] bezpośredniość Boga, wypływająca z Jego samoudzielającej się miłości,
nie może być przedmiotem roszczenia17.

W Kościele jednak, czyli w optyce horyzontalnej – ludzkiej, wierni mają
prawo do otrzymywania dóbr duchowych od szafarzy. W tym zakresie powstają także między wiernymi a szafarzami prawdziwe relacje prawne oparte na zasadzie sprawiedliwości18. Prawo do sakramentów jest najbardziej elementarnym prawem chrześcijan19. Stanowi conditio sine qua non i niezbędny środek
do zachowania wspólnoty z Kościołem, partycypacji w jego misji oraz przyczyniania się do jego wzrostu i rozwoju świętości (por. kan. 209, par. 1 i kan. 210).
Korzenie doktrynalne aktualnie obowiązującej normy stanowi wypowiedź Soboru Watykańskiego II:
Ludzie świeccy, tak jak wszyscy chrześcijanie, mają prawo otrzymywać w obfitości od swoich pasterzy duchowe dobra Kościoła, szczególnie pomoc słowa Bożego i sakramentów […] (KK 39).

Ten sam sobór naucza również:
Na mocy chrztu lud chrześcijański […] jest uprawniony i zobowiązany [do
pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych – B. Z.]
(KL 14).

Pomijam tutaj genezę i redakcję prawa oraz obowiązków wszystkich wiernych (kan. 208–223 – celowo zmieniam tę kolejność, która zresztą tak występuje w KKKW, kan. 7–26). Wnikliwie analizuje ją między innymi Winfried Aymans, zwłaszcza na tle poszczególnych schematów Lex Ecclesiae Fundamentalis20.
Dodam jedynie, że obecny kan. 213 umieszczono dopiero w Schemacie Kodeksu z 1982 roku i bez zmiany został on przyjęty w obwiązującym prawie21.
16
A. J. Nowak, Kapłaństwo kobiety – tak i nie, Lublin 1998, s. 51. Por. też: E. Szczot, Posługa sakramentalna źródłem uświęcenia wiernych, [w:] Plenitudo legis – dilectio. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin
2000, s. 673, przyp. 36.
17
K. Rahner, Sakramenty Kościoła…, s. 11–12.
18
Zob. D. Cenalmor, Commentario al can. 213, [w:] Commentario exegético al Código de Derecho Canónico [dalej: ComEx], Pamplona 2002, can. 213, vol. II/1, s. 91 [wydanie 3].
19
H. J. F. Reinhardt, MK, c. 213, 1. Zob. tenże, Das Recht der Gläubigen auf Sakramentenempfang, „Katechische Blätter” 1991, 2, s. 614–621.
20
W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht…, Bd. II, s. 90–92.
21
Było to związane z dyskusją nad promulgowaniem Lex Ecclesiae Fundamental., ale już
w schemacie tego prawa z 1969 roku znajdujemy can. 14: „Ius est christifidelibus ut ex spiritu-
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2. Prawo do sakramentów jest w pewnym sensie kontynuacją (emanacją)
prawa każdego człowieka do chrztu i pozostaje w logicznej relacji do obowiązku szukania prawdy oraz obowiązku i prawa przyjęcia poznanej prawdy oraz jej
zachowywania (kan. 748, par. 1)22. Jest ono zakorzenione w participatio wszystkich wiernych w potrójnym urzędzie Chrystusa, a jednocześnie stanowi konstytutywny status wszystkich ochrzczonych (kan. 204). U jego podstaw leży
także vera aequalitas, stosownie do kan. 20823. Te unormowania uwidaczniają
również zmianę koncepcji prawa kanonicznego. W przeszłości było ono jakby
obiektywnym prawem hierarchii kościelnej, a wierni postrzegani byli tylko jako „przedmiot” troski duszpasterskiej – obecnie są oni głównym podmiotem
posłannictwa Kościoła24.
W tekście kan. 213 pominięto termin „w obfitości”, występujący w dokumencie soborowym (KK 37). Hiszpański kanonista Daniel Cenalmor sądzi, że
z punktu widzenia prawa kościelnego „abundanter” jest określeniem zbyt ogólnym i nieprecyzyjnym, mogłoby ono również sprawiać trudności w skutecznej
realizacji tego prawa, zwłaszcza tam, gdzie brakuje szafarzy. Niemniej opuszczenie to nie uzasadnia minimalistycznej interpretacji tego prawa, wręcz przeciwnie,
ten passus nauczania soborowego wskazuje kierunek właściwej jego wykładni25.
Wierni posiadają więc prawo do duchowych dóbr Kościoła nie tylko w zakresie
koniecznym (na przykład prawo do Eucharystii jedynie w niedziele i święta nakazane), lecz – jeśli to możliwe – w stopniu maksymalnym. W tym też aspekcie
dostrzegamy główną różnicę między dawnym a obecnym prawem. W przeszłości bowiem wierni świeccy mieli prawo otrzymywać od „duchownych” (clerici),
a nie od „duszpasterzy” (pastores), nie „w obfitości”, lecz tylko „spiritualia bona
et potissimum adiumenta ad salutem necessaria” (can. 682)26.
3. Ogólnie wypada zauważyć, że w stosunku do wszystkich praw subiektywnych istnieje ścisła zależność między prawem a obowiązkiem, co oznacza,
że uprawnieniu jednego (jednych) odpowiada obowiązek drugiego (drugich).
Ponadto indywidualny obowiązek (na przykład uczestniczenia w niedzielnej
czy świątecznej Eucharystii) implikuje prawo do jego spełnienia. Trzeba także
podkreślić, że uprawnienia, których przedmiotem jest aktywna partycypacja
w misji Kościoła, zakładają wypełnienie podstawowego obowiązku, jakim jest
alibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et sacramentorum, adiumenta a sacris Pastoribus
accipiant, ad normam sacrorum canonum” – zob. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonci
Recognoscendo, Schema Legis Ecclesiae Fundmentalis cum Relatione, Typis Polyglottis Vaticanis
1969.
22
H. Pree, Das Recht auf die Heilsgüter…, s. 273.
23
Szerzej na ten temat – zob. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht…, Bd. II, s. 87–
90.
24
Tamże, s. 57.
25
Zob. D. Cenalmor, Commentario al can. 213…, s. 92. Por. też: E. Szczot, Posługa sakramentalna…, s. 667.
26
H. Pree, Das Recht auf die Heilsgüter…, s. 274.
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communio cum Ecclesia (kan. 209, par. 1). Wskutek tego wierny, który zerwał
łączność z Kościołem, nie może wnosić roszczeń do wszystkich praw, jakie posiada chrześcijanin pozostający in plena communione cum Ecclesia. Prawo do
sakramentów ma więc pełny sens i może być egzekwowane jedynie wtedy, gdy
spełnia się ten podstawowy obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem (pewne wyjątki dotyczące communicatio in sacramentis zawiera kan. 844)27. Niepoprawne jest jednak rozumowanie, że naruszenie jakiegokolwiek podstawowego obowiązku automatycznie powoduje utratę praw podstawowych. Dodam, że
problem zależności określonych praw od spełnienia konkretnych obowiązków
jest przedmiotem dyskusji wśród kanonistów. Skłaniam się ku opinii H. Pree’a,
który twierdzi, że podstawowe prawa chrześcijan są równie pierwotnie co podstawowe obowiązki zakorzenione w sakramencie chrztu i nie można ich uważać za pochodne obowiązków28.
4. Podmioty uprawnione. Ze względu na niezatarty charakter sakramentu
chrztu (semel christianus, semper christianus) interpretowane prawo ma charakter uniwersalny, tzn. przysługuje wszystkim ochrzczonym i jest nieutracalne,
chociaż mogą zachodzić – i rzeczywiście występują – ograniczenia w korzystaniu z tego uprawnienia. Nie można również z niego zrezygnować, jakkolwiek
jego aktualizacja zależy od wolnej decyzji wiernego29. Kanon ten jako norma
podstawowa określa jedynie ogólną zdolność prawną wszystkich ochrzczonych
do duchowych dóbr Kościoła. Z przesłanek teologicznych wynika, że niedopuszczalna jest jego interpretacja jako „koncesji” władzy kościelnej30. Nie ma on jednak charakteru absolutnego – jego realizacji nie można się domagać w sposób
bezwzględny, dowolny i o każdym czasie. W tym przedmiocie także kan. 223,
par. 2, w myśl którego:
ze względu na dobro wspólne przysługuje władzy kościelnej prawo domagania się, by wierni korzystali z umiarem z przysługujących im praw.

W stosunku do sakramentów ogólne uprawnienie z kan. 213 zostało sprecyzowane w kan. 843, par. 1, o czym niżej.
5. Podmioty zobowiązane. W analizowanym kanonie możemy wyodrębnić prawo w ścisłym i szerokim znaczeniu. W sensie ścisłym wierni mają prawo otrzymywania duchowych dóbr od osób, instytucji czy urzędów, z którymi
pozostają w relacjach prawnych, na przykład od własnych ordynariuszy, proboszczów czy przełożonych zakonnych. Do opartej na sprawiedliwości aktualizacji tego uprawnienia nie są więc zobowiązani wszyscy szafarze. Nie znaczy
to jednak, że nadal można podtrzymywać koncepcję dawnego kodeksu, który

27
28
29
30

Tamże, s. 276.
Tamże, s. 277.
Tamże, s. 274–275.
Tamże, s. 275. Por. też: E. Szczot, Posługa sakramentalna…, s. 66.
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rozróżniał obowiązki ex officio i ex caritate31. W niektórych bowiem sytuacjach
wyjątkowych (na przykład niebezpieczeństwo śmierci) każdy szafarz na mocy
kapłaństwa służebnego ma prawny obowiązek udzielić sakramentów (zob. między innymi kan. 911, par. 2; kan. 986, par. 2). Nieudzielanie sakramentów w tych
okolicznościach przez szafarzy formalnie „niezobowiązanych” byłoby poważnym nadużyciem. Ratio legis kan. 213 wydaje się ewidentna: ma on umożliwić
wiernym, zgodnie z ich własną pozycją i duchowością, prowadzenie życia świętego (kan. 210), stosownie bowiem do nauczania Vaticanum II
[…] wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do
pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości (KK 40).

Temu służy także prawo przedstawiania pasterzom Kościoła swoich potrzeb,
zwłaszcza duchowych, i swoich życzeń (kan. 212, par. 2)32.
Precyzując podmioty zobowiązane do szafarstwa sakramentów, trzeba stwierdzić, że są nimi w pierwszym rzędzie biskupi diecezjalni oraz inni duchowni
z nimi zrównani (kan. 381 wraz z kan. 368). Prawodawca określa ich jako głównych szafarzy Bożych tajemnic, którzy powinni ustawicznie zabiegać,
by wierni […] przez uczestnictwo w sakramentach wzrastali w łasce, a także poznawali paschalną tajemnicę i nią żyli (kan. 387).

Z kolei proboszczowie są własnymi pasterzami zleconej sobie parafii i podejmują pasterską troskę o powierzoną im przez biskupa diecezjalnego wspólnotę (kan. 519), wobec tego mają prawny obowiązek troski o to,
by wierni wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie w sakramentach,
a zwłaszcza często przystępowali do sakramentów Najświętszej Eucharystii
i pokuty (kan. 528, par. 2).

Prawodawca w kan. 530 wymienia ponadto funkcje specjalnie powierzone
proboszczom. Godzi się zauważyć, że can. 462 CIC wyliczał functiones parocho
reservatae – obecnie dawne uprawnienie zostało sformułowane jako obowiązek – z punktu widzenia posługi sakramentalnej jest to istotna zmiana. Także
przełożeni zakonni mają starać się „budować braterską w Chrystusie wspólnotę” (kan. 619), z czego, przynajmniej pośrednio, wynika obowiązek troski o życie sakramentalne podwładnych (w stosunku do sakramentu pokuty – zob.
kan. 630, par. 2). Podsumowując, trzeba stwierdzić, że servatis servandis oboCan. 939 CIC 1917 w stosunku do szafarza namaszczenia chorych stanowił: „[…] in casu necessitatis ex caritate quilibet sacerdos”. Nie podzielam opinii Józefa Krukowskiego, że „inni duchowni mają obowiązek udzielenia wiernym pomocy duchowej z motywu miłości chrześcijańskiej” – zob. J. Krukowski, Lud Boży…, s. 30. Por. też: E. Tejero, can. 843: „[…] i doveri dei
ministra sacri […] vanno sempre considerati in relazione al diritto dei fideli […] e non già nei
doveri connessi all’ ufficio ecclesiastico o alla carità del Pastore”, [w:] Codice di Diritto Canonico, ed. italiana diretta da J. I. Arieta, Roma 2004.
32
Zob. D. Cenalmor, Commentario al can. 213…, s. 93.
31
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wiązek posługi sakramentalnej ex iustitia spoczywa na wszystkich duchownych, którym zgodnie z prawem powierzono jakikolwiek urząd czy zadanie
duszpasterskie.
W znaczeniu szerokim kan. 213 zawiera pośrednio obowiązek należytej – dostosowanej do potrzeb i możliwości wiernych – organizacji posługi słowa i sakramentów. W relacji do sakramentu pokuty prawodawca wyraźnie postanawia:
Każdy, komu na mocy urzędu została zlecona troska duszpasterska, jest obowiązany dbać o to, ażeby wierni jemu powierzeni mogli się wyspowiadać, […],
a także by dać im sposobność przystępowania do indywidualnej spowiedzi
w ustalonych i dogodnych dla nich dniach i godzinach (kan. 986, par. 1).

Sformułowanie „dogodne dni i godziny” jednoznacznie wskazuje na konieczność dostosowania całej posługi sakramentalnej do sytuacji wiernych.
Ponadto władza kościelna powinna rozwijać różne inne formy aktywności, także instytucjonalnej, wychodzące naprzeciw zróżnicowanym koniecznościom i okolicznościom, aby umożliwić wiernym korzystanie z sakramentów świętych33.
Postanowienie kan. 213 jest bardzo ogólne, dlatego w relacji do poszczególnych sakramentów obowiązują przepisy bardziej szczegółowe, uwzględniające odmienne sytuacje prawne wiernych34. Wnikając w myśl prawodawcy, można w tej ustawie kościelnej zauważyć dobitniejsze zaakcentowanie obowiązku
udzielania sakramentów niż ich recepcji przez wiernych35.
Na zakończenie tej krótkiej wykładni kan. 213 (celowo pominąłem na przykład omówienie zobowiązania do indywidualnej i wspólnotowej posługi sakramentalnej, kwestię ochrony prawnej i legalnego dochodzenia tego prawa w wypadku jego naruszenia36, co może być przedmiotem odrębnej refleksji naukowej)
wypada znowu przywołać nauczanie Soboru Watykańskiego II:
Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie
oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny, […] spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic (KL 19).

W nieco innym ujęciu merytorycznym wypowiada się sobór o zadaniach
prezbiterów, gdy odwołuje się do wzoru Mistrza, który
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za
wielu (DK 9; Mt 20,28).

Tamże, s. 94.
Szerzej na ten temat – zob.: H. Pree, Das Recht auf die Heilsgüter…, s. 279–328; E. Szczot,
Posługa sakramentalna…, s. 670–673; D. Cenalmor, Commentario al can. 213…, s. 95–97.
35
Por. D. Cenalmor, Commentario al can. 213…, s. 97–98.
36
Zob. H. Pree, Das Recht auf die Heilsgüter…, s. 284–290.
33
34
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3. Ograniczenia prawa do sakramentów
1. Jak wspomniano wyżej, prawo do sakramentów (kan. 213) nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż to prowadziłoby do absurdów w jego stosowaniu,
a w konsekwencji do wypaczenia życia wspólnoty kościelnej i utraty jej ewangelicznej „jakości”. W kanonach wprowadzających do sakramentów znajdujemy kan. 843, par. 1, korelatywny z kan. 213. Zawiera on z jednej strony obowiązek udzielania przez „świętych szafarzy” sakramentów, z drugiej podaje ogólne
warunki, jakie musi spełniać wierny, który o nie prosi. Konstrukcja werbalna
i treściowa tej normy wskazuje, że ich udzielenie lub odmowa nie są pozostawione dowolnej ocenie szafarza – nie jest on właścicielem sakramentów i nie
tylko on decyduje, jak należy dysponować duchowymi dobrami powierzonymi Kościołowi. Negatywne wyrażenie „denegare non possunt” dowodzi, że szafarz nie tylko na mocy prawa pozytywnego jest zobowiązany do udzielenia sakramentów, lecz także na podstawie kapłaństwa służebnego, tzn. własnej misji
i swojego posłannictwa nie jest uprawniony do odmowy sakramentów. Passus
ten akcentuje więc ważność i znaczenie kapłańskiego obowiązku. W wypadku
bowiem spełnienia przez proszącego przesłanek określonych w tej normie szafarz musi udzielić sakramentów – sacramenta sunt propter homines. Nieuzasadniona odmowa jest naruszeniem prawa, obwarowanym sankcją karną, gdyż
stanowi – stosownie do kan. 1389 – nadużycie władzy oraz bezprawne pominięcie „z czyjąś” szkodą aktu władzy kościelnej, posługi albo zadania. Za taki
czyn szafarz powinien być ukarany „stosownie do wielkości czynu lub zaniedbania”, nie wyłączając pozbawienia urzędu37. Obowiązek i prawo tworzą w tym
wypadku fundamentalną relację prawną między hierarchią kościelną a wiernymi oraz ukazują związek kapłaństwa ministerialnego z kapłaństwem powszechnym. Według Soboru Watykańskiego II,
Kapłan urzędowy […] dzięki władzy świętej […] kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi) Ofiarę eucharystyczną. […] Wierni na mocy swego królewskiego kapłaństwa […] pełnią
też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów […]. Święta i organicznie ukształtowana natura społeczności kapłańskiej aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty (KL 10–11).

Ten sam sobór naucza:
Wyposażeni […] we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego, […] osiągnęli zbawienie (KK 18).

Prawa do sakramentów nie można uważać tylko za formalną deklarację, dlatego trzeba wiernym stworzyć konkretne możliwości korzystania z niego, co do37

Zob. R. Althaus, MK, c. 843, 2.
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maga się odpowiedniej wrażliwości duszpasterskiej, ewangelizacji i pracy katechetycznej, o czym jest mowa w par. 2 tego samego kanonu.
2. Prace redakcyjne nad kan. 843, par. 1 nie były zbyt żmudne. Kilka uwag
pozwoli nam jednak poznać, z jaką akrybią przygotowywano jego tekst. Podczas
zebrania grupy studyjnej zajmującej się prawem o sakramentach (od 18 do
22 kwietnia 1977 roku) przedstawiono pierwszą propozycję obecnej normy.
Była ona sformułowana następująco:
Christifideles officium et ius habent Sacramenta ab […] ministris petendi et
accipiendi, qui ministri […] ea denegare nequeunt38.

Tekst ten z małymi zmianami został włączony do Schematu Kodeksu z 1980
roku39. W czasie dalszej dyskusji zaproponowano, aby termin „oportune” z can.
796 zamienić na „legitime” jako bardziej odpowiadający terminologii prawnej.
Sugestia ta nie została jednak przyjęta, „quia «opportune» refertur ad circumstantias et non ad legem”40. W Schemacie Kodeksu z 1982 roku nie dokonano żadnej zmiany, natomiast w tekście promulgowanym opuszczono pierwszy
fragment tekstu dotyczący prawa wiernych, ponieważ zawiera go już kan. 213,
i zachowano jedynie passus dotyczący świętych szafarzy oraz warunków, jakie
musi spełniać wierny.
3. Paragraf pierwszy analizowanego kanonu jest ujęty ogólnie. Jeśli więc prawodawca w stosunku do poszczególnych sakramentów ponownie werbalizuje
ten obowiązek, to ma na celu jedynie podkreślenie ich znaczenia, na przykład
w kan. 912 stwierdza:
Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być
dopuszczony do Komunii Świętej.

Warto odnotować też jeden wyjątek: nie można mówić o prawie do święceń,
ponieważ zawsze wymaga się wyraźnego dopuszczenia do nich przez kompetentną władzę kościelną. Niezależnie od tego obliguje kan. 1030, w myśl którego:
Jedynie na skutek kanonicznej przyczyny […] własny biskup lub kompetentny przełożony wyższy może zabronić przystąpienia do prezbiteratu własnym
diakonom, przeznaczonym do kapłaństwa […]41.

Wierny proszący o sakrament musi spełniać następujące warunki, których
istnienie należy oceniać według kryterium forum externum:

ComCan, 9 (1977), s. 334–335.
Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones…, Liberia Editrice Vatciana 1980,
can. 796: „Chrstifidelibus ius est sacramenta petendi et accipiendi ab Ecclesiae ministris; ministri vero eadem denegare non possunt iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec
iure ab iis recipiendis prohibeantur”.
40
ComCan, 15 (1983), s. 375. Por. też: R. Althaus, MK, c. 843, 1b.
41
Tamże, c. 843, 2.
38

39
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a. Właściwa prośba. Składają się na nią okoliczności czasu, miejsca i kompetentnego szafarza. Czas i miejsce: duszpasterz powinien podać do wiadomości wiernych, kiedy i gdzie udzielany będzie konkretny sakrament (zob. wyżej
w stosunku do sakramentu pokuty). Miejsce sprawowania określa kodeks przy
poszczególnych sakramentach, na przykład chrztu (kan. 857, par. 1), bierzmowania (kan. 881), Eucharystii (kan. 932, par. 1), spowiedzi (kan. 964, par. 1).
Nie można jednak traktować tego zbyt formalistycznie i sztywno, ponieważ poza podanymi terminami i miejscami szafarz ma również obowiązek udzielić sakramentu, gdy wierny zasadnie o niego prosi (na przykład udzielenie Komunii
Świętej poza mszą świętą). Ale i odwrotnie: nie musi on spełnić prośby wiernego o każdej porze dnia i nocy oraz w dowolnym miejscu. Kompetentny szafarz: jest nim przede wszystkim minister vel pastor proprius, o czym było wyżej.
Dodam jedynie, że istnieją różne formy prawnej organizacji duszpasterstwa i one
właściwie decydują o tym, kto jest własnym duszpasterzem proszącego o sakrament42. Podstawowa, chociaż nie jedyna, forma tworzenia kościelnych jednostek administracyjnych (między innymi diecezji i parafii) opiera się na kryterium terytorialnym i zamieszkanie na danym obszarze decyduje o nawiązaniu
relacji prawnej: własny duszpasterz – wierny. Mogą oczywiście zachodzić sytuacje nadzwyczajne, wręcz osobliwe, na przykład zawieranie małżeństwa na
statku, w samolocie, na spadochronach, pod wodą przez płetwonurków – wymagają one rozwiązań specjalnych, o czym pisał obecny wśród nas ks. dr Piotr
Majer43. Jeśli wierny prosiłby o udzielenie sakramentu innego szafarza (niekompetentnego), to ten ma moralny obowiązek pouczenia go o konieczności zwrócenia się do duszpasterza własnego lub załatwienia z nim potrzebnych
formalności (na przykład licencji do zawarcia małżeństwa). Niekiedy także powstają pewne konflikty administracyjne związane z udzielaniem sakramentów, na przykład zapisanie chrztu udzielonego w szpitalu – najczęściej wynikają one z nieznajomości prawa, ale wówczas ignorantia iuris nocet, sed neminem
excusat!
b. Odpowiednia dyspozycja. Kodeks wyraźnie postanawia: rite sint dispositi, wobec czego błędne jest polskie tłumaczenie „odpowiednio przygotowani”.
Istnieje bowiem istotna różnica między przygotowaniem a dyspozycją (najdobitniej dowodzą tego okoliczności przyjmowania przez młodzież sakramentu bierzmowania). Warunek ten dotyczy proszącego o sakrament, a nie szafarza. Zwrot
ten występuje także w kan. 844, par. 3 i 4, regulującym międzywyznaniową dyscyplinę sakramentalną, natomiast przy absolucji wielu penitentów równocześnie (bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej – kan. 962, par. 1) i przy odpustach
(kan. 992) prawodawca używa terminu apte dispositus. Sądzę, że pod względem
J. T. M. de Agar, Commentario al can. 843, 2, ComEx, vol. III, 1, s. 425.
P. Majer, Ślub na pokładzie statku lub samolotu – problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, „Ius Matrimoniale”, 8 (2003), s. 71–86.
42

43
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treści jest to warunek identyczny44. Według Rüdigera Althausa, o odpowiedniej
dyspozycji decydują: wystarczająca znajomość znaczenia danego sakramentu
(określona odrębnie w relacji do poszczególnych sakramentów; notabene mam
bardzo krytyczne zdanie o tzw. wiedzy koniecznej wymaganej do zawarcia małżeństwa sakramentalnego45), pragnienie przyjęcia sakramentu, a przynajmniej
niestawienia żadnych wewnętrznych przeszkód jego działaniu, pożądane jest
także odpowiednie przygotowanie duchowe (zob. na przykład kan. 865, par. 1;
kan. 916, 987, 1039, kan. 1063, 20). Ośmielam się przypuszczać, że sformułowanie rite dispositi jest nomen vel terminus actionis i oznacza postawę aktywną,
wewnętrzny dynamizm przeniknięty (nacechowany) szczerą wolą otwarcia się
na łaskę sakramentalną, przyjęcia jej i współdziałania z nią46. Ocena dyspozycji
należy w pierwszym rzędzie do proszącego o sakrament – szafarz ją domniemywa, o ile w zakresie zewnętrznym nic innego nie jest mu znane, czyli nie ma
dowodów przeciwnych. Nie musi on specjalnie dochodzić, czy wierny ma taką
intencję, czy też nie. Należy również oddzielić kwestię wiary od intencji sakramentalnej. Na forum zewnętrznym trudno ocenić „jakość” wiary proszącego,
chociaż implicite zawiera się ona w prośbie o sakrament. Prawdziwa bowiem
intencja wyrasta z żywej wiary i karmi się nią47. Do odmowy sakramentu nigdy
nie może zostać wykorzystana wiedza nabyta w spowiedzi, gdyż jest ona objęta nienaruszalną tajemnicą sakramentalną (kan. 983, par. 1). Spowiednik może
jednak odmówić rozgrzeszenia, jeżeli penitent jednoznacznie nie chce spełnić
któregoś z istotnych warunków ważnej spowiedzi, na przykład nie ma postanowienia poprawy. Odmowę taką należy spokojnie i rzeczowo uzasadnić – niedopuszczalna jest jakakolwiek forma arogancji, obrazy czy lekceważenia penitenta (w rodzaju: „ode mnie zależy, czy dam ci rozgrzeszenie”; „po co ci je daję”).
Odmowa nie jest tożsama z pozbawieniem wiernego prawa do sakramentu, lecz
jedynie stwierdzeniem niezgodności jego postawy z sakramentem, o który prosi48. Wątpliwość szafarza co do odpowiedniej dyspozycji nie usprawiedliwia ani
nie uzasadnia odmowy dzielenia sakramentu49.
c. Brak zakazu prawnego. Jeśli prawo zabrania wiernemu przyjęcia sakramentu (sakramentów), to szafarz nie może go udzielić. Zakazy takie mogą obo44
R. Althaus, MK, c. 843, 3b. Krytycznie pozwolę sobie zauważyć, że przy bierzmowaniu prawodawca też używa zwrotu rite dispositus (kan. 889, par. 2).
45
B. W. Zubert OFM, Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne, „Prawo Kanoniczne”, 29 (1986), nr 3–4, s. 233–247.
46
Parafrazuję tutaj refleksję semantyczną Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), który powołuje się na Petera Stuhlmachera w kwestii rozumienia „królestwo Boże” – zob. J. Ratzinger, Jezus
z Nazaretu, Kraków 2007, s. 58.
47
J. T. M. de Agar, Commentario al can. 843, 2…, s. 426–427. Zob. też: F. R. McManus, The
Sanctifying Function of the Church, can. 843, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law,
ed. J. P. Beal, K. A. Coriden, Th. J. Green, New York 2000, s. 1022–1023.
48
Tamże, s. 426.
49
R. Althaus, MK, c. 843, 3b.
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wiązywać pod sankcją nieważności (na przykład przeszkody małżeńskie) lub
niegodziwości (na przykład przyjęcie Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego). Objęte są nimi następujące grupy wiernych:
• chrześcijanie niepozostający – nawet w sposób niezawiniony – plene in communione Ecclesiae catholicae. Wyjątki, regulujące communicatio in sacramentis, ustala wspomniany już kan. 844, par. 2–4,
• ukarani ekskomuniką oraz interdyktem, którym stosownie do kan. 1331,
par. 1, 20, i kan. 1332 zabrania się sprawowania sakramentów oraz ich przyjmowania. Zakazy te ulegają zawieszeniu, jeśli wierny proszący o posługę sakramentalną znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, a także w wypadku
cenzury wiążącej mocą samego prawa i jeszcze niedeklarowanej, gdy wierny prosi o sakrament dla jakiejkolwiek przyczyny (kan. 1335)50,
• osoby, którym w pojedynczym wypadku prawo zakazuje przyjęcia sakramentu albo niespełniające warunków ich ważnego czy godziwego udzielenia lub przyjęcia, na przykład odroczenie chrztu świętego – kan. 868,
par. 1, 20, bierzmowanie – kan. 889, Eucharystia – kan. 915, sakrament
namaszczenia chorych – kan. 1007, święcenia – kan. 1024, małżeństwo
– kan. 1071, przy czym trzeba zaznaczyć, że zakazy dyscyplinarne w nim
zawarte dotyczą w pierwszym rzędzie świadka urzędowego, przeszkody małżeńskie – kan. 1083–1094, osoby, których dotyczą dyspozycje kan.
1095–1099, kan. 1001–1103 oraz kan. 1124.
Szafarz (osoba duchowna lub świecka) musi być oczywiście uprawniony do
udzielenia danego sakramentu oraz, poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, uwzględniać zasady kompetencji określone przy poszczególnych sakramentach, zwłaszcza zaś obowiązki i prawa proboszcza (kan. 528, par. 2). Nie może
on ponadto podlegać karom kościelnym zakazującym mu spełniania posługi
sakramentalnej (na przykład nieprawidłowościom lub przeszkodom do wykonywania święceń – kan. 1044)51.
Nieuiszczenie ofiar określonych przez kompetentną władzę kościelną (kan.
848) nie stanowi podstawy prawnej do odmowy sakramentów52.
Celowo pomijam tutaj wykładnię kan. 843, par. 2. Może on stanowić temat
odrębnego studium, gdyż dotyczy szeroko pojmowanej organizacji duszpasterstwa, uwzględniającego w szczególny sposób przygotowanie do przyjęcia sakramentów, do czego wierni też mają prawo. Pozwolę sobie jedynie zauważyć, że
ma to być przygotowanie merytoryczne (teologiczne), a nie tylko obrzędowe,
tak często spotykane w naukach przed chrztem świętym czy na końcowym etapie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej.
50
J. T. M. de Agar, Commentario al can. 843, 2…, s. 427–428. Por. też: J. Bernal, Commentario al can. 1335, ComEx, vol. IV, 1, s. 370–371.
51
R. Althaus, MK, c. 843, 4a-d.
52
Tamże, c. 843, 3c. Zob. też: W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht…, Bd. III: Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst, Paderborn–München–Wien–Zürich 2007, s. 188.
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***
Ośmielam się przypuszczać, że te krótkie refleksje nad prawem do sakramentów pozwolą nam zrozumieć, jakie znaczenie eklezjalne i personalne przypisuje Kościół posłudze sakramentalnej. Szafarze do niej uprawnieni powinni
mieć duże poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanych czynności.
Od niej w dużej mierze zależy, czy i jak będziemy przyczyniać się do uświęcenia człowieka i nawiązania przez niego intymnej, głębokiej więzi z Chrystusem
i Jego Kościołem. W innym kontekście merytorycznym Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI) stwierdza:
Tylko władza, która poddaje się kryterium i osądowi nieba, może stać się władzą służącą dobru. I tylko władza, której towarzyszy błogosławieństwo Boże,
może być godna zaufania53.

Dyspozycje prawa są w tym przedmiocie jednoznaczne, a zarazem bardzo
elastyczne i humanitarne, co pozwala realizować podstawową zasadę prawa
kanonicznego: salus animarum in Ecclesia suprema semper lex esse debet (kan.
1752).

53

J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu…, s. 48.
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Ars celebrandi Eucharistiam
[…] i jak Go poznali przy łamaniu chleba
(Łk 24,35)

1. Eucharystia otwiera oczy

P

onieważ nasza sesja odbywa się w ostatnim tygodniu wielkanocnym, zacznę
od przywołania paschalnego obrazu, który jest bardzo á propos naszego tematu. Święty Łukasz przekazuje świadectwo o dwóch uczniach idących do
Emaus. Ich problem polegał na tym, że nie potrafili rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który dość długo szedł obok nich. Rozmawiali z Nim, słuchali, jak tłumaczył im Pisma, jednak ich oczy pozostały zamknięte. Przebudzenie nastąpiło
dopiero wtedy, kiedy Jezus zasiadł z nimi do wieczerzy. Czytamy w Ewangelii:
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On
zniknął im z oczu. […] Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze
i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24,30–31.35)

„Łamanie chleba” to określenie oznaczające Eucharystię, używane później
przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich. Wolno więc odczytać to zasiadanie
przy stole z uczniami w Emaus jako Eucharystię. Musiało być coś niezwykłego w Jezusowym „łamaniu chleba”, że właśnie ten znak otworzył oczy uczniów
na prawdę o zmartwychwstaniu. Zauważmy, że same słowa Jezusa nie pomogły. Zadziałała moc eucharystycznych czynności: „zajął z nimi miejsce u stołu,
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”. Znak przemówił silniej niż słowo. Serca uczniów zapałały dopiero przy eucharystycznym stole. To jest bardzo wymowne. Tu leży, moim zdaniem, główny punkt odniesienia
wszystkich szczegółowych postulatów dotyczących sztuki celebracji mszy świętej.
Celem jest zawsze taki styl celebrowania Eucharystii, który otwiera oczy
uczestników na obecność Zmartwychwstałego Pana. Podstawowe eucharystyczne
znaki są oczywiście niezmienne, ale wiele zależy od sposobu, w jaki te znaki są
przekazywane, komunikowane w momencie celebracji. U św. Augustyna słowo
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celebracja oznacza: „czynić widzialnym to, co niewidzialne”1. To, co się dzieje na
ołtarzu, ma prowadzić do przemiany serc, do włączenia człowieka w tajemnicę
paschalną Chrystusa. Chodzi o to, by serca uczniów – tak samo jak tych z Emaus
– zapłonęły wiarą, radością i pragnieniem ogłaszania światu, że Jezus żyje.

2. Czy grozi nam makdonaldyzacja liturgii?
W szerokim znaczeniu sztuka celebrowania Eucharystii obejmuje mnóstwo
zagadnień z różnych obszarów wiedzy. Na ars celebrandi składają się bowiem
i teologia dogmatyczna, i liturgika, i duchowość, i prawo liturgiczne, i muzyka,
i architektura sakralna, a w pewnej mierze nawet psychologia. Nie powinno się
też zawężać ars celebrandi tylko do ars praesidendi. Sobór Watykański II mocno
zaakcentował, że podmiotem celebracji nie jest kapłan solista, ale zgromadzenie
liturgiczne. Można powiedzieć, że istnieje ars celebrandi całego zgromadzenia,
a nie tylko jego przewodniczącego – kapłana. Na poziom zaangażowania w liturgię wszystkich zgromadzonych wpływa w znacznej mierze sam duszpasterz.
Od jego wiedzy, duchowości, poziomu duszpasterstwa i samego sposobu sprawowania świętych tajemnic zależy najwięcej. Dlatego ars celebrandi największą
liczbę wymagań stawia kapłanowi.
Choć jest prawdą, że cały Lud Boży uczestniczy w liturgii eucharystycznej,
niemniej jednak w odniesieniu do poprawnego ars celebrandi wyjątkowe zadanie przypada tym, którzy otrzymali sakrament święceń

– czytamy w posynodalnej adhortacji Benedykta XVI Sacramentum caritatis poświęconej Eucharystii (nr 39). Dlatego w moim przedłożeniu skoncentruję się przede wszystkim na uwagach dotyczących prezbiterów. Nie roszczę
sobie absolutnie pretensji do wyczerpującego i precyzyjnego metodologicznie omówienia tematu. Moja propozycja to kilka refleksji, które mogą zachęcić do własnych poszukiwań.
Podejmując każdy temat dotyczący Kościoła, nie sposób nie uwzględnić aktualnej sytuacji. Temat ars celebrandi dotyczy liturgii, która jest rzeczywistością
żywą, co więcej – jest jednym z najistotniejszych przejawów aktywności Kościoła.
Co możemy zaobserwować w tej dziedzinie w naszych kościołach? Liturgia staje
się coraz częściej przestrzenią sporu o pewną wizję Kościoła. Od ostatniego soboru
minęło ponad czterdzieści lat. Dawno już wystygł zapał, entuzjazm posoborowych
reform. W liturgicznej codzienności pojawia się rutyna. Wielka, głęboka teologia
Eucharystii nie przekłada się najczęściej na doświadczenie liturgii w parafiach.
Zaczynamy patrzeć na liturgię z przymrużeniem oka – diagnozuje liturgista
o. Tomasz Kwiecień. – Ważne staje się tylko to, aby – przepraszam za wyra1

Za: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 212.
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żenie – „zrobić Pana Jezusa”, a cała warstwa celebracji jest nieważna, umowna. Cała warstwa świętowania jest nieważna. To tak jakby ktoś zaprosił gości
na urodziny do McDonalda, jadł hamburgery z papierowego talerzyka i pił
kawę z tekturowego kubka i jeszcze udawał, że jest wspaniałe święto. Normalna ludzka wrażliwość podpowiada nam, jak świętować urodziny, imieniny itd. Ale to się nie przekłada na świętowanie w kościele. Liturgia nie przemawia do życia, bo ona w ogóle nie przemawia2.

Reakcją na zjawisko niedbałych, niechlujnych celebracji jest szukanie natchnienia w „starej” liturgii. Co ciekawe, wielu młodych ludzi odkrywa w liturgii trydenckiej poczucie sacrum, którego brakuje im w liturgii posoborowej.
Papież Benedykt XVI w motu proprio „Summorum Pontificum” z 7 lipca 2007
roku zezwolił na używanie mszału Jana XXIII z 1962 roku jako nadzwyczajnej
formy celebry eucharystycznej. Trzeba jednak zauważyć, że wielu miłośników
liturgii trydenckiej wiąże swoje upodobanie z generalną krytyką Soboru Watykańskiego II, jawną lub skrywaną. Liturgia staje się wtedy przedmiotem sporów nieraz gwałtownych. Jeden z biskupów amerykańskich napisał tekst pod
wymownym tytułem: Liturgia jako pole walki3.
Być może nie byłoby takiej sytuacji, gdyby nie zaniedbanie ars celebrandi,
które pojawiło się po Soborze Watykańskim II. Soborowy postulat aktywnego
uczestnictwa wiernych w liturgii tu i ówdzie doprowadził do nadmiernej kreatywności celebransów, którzy zaczęli eksperymentować przy tekstach liturgicznych, lekceważyć rubryki w poszukiwaniu fałszywie rozumianej atrakcyjności.
Tego rodzaju postawy doprowadziły do zagubienia poczucia sacrum. W posoborowym Kościele nastąpiło słuszne dowartościowanie Słowa Bożego. Czy jednak
na zasadzie wahadła nie nastąpiło zaniedbanie znaczenie liturgicznych znaków,
gestów? Postawiłbym tezę, że w znacznym stopniu tak. W liturgii panuje nieraz
swego rodzaju dydaktyzm, przegadanie. Wszystko chcemy wytłumaczyć i skomentować. To przejaw niewiary w to, że same liturgiczne znaki „mówią”, czyli
mają moc komunikowania Bożej obecności i budzenia wiary.

3. Najważniejsze elementy ars celebrandi
a) Dobra praktyka wypływa z dobrej teorii
Ksiądz Franciszek Blachnicki, najwybitniejszy polski powojenny pastoralista, mawiał, że rzeczą najbardziej praktyczną jest dobra teoria. Słowa te można
z powodzeniem odnieść do sztuki przewodniczenia Eucharystii. Kapłan mu„Msza za mało atrakcyjna”. Rozmowa z o. Tomaszem Kwietniem, „Gość Niedzielny”, 16
(2007) – http://www.goscniedzielny.wiara.pl.
3
Por. J. Majewski, Reforma do reformy?, „Więź”, 1 (2006), s. 4–10.
2
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si sam wiedzieć, co się dokonuje. Ars celebrandi to nie tyle wiedza o tym, „jak”
sprawować, ale przede wszystkim wiedza, czym jest to, co sprawujemy4. Celebrans musi dobrze znać teologię Eucharystii, Kościoła i kapłaństwa.
Sprawowanie Eucharystii jest czynnością samego Chrystusa i Kościoła
(kan. 899).

To jest fundament. Kapłanowi musi towarzyszyć świadomość, że celebruje nie coś, lecz KOGOŚ, że pierwszym i najwyższym Kapłanem jest sam Chrystus, że liturgia nie jest sferą prywatnej pobożności, ale miejscem urzeczywistniania się Kościoła.
Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz czynnościami
samego Kościoła (kan. 837, par. 1).

W liturgii chrześcijan, inaczej niż w kultach pogańskich, pierwszeństwo ma
działanie samego Boga. Niemieckie określenie „Gottesdienst” (Służba Boża)
oznacza, że to Bóg wychodzi nam naprzeciw jako ten, który uświęca, zbawia.
Logika historii zbawienia jest logiką liturgii. Dzieło zbawienia dokonane raz na
zawsze w czasie historycznym staje się dostępne dla ludzi, żyjących tu i teraz.
Pod osłoną słów i znaków dociera do nas i udziela się nam Chrystus. Stąd formuła in persona Christi nawiązuje w najwyższym stopniu do działania kapłana w Eucharystii. To wybrzmiewa najmocniej w słowach konsekracji. Z drugiej
strony, kapłan jest głosem Kościoła, czyli działa jednocześnie in persona Ecclesiae. Wypowiadając formuły „my”, zanosi do Boga modlitwę Kościoła.
Z formuł in persona Christi oraz in persona Ecclesiae wynika pierwszeństwo
tego, co obiektywne. Dlatego liturgia jest modlitwą sformalizowaną. Ars celebrandi oznacza więc przede wszystkim posłuszeństwo normom liturgicznym
zapisanym we wprowadzeniach do ksiąg i w samych rubrykach. Znajomość
wprowadzeń ogólnych do mszału i do lekcjonarza jest czymś niezbędnym. To są
podstawowe podręczniki ars celebrandi.
Celebracja liturgiczna przynosi pożytek tam, gdzie kapłani oraz odpowiedzialni za duszpasterstwo liturgiczne starają się, by obowiązujące księgi liturgiczne i stosowne normy były znane, wskazując na wielkie bogactwa Ogólnego
wprowadzenia do Mszału Rzymskiego oraz Wprowadzenia do czytań mszalnych. Zakłada się, że we wspólnotach kościelnych są one znane i szanowane,
choć bywa, że tak nie jest5

– przypomina Benedykt XVI. Oczywiście nie wystarczy sama znajomość teologii i liturgicznych przepisów, ale bez tej elementarnej wiedzy celebrans stanie
się „ślepym” przewodnikiem. Chodzi o taką teologię, która nie mieszka tylko
w umyśle, ale także w sercu. Chodzi o teologię, która staje się duchowością.
Por. B. Nadolski, Poszukiwanie etosu przewodniczenia w liturgii, [w:] Ars celebrandi, red.
B. Nadolski, Katowice 2004, s. 67.
5
Benedykt XVI, Adhortacja posynodalna „Sacramentum caritatis”, nr 40.
4
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Celebrans powinien mieć przed oczami Chrystusa umywającego uczniom nogi.
Przewodzenie zgromadzeniu jest służbą Chrystusowi i Kościołowi.
Wierność normom liturgicznym nie oznacza wcale bezdusznego rubrycyzmu. Obowiązujące przepisy liturgiczne pozwalają w wielu miejscach na twórcze podejście celebransa do liturgii. Warunkiem jest jednak dobra teologia, pokora i wcześniejsze przygotowanie.

b) Osobowy charakter znaków sakramentalnych
Obiektywny charakter sakramentalnych znaków wyraża formuła ex opere
operato. Oznacza ona, że sakrament jest ważny i skuteczny przez sam fakt jego sprawowania. Tej formuły nie można traktować magicznie. Zasada ex opere operato jest wnioskiem z prawdy o tym, że to sam Chrystus jest pierwszym
działającym w Kościele. Bóg jest wierny swoim obietnicom, daje siebie w Kościele w tych znakach, w jakich obiecał, nawet wtedy, gdy celebrans jest niegodny. Z tej formuły nie wolno jednak wyciągać wniosku, że subiektywny wymiar
sakramentu (opere operantis) jest nieistotny. Zasługą ostatniego soboru i ruchu
liturgicznego było właśnie zwrócenie uwagi na opus operantis. Owocność sakramentu zależy od zaangażowania tego, który go udziela, oraz tego, kto przyjmuje
sakrament. W Eucharystii kapłan jest jednym i drugim.
Sprawowanie Eucharystii tak należy zorganizować, ażeby wszyscy uczestnicy
uzyskali z niej jak największe owoce, dla osiągnięcia których Chrystus Pan
ustanowił eucharystyczną Ofiarę (kan. 899, par. 3).

Znak sakramentalny pośredniczy w spotkaniu osobowym. Łaska w podstawowym znaczeniu to nie coś, ale KTOŚ – Bóg udzielający się człowiekowi. W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku o sakramentach traktowano w księdze zatytułowanej „o rzeczach”. Katolicka nauka o realnej obecności
Chrystusa pod postaciami chleba i wina jest szczególnie narażona na reistyczne
potraktowanie. A przecież mamy tu do czynienia z obecnością osobową Chrystusa zmartwychwstałego6. Celebrans powinien tak kierować uwagą wiernych,
aby stale budzić ich wrażliwość na tę obecność.
W teologii katolickiej nastąpiło nadmierne skoncentrowanie się na obecności Chrystusa pod postaciami. A przecież sobór mówi o obecności Chrystusa
także w Słowie, w zgromadzeniu i w osobie kapłana. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest obecnością relacyjną, dynamiczną. Chrystus daje siebie. Po to staje
się „Ciałem i Krwią”, aby doszło do zbawczej komunikacji między Nim a ludem.
Komunia powinna być udzielana z darów konsekrowanych na ołtarzu.

6

Por. W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987, s. 416–421.
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Zaleca się bardzo ów doskonalszy sposób uczestnictwa we Mszy świętej, który polega na tym, że po komunii kapłana wierni przyjmują Ciało Pańskie
z tej samej Ofiary7

– to zalecenie jest zapisane w soborowej Konstytucji o liturgii (!), a bywa bardzo często, wręcz nagminnie lekceważone. Tabernakulum traktuje się jako
„techniczne” usprawnienie udzielania komunii. Logika „sprawności” duszpasterskiej albo po prostu zwykłego wygodnictwa okazuje się tu silniejsza niż
logika teologiczna.

c) Troska o sacrum
Liturgia jest spotkaniem ze świętym Bogiem. Święty znaczy „inny”. Sacrum
oznacza „inność” mającą źródło w Bogu. Papież Benedykt XVI przypomina:
Ars celebrandi winno sprzyjać rozwijaniu zmysłu sacrum i posługiwaniu się
takimi zewnętrznymi formami, które ten zmysł wychowują, jak na przykład
harmonia obrzędu, szat liturgicznych, sprzętów i miejsc świętych. […] Tak samo, dla właściwego ars celebrandi, ważne jest zwrócenie uwagi na wszystkie formy wyrazu przewidziane w liturgii: słowa i śpiew, gesty i milczenie,
ruch ciała, kolory liturgiczne oraz paramenty. Liturgia ze swej natury zawiera różnorodność środków komunikowania, które prowadzą do zaangażowania się całej ludzkiej istoty. Prostota gestów i umiarkowanie znaków
przewidzianych w określonym porządku i czasie, więcej mówią i bardziej
angażują wiernych niż sztuczne, niestosowne dodatki. Czujność i posłuszeństwo wobec właściwej struktury obrzędu wyrażają zrozumienie charakteru Eucharystii jako niewysłowionego daru i objawiają wolę celebransa przyjęcia tegoż daru w posłusznej wdzięczności8 [podkreślenia – T. J.].

Warto pamiętać o starożytnej zasadzie decorum, która głosi, że między formą a treścią musi zachodzić odpowiedniość, zgodność, współbrzmienie. Celebrans powinien dbać o pewną spójność całości liturgicznego przekazu: treść danego obchodu liturgicznego powinna współbrzmieć z liturgią Słowa, z homilią,
treścią modlitw i odpowiednio dobranych śpiewów.
Liturgia powinna być atrakcyjna, ale nie atrakcyjnością rodem z popkultury.
Uważam, że błędem duszpasterskim jest wprowadzanie elementów popkultury do kościołów. Liturgia powinna być z natury inna, bo to jej inność jest
właśnie atrakcyjna. Chodzi o to, abyśmy odkryli, że liturgia ma w sobie moc
przyciągania do Chrystusa pod warunkiem, że nie małpuje innych wzorców.
Liturgia ma wprowadzać w inny świat. Językiem popkultury wprowadzimy
ludzi tylko w ten świat. Powinniśmy brać sprawdzone wzorce z tradycji Kościoła i wtedy liturgia zacznie pociągać. Nie możemy mówić językiem popkul7
8

Konstytucja o liturgii, 55.
Benedykt XVI, Adhortacja posynodalna…, nr 40.
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tury o tajemnicy krzyża, ponieważ ta tajemnica się w tym języku nie zmieści, nie ma w nim właściwych form wyrazu9

– uważa liturgista o. Tomasz Kwiecień.

d) Śpiew liturgiczny
Nieraz się mówi o tzw. oprawie muzycznej. To błędne mówienie i myślenie o muzyce kościelnej. Pokutuje mit, że muzyka jest tylko ozdobnikiem, estetycznym dodatkiem do liturgii, czymś, co może być, ale nie jest wcale konieczne. Posoborowe dokumenty Kościoła mówią wyraźnie, że muzyka jest ważnym
elementem samej liturgii, jest liturgią po prostu10. Papież Benedykt XVI, sam
muzyk, zauważa:
W ramach ars celebrandi znaczące miejsce zajmuje śpiew liturgiczny. Słusznie św. Augustyn w swym słynnym kazaniu stwierdza: „Nowy człowiek zna
nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy,
stwierdzimy, że to sprawa miłości”. Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa
chwałę Bogu. Kościół, w swej dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, i których
nie należy zagubić. Naprawdę w liturgii nie możemy powiedzieć, że jeden
śpiew jest równy innemu. Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub
wprowadzania takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. Śpiew, jako element liturgiczny, winien być włączony we właściwą formę celebracji. W konsekwencji wszystko – tekst śpiewu, melodia i wykonanie – powinno odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym
częściom obrzędu oraz okresowi liturgicznemu. W końcu, biorąc pod uwagę
różne kierunki i różne, godne pochwały tradycje, pragnę przypomnieć, o co
prosili Ojcowie synodalni, by odpowiednio doceniono chorał gregoriański,
jako właściwy dla liturgii rzymskiej11.

Proza życia muzycznego w naszych kościołach odbiega od ideału. Duszpasterz musi liczyć na pomoc ludzi wykształconych muzycznie. Doświadczenia
francuskich wspólnot, na przykład Wspólnot Jerozolimskich, czy też kościołów
dominikańskich pokazują, że dbałość o poziom muzyki liturgicznej staje się już
nie tylko elementem ars celebrandi, ale ma znacznie ewangelizacyjne. Piękno
pociąga, piękna muzyka w liturgii może pociągać do Boga.

„Msza za mało atrakcyjna”…
„Kto kocha, ten śpiewa”. Rozmowa z ks. Wiesławem Hudkiem, „Gość Niedzielny”, 46 (2007)
– http://www.goscniedzielny.wiara.pl.
11
Benedykt XVI, Adhortacja posynodalna…., nr 42.
9

10
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4. Zaniedbania ars celebrandi
Kto uczy się tańca, temu zdarza się podeptać partnera, ale stara się tego unikać. Z czasem dobry tancerz nie myśli już o kolejnych krokach, ale niesie go
sama muzyka. Ars celebrandi to sztuka, w której uczymy się także na błędach.
Jeśli jednak pewnych zaniedbań nie eliminuje się na bieżąco, to one stopniowo
się utrwalają. Chcę zwrócić uwagę na kilka błędów, które, moim zdaniem, mają charakter pewnych utrwalonych postaw. Ten katalog ma oczywiście charakter subiektywny, opiera się tylko na obserwacjach autora.
a) Niedowartościowanie w parafialnej liturgii Triduum Paschalnego i Wigilii
Paschalnej. Nadal w wielu parafiach, wbrew jednoznacznym przepisom liturgicznym, Wigilia Paschalna odprawiana jest przed zapadnięciem zmroku. A co gorsza, nie jest ona przeżywana jako najważniejsza msza święta
całego roku liturgicznego. Tak jak w dogmatach istnieje pewna „hierarchia
prawd”, analogicznie w liturgii istnieje pewna „hierarchia celebracji”. Jeśli
krzyż i zmartwychwstanie, czyli Pascha Chrystusa, nie są przeżywane jako
liturgiczne centrum całego roku, to także w naszej duchowości i całej świadomości chrześcijańskiej następuje jakieś zwichrowanie, utrata korzenia,
fundamentu.
b) Źle zorganizowana przestrzeń liturgiczna w prezbiterium. Razi nadmierna ilość dekoracji, nadużywanie styropianu, kiczowatość. W wielu kościołach brak miejsca przewodniczenia, co jest wbrew przepisom liturgicznym.
Liczba świec jest bardzo często niezgodna z przepisami (powinna być liczba parzysta, a siedem świec należy zapalić podczas mszy świętej z biskupem). Podczas nabożeństwa ołtarz powinien być pusty aż do przygotowania darów. Mało kto o tym pamięta. To są pewne detale, które tworzą
jakąś ramę liturgii. Ta rama nie może być byle jaka.
c) Brak przygotowania do liturgii. To widać nieraz od pierwszej chwili. Ars celebrandi wyraża się przede wszystkim właśnie w starannym przygotowaniu
liturgii: samego celebransa i poszczególnych posługujących. Dotyczy to
zwłaszcza uroczystych celebracji. Nerwowe przerzucanie kartek w mszale, nieustanne poganianie ministrantów, nerwowość, poczucie improwizacji – to wszystko rozprasza uczestników. Nie może tak być, że pewne
przepisy respektujemy tylko wtedy, kiedy pojawia się biskup. To jest jakiś
fałsz, jakieś udawanie, które ma posmak faryzeizmu. Osobne zagadnienie to nieprzygotowane homilie. Zapominamy, że przepowiadanie Słowa
jest częścią liturgii. W dobrej homilii powinno znaleźć się odniesienie do
spełniającego się misterium.
d) Lekceważenie momentów ciszy w liturgii. To jest zjawisko nagminne.
A przecież tak jak w muzyce, tak i liturgii potrzebne są chwile ciszy. Te chwile ciszy są wyraźnie nakazane w rubrykach, a jednak celebransi na przykład zaraz po: „Módlmy się!” zaczynają słowa oracji.
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e) Dublowanie czynności liturgicznych. Na przykład kiedy trwa jeszcze modlitwa wiernych, ministranci już przygotowują ołtarz. Każdy zbędny ruch
w prezbiterium rozprasza. W niektórych momentach kapłan powinien wyczekać, aż wierni uklękną i dopiero wtedy, gdy jest cisza, podjąć dalszą akcję liturgiczną. Na przykład słowa epiklezy są wypowiadane bardzo często, gdy wierni zajęci są jeszcze klękaniem, jest jakiś hałas. Podobnie jest
z: „Oto Baranek Boży”.
f) Najważniejsze „amen” we mszy świętej wybrzmiewa po wielkiej doksologii. Kapłan powinien wyczekać, aż zabrzmi całe „amen”, trzymając uniesione dary maksymalnie wysoko ponad ołtarzem. „Amen” jest potwierdzeniem gestu ofiarowania.
g) Najczęściej używana jest II modlitwa eucharystyczna. Nie ze względu na
jej piękno, ale dlatego, że jest najkrótsza. Za mało sięgamy do innych modlitw, zwłaszcza do Kanonu Rzymskiego.
h) Puryfikacja nie powinna odbywać się na środku ołtarza, ale z boku ołtarza
lub przy kredensie12. Można to zrobić nawet po mszy świętej. Najczęściej
jednak, wbrew przepisom, celebrans puryfikuje na środku ołtarza, czasami towarzyszy temu pieśń uwielbienia, co jest także nieprawidłowe. Celebrans powinien również śpiewać, a nie zajmować się puryfikacją naczyń liturgicznych.

***
Sztuka jest umiejętnością, której z definicji stale się uczymy. Nieraz prymicjantom życzy się, żeby każdą mszę odprawiali z takim przejęciem i skupieniem
jak tę pierwszą. To nie tak! Przecież kapłan wraz z kolejnymi latami posługi powinien coraz mocniej wrastać w Chrystusa i tym samym coraz pobożniej, piękniej celebrować Eucharystię. Rozumiem jednak, że w tych życzeniach ukryta
jest pewna gorzka prawda. To prawda o naszej podatności na rutynę, zobojętnienie, stygnięcie gorliwości. Sztuka celebracji Eucharystii jest wprost związana
ze sztuką bycia chrześcijaninem. Jakość naszych celebracji ostatecznie zależy od
stanu naszej wiary. Na szczęście nie jesteśmy skazani na liczenie tylko na siebie.
Liturgia jest dziełem Chrystusa, Kościoła w mocy Ducha Świętego. Ta moc nas
niesie i umacnia nasze wątłe siły. Napisał w wierszu Roman Brandstaetter:
[…] chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,
Musimy zostać artystami wiary
I nieustannie tę wiarę zdobywać,
I wciąż od nowa zdobywać jej głębię,
Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu,
12

„Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”, nr 163.
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Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce
I nowe barwy na płótnie obrazu.
Każda rutyna i każda maniera
Są śmiercią wiary i śmiercią sumienia.
O, daj nam, Panie natchnienie do wiary!13

Nie rezygnujmy z pragnienia, żeby stawać się artystami wiary. Kapłan, który jest artystą wiary, będzie także artystą w dziedzinie sztuki celebracji Eucharystii.

13
R. Brandstaetter, O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary, [w:] Księga modlitw dawnych
i nowych, Poznań 1996, s. 12.
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Chrzest dzieci rodziców żyjących
w związkach niesakramentalnych

P

ozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14). Te słowa Pana Jezusa często cytowali w rozmowach ze mną w kurii rodzice, którym proboszcz
odmawiał ochrzczenia dziecka. Najczęściej odmowa ta jest uzasadniana
przez proboszczów tym, że rodzice ci żyją w niesakramentalnym związku małżeńskim, choć nie ma przeszkód w zawarciu sakramentalnego małżeństwa.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Warto przytoczyć dalsze słowa
Pana Jezusa: „Nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Do tych słów nawiązuje Katechizm Kościoła Katolickiego:
Naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść
do Chrystusa przez dar chrztu świętego1.

Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym 2,4). To zdanie wskazuje na powszechną wolę zbawczą Boga. Ale „Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16,16). Chrzest, brama sakramentów, jest konieczny do zbawienia (kan. 849). Pewna matka opowiedziała mi, jak bardzo przeżywała czas od narodzenia dziecka do jego chrztu. Bała
się, żeby dziecko nie umarło przed chrztem.
Zdatnym do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony
(kan. 864). Nie tyle rodzice mają prawo prosić o chrzest dla swego dziecka,
prawo do chrztu przysługuje dziecku2.

Praktyka chrzczenia dzieci jest uważana w Kościele za normę sięgającą niepamiętnych czasów. Orygenes, a później św. Augustyn, uważali ją za „tradycję
otrzymaną od Apostołów”. Najstarszy znany rytuał z początku III wieku zawiera przypis:

Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], nr 1261.
Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu, [w:] Sakrament chrztu. Liturgia, teologia, Pismo św.,
red. A. Skowronek, Katowice 1973, s. 21.
1
2
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Chrzcijcie w pierwszym rzędzie dzieci, a wszystkie te, które mogą mówić za
siebie, niechaj mówią; natomiast za te, które za siebie mówić nie mogą, niechaj mówią rodzice lub ktoś z ich rodziny.

Synod w Kartaginie w 418 roku potępił tych, którzy zaprzeczali twierdzeniu, że trzeba chrzcić dzieci wkrótce po urodzeniu.
Także papież Paweł VI oświadczył, że
należy udzielać chrztu również dzieciom, które nie mogły jeszcze stać się
winnymi żadnego osobistego grzechu, aby one, urodzone bez łaski nadprzyrodzonej, odrodziły się z wody i z Ducha Świętego do życia Bożego w Jezusie Chrystusie3.

Chrzest jest „sakramentalnym wejściem w życie wiary”4. W Instrukcji o chrzcie
dzieci, wydanej przez Kongregację do spraw Nauki Wiary, czytamy:
Fakt, że dzieci nie mogą jeszcze osobiście wyznać swej wiary, nie zabrania
Kościołowi udzielać im tego sakramentu, gdyż w rzeczywistości chrzci je
w swej własnej wierze. Ten punkt nauki Kościoła był już wyraźnie ustalony
przez św. Augustyna, który pisał: „Przedstawia się dzieci, aby otrzymały łaskę duchową nie tyle od tych, którzy trzymają je na rękach, co od powszechnej społeczności świętych i wiernych… To działa cały Kościół-Matka świętych, jako że on cały rodzi wszystkich i każdego5.

Tak też uczy św. Tomasz z Akwinu:
Dziecko, które jest chrzczone, nie wierzy samo, aktem osobistym, lecz poprzez innych, poprzez wiarę Kościoła, która jest mu przekazywana6.

Doktryna ta jest również podana w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła” (nr 1282). To samo wyraża rytuał obrzędu chrztu dzieci. Szafarz pyta rodziców i chrzestnych, czy chcą, żeby dziecko otrzymało chrzest „w wierze Kościoła”.
Chrztu nie udziela się nigdy bez wiary; w przypadku dzieci jest nią wiara
Kościoła7.

„Wiara Kościoła poprzedza wiarę wierzącego”8. Przez chrzest człowiek zostaje „powierzony wierze Kościoła”9.
Rodzice proszą o chrzest, chrzci jednak Kościół i czyni to nie na podstawie ich wiary zastępczej czy wiary chrzestnych, lecz wyłącznie mocą wiary caKongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja o chrzcie dzieci, nr 2, „L’Osservatore Romano. Wydanie Polskie”, 4–8 (1980), s. 19–21.
4
KKK, nr 1236.
5
Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 14.
6
Tamże.
7
Tamże, nr 18.
8
KKK, nr 1124.
9
Por. KKK, nr 1237.
3
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łej wspólnoty kościelnej. Kościół występuje tutaj w swojej roli macierzyńskiej,
rodząc ku zbawieniu10.
Sobór Trydencki potępił opinię anabaptystów, że lepiej zaniechać chrztu
dzieci, gdyż nie wierzą osobistym aktem, niż chrzcić je mocą samej wiary Kościoła11.
Wiara i chrzest należą do siebie nierozdzielnie. Nie oznacza to, żeby wiara
bezwzględnie musiała wyprzedzać akt chrztu i towarzyszyć mu ze strony osoby przyjmującej. Wiara natomiast może i musi przejawiać się po przyjęciu tego sakramentu12.
Zgodnie z doktryną Soboru Trydenckiego o sakramentach, chrzest nie jest
tylko znakiem wiary, jest również jej przyczyną. Dokonuje on w ochrzczonym
wewnętrznego oświecenia. Liturgia bizantyńska nazywa chrzest sakramentem
oświecenia albo po prostu oświeceniem13. Teologiczna, wlana cnota wiary jest
darem Bożym udzielanym przy sakramencie chrztu.
Praktyka chrztu dzieci jest autentycznie ewangeliczna, ponieważ ma wartość
świadectwa; ukazuje bowiem inicjatywę Boga w stosunku do nas oraz bezinteresowność Jego miłości, którą otacza nasze życie: „Nie my umiłowaliśmy
Boga, ale On sam nas umiłował” […] My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg
sam pierwszy nas umiłował14.

Chrzest jest znakiem i narzędziem uprzedzającej miłości Boga.
Dziecko jest istotą ludzką od chwili poczęcia i już może stać się ono przez
chrzest dzieckiem Bożym. Jego świadomość i wolność będą mogły później dysponować siłami własnymi wzmocnionymi przez łaskę chrztu15.

Praktyka duszpasterska
Pierwszy Synod Diecezji Katowickiej postawił taką diagnozę:
Prawie wszyscy diecezjanie proszą o chrzest dla swoich dzieci i prowadzą je
do pełnego uczestnictwa we Mszy św. /I-sza Komunia święta/, a najczęściej
i do bierzmowania. Motywacja tej postawy, także u osób słabo związanych
z życiem Kościoła, jest w zasadzie religijna. Zdarza się, że nawet ci, którzy sami stracili wiarę, pragną przez chrzest dać swoim dzieciom możliwość wy-

10
11
12
13
14
15

Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu…, s. 22.
Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 7.
Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu…, s. 16–17.
Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 18.
Tamże, nr 26.
Por. tamże, nr 2.
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boru życia w wierze Kościoła. Świadczy to o uznawaniu Boga jako wartości
i stanowi zarazem dyspozycję do rozwoju wiary u tych osób16.

Podobny zapis jest w dokumencie II Polskiego Synodu Plenarnego, z zastrzeżeniem, że:
Niekiedy jednak rodzicom przyświeca chęć zachowania zwyczaju lub uniknięcia nieprzychylnej opinii środowiska. W konsekwencji nie przyjmują oni
zasady, że chrzest zobowiązuje do podjęcia obowiązku wychowania dziecka
w wierze Kościoła17.

Anarchista z Krakowa, który dokonał formalnego aktu apostazji, zapytał rodziców, dlaczego go ochrzcili. Odpowiedź brzmiała: „Bo wszyscy tak robili”18.
Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie
proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania (kan. 842, par, 1).

Ale Kościół stawia warunek:
Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma,
chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego,
powiadamiając rodziców o przyczynie (kan. 868, par. 1, nr 2).

Rodzice proszą o chrzest dziecka, a prawo kościelne mówi, że w wypadku
zupełnego braku uzasadnionej nadziei „chrzest należy odłożyć”. Decyzja zależy często od interpretacji słów „uzasadniona nadzieja”.
Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu
świętego dzieciom zawiera wskazania dotyczące dopuszczenia dzieci do sakramentu chrztu:
Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub
prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.
Wychowanie w wierze oznacza przekazanie dziecku podstawowych prawd
wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę religii, doprowadzenie do
pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania
oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.
Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz
powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, na16
Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej, Katowice–Rzym 1976, rozdz. Liturgia święta, V,2.2.7 [dalej: I Synod Diecezji Katowickiej].
17
II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 58.
18
M. Olszewski, Proszę księdza, chcę odejść, „Tygodnik Powszechny”, 42 (2007), s. 22.
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leży żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że
zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia. Jeśli jedno z rodziców dziecka
jest wierzące, a drugie nie, dziecku należy udzielić chrztu19.

Należy rozeznać, czy strona niewierząca nie będzie sprzeciwiać się wychowaniu religijnemu dziecka.
Może się zdarzyć, że ktoś, na przykład babcia, będzie starał się ochrzcić
dziecko bez wiedzy jego rodziców lub wbrew ich woli. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymagana jest zgoda przynajmniej jednego z rodziców (kan. 868,
par. 1, pkt 1).

Związki niesakramentalne
W kwestii związków niesakramentalnych papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” wymienia różne formy sytuacji niepoprawnych:
a) małżeństwo na próbę (nr 80),
b) rzeczywiste wolne związki (nr 81),
c) katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym (nr 82),
d) żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku (nr 83)
– w tym wypadku nie czynić żadnych trudności w dopuszczeniu do sakramentów,
e) rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek (nr 84).
Papież gorąco wzywa pasterzy i całą wspólnotę wiernych
do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. 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. Niech Kościół modli się za
nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei20.

19
Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom, „Wiadomości Diecezjalne”, 1 (1978), s. 5.
20
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 81–84. Por. Komitet do spraw Dialogu z Niewierzącymi
Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, Niewierzący w parafii. Sugestie duszpasterskie [czerwiec 1999 roku].
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Papież zachęca, żeby żyjący w związkach niesakramentalnych uczestniczyli
w życiu Kościoła, żeby korzystali z tych możliwości życia religijnego, jakie są im
dostępne w ich sytuacji. Wielu troszczy się o religijne wychowanie swoich dzieci, ubolewa jednak, że nie może przyjmować sakramentów świętych.
W niektórych diecezjach jest prowadzone duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych21.

Dialog duszpasterzy z rodzicami mało wierzącymi
lub niechrześcijańskimi
Zdarza się, że rodzice żyjący w związku niesakramentalnym albo mało wierzący i tylko okazyjnie praktykujący, czy nawet niechrześcijańscy, proszą o chrzest
swoich dzieci. Moment ten jest idealną wręcz okazją do rozmowy duszpasterskiej – zagubiona owca sama przychodzi do pasterza. W niektórych wypadkach
chrzest dziecka może stanowić dogodną sposobność do uregulowania sytuacji
małżeńskiej jego rodziców.
W czasie, gdy pełniłem funkcje w kurii, były dwie sytuacje, gdy proboszcz
zwrócił się z zapytaniem, jak ma postąpić, bo o chrzest dziecka prosili rodzice
– oboje deklarujący się jako niewierzący. W obu wypadkach biskup Józef Kurpas, po konsultacji z tymi proboszczami, wyraził zgodę na chrzest.
Trzeba najpierw rozeznać sytuację duchową rodzin dzieci zgłoszonych do
chrztu. Potem wyjaśnić rodzicom znaczenie tego sakramentu oraz uświadomić
odpowiedzialność, którą na siebie biorą.
Kościół bowiem – czytamy w Instrukcji o chrzcie dzieci – nie może spełnić życzenia tych rodziców, jeśli nie zagwarantują oni, że dziecko po chrzcie otrzyma takie katolickie wychowanie, jakiego sakrament wymaga; Kościół musi
mieć podstawy do nadziei, że chrzest wyda swoje owoce.
Jeśli udzielone gwarancje – np. wybór rodziców chrzestnych, którzy poważnie zajmą się dzieckiem, lub pomoc wspólnoty wiernych – są wystarczające,
kapłan nie może odmówić rychłego udzielenia chrztu. Lecz jeśli gwarancje nie są wystarczające, chrzest zostanie roztropnie odroczony; duszpasterze winni jednak utrzymywać kontakt z rodzicami, tak by spełnili oni,
o ile to możliwe, wymagane od nich a konieczne do udzielenia chrztu warunki. Jeżeli jednak również i takie rozwiązanie nie byłoby możliwe, można by im w ostateczności zaproponować zapisanie dziecka do katechumenatu, na który uczęszczałoby w okresie szkolnym.
Nie można tu zresztą mówić o odmowie, ani tym bardziej o dyskryminacji, a jedynie o pedagogicznym odroczeniu, które ma sprawić, że – zależ21
Por. M. Paciuszkiewicz SJ, Jesteście w Kościele. Rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących
w związkach nieskramentalnych, Warszawa 1993.
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nie od przypadku – wzrastać będzie wiara w rodzinie lub, że rodzina stanie się bardziej świadoma swej odpowiedzialności.
Co się tyczy gwarancji, należy przyjąć, że każde zapewnienie, które daje uzasadnioną nadzieję chrześcijańskiego wychowania dzieci, musi być uznane za
wystarczające22. Instrukcja Episkopatu Polski mówi, że „należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej” (nr 2). „Takie zobowiązanie powinno
uspokoić wyczulone sumienie duszpasterza i spowodować wyrażenie przez
niego zgody na udzielenie sakramentu chrztu”23.

Niektóre diecezje mają gotowy formularz rękojmi przyjmowanych od rodziców i chrzestnych w wypadku chrztu dzieci ze związków niesakramentalnych24. Stosowany w archidiecezji katowickiej Formularz do zgłoszenia chrztu
dziecka zawiera zaraz na początku oświadczenie: „My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św. naszemu nowo narodzonemu dziecku,
które pragniemy wychować w wierze katolickiej”.
Na rzecz ochrzczenia dziecka niekiedy dodatkowo może przemawiać obecność w tej rodzinie osób – najczęściej dziadków – gorliwych w wierze, którzy
rzetelnie będą się troszczyć o wychowanie religijne dziecka.
Duszpasterz nie powinien trudnić się śledztwem. Jego zadanie polega na
uświadomieniu proszącym o chrzest dziecka, czym jest ten sakrament, co daje
i do czego zobowiązuje, o konieczności wychowania religijnego dziecka.
Decyzja zaś należy do samych rodziców: czy mianowicie kierują się motywami wiary, czy też ich pragnienie jest rezultatem innych założeń25.

Niektórzy świeccy są bardziej surowi w ocenie postaw ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych niż zalecenia wyrażone w dokumentach Kościoła.
Przykładowa wypowiedź:
Jeśli rodzice żyją ze sobą bez sakramentalnego ślubu i bez przeszkody do jego
zawarcia, to o czym to świadczy? O tym, że mają „w głębokim poszanowaniu”
Pana Jezusa, Kościół i sam chrzest – nawet, gdy się go domagają. Bo domagają się go tylko dla formy – żeby dziecko „nie odstawało”. Żeby mogło pójść do
Komunii…, żeby ewentualnie ślub mogło wziąć w kościele (pierwszy), a jeśli
myślą bardzo perspektywicznie – to żeby pogrzeb jakoś wyglądał26.

W odpowiedzi na to czytelniczka napisała:
Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 30.
Ks. B. Glinkowski, Chrzest. Prawo Kościoła na co dzień, Poznań 2001, s. 22.
24
Na przykład IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Aneks 11, Warszawa 2003. W archidiecezji gdańskiej – Oświadczenie rodziców i chrzestnych w sprawie wychowania katolickiego dziecka, gdy rodzice nie są związani małżeństwem sakramentalnym.
25
Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu…, s. 23.
26
F. Kucharczak, Niedochrzczeńcy, „Gość Niedzielny”, 46 (2007), s. 64.
22
23
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Jeżeli chodzi o chrzest dzieci żyjących w rodzinach obojętnych religijnie, to
należy przede wszystkim pamiętać, że chrzest daje dziecku łaskę uświęcającą i oddaje je pod opiekę Ducha Świętego. Znane mi są wypadki, kiedy właśnie dziecko przyczyniło się do rozpalenia wiary rodziców27.

Uzasadniona nadzieja,
że dziecko będzie wychowane po katolicku
Wychowanie dziecka stanowi wypadkową wielu wektorów. Na formację
dziecka wpływają nie tylko rodzice, a może nawet nie tyle rodzice, ile cała plejada anonimowych nieraz wychowawców. Biorąc zatem pod uwagę wpływ różnorodnych czynników na dziecko, szczególnie takich jak bliższe kontakty dziecka z wierzącymi krewnymi, przyjaciółmi domu czy znajomymi, którzy teraz
lub nawet dopiero później będą mogli na nie wychowawczo oddziaływać, należy
chrztu udzielić, i to wbrew istnieniu poważnych zastrzeżeń. Udzielenie dziecku
chrztu w omawianym wypadku byłoby zatem aktem przygotowawczym na ten
moment w życiu dziecka nowo ochrzczonego, w którym wybije dla niego godzina łaski, co może nastąpić i w latach sędziwych, a nawet w godzinie śmierci28.
Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój
i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie29.

W kształtowaniu religijnym dziecka pomocna jest katecheza w przedszkolach i szkołach.
Katecheza szkolna ma za zadanie pomagać uczniom wierzącym w lepszym
zrozumieniu i przeżywaniu orędzia chrześcijańskiego w relacji do problemów
egzystencjalnych i moralnych charakterystycznych dla każdej istoty ludzkiej
i wspólnych wszystkim wielkim religiom. Natomiast uczniom przeżywającym wątpliwości religijne, winna nieść pomoc w odkrywaniu, jakie są odpowiedzi, których Chrystus udziela na ich pytanie i jak Kościół podchodzi
do ich wątpliwości30.

Erazm z Rotterdamu postulował, żeby chrześcijanie po osiągnięciu dojrzałości dobrowolnie potwierdzili obietnice chrztu, dawniej w ich imieniu przy
chrzcie złożone31. Wypowiedzi w Internecie wskazują, że nie wszyscy zaakceptowali to, że ich ochrzczono:
K. Witkowska, Niedochrzczeńcy?, „Gość Niedzielny”, 48 (2007), s. 11.
Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu…, s. 24–25.
29
KKK, nr 1255.
30
II Polski Synod Plenarny, Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, nr 8.
31
„Nie doktryny nas uczą, ale doświadczenie zła”. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, „Tygodnik Powszechny”, 41 (2007), s. 18.
27
28
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Starzy zanieśli mnie w beciku, nie miałem nic do gadania.
Czarny polał mnie jakąś cieczą, wybełkotał jakieś hokus-pokus, a teraz muszę nabijać klechom statystykę32.

Może się nasunąć myśl, że byłoby lepiej udzielać sakramentu chrztu w wieku, w którym człowiek będzie w stanie podjąć zobowiązanie dobrowolnie.
Tego rodzaju zakwestionowanie tradycyjnego duszpasterstwa sakramentalnego wzbudza oczywiście w Kościele uzasadnioną obawę, że na niebezpieczeństwo zostanie wystawiona doktryna o tak kapitalnej wadze, jak właśnie
doktryna o konieczności chrztu; wielu rodziców zaś gorszy się, gdy spotykają się z odmową lub odroczeniem chrztu, którego – w pełni świadomi swoich obowiązków – chcą dla swoich dzieci33.

Odrzucenie obowiązków wynikających z chrztu nie świadczy, że trud wychowawczy był daremny.
Nasiona wiary złożone w duszy dziecka mogą kiedyś odżyć, rodzice zaś przyczyniają się do tego swoją cierpliwością, miłością, modlitwą i autentycznym
świadectwem wiary34.

Pan Jezus, polecając udzielanie chrztu, dodał: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,20).
Chrzest dzieci wymaga katechumenatu pochrzcielnego przez wychowanie
chrześcijańskie w rodzinie, uczestnictwo w katechezie oraz osobiste staranie
o wzrost duchowy i moralny, stosownie do dorastania osoby ludzkiej35.
Samo świadectwo życia chrześcijańskiego i dobre czyny spełniane w duchu
nadprzyrodzonym mają moc przyciągania ludzi do wiary i do Boga36.

Nie każda rodzina się z tego zadania należycie wywiązuje, nie tylko w małżeństwach niesakramentalnych.
Temat mojego przedłożenia brzmi: Chrzest dzieci rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych. Głównym problemem chrztu dzieci nie jest jednak
to, czy rodzice żyją w związku sakramentalnym, ale czy dziecko będzie religijnie wychowane. Kanon 808 nie uzależnia udzielenia chrztu dziecku od sakramentalnego małżeństwa rodziców, ale wymaga uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowywane po katolicku. Tę nadzieję mogą dać również rodzice
żyjący bez ślubu kościelnego, a nie zawsze dają ją osoby związane sakramentalnym małżeństwem.

Za: F. Kucharczak, Niedochrzczeńcy…
Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 2.
34
Tamże.
35
Por. II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 18. Zob. też:
KKK, nr 1231.
36
Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, nr 6.
32
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Niektóre kwestie związane z chrztem dzieci rodziców
obojętnych religijnie albo żyjących w związkach
niesakramentalnych
a. Katecheza przedchrzcielna
Rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach (kan. 851, par. 2).

Na katechezie przedchrzcielnej jest okazja, żeby uświadomić rodzicom dziecka, którzy nie mogą przyjąć Komunii Świętej, że mogą i powinni uczestniczyć
we mszy świętej, i to nie tylko ten jeden raz z okazji chrztu ich dziecka.
Synod Diecezji Katowickiej postuluje, żeby katechezę dla rodziców słabo
związanych z Kościołem przeprowadzić razem z innymi rodzicami, zwłaszcza
głęboko wierzącymi37. Może przykład postawy i zaangażowania innych skłoni ich do refleksji. Od udziału w tej katechezie nie można jednak uzależniać
udzielenia chrztu38.

b. Przymus
Jeśli o chrzest swojego dziecka proszą rodzice żyjący w związku cywilnym
lub bez żadnego formalnego związku, którzy nie mają przeszkód kanonicznych
do zawarcia małżeństwa, to należy starać się ich przekonać do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Nie może to mieć jakiejkolwiek formy przymusu. Przymus jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa39.
W 2001 roku ks. prof. Remigiusz Sobański, oficjał Sądu Metropolitalnego
w Katowicach, skierował pismo do arcybiskupa katowickiego:
Od kilku miesięcy niepokojąco rośnie liczba skarg o nieważność małżeństwa
uzasadnianych: „ślub został zawarty pod przymusem, ponieważ ksiądz nie
chciał ochrzcić dziecka przed ślubem”. Sprawy prowadzone z tego tytułu zazwyczaj nie kończą się wyrokiem orzekającym nieważność małżeństwa, gdyż
w takich przypadkach trudno mówić o przymusie i bojaźni w rozumieniu
kan. 1103. Niemniej jednak presja wywierana przez duszpasterzy kłóci się zarówno z normami dotyczącymi dopuszczenia do małżeństwa, jak zwłaszcza
z kan. 868 określającym wymogi godziwego udzielania chrztu. Kościół nie
I Synod Diecezji Katowickiej, V,2.5.5.
Tamże, V,2.5.6. Por. II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II…,
nr 104.
39
Por.: Kongregacja do spraw Nauki Wiary, Instrukcja…, nr 31; abp S. Gądecki, Instrukcja dotycząca chrztu dzieci, których rodzice nie są związani małżeństwem sakramentalnym, nr 5, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 2 (2003), s. 8–10.
37

38
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może chrztu odmówić, można i trzeba go natomiast odroczyć wtedy i tylko
wtedy, gdy „zupełnie nie ma” nadziei, iż dziecko będzie wychowane po katolicku. Brak życia zgodnego z wiarą czy zgoła złe prowadzenie się rodziców
nie stanowi wystarczającej przesłanki do odroczenia (nie „odmowy”!) chrztu,
a sakramentów nie powinno się traktować jako środków nacisku.
Wspomniany wzrost liczby spraw z tytułu „przymusu wywartego przez
proboszcza” skłania mnie do poddania Księdzu Arcybiskupowi pod rozwagę, czy nie należałoby zwrócić duszpasterzom uwagi na praktykę motywowaną wprawdzie dobrymi chęciami, ale niezgodną z prawem – i jak
widać – duszpastersko wątpliwą.

Kilka sytuacji z mojego doświadczenia w kurii:
Spotkałem się z wypowiedzią proboszcza, że gdy rodzice nie spełnią danej
z okazji chrztu pierwszego ich dziecka obietnicy zawarcia sakramentalnego małżeństwa i będą chcieć ochrzcić kolejne dziecko, to go nie ochrzci.
Innym razem kobieta żyjąca w konkubinacie zwróciła się do kurii z prośbą
o interwencję, bo proboszcz nie chce ochrzcić jej dziecka. Uzależnia on chrzest
od zawarcia przez rodziców sakramentalnego małżeństwa. „Ale ja nie wiem
– powiedziała – czy będę z ojcem dziecka nadal żyć, bo on jest pijakiem”.
Do Kurii Metropolitalnej w Katowicach zwrócił się proboszcz z prośbą
o przyjęcie osoby do Kościoła rzymskokatolickiego:
N.N. został ochrzczony w Kościele Starokatolickim dlatego, że rodzice nie
mieli ślubu kościelnego i odmówiono im chrztu w Kościele Rzymskokatolickim. Od samego początku matka wychowywała syna w wierze katolickiej,
przekazując mu prawdy wiary i ucząc praktyk religijnych. Dziecko już od
przedszkola uczestniczy w katechezie. Wielkim pragnieniem matki jest dalsze wychowywanie swego syna w Kościele Rzymskokatolickim40.

Odmowa – i co dalej? Może urwać się na stałe kontakt duszpasterski z tą rodziną. Gdyby odmawiano chrztu dzieciom z małżeństw niesakramentalnych,
to wiele dzieci nie byłoby ochrzczonych. W archidiecezji katowickiej w jednej
z parafii jest 20% małżeństw nieskramentalnych i rozbitych, w innej w jednym
roku ponad 50% ochrzczonych to dzieci samotnych matek lub z małżeństw cywilnych.

c. Chrzestni
Zdarza się, że rodzice słabi czy obojętni religijnie proszą na chrzestnych podobnych sobie, albo na przykład dobrze sytuowanych, którzy jednak nie będą
się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka. W wyborze chrzestnych
dużą rolę odgrywają motywy zwyczajowe i towarzyskie. Prawo kanoniczne stawia chrzestnym warunki. Chrzestnym może być katolik, który
40

Kancelaria Kurii Metropolitalnej w Katowicach, sygn. VU-14375/08.
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prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (kan.
874, par. 1, pkt 3).

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Duszpasterz powinien żądać od rodziców chrzestnych, których nie zna,
odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii, w której mieszkają41.
Chrzestni mają uczestniczyć w wychowaniu dziecka. Na chrzestnych należy wybierać ludzi, którzy mogą być przykładem życia religijnego, moralnego i intelektualnego.
Rodzice chrzestni to swego rodzaju mężowie zaufania w życiu rodzinnym42.

Chrzestni mają
pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki
(kan. 872; KKK, nr 1255).

Powinni dbać o to, żeby ich chrześniak był doprowadzony do kolejnych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kanon 893, par. 2 postuluje:
Wypada, aby świadkiem [bierzmowania] był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Chrzestnym może być prawosławny, o ile został ochrzczony w Kościele prawosławnym, którego wiarę wyznaje, ale tylko razem z chrzestnym katolikiem43.
Coraz częściej się zdarza, że rodzice domagają się, żeby chrzestnymi były
osoby tej samej płci. Prawo kościelne stawia sprawę wyraźnie:
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (kan. 873).

Tekst łaciński jest jeszcze wyraźniejszy: „unus et una”. Wystarczy jeden
chrzestny.

d. Świadek chrztu
Paragraf drugi kanonu 874 mówi o świadku chrztu jako ochrzczonym należącym do niekatolickiej wspólnoty kościelnej. Różnica między chrzestnym
a świadkiem chrztu polega na tym, że chrzestny jest współodpowiedzialny za
wychowanie chrześcijańskie osoby ochrzczonej, a świadek tylko zaświadcza, że
chrzest się odbył.
41
Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom…, s. 7.
42
Ks. A. Skowronek, Z teologii chrztu…, s. 67.
43
Ks. B. Glinkowski, Chrzest…, s. 32.
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Przy takim rozumieniu zadania świadków chrztu wydaje się możliwe, by
w sytuacjach wyjątkowych były powoływane do tej służby osoby, które np.
żyją w związkach niesakramentalnych, zerwały w jakikolwiek sposób swoją więź z Kościołem, mimo że były ochrzczone, a nawet osoby nieochrzczone deklarujące się jako ateiści. Wydaje się to do przyjęcia, ponieważ świadek chrztu jest jedynie osobą, która może potwierdzić fakt udzielenia chrztu,
a więc nie kimś, kogo brak miałby wpływ na ważność czy godziwość udzielanego sakramentu44.

Świadek chrztu podpisuje akt chrztu wraz z rodzicami i chrzestnym.

e. Imię
Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu (kan. 855).

Rodzice słabi religijnie mogą nie doceniać znaczenia imienia, nie zważać na
to, żeby imię ich dziecka miało związek z religią, żeby miało swojego świętego
patrona, pośrednika i orędownika u Boga, oraz przykład życia.
Można też zwrócić uwagę, że imieniny są okazją do przypomnienia chrztu
i wynikających z tego zobowiązaniach.

f. Czas i miejsce chrztu
Sakrament chrztu powinien być udzielany w parafii macierzystej dziecka,
gdyż w parafii własnej łatwiej można zagwarantować pomoc rodzicom w wychowaniu religijnym dziecka.
Prawo kanoniczne zaleca, aby chrzest z zasady był udzielany w niedzielę albo
w wigilię paschalną (kan. 856), i to we własnym kościele parafialnym (por. kan.
857, par. 2). Chrzest włącza do ludu Bożego. Sprawowanie tego sakramentu wobec wiernych zgromadzonych we własnym kościele może budzić poczucie przynależności do wspólnoty parafialnej.
Zdarzają się sytuacje, że proboszcz nie zgadza się na chrzest dziecka rodziców żyjących w niesakramentalnym związku razem z innymi dziećmi. Nie dyskryminować!

g. Potrzeba jednolitego postępowania
Dla rozwoju życia i posłannictwa Kościoła konieczny jest porządek, potrzebne są reguły, zasady postępowania, jednym słowem – ład wynikający
z dyscypliny […]. Tam gdzie szanowane są normy i zasady będące opar44

Tamże, s. 33.
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ciem dla kościelnej dyscypliny, unika się napięć mogących udaremniać jednolity wysiłek duszpasterski, jakiego Kościół potrzebuje dla skutecznego
wypełnienia swej misji ewangelizacyjnej45.

Jedność zasad postępowania może zostać naruszona, gdy duszpasterz będzie uważał, że jego zdanie jest ważniejsze niż reguły ustanowione przez prawodawcę kościelnego.

45
Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Instrukcja, nr 15, „Wiadomości Archidiecezjalne”, 12 (2002), s. 517–562.
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Bierzmowanie – sakrament
chrześcijańskiej dojrzałości
czy pożegnania z Kościołem?1
Wstęp

J

ezus Chrystus wielokrotnie zapowiadał wylanie Ducha Świętego na swoich
uczniów2. Apostołowie, napełnieni w dniu Pięćdziesiątnicy obiecanym Duchem, zaczęli głosić „wielkie dzieła Boże”3. Ci wcześniej często wystraszeni,
prości ludzie wyruszyli w nieznany świat, aby z całkowitym oddaniem, dojrzale, swoim życiem, nauczaniem i śmiercią głosić Ewangelię. Żydzi i poganie, którzy otworzyli się na nauczanie apostolskie i zapragnęli otrzymać chrzest, otrzymywali także dar Ducha Świętego4.
W pierwszych wiekach działalności Kościoła bierzmowanie stanowiło zazwyczaj jeden obrzęd z chrztem, tworząc razem swego rodzaju „podwójny sakrament”. Z czasem na Zachodzie nastąpiło rozdzielenie tych sakramentów, ze
względu na zarezerwowanie jego udzielania biskupowi5. Wiek przyjmujących
bierzmowanie stawał się coraz wyższy. Dzisiaj w Polsce kandydaci do przyjęcia
omawianego sakramentu mają ukończone blisko osiemnaście lat życia. Ponadto pojawiają się dyskusje, czy nie udzielać bierzmowania jeszcze później, aby
młodzież przyjmowała je jako bardziej dojrzali chrześcijanie, jak najdłużej pozostając pod opieką duszpasterską kapłanów, przez uczestnictwo w katechizacji szkolnej. Zdarza się bowiem, że po bierzmowaniu młodzi ludzie przestają
zupełnie brać udział w życiu Kościoła.
Referat wygłoszony na konferencji naukowej Munus sanctificandi: gaudium vel onus?, odbywającej się 5 maja 2008 roku w Katowicach.
2
Por. na przykład: J 3,5–8; Łk 12,12; Dz 1,9.
3
Por. Dz 2,11.
4
Por. Dz 2,38.
5
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], nr 1290, Poznań 1998, s. 312.
1
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Artykuł stawia sobie za cel ukazanie bierzmowania w kilku interesujących
aspektach, wiążących się w pewien sposób z wiekiem osób do niego przystępujących. W pierwszej części sakrament rozpatrywany będzie od strony wkraczania przez wiernego go przyjmującego w kolejny po chrzcie etap wtajemniczenia chrześcijańskiego. Następnie bierzmowanie zostanie ukazane jako wpisane
w proces wstępowania chrześcijanina w dojrzałość psychofizyczną. Trzeci punkt
niniejszej wypowiedzi w tytule stawia nieco prowokacyjne pytanie: „Sakrament
pożegnania z Kościołem?”. W ostatniej części zostanie wyjaśnione pojęcie „dojrzałości chrześcijańskiej” w nawiązaniu do omawianego sakramentu.

1. Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego
– „przyjęcia do Kościoła”
W pierwszych wiekach działalności Kościoła sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego były udzielane zazwyczaj w czasie jednego, ciągłego obrzędu. Tak więc bierzmowanie było połączone z wcześniejszym chrztem, po czym
następowało przyjęcie Eucharystii. Katechumen, wyznając wiarę, był zanurzany w wodzie lub nią polewany, następnie udzielano sakramentu bierzmowania
i Komunii Świętej6.
Dzieje Apostolskie w kilku miejscach wspominają o obrzędzie włożenia rąk,
związanym ściśle z obrzędem chrztu. Tę łączność między obrzędami daje się zauważyć już w pierwszym przemówieniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Wzywa
on do nawrócenia i do przyjęcia chrztu w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów oraz przyjęcia w darze Ducha Świętego7. Zaraz po chrzcie bierzmowanie otrzymali na przykład niektórzy mieszkańcy Efezu8.
Teksty Nowego Testamentu ukazujące praktykę chrztu w czasach apostolskich świadczą o tym, że sakrament ten był udzielany przeważnie osobom dorosłym. Chrzest dzieci bowiem nie był zapewne problemem pierwszoplanowym.
Odbiorcami orędzia zbawienia, z natury rzeczy, musiały być na początku osoby
dorosłe9. Warto jednak w tym miejscu zauważyć ciekawe wzmianki, występujące
pięciokrotnie w księgach Nowego Testamentu, mówiące o przyjmowaniu chrztu
przez „cały dom”. Święty Paweł, wypominając mieszkańcom Koryntu podziały
we wspólnocie, podaje mimochodem, że ochrzcił dom Stefanasa10. Niejaka Lidia
z Tiatyry, trudniąca się sprzedażą purpury, również została ochrzczona z całym
Por. M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania (kanony 879–896), Kielce 2005, s. 279.
Por.: Dz 2,38; R. Murawski, Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego
– 313 r.), Płock 1999, s. 42–43.
8
Por. Dz 19,5–7.
9
Por. R. Murawski, Wczesnochrześcijańska katecheza…, s. 62–63.
10
Por. 1 Kor 1,16.
6
7
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swoim domem11. W podobnych okolicznościach chrzest przyjęli dozorca więzienny z Filippi12, Korneliusz13, a także przełożony synagogi korynckiej – Kryspus14.
Wielu autorów zajmujących się zagadnieniami chrztu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyraża przekonanie, że teksty Nowego Testamentu, które zawierają interesujące nas informacje, przekazane w formie „formuł domowych”, stanowią pośredni, choć poważny dowód tego, że oprócz chrztu osób
dorosłych w omawianym okresie historycznym praktykowano również chrzest
dzieci. Pojęcie „całego domu” dotyczyło bowiem całej mieszkającej w nim rodziny – ojca, matki, dziadków, dzieci, a nawet niewolników15. Do takiej interpretacji upoważnia również Stary Testament, w którym znajdujemy wyrażenie
„on i cały jego dom”, obejmujące zarówno rodziców, jak i dzieci. A skoro pierwsi chrześcijanie pochodzili w ogromnej większości ze środowiska żydowskiego,
to cytowane pojęcie miało dla nich taki sam sens, z jakim łączyło się w księgach
Starego Testamentu16. Za tym, że pod pojęciem „cały dom” rozumiano między
innymi dzieci wychowywane w rodzinie, zdaje się przemawiać głęboka więź
i spójność rodzinna charakteryzująca starożytną rodzinę, a zwłaszcza rodzinę
żydowską, w której ojciec odgrywał rolę dominującą. Jako głowa rodziny podejmował najważniejsze decyzje, którym podporządkowywali się pozostali jej
członkowie. Jego decyzja była wiążąca w wypadku zmiany religii. Kiedy przechodził na chrześcijaństwo, czynił to również „cały jego dom”17.
Jak już wspomniano, w czasach apostolskich istniała głęboka łączność chrztu
z bierzmowaniem. Sakramenty te były udzielane jeden po drugim, w tym samym czasie. Trudno jest więc sobie wyobrazić, aby w wypadku dzieci chrzczonych razem ze swoimi rodzicami postępowano inaczej – dorosłym udzielano
by Ducha Świętego, a dzieciom nie.
Chrzest dzieci praktykowany był także pod koniec II wieku. Wspominają
o tym Tertulian i Hipolit Rzymski18. Hipolit, opisując szczegółowo obrzęd przyjmowania chrztu, dodaje, że następnie biskup wkłada na nowo ochrzczonych ręce i namaszcza im głowy poświęconym olejem. Wielu autorów dostrzega w tym
obrzędzie sprawowanie sakramentu bierzmowania19.
Por. Dz 16,15.
Por. Dz 16,31–33.
13
Por. Dz 10,2.
14
Por. Dz 18,8a–b.
15
Por. J. Kudasiewicz, Praktyka i teologia chrztu w Kościele pierwotnym, „Kielecki Przegląd
Diecezjalny”, 52 (1976), nr 1, s. 29.
16
Por. J. Jeremias, Die Kindertaufe in den ersted vier Jahrhunderten, Göttingen 1958, s. 66.
17
Por.: tamże, s. 28–30; R. Murawski, Wczesnochrześcijańska katecheza…, s. 65–66.
18
Por.: Th. Maertens, Historie et pastoral du ritual du catechumenat et du bapteme, Bruges
1962, s. 100; B. Kleinheyer, Sakramentliche Feiern, I: Die Feiern der Engliederung in die Kirche,
Regensburg 1989, s. 39.
19
Por.: Th. Martens, Historie et pastoral…, s. 103; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 99–100.
11
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Przez przyjęcie chrztu katechumeni zostają włączeni przez Pana do Kościoła, z mocą tego gestu otrzymując zbawienie, jak to zauważają Dzieje Apostolskie20. Działanie Boże w ochrzczonym kończy się wylaniem Ducha Świętego.
Chrzest odradza w Duchu, a ludzkie ciało staje się Jego świątynią21. W czasach
apostolskich chrześcijanie wierzyli, że modlitwa apostołów połączona z wkładaniem rąk stanowiła uzupełnienie chrztu, pozostając z nim w ścisłym związku22. Można więc powiedzieć, że Kościół w pierwszych wiekach przyjmował do
swojej wspólnoty nowych wiernych nie tylko przez chrzest, ale w pewnym sensie również przez cały obrzęd inicjacji chrześcijańskiej, w którego skład wchodziło także bierzmowanie.

2. Sakrament wstępowania w dojrzałość
Jeszcze do IX wieku w Rzymie bierzmowano zaraz po chrzcie. Jednak w średniowieczu coraz więcej Kościołów partykularnych zaczęło przyjmować praktykę udzielania tego sakramentu starszym dzieciom dopiero przed Pierwszą Komunią Świętą23. W XII wieku Gracjan zalecał już bierzmowanie starszych dzieci.
W Dekrecie pisze o podmiocie przyjmującym, że powinien on być „perfecta aetatis” – osobą dorosłą w znaczeniu kanonicznym, czyli mieć ukończone siedem lat
życia24. Praktyka bierzmowania takich osób, rozpoczynających okres powolnego wstępowania w dojrzałość, rozpowszechniła się w XIV–XV wieku. Późniejsze synody – koloński (1536) i mediolański (1565) – wprowadzają nawet zakaz
bierzmowania dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia25. Podobnie ogłoszony w 1567 roku potrydencki Katechizm Rzymski stwierdzał, że najbardziej
odpowiednim wiekiem do przyjęcia omawianego sakramentu jest okres osiągnięcia przez dziecko stanu używania rozumu, ponieważ wcześniej dzieci nie są
zdolne do świadczenia o wierze26. Z ciekawą argumentacją związaną z opisywanym wiekiem otrzymywania bierzmowania spotykamy się w instrukcji Benedykta XIV „Eoquamvis tempore”, wydanej 4 maja 1745 roku. Kandydat musi
rozumieć, że między chrztem a bierzmowaniem jest taka różnica, jak między zro20
21
22
23

s. 69.

Por.: Dz 2,41.48; Dz 5,14.
Por. B. Testa, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 137.
Tamże, s. 152; Dz 8,4–17.
Por. B. Nadolski, Liturgika. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. 3, Poznań 1992,

Por. c. 6 D. V.
Por.: Synodus Colonensis, pars VIII, cap. 9, [w:] J. Harduinus, Acta conciliorum, t. IX, col.
2004; Acta Ecclesiae Mediolanensis a sancto Carolo cardinali archiepiscopo condita, Paduae 1754,
t. I, p. 7.
26
Por. Catechismus ex decreto Consilii Tridentini ad parochom Pii V Pont. Max. Iussu editus,
Typis Seminarii Patavini Gregoriana 1930, p. 173, nr 18.
24
25
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dzeniem a wzrostem. Chrzest wprawdzie czyni rycerzem, lecz dopiero ten drugi sakrament umacnia człowieka do walki i zwycięstwa w zawodach27. Według
tego papieża, dzieci używające rozumu bierzmuje się dlatego, że są już na tyle
dojrzałe umysłowo, że mogą dostatecznie ten sakrament pojąć i zrozumieć28.
Podobne normy znajdujemy w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku.
Postanawia on, że w Kościele łacińskim sakrament bierzmowania jest odkładany do siódmego roku życia. Wcześniej udziela się go wyjątkowo, gdy dziecko
znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci lub szafarz uzna to za właściwe dla
słusznej i ważnej przyczyny29. Natomiast Instrukcja Kongregacji Sakramentów
z 30 czerwca 1932 roku nakazuje pouczać wiernych, że odkładanie przyjmowania interesującego nas sakramentu wiąże się z powszechnym prawem Kościoła
łacińskiego, które tak właśnie postanawia. W związku z tym dzieci powinny przystępować do bierzmowania jeszcze przed swoją Pierwszą Komunią Świętą30.
Czasy się jednak zmieniały, dochodzenie do dojrzałości przez dzieci przesuwało się na coraz późniejszy wiek. Jeszcze na początku XX stulecia kobiety w Europie wychodziły za mąż nierzadko przed ukończeniem osiemnastego roku życia,
po czym stawały się matkami licznej rodziny. Powoli jednak społeczeństwa zaczęły na masową skalę zdobywać wykształcenie, co w pewnym sensie łączyło się
przedłużeniem okresu dzieciństwa, w którym to rodzice ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie i decyzje życiowe swoich dzieci. Następstwem tych przemian
społeczno-obyczajowych jest coraz późniejsze wstępowanie przez młodzież w dorosłe życie i przesuwający się okres zawierania małżeństwa. Wyrazem i odzwierciedleniem wspomnianych procesów jest również przesuwanie się w górę wieku
osób przystępujących do bierzmowania. Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku w Polsce bierzmowano już dzieci, które ukończyły dziesiąty, jedenasty lub
dwunasty rok życia, po wcześniejszym przyjęciu przez nie pierwszej Eucharystii31.
Odbywający się w latach 1962–1965 Sobór Watykański II na pozór nie zmienił prawa powszechnego w interesującej nas kwestii. Na pozór, bo w rzeczy samej wprowadził jedną niezwykle istotną modyfikację. Zgonie z Pontyfikałem
Rzymskim z 1973 roku, wydanym przez papieża Pawła VI, Konferencje Biskupów otrzymały uprawnienie ustalenia na swoim terytorium wyższego wieku
wymaganego od kandydata do przyjęcia bierzmowania. Podniesienie wieku,
jak podaje dokument, może być podyktowane racjami duszpasterskimi, należy bowiem nauczyć wcześniej wiernych pełnego posłuszeństwa Chrystusowi i dawania mu zdecydowanego świadectwa32. Tak więc młodzi ludzie, osiąPor. P. Gasparri, Fontes, vol. I, nr 357, s. 892.
Por. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących wieku przyjmującego bierzmowanie
i ich uzasadnianie, „Studia Płockie”, XXVII (1999), s. 175.
29
Por. kan. 788.
30
Por. Instructio de aetate confirmandorum, AAS, 24 (1932) s. 272.
31
Tego rodzaju praktyka istniała na przykład w diecezji opolskiej i katowickiej.
32
Por. Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Consilii Vaticani II Instaura27
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gając powoli dojrzałość chrześcijańską, powinni wcześniej (między innymi na
katechezie) zdobywać życiową wiedzę, w jaki sposób chrześcijanin ma okazywać posłuszeństwo Chrystusowi, aby dawać swoim życiem świadectwo wiary.
Dopiero posiadający taką wiedzę, wchodząc w okres dojrzałości, może otrzymać sakrament Ducha Świętego.
Norma posoborowa została później powtórzona w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. Stąd, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem powszechnym, wierni powinni przystępować do sakramentu w pobliżu wieku rozeznania (to jest około siódmego roku życia), chyba że Konferencja Biskupów
określiła inny wiek, istnieje niebezpieczeństwo śmierci lub – zdaniem szafarza
– co innego doradza poważna przyczyna33.
Konferencja Episkopatu Polski skorzystała po raz pierwszy z uprawnienia
posoborowego już 16 stycznia 1975 roku. W Instrukcji duszpasterskiej dotyczącej sakramentu bierzmowania postanowiono wtedy, że sakramentu tego należy udzielać młodzieży w wieku miedzy czternastym a piętnastym rokiem życia, czyli w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej. W tym bowiem wieku
młodzież wchodzi właśnie w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości, poznając coraz dokładniej problemy życia i wyznawania wiary. Dlatego też może bardziej świadomie podjąć zadania związane z przyjęciem bierzmowania, lepiej zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania
swojej osobowości. Może też skuteczniej podjąć obowiązek składania świadectwa swojej wiary34. Podobne postanowienia wydało wiele Konferencji Biskupów na całym świecie35.
Tak więc właściwie od średniowiecza aż do końca XX wieku zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Polsce bierzmowanie w praktyce stało się sakramentem osób wchodzących w psychofizyczną dojrzałość. W okresie około tysiąca
lat wiek przyjmujących bierzmowanie powoli był podnoszony, co, można przypuszczać, wiązało się między innymi z coraz późniejszym wkraczaniem młodych ludzi w dorosłe życie.

3. Sakrament „pożegnania z Kościołem”?
Po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku katechizacja powróciła do ław szkolnych. Na początku
tum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Confirmationis, n. 11, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, s. 19.
33
Kan. 891.
34
Por. Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, pkt 4, „Wiadomości
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 30 (1975), nr 7, s. 159.
35
Szerzej na ten temat – por. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących wieku…, s. 176–
177.
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XXI wieku przemiany społeczno-kulturowe, wpływ praktycznego ateizmu i konsumpcjonizmu, szerzących się w niektórych wysoko rozwiniętych krajach europejskich, mają niewątpliwy wpływ na postawy religijne młodych ludzi w Polsce.
Nierzadko zdarza się dzisiaj, że swoją edukację religijną, a nawet kontakty z Kościołem, kończą wraz z ukończeniem szkoły podstawowej lub gimnazjum i przyjęciem ostatniego z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wyraźnie
zatem widać, że część młodzieży nie osiągnęła jeszcze dojrzałości chrześcijańskiej, a być może nie wyszła nawet z okresu „chrześcijańskiego niemowlęctwa”.
Stąd sakrament bierzmowania staje się, niestety, dla niektórych z nich „sakramentem pożegnania z Kościołem”.
Jednym z pomysłów na zatrzymanie młodzieży na lekcjach religii, a tym samym pośrednio w Kościele, jest przesuwanie wieku dla przyjęcia bierzmowania
na jeszcze późniejszy niż dotychczasowy, nawet do osiemnastego roku życia.
Za przesunięciem granicy wieku optują również niektórzy teolodzy. Uważają oni, że istnieje potrzeba posiadania przez kandydatów do omawianego sakramentu odpowiednich dyspozycji, ponieważ jest on sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i podjęcia misji w Kościele36.
Pod koniec XX wieku w kilku diecezjach w Polsce pojawiła się więc praktyka podnoszenia wieku wymaganego od kandydatów do bierzmowania na
lata jeszcze późniejsze niż wiek ustalony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1975 roku (czternaście, piętnaście lat), czyli na okres, w którym kandydaci znajdują się już w szkole ponadpodstawowej, a nawet w średniej. Zaczęto
bierzmować młodzież między szesnastym i siedemnastym rokiem życia, a nawet w osiemnastym roku życia. Takie postępowanie argumentowano względami psychologiczno-pastoralnymi. Twierdzono, że starsza młodzież bywa lepiej
predysponowana, bardziej dojrzała do przyjęcia sakramentu dojrzałości, ponadto przesunięcie bierzmowania na później zmusza ich w pewnym sensie do
uczestnictwa w katechezie również w szkole średniej. Część młodych ludzi po
bierzmowaniu w szkole podstawowej rezygnowałaby z uczestniczenia w lekcjach religii w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Braki wiedzy religijnej zdobytej w tym okresie życia niejednokrotnie łączy się w praktyce z odejściem od Kościoła37.
Tego typu rozwiązania są jednak, czego nie zauważano, pozbawione podstaw prawnych. Aktualnie obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego zezwala,
aby Konferencja Biskupów ustaliła inny wiek dla wiernych przystępujących do
bierzmowania niż wiek rozeznania38. Poszczególni biskupi (co należy stanowczo podkreślić) takiej władzy nie mają. Są zatem zobowiązani do przestrzegania norm kodeksowych w powierzonych swojej pieczy diecezjach.

36
37
38

Należą do nich między innymi Vagaggini, Botte, por. B. Nadolski, Liturgika…, s. 69.
Tamże, s. 177.
Kan. 891.
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Ponadto podnosząc wiek do około osiemnastego roku życia, stawia się przed
młodzieżą przystępującą do bierzmowania wyższe wymagania niż do zawarcia
małżeństwa. W Rzeczypospolitej Polskiej, w pewnych sytuacjach, za zgodą Sądu Opiekuńczego dopuszcza się do ważnego zawarcia małżeństwa kobietę, która ukończyła szesnasty rok życia39. Zgodnie z prawem kanonicznym, minimalny
wiek do małżeństwa wynosi dla kobiety nawet czternaście lat, a dla mężczyzny
– szesnaście40. O ileż większa powinna być dojrzałość takich osób do założenia
rodziny i zapewnienia jej poprawnego funkcjonowania niż do przyjęcia bierzmowania. Tak więc możliwa do przewidzenia jest na przykład sytuacja, w której szesnastoletnia kobieta zawierająca małżeństwo wcześniej została pozbawiona możliwości przyjęcia bierzmowania przez to, że w jej diecezji udziela się tego
sakramentu w późniejszym wieku.
Kodeks prawa kanonicznego zezwala też pełnić obowiązek rodziców chrzestnych osobom, które ukończyły szesnasty rok życia (jeżeli oczywiście spełniają
inne przewidziane przez prawo warunki). Z drugiej strony, brak bierzmowania
właściwie wyklucza wiernego ze skorzystania z tego uprawnienia41. Nie wolno zatem przed kandydatami do bierzmowania stawiać wyższych wymagań
niż przed rodzicami chrzestnymi, na których spływa obowiązek troski nie tylko o swoją wiarę, ale także o wiarę chrześniaka. Przepisy prawa partykularnego
nie mogą więc podnosić wieku wymaganego do bierzmowania powyżej szesnastego roku życia kandydata.
Wyrazem zrozumienia tych argumentów były postanowienia II Polskiego
Synodu Plenarnego, którego obrady toczyły się w latach 1991–1999. Synod zauważa, że decyzja przyjęcia bierzmowania powinna być przemyślana i wynikać z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego
na Ewangelii i nauce Kościoła. Stąd jest bardziej wskazane, aby sakramentu tego udzielać starszej młodzieży. Postanawia też, aby w Polsce, po wprowadzeniu reformy szkolnictwa42, dopuszczać do bierzmowania młodzież trzecich klas
gimnazjum, czyli w wieku piętnastu, szesnastu lat43. Oczywiście bierzmowanie
może być również udzielane osobom w innym wieku, znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci, w tym także małym dzieciom44.
Synod zauważa, że większość młodzieży w Polsce przystępuje do bierzmowania. Wielu jednak młodych ludzi nie kojarzy go z sakramentem dojrzałości
chrześcijańskiej oraz nie widzi jego związku z chrztem i Eucharystią. Jest to spoPor. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 10, par. 1.
Por. kan. 1083, par. 1.
41
Por. kan. 874, par. 1, pkt. 2–3.
42
Reforma zlikwidowała ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie lub pięcioletnie szkoły średnie (licea, technika), a w zamian wprowadziła sześcioletnie podstawowe, a po nich trzyletnie gimnazja i trzyletnie lub czteroletnie szkoły średnie (licea i technika).
43
Por. II Polski Synod Plenarny Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 12, Poznań
2001, s. 209.
44
Por. tamże, nr 115, s. 209.
39
40
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wodowane ich słabym udziałem w życiu Kościoła, brakiem odpowiedniej katechezy parafialnej na temat bierzmowania i jego konsekwencji dla życia chrześcijanina45. I, jak zauważają duszpasterze, wielu młodych odchodzi potem od
Wspólnoty, powracając do niej na chwilę przy okazji zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego. Wydaje się, że kluczem do rozwiązania tego problemu jest między innymi należyte zrozumienie pojęcia „dojrzałości chrześcijańskiej” w ujęciu interesującego nas sakramentu.

4. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
Bierzmowanie jest nazywane sakramentem Ducha Świętego oraz dojrzałości chrześcijańskiej. Wielu duszpasterzy, przygotowując młodzież do jego przyjęcia, stawia przed kandydatami warunek osiągnięcia takiej dojrzałości, przynajmniej w znacznym stopniu. Kandydaci muszą więc regularnie uczestniczyć
w niedzielnej Eucharystii i przystępować do innych sakramentów, brać czynny
udział w życiu swojej parafii, potrafić publicznie bronić wiary, czyli posiadać
już tę wiarę dosyć ugruntowaną. W tym miejscu należałoby zatem ustalić, co
Kościół rozumiał i rozumie pod pojęciem „dojrzałości chrześcijańskiej” wiążącej się z bierzmowaniem oraz dokładniej scharakteryzować to pojęcie.
Święty Cyryl Jerozolimski podaje, że podobnie jak chrzest upodabnia do
zmarłego i zmartwychwstałego Jezusa, tak bierzmowanie upodabnia do Chrystusa namaszczonego Duchem Świętym46. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, widzi w bierzmowaniu nie tylko przekazanie Ducha, ale również tego, czego jakby
brakowało po chrzcie – doskonałości polegającej na przyjęciu darów tegoż Ducha
Świętego47. Jest to, według Pseudo-Dionizego, nowe wylanie Ducha, które prowadzi do doskonałości energii duchowych wzbudzonych w duszy przez chrzest48.
Dokumenty Stolicy Apostolskiej niezbyt często – w porównaniu z chrztem
– wspominają o skutkach bierzmowania49. Papież Innocenty III w liście do Bazylego, arcybiskupa Tyrnowa w Bułgarii, z 25 lutego 1204 roku pisze, że przez
bierzmowanie zostaje udzielony Duch Święty dla duchowego wzrostu i wzmocnienia wiernego. Stąd powinno być ono sprawowane przez najwyższego kapłana, czyli biskupa, ponieważ należy on do grona następców apostołów, którzy
przekazywali Ducha Świętego przez nakładanie rąk50. Na ten sam skutek bierzPor. tamże, nr 62, s. 201.
Por. Katecheza 18,33, [w:] Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, oprac. M. Bogucki,
Kraków 2000, s. 49.
47
Por. De sacramentis, Cap. II, 8–10: PL 16, 434 A-C.
48
Por. De ecclesiastica hierarchia, 4; 3, 10.12; PG 1, 484 B, 485 A.
49
Por. Z. Janczewski, Sakramenty jako forma pomocy Chrystusa dla zbawienia człowieka
w świetle dokumentów Kościoła powszechnego, „Studia Teologiczne”, 25 (2007) s. 78.
50
Por. Epistola Cum venisset ad Basilium archip. Trinovitanum, Denzinger, 785.
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mowania zwracają uwagę uchwały Soboru Florenckiego. W bulli Exultate Deo
skierowanej do Ormian, z 22 listopada 1439 roku, czytamy, że interesujący nas
sakrament przekazuje Ducha Świętego w celu umocnienia kandydata, aby się
nie wstydził, wyznając imię i krzyż Chrystusa51. Wylanie Ducha Świętego daje
zatem szczególną siłę do dojrzałego wyznawania wiary.
Święty Tomasz z Akwinu uważa, że podobnie jak ochrzczony otrzymuje duchową moc wyznawania wiary, zwłaszcza przystępując do pozostałych sakramentów, tak bierzmowany dostaje moc publicznego wyznawania słowami wiary
chrześcijańskiej w formie zobowiązania52. Jako sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, służy przeciwko brakowi siły spotykanemu u wyznawców Chrystusa,
a więc przeciw słabości53. Ich wiara jest zatem umacniana, otrzymują oni ponadto władzę odnoszącą się do zbawienia bliźnich, głoszenia wiary wobec obojętnych, wszelkiego nauczania i działania publicznego54.
Sobór Watykański II naucza, że bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, dzięki czemu ochrzczeni:
a) zostają głębiej zakorzenieni w Bożym synostwie,
b) mogą ściślej jednoczyć się z Chrystusem,
c) dostępują pomnożenia darów Ducha Świętego,
d) otrzymują moc uczestniczenia w prawdziwie kapłańskim, prorockim i królewskim życiu Kościoła,
e) doskonali się w nich więź łącząca z Kościołem55.
Można zatem powiedzieć, że bierzmowany wkracza rzeczywiście pełnie
i dojrzale w życie Kościoła. Żywa i ożywiająca obecność darów Ducha Świętego, dająca udział we władzach Chrystusa, jest nieodzowna do tego, aby przeżywać chrzest we wszystkich aspektach i momentach ludzkiej egzystencji. Wierny po przyjęciu tego sakramentu staje się bardziej zdolny do ofiarowania siebie
i świata Bogu, do bycia publicznym i widzialnym świadkiem Jezusa Chrystusa
po linii Bożego zbawienia realizowanego w historii56.
Obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego podaje, że sakrament bierzmowania wyciska charakter, ubogacając ochrzczonych darami Ducha Świętego
i doskonalej łącząc ich z Kościołem. Dokonuje równocześnie umocnienia, aby
słowem i czynem mogli szerzyć i bronić wiary57. Charakter łaski otrzymywanej
Por. Ses. 8, 15 d, [w:] Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1,
Kraków 2002, s. 512–513.
52
Por. Summa Theologica, III, 72, 5.
53
Por. Thomas Aquinas, Commentarium In IV Libros Sententiarum, Dist. VI, q. II, a. 2, Venetiis 1584.
54
Por. A. L. Szafrański, Z badań nad charakterem sakramentalnym bierzmowania, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 2 (1955) s. 55.
55
Por. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 10–11.
56
Por. L. Ligier, La confermazione. Significato e implicazione ecumeniche ieri e oggi, Roma
1990, s. 264–265.
57
Por. kan. 879.
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w tym sakramencie polega na eklezjalnym przekazaniu Ducha, czyli umocnieniu wierzącego w jego zmyśle kościelnym i w przeświadczeniu, że Kościół jest
nie tylko instytucją, ale także życiem. Być dojrzałym chrześcijaninem oznacza
bowiem stawać się zdolnym do patrzenia na wszystko oczami Kościoła58.
Jezus udzielający swoich łask w sakramencie bierzmowania pomaga wiernym w czynnym i świadomym uczestnictwie w życiu wspólnoty Kościoła. Otrzymują oni równocześnie pomoc na swojej drodze do zbawienia59. Bierzmowanie, jak pisze B. Testa, daje chrześcijaninowi łaskę dojrzałości chrześcijańskiej
opartej na poznaniu siebie samego jako osoby odkupionej i wcielonej w Chrystusa, twórczej w Kościele i w świecie. Łaskę konieczną do budowania i rozszerzania Królestwa Bożego przez przepowiadanie, prowadzenie odpowiedniego
życia oraz podejmowanie stosownych dzieł czy prac60. Sakrament bierzmowania jawi się zatem jako przejaw pomocy Boga w osiąganiu dojrzałości chrześcijańskiej. Nie udziela się go więc dojrzałemu chrześcijaninowi jako potwierdzenia tej dojrzałości, bo o nim można bez wątpienia powiedzieć, że taką dojrzałość
już osiągnął. Powinien otrzymać go wierny, który mając wyjść z wieku dziecięcego, zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym, korzystając z właśnie
otrzymanych łask sakramentalnych, będzie odtąd podążał ku wyżynom chrześcijańskiej dojrzałości.
Należałoby się zatem zastanowić, czy młodzież przystępująca do bierzmowania w okresie zbliżonym do pełnoletności, często już po czasie buntu przeżywanego przy okazji dojrzewania fizycznego, nie otrzymuje tego sakramentu
zbyt późno. Czy niektórzy z młodych ludzi, nie otrzymawszy wcześniej nadprzyrodzonego narzędzia łaski umacniania wiary, w wieku piętnastu, szesnastu lat tej wiary już nie utracili, czego następstwem jest z pewnością zjawisko
odchodzenia od życia chrześcijańskiego, w tym praktyk religijnych, po ukończeniu katechizacji w szkole średniej, a nawet zaraz po przyjęciu bierzmowania.
Skoro ma to być sakrament pomagający w osiąganiu dojrzałości chrześcijańskiej,
to należałoby chyba udzielać go przed czasem, w którym u młodzieży pojawią
się wątpliwości i dylematy związane z wiarą i sensem prowadzenia życia zgodnego z nauczaniem Chrystusa i Kościoła. Czy proces przesuwania wieku wymaganego do bierzmowania, widoczny (w niektórych krajach, w tym również
w Polsce) szczególnie po Soborze Watykańskim II, wiążący się między innymi
z próbą utrzymania młodzieży na lekcjach religii w szkole aż do ukończenia
edukacji, nie przynosi jej więcej szkody przez pozbawianie łaski sakramentalnej, szczególnie potrzebnej w okresie dojrzewania? Skoro Jezus Chrystus, ustanawiając sakrament bierzmowania, uznał, że przekazywane w nim łaski są potrzebne chrześcijaninowi do wytrwania w wierze i jej obrony, nie wolno, jak się
wydaje, czekać z ich udzielaniem do czasu, kiedy niektórzy młodzi ludzie utra58
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Por. A. von Speyr, Mistica oggettiva, Milano 1975, s. 166.
Por. Z. Janczewski, Sakramenty jako forma…, s. 80.
Por. B. Testa, Sakramenty Kościoła…, s. 168.
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cą już swoja wiarę i nie będą mogli, albo chcieli, otworzyć się na bogactwo darów łączących się z tym sakramentem wtajemniczenia.

Zakończenie
Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należą do grupy sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jego przyjęcie jest konieczne dla dopełnienia
łaski chrztu i ściślejszego złączenia z Kościołem61. Wyciska ono na duszy ludzkiej pieczęć Ducha Świętego, zostawiając zadatek trzeciej Osoby Bożej w sercu. Pieczęć ta jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego
oddania się na służbę Bożą62. Omawiany sakrament powinien otrzymać każdy chrześcijanin, do czego jest zobowiązany przez prawo kanoniczne w odpowiednim czasie63.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wszystkie sakramenty wtajemniczenia były właściwie udzielane równocześnie, czyli jeden bezpośrednio po drugim. Otrzymywali je głównie dorośli, chociaż, szczególnie gdy przyjmowano
do Kościoła całą rodzinę mężczyzny nawróconego z pogaństwa, podmiotem
sakramentów stawały się również jego małe dzieci. W takim ujęciu można powiedzieć, że właśnie u początków chrześcijaństwa wymienione trzy sakramenty wtajemniczenia stanowiły formę przyjęcia do Wspólnoty.
W średniowieczu coraz liczniejsze Kościoły partykularne zaczęły udzielać
bierzmowania dzieciom jeszcze przed ich przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej. Wstępowały one wtedy w okres życia nazywany przez kanonistów
„perfecta aetatis”, czyli w pewnym sensie w dojrzałość. Papież Benedykt XIV
uważał, że bierzmuje się dzieci używające rozumu, czyli siedmioletnie, ponieważ są już na tyle dojrzałe umysłowo, że mogą ten sakrament dostatecznie pojąć i zrozumieć. Podobnie wiek podmiotu przystępującego do interesującego
nas sakramentu określał Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku.
W XX wieku okres dochodzenia do dojrzałości przez młodych ludzi zaczął się stopniowo przesuwać na później. Miały na to między innymi wpływ
duże przemiany społeczne, w tym zdobywanie coraz wyższego wykształcenia.
Młodzież zaczęła coraz dłużej pozostawać na utrzymaniu swoich rodziców
i w coraz późniejszym okresie zaczęła zawierać małżeństwa. Opóźniał się również okres przyjmowania przez młodzież bierzmowania. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w Polsce kandydaci do bierzmowania mieli już niejednokrotnie po dziesięć, dwanaście lat życia.
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Por. KKK, nr 1285, s. 311.
Por. tamże, nr 1296, s. 314.
Por kan. 890.
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Sobór Watykański II upoważnił Konferencje Biskupów do wprowadzenia na
swoich terytoriach wyższego wieku wymaganego od kandydatów do tego sakramentu niż kodeksowe siedem lat. Z uprawnienia tego (po raz pierwszy w 1975
roku) skorzystała między innymi Konferencja Episkopatu Polski, podwyższając
ten wiek na czternasty, piętnasty rok życia. Powtórnie dokonała tego w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999), przesuwając wiek kandydatów jeszcze o jeden rok wzwyż.
Od pewnego czasu zauważa się w Polsce tendencję odsuwania się młodych
ludzi od Kościoła i katechizacji prowadzonej w ich szkołach, zaraz po przyjęciu
przez nich bierzmowania. W potocznym języku mówi się nawet z cynizmem, że
bierzmowanie stało się jakby sakramentem ich pożegnania z Kościołem. Podnoszą się więc głosy, że aby temu zaradzić, można przesunąć wiek przystępujących
do sakramentu jeszcze o rok albo dwa lata wzwyż. Jest to przecież w końcu sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a więc nie można go udzielać uczącej się
w gimnazjach, niedojrzałej jeszcze młodzieży.
Na takie stawianie poprzeczki dla kandydatów nie pozwalają jednak przepisy prawa powszechnego, wymagając wcześniejszego przyjęcia bierzmowania
od pełniących funkcję chrzestnych oraz od nupturientów zawierających sakramentalny związek małżeński. Nie zezwalają one także ingerować w omawianą
kwestię poszczególnym biskupom w swoich diecezjach.
Jak zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego papieża Jana Pawła II, mówiąc o „sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej”, nie należy mylić dojrzałego
wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego64. Każdy ochrzczony
wciąż znajduje się na drodze dążenia do osiągnięcia swojej dojrzałości chrześcijańskiej, w której sakrament Ducha Świętego ma właśnie pomagać. Należałoby się zatem zastanowić, czy przystępujący do niego, w okresie rozwojowym
zbliżonym do pełnoletności, często po przejściu już czasu młodzieńczego buntu przeżywanego wraz z dojrzewaniem fizycznym, nie otrzymuje go zbyt późno, po utracie wiary i pozostawieniu za sobą praktyk religijnych. Skoro jest to
sakrament pomagający w osiąganiu dojrzałości chrześcijańskiej, to czy nie powinien być udzielany właśnie przed czasem, kiedy u młodzieży pojawią się wątpliwości w wierze oraz związane z sensem prowadzenia życia zgodnego z zasadami moralności katolickiej. Podwyższanie wieku wymaganego od kandydatów
do omawianego sakramentu jest zatem pozbawieniem ich pomocy duchowej
w jednym z najtrudniejszych dla nich okresów życia, a równocześnie w epoce
mody na konsumpcjonizm i swobodę seksualną, co może stać się przyczyną ich
pożegnania z Kościołem.
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Por. KKK, nr 1308, s. 316.
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Odmowa (lub odroczenie) asystowania
przy małżeństwie
Naturalne prawo do zawarcia małżeństwa
Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

To na pozór banalne stwierdzenie, zawarte w kan. 1058 Kodeksu prawa kanonicznego, wyraża fundamentalne prawo każdego człowieka – zarówno jako osoby, jak i wiernego – do skorzystania z prawa wpisanego w ludzką naturę
przez Stwórcę, który sprawił, że mężczyzna i kobieta naturalnie dążą do siebie,
odczuwając nie tylko pociąg czysto cielesny, ale żywiąc wobec siebie wzniosłe
uczucie miłości.
Odebrać komuś przyrodzone i pierwotne prawo do zawarcia małżeństwa, lub
ograniczyć w jakikolwiek sposób istotne przeznaczenie małżeństwa, powagą
Bożą na początku ustanowione, nie wolno żadnemu ludzkiemu prawu

– pisał papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum (1891), a cytował Pius
XI w encyklice Casti connubii (1930).
Naturalne prawo do zawarcia małżeństwa – określane w kanonistyce jako
ius connubii albo ius nubendi – jest jedną z naczelnych zasad przenikających regulację prawną małżeństwa i rodziny1, tak w prawie kanonicznym, jak i pańPoza ogólnymi opracowaniami kanonicznego prawa małżeńskiego oraz komentarzami do
Kodeksu prawa kanonicznego, na temat ius connubii zob. między innymi: T. Rincón Pérez, Preparación para el matrimonio-sacramento y „ius connubii”, [w:] El matrimonio, cuestiones de Derecho Administrativo Canónico, Salamanca 1990, s. 37–79; H. Franceschi, Il diritto alla libera scelta
del proprio coniuge quale diritto fondamentale della persona, „Ius Ecclesiae”, 8 (1996), s. 154–170;
J. I. Bañares, El „ius connubii”, ¿derecho fundamental del fiel?, „Fidelium Iura”, 3 (1993), s. 233–
261; J. P. Schouppe, Lo „ius connubii” diritto della persona e del fedele, „Fidelium Iura”, 3 (1993),
s. 195–235; J. Olschewski, Das Recht auf Ehe. Zur Interpretation des c. 1058 CIC im Licht des Fundamentalrechtes aller Christgläubigen auf Sakramentempfang (c. 213 CIC), „De Processibus Matrimonialibus”, 4 (1997), s. 137–154; H. Franceschi, „Ius connubii” y sistema matrimonial, [w:]
El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio. X Congreso Internacional de Derecho
1
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stwowym, czego Kościół zawsze się domaga2. Prawo to nie jest nadane przez
ludzkiego prawodawcę, ale uznane jako naturalne prawo osoby. Jest prawem
niezbywalnym, którego nie można pozbawić ani z niego zrezygnować3.
Nie oznacza to, że w uzasadnionych wypadkach wykonywanie prawa do zawarcia małżeństwa nie może być ograniczone. Ius connubii nie może być postrzegane jako prawo arbitralne, niczym nieograniczone. Nie jest to bowiem
jedynie swobodna realizacja instynktu płciowego, ale prawo do zawarcia małżeństwa, ukształtowanego nie według woli i upodobania nupturientów, lecz
z pełnym poszanowaniem prawdy instytucji małżeństwa, godności osób zawierających ten związek, a przez to dobra wspólnego, czyli możliwości realizacji powołania do życia w małżeństwie, w konsekwencji zaś – z chrześcijańskiego punktu widzenia – uświęcenia i wiecznego zbawienia. Cytowany kan. 1058
wyraźnie to zakłada, przewidując, że niezależnie od fundamentalnego znaczenia tego naturalnego uprawnienia prawo może zabronić zawierania małżeństwa
lub to utrudnić, stawiając określone wymagania i ograniczenia. Racją każdego
z tych zakazów i wymagań – zwłaszcza wobec małżeńskich przeszkód zrywających – jest jednak poważna konieczność ochrony prawdy i godności małżeństwa oraz osoby.
Ograniczenia ius connubii regulowane w prawie kanonicznym mogą wynikać z prawa Bożego (naturalnego lub pozytywnego) interpretowanego przez
najwyższą władzę kościelną, mogą pochodzić także z prawa ludzkiego. Zrywające przeszkody małżeńskie może ustanawiać tylko najwyższa władza kościelna4. Ograniczeniem naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa są jednak nie
tylko przeszkody zrywające, skutkujące nieważnością związku, ale także inne
ograniczenia: wiele zakazów asystowania wyliczonych w kan. 1071, zakaz zawierania małżeństw mieszanych (kan. 1124), zakaz zawierania małżeństwa przez
osobę, która nie osiągnęła wieku ustalonego przez krajową konferencję episkopatu (kan. 1083, par. 2), zakaz zawierania małżeństwa wydany w konkretnym
wypadku przez ordynariusza miejsca (kan. 1077, par. 1) lub przez sąd kościelny
orzekający nieważność małżeństwa (kan. 168, par. 1), ograniczenia wynikające
z obowiązku zachowania formy kanonicznej (kan. 1108 i n.), parafii, w której
ma być zawarte małżeństwo (kan. 1115) i miejsca zawarcia małżeństwa sakraCanónico, red. P. J. Viladrich, J. Escrivá-Ivars, J. I. Bañares, J. Miras, Pamplona 2001, s. 471–508;
H. Franceschi, Una comprensione realistica dello „ius connubii” e dei suoi limiti, [w:] Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, red. M. A. Ortiz, Milano 2005, s. 1–48.
2
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, nr 216: „Żadna
władza nie może uchylić prawa do małżeństwa ani zmieniać jego charakteru lub celu”.
3
Czym innym jest rezygnacja z wykonywania tego prawa przez rezygnację z zawierania małżeństwa lub dobrowolne podjęcie takiego powołania, które jest niezgodne z życiem małżeńskim
(por. kan. 1087 i 1088). Zob. H. Franceschi, „Ius connubii”…, s. 493.
4
Kan. 1075, par. 1. Jedynie najwyższa władza kościelna może autentycznie wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa lub ją unieważnia. Par. 2. Również tylko najwyższa władza
kościelna ma prawo ustanawiać inne przeszkody dla ochrzczonych.
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mentalnego, które powinno być zawarte w miejscu świętym (kan. 1118). Do tego należy dołączyć inne powinności i zalecenia ustanowione przez prawodawcę,
jak wskazanie, żeby kandydat do małżeństwa przyjął sakrament bierzmowania
(kan. 1065, par. 1) i zachęta do przyjęcia Komunii Świętej, a więc odbycia spowiedzi przed ślubem (kan. 1065, par. 2), zakaz zawierania małżeństw mieszanych podczas mszy świętej5, wymagania dotyczące katechez przedmałżeńskich
i inne zakazy, nakazy, zalecenia i zachęty, do których powinni zastosować się
nupturienci i duszpasterz, a których chęć lub niechęć przestrzegania względnie
nieznajomość prawa rodzi nieraz konflikty i nieporozumienia, co sprawia, że
osoby chcące zawrzeć małżeństwo odbierają stawiane im wymagania – słusznie
lub niesłusznie – jako ograniczenie ich naturalnego uprawnienia.
Wszystkie te ograniczenia mają różną wagę i różne konsekwencje prawne
– niektóre skutkują nieważnością małżeństwa zawartego wbrew zakazowi, złamanie innych sprawia, że małżeństwo będzie zawarte ważnie, choć niegodziwie (co skądinąd nie oznacza, że zakazy te można swobodnie lekceważyć), w innych wypadkach będą to zalecenia motywowane pragnieniem jak największej
owocności sakramentu.
Zanim przejdziemy do omówienia – przynajmniej wybranych – sytuacji duszpasterskich, w których może dojść do konfliktu na tle odmówienia asystowania
przy zawieraniu małżeństwa, powinniśmy zwrócić uwagę, że żadne ze wspomnianych ograniczeń naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa nie jest i nie
może być postrzegane jedynie negatywnie – jako zakaz, utrudnienie, ograniczenie. Należy raczej patrzeć na nie w kategoriach pozytywnych, a więc uwzględniając te wartości, jakie dane ograniczenie czy dany zakaz chroni. Gdy będziemy świadomi, jaka jest ratio poszczególnych przeszkód, zakazów, ograniczeń
i zaleceń, łatwiej nam będzie zachowywać przepisy prawa i wyjaśniać je osobom, które mogą czuć się niesprawiedliwie dotknięte jakąś normą.

Obowiązek duszpasterza
Pasterze Kościoła i wszyscy wierni mają obowiązek respektować i chronić
naturalne prawo do zawarcia małżeństwa, ale z drugiej strony – strzec tego, żeby małżeństwa były zawierane ważnie i godziwie6. Tak właśnie reguluje tę kwestię kan. 1066:
5
Zob. Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996, s. 21, nr 36.
6
Godziwość to dokonanie czynności prawnej zgodnie z przepisami prawa. Szerzej na ten
temat – zob. G. Erlebach, Illicitas – pojęcie prawne czy tylko moralne?, [w:] Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9–10 maja 2005 r. w Lublinie, red. A. Skorupa, Lublin 2006, s. 79–97.
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Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia.

Z tego sformułowania wynika, że stwierdzenie, że są spełnione wszystkie
przesłanki do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa, jest warunkiem godziwego asystowania, a w przeciwnym razie duchowny nie mógłby podjąć się
tego zadania zgodnie z prawem.
Obowiązek upewnienia się co do ważności i godziwości zawieranego małżeństwa spoczywa w głównej mierze na proboszczu, gdyż to on jest z urzędu
predysponowany do asystowania przy małżeństwie (kan. 530, pkt 4; kan. 1067;
kan. 1070; kan. 1109). Proboszcz może też powierzyć zadanie przeprowadzenia
kanonicznego rozeznania nupturientów innemu duszpasterzowi.
Duszpasterz wypełnia swoje zadanie nie arbitralnie, nie według własnego
wyczucia, nie kierując się względami osobistymi, ale przepisami prawa. Wymaga tego pasterska powinność dobrej administracji sakramentów, troska o godność sakramentu i osób, poszanowanie wrodzonego prawa wiernych do zawarcia małżeństwa.
Z tego wynika pierwsza i podstawowa powinność duszpasterza podejmującego przygotowanie nupturientów do zawarcia małżeństwa – badanie kanoniczne stanowi część przygotowania bezpośredniego – a jest nią znajomość
przepisów prawa, zarówno prawa powszechnego, szczególnie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego, jak i prawa partykularnego krajowego7 oraz diecezjalnego. Kolejnym obowiązkiem proboszcza jest podejście do rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed ślubem z należytą powagą i starannością, a więc
poświęcenie odpowiedniego czasu nupturientom i sprawie, skrupulatna weryfikacja dokumentów i wykonywanie poszczególnych czynności administracyjnych. Posługa księdza w kancelarii parafialnej jest jak najbardziej wykonywaniem posługi duszpasterskiej, do której należy także dobra administracja i troska
o to, żeby środki uświęcania powierzone przez Chrystusa Kościołowi były rozdysponowane sprawiedliwie, zawsze ze świadomością, że nie są one własnością
kapłana, ale zostały mu jedynie powierzone i którymi administruje jako tymczasowy zarządca.
Oczywiście – choć przepis tego wyraźnie nie mówi – gdyby podczas badania kanonicznego została ujawniona jakaś okoliczność, która sprzeciwia się ważnemu lub godziwemu zawarciu małżeństwa, proboszcz powinien odpowiednio
zareagować, nie wykluczając odmowy asystowania w uzasadnionych i pewnych
sytuacjach. Ważne, żeby nawet w wypadku odmowy – która, powtórzmy, niW Polsce przebieg tzw. badania przedślubnego – nazwa pochodzi od łacińskiego examen
– regulują przede wszystkim dwie instrukcje Konferencji Episkopatu Polski: Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim [dalej: IPM], 13 grudnia 1989 roku,
„Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 1 (1998), nr 1, s. 85–137; Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego, 22 października 1998 roku, „Biuletyn Katolickiej Agencji
Prasowej”, nr 46 z 17 listopada 1998 roku, s. 15–17.
7

Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie

63

gdy nie może dokonywać się arbitralnie – nupturienci byli odpowiednio poinformowani o przyczynach odmowy oraz o czynnościach, jakie powinni podjąć,
aby – jeśli to możliwe – mogli ważnie i godziwie zawrzeć małżeństwo, usuwając to, co aktualnie stoi na przeszkodzie.
Z pewnością już teraz możemy powiedzieć, że odroczenie asystowania przy
małżeństwie zawsze jest możliwe, a nawet wskazane i konieczne, gdyby nupturienci bez obiektywnej i uznanej racji uchylali się od przedłożenia ważnych
dokumentów lub dopełnienia obowiązków wymaganych do sporządzenia protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed ślubem. Szczególnie istotne jest świadectwo chrztu, będące jednocześnie świadectwem stanu wolnego
(kan. 535, par. 2). Nie można bowiem powoływać się na naturalne prawo do
zawarcia małżeństwa, usprawiedliwiając niedopełnienie wymagań, jakie prawo
kościelne stawia chcącym zawrzeć związek małżeński.
Dopuszczenie do zawarcia małżeństwa narzeczonych wbrew zakazowi prawa, nawet jeśli zachowanie konkretnego przepisu dotyczyłoby jedynie godziwości, a nie ważności, oznaczałoby poważne lekceważenie i brak poszanowania
wobec sakramentu małżeństwa ze strony duszpasterza, także wówczas, gdyby
działał on w nieświadomości z powodu braku wiedzy, którą powinien posiadać8.
Z drugiej strony, arbitralne, bezzasadne odmówienie nupturientom wykonania
ich naturalnego prawa do zawarcia małżeństwa także stanowiłoby nadużycie
władzy lub zadania, a jest to przestępstwo kanoniczne zagrożone karą9.
Zanim poruszę kilka szczegółowych kwestii, chciałbym przypomnieć ogólną zasadę, mianowicie obowiązek odwołania się do ordynariusza miejsca we
wszystkich wypadkach rodzących wątpliwość co do ważności małżeństwa.
Wprost wymagały tego przepisy dawnego kodeksu z 1917 roku10. Dzisiejsze prawo powszechne Kościoła łacińskiego nie stawia wyraźnie takiego warunku11, ale
Konferencja Episkopatu Polski wymaga pozwolenia ordynariusza miejsca na za8
Zob. Instrukcję Świętej Kongregacji do spraw Dyscypliny Sakramentów Sacrosanctum matrimonii institutum z 29 czerwca 1941 roku o zasadach przedślubnego badania narzeczonych,
AAS, 33 (1941), s. 297–298, nr 2.
9
Kan. 1389, par. 1. Kto nadużywa władzy lub zadania, powinien być ukarany stosownie do
wielkości czynu lub zaniedbania, nie wyłączając pozbawienia urzędu, chyba że za to nadużycie
jest już ustanowiona kara ustawą lub nakazem. Par. 2. Kto zaś wskutek zawinionego zaniedbania podejmuje lub pomija bezprawnie z czyjąś szkodą akt władzy kościelnej, posługi albo zadania, powinien być sprawiedliwie ukarany.
10
Kan. 1023, par. 3. Jeśli pojawiłaby się jakieś podejrzenie o zaciągnięciu przeszkody, nawet
przy krótszym pobycie [chodziło o pobyt nupturienta w parafii krótszy niż sześć miesięcy], proboszcz powinien skonsultować się z ordynariuszem, który nie może zezwolić na zawarcie małżeństwa, dopóki podejrzenie nie zostanie odsunięte, stosownie do postanowień par. 2. Kan. 1031,
par. 1, pkt 3. Gdyby powstała wątpliwość o istnieniu jakiejś przeszkody […] proboszcz […] nie
może asystować przy małżeństwie bez skonsultowania się z ordynariuszem.
11
Ustanawia go natomiast kan. 788 KKKW: Jeśli po dokładnym dochodzeniu pozostaje jakakolwiek wątpliwość co do istnienia przeszkody, proboszcz powinien przedstawić sprawę hierarsze miejsca.
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warcie małżeństwa w wypadku uzasadnionej wątpliwości co do stanu wolnego
nupturientów12. Obowiązek odwołania się do ordynariusza miejsca w wypadku
poważnej wątpliwości wynika także z ogólnych zasad przedstawionych powyżej,
w myśl których kapłan przygotowujący narzeczonych do małżeństwa oraz asystujący przy ślubie mają mieć pewność, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego
ważnego i godziwego zawarcia (kan.: 1066, 1067, 1070, 1113, 1114). Taki obowiązek duszpasterza jest zgodny z misją kurii diecezjalnej, która świadczy pomoc biskupowi w kierowaniu działalnością pasterską (kan. 469).

Przeszkody małżeńskie
W wypadku wykrycia jednej ze zrywających przeszkód małżeńskich (kan.
1083–1094), które – przypomnijmy – sprawiają, że nupturient nie posiada zdolności prawnej do ważnego zawarcia małżeństwa (kan. 1073), sposób postępowania duszpasterza przygotowującego narzeczonych wydaje się na pierwszy
rzut oka nie nastręczać poważniejszych problemów. Skoro istnieje przeszkoda,
duszpasterzowi nie wolno asystować przy zawarciu małżeństwa. Gdyby to uczynił, naraziłby na szwank godność sakramentu i dobro zarówno stron, jak i całej
wspólnoty kościelnej, a siebie samego nawet na kanoniczne sankcje karne. Pojawiają się jednak pewne zagadnienia, którym należy poświęcić kilka słów.
Po pierwsze, jedynie przeszkoda pewna, może być powodem odmowy asystowania przy zawarciu małżeństwa. Ogólnie w wypadku wątpliwości, której
nie da się usunąć po solidnie przeprowadzonym przedślubnym rozeznaniu kanonicznym, nie należy (a nawet nie wolno) zabraniać zawierania małżeństwa.
Wyraźnie stanowi tak kan. 1084, par. 2 dotyczący przeszkody impotencji:
Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna
czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa
wątpliwość, orzekać jego nieważności.

Zasada ta jest aktualna także w stosunku do pozostałych przeszkód zrywających. Wynika to zarówno z naturalnego uprawnienia do małżeństwa, które
nie może być uszczuplone przez wątpliwą przeszkodę, jak i z nakazu kan. 18,
w myśl którego
ustawy, które […] ograniczają swobodne wykonywanie uprawnień […], podlegają ścisłej interpretacji.
12
Zob. IPM, nr 100. Ponadto zezwolenie ordynariusza miejsca będzie wymagane w każdym
wypadku, w którym po przeprowadzeniu przepisanego prawem rozeznania kompetentny duszpasterz będzie miał uzasadnioną wątpliwość co do stanu wolnego nupturientów. W pismach kierowanych do kurii diecezjalnych w tych sprawach należy szczegółowo przedstawić ewentualne
wątpliwości oraz racje przemawiające za udzieleniem zezwolenia. Zob. też: IPM, nr 95.
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Jedynymi wyjątkami od tej reguły jest podejrzenie, że nupturienci są ze sobą spokrewnieni w linii prostej lub są rodzeństwem – wówczas, nawet gdy przeszkoda jest tylko wątpliwa, małżeństwa zawierać nie wolno, a to ze względu na
niebezpieczeństwo naruszenia prawa naturalnego (kan. 1091, par. 4).
Kolejną kwestią jest zagadnienie dyspensy od przeszkód małżeńskich. Wiadomo, że udzielenie dyspensy jest możliwe tylko wówczas, gdy przeszkoda pochodzi z prawa kościelnego (kan. 85 i kan. 1078, par. 1), nie zaś Bożego, pozytywnego czy naturalnego, przy czym dyspensy od niektórych przeszkód są
zastrzeżone Stolicy Apostolskiej13. Ograniczając się do przeszkód, od których
w normalnych warunkach może dyspensować ordynariusz miejsca, warto się zastanowić, czy duszpasterz przygotowujący nupturientów do małżeństwa po wykryciu przeszkody może zasugerować możliwość uzyskania dyspensy od przeszkody – jeśli to możliwe – czy też powinien raczej zaniechać podejmowania
działań w tym kierunku. Problem nie jest czysto akademicki. Przeszkody małżeńskie zostały przecież ustanowione przez Kościół z istotnych powodów i dla
ochrony ważnych aspektów małżeństwa i osób je zawierających. Jak stanowi
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim,
należy pamiętać, że przeszkody nie są ustanawiane po to, by od nich dyspensować […] (IPM, 49).

Z drugiej strony – prawo kanoniczne ustanawia regulację dyspensy od przeszkód małżeńskich (kan. 1078–1080), znacznie ułatwiając jej uzyskanie w porównaniu z innymi dyspensami od przepisów prawa (kan. 87, par. 1 i 2).
W sytuacjach, w których dyspensa jest możliwa, duszpasterz powinien poinformować nupturientów o możliwości i warunkach jej uzyskania. Pojawia się
w tym ujęciu zagadnienie przyczyny wymaganej przez prawo do udzielenia dyspensy. Ogólnie słuszna i rozumna przyczyna jest wymagana do ważności dyspensy, chyba że udziela jej ustawodawca lub jego przełożony, wtedy dyspensa
bez przyczyny lub przy przyczynie niewystarczającej jest ważna, choć niegodziwa (kan. 90, par. 1). W praktyce duszpasterskiej najczęściej występuje się o dyspensy do ordynariusza miejsca, a więc przyczyna wymagana jest do ważności
dyspensy, czyli tym samym do ważności małżeństwa. Pojawia się zatem pytanie
o to, co może być taką przyczyną. Przykładowy katalog przyczyn kanonicznych
potrzebnych i wystarczających do udzielenia dyspensy sporządziła Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w instrukcji z 9 maja 1877 roku14. Powoływano się na
W normalnych warunkach Stolicy Apostolskiej zastrzeżone jest udzielenie dyspensy od
przeszkody święceń (kan. 1087), przeszkody wynikającej z wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym na prawie papieskim (kan. 1088) oraz przeszkody małżonkobójstwa
(kan. 1090, par. 1 i 2). Zob. kan. 1078, par. 2.
14
Zob. Fontes, VIII, nr 4890. Wykaz ten podaje między innymi T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 118.
13
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ten wykaz jeszcze w poprzednich instrukcjach o przygotowaniu do zawarcia
małżeństwa (z 194115 i 1946 roku16), dziś jednak wydaje się anachroniczne powoływanie się na przykład na wiek przejrzały (aetas superadulta) kobiety, która
ukończyła już dwudziesty czwarty rok życia i jeszcze nie wyszła za mąż, względnie na ciasnotę miejsca (angustia loci), czyli sytuacji, w której kobieta w miejscu
zamieszkania, którego nie jest w stanie opuścić, nie może znaleźć innego kandydata na męża, jak tylko kogoś związanego przeszkodą. Niektóre przyczyny
z cytowanego wykazu z 1877 roku pozostają jednak nadal aktualne – na przykład obawa, żeby narzeczeni nie poprzestali na ślubie cywilnym, ustanie publicznego konkubinatu, potrzeba legitymacji potomstwa.
Obowiązująca instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 1986 roku nie odwołuje się już do dawnego katalogu, wskazując jedynie, że
wśród przyczyn, dla których udziela się dyspensy, należy brać pod uwagę
nie tylko racje obiektywne, ale przede wszystkim dobro duchowe wiernych
(IPM, 49).

Tak więc jedynym kryterium udzielenia dyspensy staje się dziś dość pojemne pojęcie konkretnego interesu duszpasterskiego wiernych17.
Wynika z tego, że właściwie jakakolwiek racja podana przez narzeczonych
jest wystarczającą przyczyną uzyskania dyspensy – nawet jeśli byłoby to gorące
uczucie, jakie żywiliby do siebie nupturienci. W tej sytuacji trudno uwolnić się
od obawy, że narzeczeni mogą nawet uciec się do swoistego moralnego szantażu, „grożąc”, że jeśli nie otrzymają dyspensy lub stosownego zezwolenia, pozostaną w związku cywilnym lub w konkubinacie. Co w takiej sytuacji może
uczynić duszpasterz? Wydaje się, że nie powinien ulegać takiemu szantażowi.
Wprawdzie niektórzy autorzy mówią, że istnieje swoiste „prawo” do dyspensy18,
nie należy jednak zapominać, że jest ona aktem łaski19, a nie aktem sprawiedliwości. Automatyczne udzielanie dyspensy tylko na życzenie zainteresowanych
nupturientów20, pozbawiałoby właściwie sensu instytucję przeszkód małżeńskich. Tym bardziej że w niektórych wypadkach, jak w przeszkodzie różnej wiaSacrosanctum matrimonii institutum…, art. 5.
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem, 9 września 1946 roku, Olsztyn 1947, nr 31, s. 16–17.
17
Zob. S. Berlingò, La dispensa dagli impedimenti matrimoniali (cann. 1078–1082), [w:] Diritto matrimoniale canonico, vol. I, red. P. A. Bonnet, C. Gullo, „Studi Giuridici”, LVI, Città del Vaticano 2002, s. 391.
18
Na przykład M. Żurowski, Prawo Nowego Przymierza, Poznań 1989, s. 135, stwierdza: „Dyspensa nie jest aktem benevolentiae – o czym nie wolno zapominać – zależnym od swobodnego
uznania przełożonego, ale wynika z troski pasterskiej o wiernych […]”.
19
Wynika to z tekstu kan. 59, par. 1, który stawia dyspensę obok przywileju lub „innej łaski”.
20
Zdaniem niektórych autorów, w pewnych sytuacjach udzielenie dyspensy jest jednak „moralnie obowiązkowe”, jeśli przyczyna przedstawiana przez proszącego jest tak istotna, że odmowa udzielenia dyspensy wiązałaby się z poważnym złem. Nie znaczy to mimo wszystko, że petent „ma prawo” do dyspensy. Zob.: E. Labandeira, Tratado de derecho administrativo canónico,
15
16
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ry (kan. 1086, par. 1), udzielenie dyspensy zależy od spełnienia pewnych wymagań ustalonych przez prawo21. Należy oczywiście wziąć pod uwagę „okoliczności
przypadku i doniosłość ustawy” (kan. 90, par. 1), a zatem każda sytuacja rzeczywista powinna być traktowana indywidualnie. Na przykład rozstrzygając o stosowności udzielenia dyspensy od przeszkody pokrewieństwa (kan. 1091, par. 2)
czy przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093), trzeba mieć na uwadze
stopień znajomości danej sytuacji w społeczności wiernych (i samych zainteresowanych nupturientów) i ewentualność zgorszenia. Ocena proporcjonalności
i wystarczalności racji zawsze należy do kompetentnej władzy, która może odmówić udzielenia dyspensy, a w konsekwencji nie można asystować przy małżeństwie, które i tak byłoby nieważne.
Nieco inny sposób postępowania obowiązuje w wypadku zakazów asystowania, o których mowa w kan. 1071, par. 122. Tutaj, inaczej niż w wypadku przeszkód małżeńskich, zakaz dotyczy bezpośrednio duchownego, nie zaś nupturienta. Gdyby duszpasterz stwierdził, że zachodzi jedna z sytuacji wyszczególnionych
w kan. 1071, par. 1, powinien przedstawić sprawę ordynariuszowi miejsca, ten
zaś w uzasadnionych wypadkach, uznawszy, że zawarcie małżeństwa niesie ze
sobą bardzo poważne niedogodności czy zagrożenia, mógłby zakazać zawierania
małżeństwa na podstawie przepisu kan. 1077, par. 123. Rola proboszcza jest jedynie deklaratywna, z kolei rola ordynariusza miejsca jest prawdziwie decyzyjna24.
Pamplona 1993, s. 344; J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo canónico, Pamplona 2001, s. 258–259.
21
Zob. kan. 1086, par. 2 oraz kan. 1125 i 1126. Podobnie na przykład w wypadku osób, które nie ukończyły wieku ustalonego przez konferencję episkopatu (kan. 1083, par. 2), w Archidiecezji Krakowskiej obowiązuje specjalna procedura uzyskania dyspensy od wieku przyjętego
przez Konferencję Episkopatu Polski (obecnie osiemnaście lat dla mężczyzny i kobiety) i warunek specjalnego przygotowania do małżeństwa takich osób. Zob.: Zadania księży wicedziekanów
– dekanalnych duszpasterzy rodzin, „Biuletyn Duszpasterski”, 5 (1997), nr 12, s. 30–35; Pro memoria dla księży duszpasterzy w sprawie przygotowania narzeczonych młodocianych do zawarcia
małżeństwa, „Biuletyn Duszpasterski”, 6 (1998), nr 4, s. 14–17; Pro memoria dla księży duszpasterzy w sprawie przygotowania narzeczonych młodocianych do zawarcia małżeństwa konkordatowego od 15 listopada 1998, „Biuletyn Duszpasterski”, 7 (1999), nr 1, s. 58–61.
22
Kan. 1071, par. 1. Poza wypadkiem konieczności, nie można bez zezwolenia ordynariusza
miejsca asystować przy: 1. małżeństwie tułaczy; 2. małżeństwie, które nie może być uznane lub
zawarte według prawa państwowego; 3. małżeństwie osoby, którą wiążą naturalne obowiązki
wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku; 4. małżeństwie osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką; 5. małżeństwie osoby związanej cenzurą; 6. małżeństwie małoletnich, bez wiedzy rodziców albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu; 7. małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika, o czym mowa w kan. 1105.
23
Kan. 1077, par. 1. Ordynariusz miejsca może w szczególnym wypadku zabronić zawierania małżeństwa swoim podwładnym gdziekolwiek przebywającym oraz wszystkim aktualnie
przebywającym na własnym jego terytorium, lecz tylko czasowo, na skutek poważnej przyczyny i dopóki ona trwa.
24
Zob. G. Terraneo, C. 1071: La licenza dell’Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?, „Quaderni di Diritto Ecclesiale”, 2 (1988), s. 95–109.
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Psychiczna niezdolność do zawarcia małżeństwa
Może się zdarzyć, że podczas przygotowania do zawarcia małżeństwa i rozmów z narzeczonymi, a także na podstawie własnej wiedzy – czy to w wyniku
osobistej znajomości, czy w wyniku informacji otrzymanych od osób trzecich
– duszpasterz nabierze podejrzeń co do zdolności psychicznej danej osoby do
małżeństwa, gdy stan tej osoby podpadałby pod jedną z norm wymienionych
w kan. 1095, a zatem brak wystarczającego używania rozumu (kan. 1095, pkt 1),
poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, pkt 2) lub niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, pkt 3).
Stosunkowo najłatwiej zaradzić w sytuacji osób pozbawionych używania rozumu, a więc dotkniętych poważną chorobą psychiczną czy też z innych powodów
znajdujących się w stanie wykluczającym aktualne – bo o to chodzi w kan. 1095,
pkt 125 – korzystanie z rozumu i woli. Gdy więc duszpasterz podczas rozmów kanoniczno-duszpasterskich stwierdzi, że ma do czynienia z osobą psychicznie chorą,
która zatraciła racjonalny kontakt z rzeczywistością, wówczas nie może kontynuować przygotowania do małżeństwa. Podobnie gdyby przed zawarciem małżeństwa
dostrzegł, że nupturient jest dotknięty zaburzeniem w stopniu uniemożliwiającym
mu aktualne poczytalne działanie, na przykład znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu czy narkotyków, nie może asystować przy zawarciu małżeństwa.
O wiele trudniej natomiast ocenić sytuację, w której duszpasterz jedynie
podejrzewa, że dana osoba jest dotknięta tak poważną dysfunkcją osobowości,
że pojawiają się obawy, że nie jest w stanie w sposób wolny i odpowiedzialny
podjąć decyzję o zawarciu małżeństwa lub – co może być jeszcze częstsze – nie
spełnia osobowościowych wymagań dla ważnego podjęcia małżeńskich zobowiązań. Czy ksiądz spisujący protokół przedślubny może odmówić asystowania
przy małżeństwie człowieka, o którym ma niedobrą opinię, o którym wie, że jest
agresywny, nadużywa alkoholu, jest uzależniony od narkotyków i podejrzewa,
że małżeństwo ma bardzo nikłe szanse na przetrwanie, a rozumnie nie należy
sądzić, że będzie szczęśliwym związkiem? Czy proboszcz, kierując się własnym
doświadczeniem i pragnieniem uchronienia drugiej strony przed konsekwencjami nierozważnego wyboru o przewidywalnych opłakanych następstwach,
może powiedzieć: „nie przyłożę ręki do nieszczęścia”?
Z pewnością pasterska roztropność i doświadczenie doradzi szczerą rozmowę,
zarówno z obojgiem narzeczonych, jak i z każdym z nich z osobna, ze wskazaniem
na zagrożenia, jakie dostrzega duszpasterz. Jednak w tego rodzaju sytuacjach – nawet jeśli doświadczenie życiowe wskazywałoby na coś innego – nie ma podstaw
prawnych do odmówienia asystowania przy małżeństwie, jeśli nupturienci sami,
dobrowolnie, nie zechcą przyjąć przestróg i nie zrezygnują z planów małżeńskich.
25
Zob. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r., Katowice 1987, s. 221.
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Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim jest w tym punkcie bardzo dobitna, choć nie wolna od kontrowersyjnych stwierdzeń:
Wady zgody małżeńskiej przedstawione w kan. 1095 n. 1–3 wynikają z prawa natury i dlatego duszpasterz nie będzie mógł dopuścić do zawarcia małżeństwa kościelnego tylko i wyłącznie wówczas, gdy będzie miał pewność,
że zachodzi jeden z wypadków. Nie wolno bowiem, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, nikomu nakładać obowiązku lub odmawiać prawa, jak tylko
w wypadkach pewnych. We wszystkich innych, kiedy istnieje uzasadniona
wątpliwość, podobnie jak to było wyjaśnione w odniesieniu do przeszkody
niezdolności fizycznej, nie można zabraniać narzeczonym zawarcia małżeństwa, bo ograniczyłoby się w ten sposób ich uprawnienie naturalne, którego nie mogą być pozbawieni z powodu wątpliwego braku. Dlatego znacznie
trudniejsza praca staje później przed sądem biskupim, który będzie musiał
rozważyć konkretne wypadki, gdyby się okazało, że braki te faktycznie istniały w stopniu zaawansowanym i już w momencie zawierania małżeństwa
spowodowały jego nieważność (IPM, nr 65).

Czy nie jest to świadome dopuszczanie do nieważnego małżeństwa, a często
narażanie kogoś na cierpienie? Czy nie jest to swoiste małżeństwo „na próbę”
(„niech się pobiorą, później się zobaczy, co z tego będzie, najwyżej sąd kościelny stwierdzi nieważność”)? Tak surowe oceny wydają się zbyt radykalne. W sytuacji poważnego konfliktu między naturalnym uprawnieniem osoby a jedynie
podejrzeniem niezdolności psychicznej i nieważności małżeństwa prawo naturalne musi przeważyć. Przemawiają za tym także: to, że ocena duszpasterza pozostaje jednak jedynie jego oceną subiektywną, stałe nauczanie Kościoła o tym,
że zgodnie z zasadami antropologii chrześcijańskiej, uznającej zarówno słabości ludzkie, jak i możliwość doskonalenia i pracy nad sobą, należy domniemywać zdolność psychiczną osoby do małżeństwa, fakt przeciwny należałoby udowodnić, to zaś może dokonać się dopiero po tym, gdy dana osoba rzeczywiście
zetknie się z obowiązkami małżeńskimi, ale nie wcześniej.
Uzależnienie od decyzji proboszcza dopuszczenia do małżeństwa osób
ocenianych jako trudne, uciążliwe, a nawet dotknięte patologiami, które same
w sobie nie wykluczają zdolności małżeńskiej, mogłoby prowadzić do bardzo
krzywdzących sytuacji. Groziłoby przede wszystkim ustanowieniem kryteriów
dojrzałości na poziomie zbyt wysokim, tak że jedynie nieliczni, zbliżeni do ideału, byliby w stanie zawrzeć ważne małżeństwo. Usilnie przestrzegał przed tym
niebezpieczeństwem Jan Paweł II w przemówieniach do Trybunału Roty Rzymskiej 5 lutego 1987 oraz 25 stycznia 1988 roku26, a nawiązał w przemówieniu do
tego samego gremium z 21 stycznia 1999 roku:

26
Zob. odpowiednio: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. V: Orędzia. Przesłania. Przemówienia
okolicznościowe, Kraków, 2007, s. 663–667, 668–673.
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[…] nieuzasadnione rozszerzanie tych indywidualnych wymagań, uznanych przez prawodawstwo Kościoła, byłoby bardzo poważnym naruszeniem
– vulnus – prawa do małżeństwa, które jest niezbywalne i nie podlega żadnej ludzkiej władzy27.

Brak wiary nupturientów
Kolejnym obszarem, w którym może dojść do swoistej kolizji między rzeczywistą postawą nupturientów a postulowanymi ograniczeniami w ich dostępie
do małżeństwa, jest zagadnienie wiary osób zamierzających zawrzeć sakramentalne małżeństwo w kościele. W drugiej połowie ubiegłego wieku w literaturze
kanonistycznej i teologicznej pojawiały się postulaty, żeby tym ochrzczonym
katolikom, którzy deklarują się jako niewierzący, a ślub kościelny zawierają jedynie ze względów czysto społecznych i pozareligijnych (pod wpływem drugiej strony, wierzącej i praktykującej, ze względów estetycznych czy sentymentalnych, aby ceremonia zawarcia małżeństwa miała uroczysty charakter i piękną
zewnętrzną oprawę), ograniczyć dostęp do małżeństwa sakramentalnego i do
samej ceremonii religijnej, a pozwolić na ważne zawarcie małżeństwa w formie
cywilnej, odstępując tym samym od obowiązku zachowania formy kanonicznej. Co więcej, odchodząc od tradycyjnej zasady tożsamości między umową
małżeńską a sakramentem (kan. 1055, par. 2), sugerowano, że u osób pozbawionych wiary, gdyż nie mają one żadnej intencji zawarcia sakramentu małżeństwa, należy dopuścić możliwość zawarcia ważnego małżeństwa naturalnego, które nie byłoby jednak sakramentem (czyli tak, jak w wypadku małżonków
nieochrzczonych)28. Zwolennicy weryfikacji tradycyjnej doktryny argumentoTamże, s. 717, nr 7.
Pośród licznych publikacji na ten temat zob. między innymi: L. de Naurois, Le mariage des
baptises qui n’ont pas la foi. Aspects canoniques et soubassements théologiques du problème, [w:]
Foi et sacrement de mariage. Recherches et perplexités, Lyon 1974, s. 68–89; S. Gherro, Il matrimonio dei „cristiani senza fede”, „Il Diritto eclesiastico”, 92 (1981), II, s. 510–521; T. Rincón-Pérez, El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes, [w:] Les Droits Fondamentaux
du Chrétien dans l’Eglise et dans la Societé. Actes du IVe Congrès Internationale de Droit Canonique. Fribourg (Suisse) 6–11.X.1981, Fribourg 1981, s. 1129–1142; J. M. Díaz Moreno, Admisión
al matrimonio canónico de los cristianos que no tienen fe, [w:] El „consortium totius vitae”. Curso
de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. VII, Salamanca 1986,
s. 111–187; G. de Paoli, Fede e sacramento del matrimonio. Aspetti teologici, [w:] Matrimonio, fede
e sacramento. Aspetti teologici e giuridici, red. C. Zaggia, Padova 1988, s. 13–47; M. F. Pompedda,
Mancanza di fede e consenso matrimoniale. Aspetti giuridici, [w:] Matrimonio, fede e sacramento…,
s. 49–93; G. Candelier, Incroyance et validité du mariage sacramentel, „Revue de Droit Canonique”, 41 (1991), s. 81–145; B. W. Zubert, Consensus sacramentalis facit nuptias?, [w:] Przymierze
małżeńskie, red. W. Góralski, R. Sztychmiler, Lublin 1993, s. 7–30; E. Cappellini, Il matrimonio dei cattolici non credenti o imperfettamente preparati, „Monitor Ecclesiasticus”, 119 (1994),
s. 169–173; G. Leszczyński, Osoba ochrzczona niewierząca a sakrament małżeństwa, Łódź 2004.
27
28
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wali, że osoby niewierzące nie są w stanie wzbudzić nawet minimalnej intencji
czynienia tego, co czyni Kościół29, gdy sprawuje sakrament małżeństwa.
Polemika ta została podjęta przez Międzynarodową Komisję Teologiczną,
której echem prac było stwierdzenie zamieszczone w pierwszym wydaniu Obrzędów sakramentu małżeństwa:
[…] głównym zadaniem duszpasterzy jest pielęgnowanie i ożywianie wiary
kandydatów do małżeństwa, ponieważ sakrament małżeństwa zakłada istnienie wiary i jej wymaga30.

Zagadnienie związku wiary i małżeństwa było także przedmiotem obrad Synodu Biskupów w 1980 roku. Synod, bezpośrednio nawiązując do propozycji
Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 1977 roku, także podkreślił konieczny związek między wiarą a ważnością małżeństwa. Jednak ojciec święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Familiaris consortio z 1981 roku
nie podzielił tych wniosków i podkreślił nierozerwalny związek umowy małżeńskiej miedzy ochrzczonymi a sakramentem małżeństwa, do którego nie należy żądać żadnej dodatkowej, szczególnej intencji sakramentalnej, ani żywej
wiary, czy nawet uświadomienia sobie sakramentalności małżeństwa. Wystarcza natomiast szczery i integralny konsens małżeński, którego podjęcie stanowi – choćby nie w pełni świadome – uczestnictwo dotkniętego deficytem wiary,
ale jednak ochrzczonego nupturienta w Bożym planie uświęcenia. To zaś stanowi tę minimalną „intentio faciendi id quod facit Ecclesia” wymaganą do zawarcia małżeństwa, które na mocy zbawczej decyzji Chrystusa zostało wyniesione na poziom sakramentu31.
Zob. kan. 861, par. 2.
Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice
1974, nr 7.
31
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świece współczesnym, Libreria Editrice Vaticana 1981, nr 68: „Z uwagi na to właśnie,
że w obrzędzie sakramentu specjalną uwagę poświęca się dyspozycjom moralnym i duchowym
nowożeńców, w szczególny zaś sposób ich wierze, należy wspomnieć tutaj o dość często występującej trudności, wobec której mogą znaleźć się pasterze Kościoła w kontekście naszego zlaicyzowanego społeczeństwa. Wiara osób proszących o ślub kościelny może mieć różny poziom
i pierwszym obowiązkiem pasterzy jest dopomóc w jej odkryciu, umocnieniu i doprowadzeniu
do dojrzałości. Muszą oni także rozumieć racje, które skłaniają Kościół, że dopuszcza do obrzędu także tych, których usposobienie nie jest doskonałe. Wśród sakramentów małżeństwo ma
tę cechę wyróżniającą je od innych, że jest sakramentem rzeczywistości już istniejącej w ekonomii stworzenia, że jest tym samym przymierzem małżeńskim, które zostało ustanowione przez
Stwórcę «od początku». Zatem podjęta przez mężczyznę i kobietę decyzja zawarcia zgodnie z zamysłem Bożym małżeństwa, czyli decyzja zaangażowania przez nieodwołalną zgodę małżeńską całego życia w nierozerwalnej miłości i wierności bezwarunkowej, zakłada w rzeczywistości,
nawet jeśli w sposób nie całkiem uświadomiony, postawę głębokiego posłuszeństwa woli Bożej,
ta zaś postawa nie jest możliwa bez Jego łaski. Znaleźli się już zresztą na prawdziwej i właściwej
drodze zbawienia, która – założywszy ich szczerą intencję – może być dopełniona i doprowadzić do celu przez obrzęd sakramentu i bezpośrednie doń przygotowanie. Jest prawdą, z drugiej
29
30
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A więc sam fakt, że w ich prośbie są obecne także względy o charakterze społecznym, nie może usprawiedliwiać ewentualnej odmowy ze strony duszpasterzy32.

Konsekwentnie nowe wydanie Obrzędów sakramentu małżeństwa nie zawiera już wcześniejszej wzmianki o konieczności wiary do zawarcia małżeństwa, ale, nawiązując do Familiaris consortio, stanowi:
Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą
Jego ofiary. Z tej nowej godności wynika, że ważne małżeństwo ochrzczonych zawsze jest sakramentem33.

Pierwszym zadaniem duszpasterzy w zetknięciu się z nupturientami ochrzczonymi, lecz niewierzącymi, będzie zatem próba ożywienia ich wiary, tak by zawarcie małżeństwa było dla nich okazją do świadomego i jak najowocniejszego
przyjęcia sakramentu. W tym celu usprawiedliwione jest sugerowanie odroczenia celebracji małżeństwa, żeby był czas na odpowiednie przygotowanie. Jeśli
jednak te starania nie przyniosą skutku, choć trzeba zastosować się do dyspozycji papieskiej i nie wolno odmawiać asystowania tylko ze względu na brak wiary
i motywacji religijnej – o ile nie zachodzą inne przyczyny, które usprawiedliwiałyby taką odmowę – należy jednak pamiętać, że osobę deklarującą się jako niewierzącą powinno traktować się analogicznie do ochrzczonych niekatolików34,
a w niektórych wypadkach nawet stawiać jej większe wymagania, w myśl norm
instrukcji Konferencji Episkopatu Polski. I tak, osoba uznająca się za niewierzącą
powinna oświadczyć na piśmie o przyjęciu do wiadomości zobowiązań drugiej
strony o gotowości do solidnego praktykowania wiary, odrzuceniu niebezpieczeństw grożących jej utratą i uczynienia wszystkiego, co możliwe, by potomstwo, które w tym małżeństwie przyjdzie na świat, otrzymało katolicki chrzest
i wychowanie35. Nie może też wykluczać istotnych przymiotów i elementów małżeństwa, nawet jeśli nie podziela nauczania Kościoła katolickiego w tym zakresie.
strony, że na niektórych obszarach raczej względy społeczne niż prawdziwie religijne skłaniają narzeczonych do zawarcia małżeństwa w Kościele. Nic w tym nie ma dziwnego, małżeństwo
bowiem nie jest wydarzeniem dotyczącym jedynie tego, kto je zawiera, lecz z natury jest wydarzeniem społecznym, angażującym małżonków także wobec społeczeństwa i zawsze uroczystość
jego zawarcia była świętem skupiającym rodzinę i przyjaciół. Wynika więc samo z siebie, że wraz
z motywami osobistymi, także motywy społeczne wchodzą w grę przy prośbie o ślub kościelny.
Nie powinno się jednak zapominać, że ci narzeczeni, na mocy chrztu, są już rzeczywiście włączeni w oblubieńcze Przymierze Chrystusa z Kościołem i że przez dobrą intencję przyjęli zamysł
Boży odnoszący się do małżeństwa, a zatem, przynajmniej implicite, chcą tego, czego chce Kościół, kiedy sprawuje obrzęd sakramentalny małżeństwa”.
32
Tamże.
33
Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich [wydanie
trzecie według drugiego wydania wzorcowego], Katowice 1996, nr 7.
34
Zob.: kan. 1071, par 1, pkt 4; par. 2; kan. 1125; IPM, nr 77.
35
Zob.: kan. 1125; IPM, nr 76.
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Nieco większe wymagania stawia się w stosunku do tych niewierzących,
którzy dokonali formalnego aktu wystąpienia z Kościoła36, odstąpili od Kościoła w praktyce, choć nie czyniąc tego formalnym aktem, a także tych, którzy ostentacyjnie nie praktykują lub uznają się za niewierzących względnie ateistów,
otrzymawszy jednak wcześniej katolickie wychowanie. Ponieważ występuje tu
element odstępstwa, oprócz wymagań wymienionych wyżej, od strony niewierzącej żąda się, by nie tylko przyjęła do wiadomości zobowiązania strony katolickiej, ale w obecności świadków zadeklarowała na piśmie, że nie będzie stawiała przeszkód w wypełnianiu tych obowiązków37.
Należy także pamiętać, że – analogicznie do małżeństw mieszanych – takie
małżeństwa zawiera się zwykle poza mszą świętą, chyba że w danym wypadku ordynariusz miejsca wyraziłby zgodę38. Jest to zatem okazja duszpasterska,
żeby dzięki skromniejszej oprawie liturgicznej ograniczyć nieco pozareligijne
aspiracje nupturientów.

Małżeństwa mieszane
Wymagania, jakie prawo powszechne i polskie prawo partykularne stawia
nupturientom przy zawieraniu małżeństw mieszanych, zostały już przedstawione. W tym miejscu pragniemy omówić zagadnienie ewentualnej odmowy asystowania przy zawieraniu małżeństwa.
W istocie źródłem odmowy może być jedynie postawa strony katolickiej.
Zgodnie z przepisami Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu
36
W tym miejscu pomijamy zagadnienie obowiązywalności formy kanonicznej małżeństwa
osób, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła katolickiego. Zob. na ten temat: P. Steczkowski, Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2003 r., „Annales Canonici”, 2 (2006), s. 179–194; W. Góralski, Zawarcie małżeństwa przez osobę, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego, „Annales Canonici”, 4 (2008) [w druku].
37
Zob. IPM, nr 77.
38
Obrzędy sakramentu małżeństwa…, Katowice 1996, nr 36: „Jeżeli małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną ochrzczoną niekatolicką, należy odprawić obrzęd małżeństwa bez Mszy
(Rozdział II). Jeżeli jednak przemawiają za tym okoliczności i ordynariusz miejscowy udzieli zezwolenia, można odprawić obrzęd zawarcia małżeństwa w czasie Mszy (Rozdział I); gdy chodzi
o dopuszczenie strony niekatolickiej do Komunii eucharystycznej, należy zachować normy wydane dla różnych wypadków (kan. 844)”. Przepis wprawdzie dotyczy małżeństw mieszanych, ale
skoro instrukcja Konferencji Episkopatu Polski traktuje niewierzących analogicznie do niekatolików i stawia względem nich te same wymagania, usprawiedliwione jest zastosowanie cytowanego przepisu także przy małżeństwach zawieranych z osobami uznającymi się za niewierzące.
Tym bardziej że nie będą one mogły przyjąć Eucharystii, a ten problem stanowi ratio zakazu zawierania małżeństw mieszanych poza liturgią mszy świętej. Zob. Papieska Rada do spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 25 marca 1993 roku, nr 159.
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do zawarcia małżeństwa, niechętna czy wręcz wroga postawa strony niekatolickiej (lub niewierzącej) w zasadzie nie może być przyczyną odmowy asystowania. Gdyby strona niekatolicka wzbraniała się przed podpisaniem oświadczenia o przyjęciu do wiadomości treści zobowiązań strony katolickiej, może ten
fakt potwierdzić własnym podpisem sam duszpasterz, o ile ma moralną pewność, że druga strona została poinformowana39.
Gdyby strona niekatolicka wyraźnie oświadczyła, że nie dopuści do realizacji przyrzeczeń strony katolickiej i mimo podejmowanych przez duszpasterza
wysiłków wyjścia z konfliktowej sytuacji, zawarcie małżeństwa należałoby odroczyć, a po starannym zbadaniu przyczyn odmowy sprawę należałoby przedstawić Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Sakramentów40. Ogólnie jednak
przywiązuje się większą wagę szczerym zobowiązaniom podejmowanym przez
stronę katolicką, które zawsze są wymagane, niż zapowiedziom ewentualnych
trudności ze strony niekatolickiego nupturienta, które, przynajmniej teoretycznie, nie niweczą wartości oświadczeń strony katolickiej w momencie ich składania41. Każdą sytuację konfliktową należy rozpatrywać indywidualnie, mając
na uwadze motywację i postawę obu stron.
Jedynym wypadkiem, w którym przepis prawny wprost stanowi o odmowie
asystowania przy małżeństwie mieszanym, jest sytuacja, w której to katolicka
strona odmawiałaby podjęcia wymaganych od niej zobowiązań:
Gdyby strona katolicka nie chciała dostosować się do przepisu kan. 1125, 1°
i odmówiła oświadczenia i przyrzeczenia według podanej tam treści, mimo
otrzymanych pouczeń i wyjaśnień na ten temat, duszpasterz zaniecha starania się o zezwolenie, gdyż zobowiązania stawiane przez Kościół katolikowi, przy zawieraniu małżeństwa mieszanego, są świętym wymogiem wiary
i prawa kościelnego.

Brak wyraźnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa mieszanego będzie
oczywiście oznaczał niemożliwość asystowania przy zawarciu tego małżeństwa
(kan. 1124). Choć warunek ten (jeśli obie strony są ochrzczone) nie jest wymaganiem ad validitatem matrimonii42, to jednak winien ewentualnego nadużycia
podlegałby sankcji kanonicznej określonej w kan. 1365 za zakazane uczestniczenie w rzeczach świętych43.

Zob. IPM, nr 85.
Zob. IPM, nr 86. Instrukcja wprawdzie poleca przedstawienie trudniejszych wypadków Sekretariatowi Prymasa Polski, co w obecnej sytuacji, mając na uwadze przepis kan. 438, nie znajduje uzasadnienia.
41
Zob. IPM, nr 78.
42
Inaczej w wypadku przeszkody różnej wiary (kan. 1086, par. 1), w którym dyspensa (nie
tylko zezwolenie) jest wymagana do ważności małżeństwa.
43
Zob. P. Bianchi, Komentarz do kan. 1125–1126, [w:] Codice di Diritto Canonico commentato, Milano 2001, s. 907.
39
40
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Sakrament bierzmowania, pokuty i Eucharystii
Kolejną dziedziną, w której w praktyce duszpasterskiej może dojść do konfliktu i w której może się pojawić problem ewentualnej odmowy asystowania
przy zawarciu małżeństwa, jest nieprzyjęcie przez kandydata do małżeństwa sakramentu bierzmowania. Kan. 1065, par. 1 stanowi, że
Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go
przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności.

Choć niektórzy interpretatorzy usiłują z użytego w polskim tłumaczeniu
czasownika „powinni” bezzasadnie wyciągać wniosek, że nie oznacza on obowiązku, to jednak łacińskie słowo „recipiant” – a tylko tekst łaciński jest obowiązującym źródłem prawa – wyraża obowiązek, od którego wypełnienia zwalnia jedynie niedogodność uznana przez proboszcza za poważną44. Wydaje się, że
jest uzasadnione w takich sytuacjach odroczenie celebracji małżeństwa, po to,
żeby dać nupturientowi możliwość przygotowania się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, tym bardziej że często zaniedbanie przyjęcia sakramentu bierzmowania w stosownym czasie wiąże się z brakiem wiedzy religijnej. Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa stanowi, że „po właściwym
przygotowaniu” należy skierować kandydata tam, gdzie według ustaleń biskupa diecezjalnego można przyjąć ten sakrament45.
Podobnie należałoby postąpić w stosunku do kandydata, który nie przystąpił jeszcze do Eucharystii. Kan. 1065, par. 2 stanowi:
[…] aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii.

Jeśli kandydat do małżeństwa nie przystąpił jeszcze do Komunii Świętej
wskutek poważnych zaniedbań w wychowaniu religijnym i pragnie uczynić to
przed ślubem, należy podjąć realne starania, żeby mu to umożliwić, nawet kosztem odroczenia zawarcia małżeństwa.
Warto podkreślić, że w tym wypadku kodeks nie używa wyrażenia nakazującego, jak w wypadku bierzmowania, ale słabszego „usilnie zaleca się”. Uzasadnieniem tego zalecenia jest owocne przyjęcie sakramentu małżeństwa. Odmowa
przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej nie może być sama w sobie powodem odmówienia asystowania przy małżeństwie – taka była stała opinia autorów46. Nie ma zatem miejsca na uzależnianie asystowania przy małżeństwie
44
Zob. V. Fagiolo, Komentarz do kan. 1065, [w:] Commento al Codice di Diritto Canonico,
red. V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 633.
45
Zob. IPM, nr 21.
46
Zob. R. Sobański, Zaświadczenie o spowiedzi przedślubnej?, „Prawo Kanoniczne”, 37 (1994),
nr 3–4, s. 262.
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od uprzedniej spowiedzi, nawet jeśli w protokole rozmów kanoniczno-duszpasterskich pojawia się pytanie o zamiar przystąpienia do sakramentu pokuty
i Eucharystii. Pytanie to i odpowiedź na nie może sprowokować do rozmowy
z duszpasterzem, ale w zasadzie nie wywiera skutków prawnych. Można dyskutować nad sensem duszpasterskim praktykowanych powszechnie zaświadczeniach o odbytej spowiedzi przedślubnej, mając na uwadze z tym związane
poważne zastrzeżenia wynikające z kolizji zakresu wewnętrznego i zewnętrznego oraz niebezpieczeństwa naruszenia anonimowości penitenta w konfesjonale, jednak z całą pewnością odmowa przystąpienia do spowiedzi przed ślubem
nie może być – sama w sobie – podstawą do stawiania przeszkód w asystowaniu przy małżeństwie47.
Jeśli jednak odmowa przyjęcia sakramentu bierzmowania, przystąpienia do
sakramentu pokuty i Eucharystii byłaby rezultatem postawy wskazującej na to,
że nupturient ostentacyjnie nie praktykuje lub uważa się za niewierzącego czy
ateistę, należy postąpić według przepisów podanych wyżej, czyli po odebraniu
odpowiednich rękojmi zwrócić się do ordynariusza miejsca po zezwolenie na
asystowanie przy małżeństwie, zgodnie z przepisem kan. 1071, par. 1, pkt 448.

Brak wiedzy katechetycznej i przygotowania do małżeństwa
Dawny Kodeks prawa kanonicznego w kan. 1020, par. 2 podawał trzy punkty, na które miał zwrócić uwagę proboszcz przeprowadzający badanie przedślubne: brak przeszkód małżeńskich, wolność wyrażenia konsensu oraz dostateczna
znajomość prawd wiary chrześcijańskiej. Instrukcja Sacrosanctum matrimonii
z 1941 roku o badaniu stanu wolnego przed ślubem stanowiła, że proboszcz
miał zbadać – chyba że kwalifikacje osób wskazywałoby, że jest to zbyteczne
– czy narzeczeni znają dostatecznie naukę chrześcijańską, przede wszystkim
świętość i nierozerwalność małżeństwa chrześcijańskiego oraz obowiązki stanu małżeńskiego. Jeśli stwierdziłby brak tych wiadomości, powinien pouczyć
nupturientów o głównych prawdach wiary, w razie ich oporu ślubu jednak nie
mógł odmówić49.
Także dzisiejsze normy – choć przygotowaniu do małżeństwa poświęcają
znacznie więcej miejsca i podchodzą doń w inny, można rzec, nowocześniejszy sposób niż w tamtej epoce – przypominają, że z powodu braku niektórych
etapów przygotowania nie wolno odmówić asystowania przy małżeństwie tym,
Zob. tamże, s. 259–266.
Tak stanowił kan. 1066 Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku w stosunku do publicznych grzeszników i osób ukaranych cenzurą kościelną, którzy odmówili przystąpienia do spowiedzi przedślubnej.
49
Sacrosanctum matrimonii institutum…, art. 8. Za dyspozycją prawa powszechnego powtarzała to samo instrukcja Konferencji Episkopatu Polski z 1946 roku. Zob. nr 10.
47
48
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którzy wykazują właściwą dyspozycję do sakramentu małżeństwa50. Instrukcja
Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele
katolickim (choć po wprowadzeniu nauczania religii w szkołach oraz zmianach,
jakie zaszły w systemie oświaty, w dużej części się zdezaktualizowała i powinna
być już dawno znowelizowana) podaje wskazania dotyczące przygotowania do
małżeństwa w poszczególnych etapach (przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie). Gdyby ktoś z nupturientów zaniedbał etap przygotowania bliższego
(młodzież około siedemnastego roku życia), należy mu to umożliwić na dziesięciu katechezach uzupełniających organizowanych w ośrodkach dekanalnych
czy rejonowych51.
W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma już możliwości odbycia nawet skróconej katechezy przedmałżeńskiej, duszpasterz
zobowiązany jest w sumieniu do przygotowania kandydata do małżeństwa
w formie osobistych z nim rozmów i pouczeń, posługując się także odpowiednią literaturą religijną i pomocami duszpasterskimi. Na zakończenie takiego
przygotowania należy przeprowadzić rozmowę sprawdzającą, czy kandydat
jest należycie przysposobiony do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, ważnie i godziwie. Egzamin ten należy potwierdzić wystawionym zaświadczeniem, które załącza się do protokołu przedślubnego (IPM, nr 24).

Skoro instrukcja przewiduje w sytuacjach naglących przeprowadzenie egzaminu, należałoby sądzić, że – jak w wypadku każdego egzaminu – może wystąpić konieczność jego powtórzenia. Z drugiej strony, ta sama instrukcja przewiduje ten nadzwyczajny tryb dla wypadków „naglących”. Trudno zatem pogodzić
stawianie na tym egzaminie poważnych wymagań z naglącą sytuacją, w której
nie ma możliwości odbycia nawet zredukowanej katechezy.
Także w nawiązaniu do etapu przygotowania bezpośredniego, czyli około
trzech miesięcy przed planowanym zawarciem małżeństwa, adhortacja apostolska Familiaris consortio zawiera bardzo czytelne wskazanie:
Jakkolwiek nie można odmówić słuszności traktowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jako konieczności i obowiązku – co może się zatrzeć wtedy, gdy łatwo się zeń zwalnia – to jednak zawsze sprawę tego przygotowania należy stawiać w ten sposób, by ewentualne jego pominięcie nie
stwarzało przeszkody do zawarcia małżeństwa (nr 66).

Normy prawne wskazują zatem na obligatoryjny charakter przygotowania
do małżeństwa, lecz zamiast „sankcji” dla ewentualnych opornych nupturientów w formie odmowy asystowania, kładą nacisk na zintensyfikowanie wysił50
Papieska Rada do spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, 13 maja 1996
roku, Rada do spraw Rodziny Episkopatu Polski, Warszawa 1999, nr 51.
51
Por. IPM, nr 14, 23. Także dokument Papieskiej Rady do spraw Rodziny sugeruje stworzenie narzeczonym okazji do uzupełnienia aspektów doktrynalnych, moralnych i sakramentalnych przygotowania do małżeństwa, zob. nr 51.
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ków duszpasterskich, żeby narzeczonych do ślubu przygotować. Brak podstaw
prawnych do odmowy asystowania nie oznacza mimo wszystko, naszym zdaniem, niemożliwości rozumnego odroczenia celebracji małżeństwa do czasu
uzupełnienia przygotowania. Duszpasterska roztropność musi podpowiedzieć
konkretne rozwiązania, tak żeby z jednej strony egzekwować wymaganie przygotowania, z drugiej – żeby warunek ten nie był traktowany jako karta przetargowa i przedmiot swoistego szantażu ze strony duchownego.

Wady zgody małżeńskiej
Został podjęty wcześniej problem niezdolności psychicznej do zawarcia
małżeństwa. Oprócz kan. 1095 Kodeks prawa kanonicznego podaje kilka innych sytuacji, w których zgoda małżeńska może być naruszona w tak poważnym stopniu, że nie będzie już zgodą prawdziwie „małżeńską”, to znaczy tak
poważnie zdefektowany akt woli nie będzie mógł stać się przyczyną sprawczą
małżeństwa.
Czy przed ślubem można z moralną pewnością stwierdzić, że akt woli, który
ma być dopiero uformowany ostatecznie i wyrażony podczas zawierania małżeństwa, będzie aktem wadliwym, a małżeństwo nie będzie mogło powstać?
Wydaje się, że nie jest to możliwe, przynajmniej nie zawsze. Owszem, w niektórych wypadkach duszpasterz solidnie przeprowadzający rozmowy przedślubne może wykryć rodzącą się wadę zgody małżeńskiej i może zapobiec nieważności małżeństwa. Na przykład gdyby stwierdził, że istnieje niebezpieczeństwo
podstępnego wprowadzenia w błąd (kan. 1098), może (i powinien) temu zaradzić, odpowiednio interweniując w celu zniweczenia podstępnej manipulacji,
co być może zakończy także przygotowanie do małżeństwa. Podobnie w wypadku błędu (kan.: 1096, 1097, 1099) ujawnienie prawdziwych informacji spowodowałoby, że ta wada konsensu nie miałaby dalszej racji bytu. Trudniej zapewne byłoby przed ślubem odkryć, że strona zamierza postawić warunek co
do przyszłości (kan. 1102, par. 1) lub jest poddana przymusowi, który skutkowałby nieważnością małżeństwa (kan. 1103). Niemniej pytania w zakresie tych
wad konsensu znajdują się w zestawie pytań, jakie proboszcz powinien zadać
nupturientom, i gdyby pojawiała się uzasadniona wątpliwość co do integralności zgody małżeńskiej, należałoby sprawę przedstawić ordynariuszowi, tak jak
w wypadku poważnych wątpliwości co do stanu wolnego stron.
Stosunkowo najczęściej, jak się zdaje, duszpasterz może zetknąć się z postawą nupturienta, która może rodzić podejrzenia, że akt woli zawarcia małżeństwa będzie aktem wadliwym wskutek tzw. symulacji częściowej, czyli wykluczeniu pozytywnym aktem woli istotnego przymiotu lub elementu małżeństwa
(kan. 1101, par. 2). Tutaj także jest konieczna cierpliwa rozmowa z kandydatem
do małżeństwa, którego wypowiedzi mogłyby wskazywać, że chce on zawrzeć
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małżeństwo nie tak, jak naucza o nim Kościół, czyli nie tak, jak rzeczywistości
jest ukształtowana instytucja małżeństwa, zgodnie z zamysłem Stwórcy, ale aliter, a więc według własnych upodobań – nie ze zobowiązaniem się do dozgonnej wierności i miłości – może zaradzić sytuacji. Niemniej, jeśli
pomimo wszystkich poczynionych kroków, nowożeńcy wyraźnie i formalnie dają do zrozumienia, że odrzucają to, co Kościół chce dopełnić sprawując obrzęd małżeństwa ochrzczonych, duszpasterz nie może dopuścić ich do
obrzędu. Nawet jeśli czyni to z żalem, musi przyjąć do wiadomości tę sytuację i uświadomić zainteresowanych, że w tym stanie rzeczy nie Kościół, ale
oni sami stanowią przeszkodę do odbycia obrzędu, o który proszą52.

W tym wypadku takich osób nie obejmowałoby naturalne prawo do zawarcia małżeństwa, gdyż ich zamiarem nie byłoby zawarcie małżeństwa, ale jakiegoś
innego związku, ukształtowanego według własnej woli. Jeśli „wyraźnie i formalnie” zamanifestowanym przedmiotem woli nupturienta nie jest małżeństwo, ale
jakiś inny związek (dopuszczający rozwiązanie węzła, zakładający brak wierności, wykluczający otwarcie na zrodzenie i wychowanie potomstwa), nie mielibyśmy do czynienia z realizacją prawa do zawarcia małżeństwa.

52

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 68.
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Szafarz pokuty:
rzeczywiście sędzia i lekarz?
„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane” (J 20,23). […] Objawia się tu w całej swej wielkości postać
szafarza sakramentu pokuty, który prastarym zwyczajem jest nazywany
spowiednikiem. […] Jest to niewątpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna, męcząca i wyczerpująca, ale też najpiękniejsza i przynosząca radość posługa kapłańska

– pisał Jan Paweł II w Reconciliatio et paenitentia1. Jaka w rzeczywistości jest
to posługa? Jakie oczekiwania mają penitenci przystępujący do kratek konfesjonału? Czy dla kapłana spowiednika jest to posługa przynosząca radość
czy też będąca ciężarem?
Z badań statystycznych Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, przeprowadzonych w lutym 2008 roku na próbie 686 katolików wierzących i praktykujących, wyłonionych losowo, wynikają bardzo interesujące wnioski, dotyczące
zarówno tematu niniejszego wystąpienia: Szafarz pokuty: rzeczywiście sędzia
i lekarz?, jak i tematyki zawężonej do kwestii: Sprawowanie sakramentu pokuty: radość czy ciężar?
Jaki byłby idealny spowiednik według penitentów? Kogo chcieliby spotkać
po drugiej stronie kratek konfesjonału? Po pierwsze – raczej kogoś nieznanego. Dalej – wyrozumiałego kapłana, który by pomógł w dobrej spowiedzi
przez zadawanie pytań, a także raczej miłosiernego ojca niż sędziego i bardziej kierownika duchowego niż lekarza.
Spowiednik powinien być wyrozumiały. Tego oczekuje 78,7% penitentów. Tylko co piąty chce w konfesjonale surowej reprymendy. Większość
– 77,1% – spodziewa się, że kapłan pomoże im w dobrej spowiedzi przez
zadawanie pytań. Co ciekawe, odsetek ten spada wraz z wiekiem ankietowanych. Bardziej oczekują tego ludzie młodzi, do dwudziestego piątego roku życia – 91,6%, niż penitenci starsi, po sześćdziesiątym roku ży1
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie Reconciliatio et paenitentia,
nr 29 [dalej: Rp].

Szafarz pokuty: rzeczywiście sędzia i lekarz?

81

cia – 66,7%. Podobna sytuacja wystąpiła przy odpowiedzi na pytanie o to,
czy spowiednik ma być surowy, czy wyrozumiały. Młodsi penitenci częściej niż starsi oczekują w konfesjonale surowej reprymendy. Należy jednak zaznaczyć, że w każdej grupie wiekowej ankietowani spodziewają się raczej wyrozumiałości.
Dla 55,7% respondentów kapłan za kratkami to „miłosierny ojciec obdarzający Bożym miłosierdziem”. Niewielu mniej – 47,4% ankietowanych – widzi
w nim „kierownika, który pomaga właściwie wybrać w życiu”. Najmniej – 9%
– dostrzega za kratkami sędziego, który nakłada pokutę. Jedna trzecia (34,7%)
respondentów widzi w spowiedniku „lekarza, który leczy z grzechów2.

Z przytoczonych liczb rysuje się więc wyraźny obraz spowiednika: przede
wszystkim miłosierny ojciec, pomagający w przejściu przez życie właściwą drogą.

1. Szafarz sakramentu pokuty i pojednania
W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium czytamy:
Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia
Bożego przebaczenia zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują
pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia
się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą3.

Droga powrotu do Ojca, od którego człowiek odszedł przez grzech, wiedzie
przez Chrystusa i Kościół, przez naznaczone skruchą odwrócenie się od grzechu, szczere wyznanie popełnionych win oraz podjęcie sakramentalnego zadośćuczynienia za grzech i przyjęcie pokuty. W tym procesie odchodzenia od
grzechu, a wracania do życia Bożą łaską, niewątpliwie dużą rolę odgrywa szafarz sakramentu pokuty i pojednania. W ostatnim czasie, zarówno w wydawnictwach religijnych, jak i świeckich, pojawia się ogromna liczba publikacji dotycząca sakramentu pokuty i pojednania, często o dość prowokujących tytułach,
jak: Zranieni i uzdrowieni w konfesjonale, Konflikt w konfesjonale, Współczucie
w konfesjonale, Nielubiany sakrament, których treść niejednokrotnie dotyczy
negatywnych postaw spowiedników wobec penitentów oraz oczekiwań, jakie
współczesny człowiek wysuwa pod ich adresem.
Zgodnie z dyspozycją kan. 965, szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kapłan – solus sacerdos, który w sprawowaniu tego sakramentu działa in persona
Christi. Jest więc w nim obecny i działa w sposób tajemniczy, ale rzeczywisty,
sam Jezus Chrystus, z którym spowiednik pozostaje w swoistym sakramentalnym utożsamieniu4. Zatem in persona Christi nie oznacza w zastępstwie czy
2
3
4

P. Rozpiątkowski, Katolicy u kratek konfesjonału, „Niedziela”, 9 (2008), s. 22–23.
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 11.
Rp, nr 29: „Chrystus, który przez osobę spowiednika jest uobecniony i za jego pośredni-
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w imieniu Chrystusa, ale „w swoistym sakramentalnym utożsamieniu z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem”5. Kapłan spowiednik jako narzędzie samego
Chrystusa wypełnia więc posługę Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej
owcy, posługę Dobrego Samarytanina, który opatruje rany, Ojca, który czeka
na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca, sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny6.
Spowiednik nie jest zatem panem w konfesjonale, lecz sługą Bożego przebaczenia, który działa in persona Christi w miłości miłosiernej7.

Kapłan jako szafarz sakramentu pokuty i pojednania do ważnego odpuszczania grzechów musi posiadać specjalne upoważnienie (facultas)8, które uzyskuje się albo na mocy prawa9, albo wraz z urzędem10, albo przez udzielenie dokonane przez kompetentną władzę11.
Kościół przykłada więc ogromną wagę do powyższej normy. Nie tylko bezwzględnie wymaga upoważnienia, i to pod sankcją nieważności sakramentu,
ale ustanawia ponadto sankcję kanoniczną. Zgodnie z normą kan. 1378, par.
2, pkt 2, kapłan usiłujący słuchać sakramentu spowiedzi lub udzielić absolucji
sakramentalnej podlega karze suspensy wiążącej mocą samego prawa. W cięższych wypadkach może być ukarany dodatkowo innymi karami, nie wyłączając
ekskomuniki w myśl kan. 1378, par. 3. Toteż kapłan, który nie ma uprawnienia
do spowiadania, a usiłuje rozgrzeszyć penitenta i używa formuły rozgrzeszenia
lub tylko słucha spowiedzi sakramentalnej, popada w karę suspensy latae sententiae.
Poinformowanie penitenta przez spowiednika, iż nie udziela mu rozgrzeszenia ze względu na to, że nie jest kapłanem lub będąc prezbiterem nie posiada uprawnienia do udzielenia absolucji, nie zwalnia sprawcy z odpowiedzialności karnej12.

ctwem dokonuje tajemnicy odpuszczenia grzechów, jest tym, który okazuje się bratem człowieka […]”. Por. S. Smoleński, Kapłan wobec sakramentu pokuty w adhortacji Reconciliatio et paenitentia, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 79 (1986), nr 3, s. 95.
5
Jan Paweł II, List o tajemnicy i kulcie Eucharystii Dominicae coenae, nr 8.
6
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], nr 1465.
7
H. Stawniak, Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty – aspekt prawny, „Seminare”, 24
(2007), s. 70.
8
Por.: kan. 966, par. 1; V. De Paolis, Il sacramento della penitenza, [w:] AA. VV. La funzione
di santificare della Chiesa, Milano 1995, s. 135–137; Z. Janczewski, Facultas ad confessiones jako
akt powierzenia kapłanowi misji sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele katolickim, „Annales Canonici”, 3 (2007), s. 101–120.
9
Por. kan. 967.
10
Por. kan. 968.
11
Por. kan. 969.
12
J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003, s. 106. Por. V. De
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Niejednokrotnie kapłan spowiednik nadużywa w tym względzie możliwości, jaką daje kan. 144, par. 1. Czytamy w nim:
W przypadku błędu powszechnego, faktycznego czy prawnego, a także w przypadku wątpliwości pozytywnej i prawdopodobnej, prawnej czy faktycznej,
Kościół uzupełnia wykonawczą władzę rządzenia, zarówno w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

W par. 2 prawodawca mówi, że przepis ten stosuje się również do interesującego nas kan. 966. Prawodawca określa więc dokładnie warunki, w jakich nie
udziela się upoważnienia do spowiadania, a tylko je uzupełnia. Są to: błąd powszechny, faktyczny czy prawny i wówczas
uzupełnienie władzy następuje mocą prawa, niezależnie od tego, czy spowiadający wie o jej braku, o jej uzupełnieniu w razie błędu, a także niezależnie
od tego, czy on sam spowodował brak13,

oraz wątpliwość pozytywna i prawdopodobna, tak faktyczna, jak i prawna
– i wówczas korzystanie z władzy jest godziwe14.

2. Funkcje szafarza sakramentu pokuty
Spowiednik jako sędzia
Rozwój praktyki pokutnej w dziejach Kościoła to historia nieustannego dążenia do pogodzenia często, wydawałoby się, przeciwstawnych wartości. W naszym
wypadku to chęć pogodzenia funkcji sędziego z postawą lekarza. Nie wchodząc
w szczegóły historyczne15, w niniejszym przedłożeniu nie możemy pominąć postanowień Soboru Trydenckiego, w których wielokrotnie występuje obraz spowiednika, sędziego i lekarza, z podkreśleniem jednak sądowniczego wymiaru spowiedzi. W czasie XIV sesji, odbytej za pontyfikatu papieża Juliusza III
w 1551 roku, uchwalono Naukę o świętych sakramentach pokuty i ostatniego
namaszczenia. W postanowieniach soborowych odnajdujemy wyraźne stwierdzenia dotyczące sędziowskiej funkcji spowiednika. W rozdziale drugim, opisującym różnice między sakramentem pokuty i chrztu, mamy zwrot: „szafarz
chrztu nie musi być sędzią”, ci, którzy splamili się grzechem mają stanąć „przed
tym trybunałem jako winowajcy i wyrokiem kapłanów” mogą być uwolniePaolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto canonico, Libro VI, Roma 2000, s. 330–332.
13
R. Sobański, Władza rządzenia, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red.
J. Krukowski, t. 1, ks. 1, Poznań 2003, s. 232.
14
Por. tamże, s. 232–233.
15
Por. G. Ryś, Między sądem a „medycyną zbawienia”, „Znak”, 9 (1998), s. 16–24.
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ni. W rozdziale piątym, o spowiedzi, odnajdujemy kolejne stwierdzenia: „pozostawił kapłanów – swoich zastępców – jako zwierzchników i sędziów” i, dalej, „kapłani nie mogliby dokonać osądu bez poznania sprawy, ani nie mogliby
zachować sprawiedliwości w nakładaniu kar”. Rozdział szósty dotyczący szafarza sakramentu pokuty i rozgrzeszenia mówi: „rozgrzeszenie kapłana […] jest
na wzór aktu sądowego, w którym kapłan jako sędzia ogłasza wyrok”. Kolejne
stwierdzenie mamy w rozdziale siódmym, dotyczącym zastrzegania wypadków: „Natura i istota sądu domaga się, by wyrok był wydawany tylko na poddanych”. Podobne stwierdzenia o sądzie i karze znajdujemy również w rozdziale ósmym i dziewiątym16.
Z przytoczonych fragmentów uchwał soborowych wynika, że sakrament pokuty ujmowany był przede wszystkim w kategorii sądu17, chociaż nie brakuje
również odniesień mówiących o jego leczniczym charakterze. Jednakże posługa
spowiednika jako sędziego, jak wynika to z rozdziału szóstego, jest tylko wzorowana na akcie sądowym – ad instar actus iudicialis. Istnieją więc znaczne różnice między sędzią kapłanem a zwykłym sędzią. Przede wszystkim w sakramencie pokuty sam penitent nie jest przez nikogo oskarżany, to on sam występuje
w roli oskarżyciela – uniewinnienie dokonane przez sędziego świadczy o braku winy po stronie oskarżonego, w rozgrzeszeniu sakramentalnym przywraca
się stan łaski temu, kto rzeczywiście uznaje się za winnego. Oskarżony broni się
przed sędzią, w sakramencie pokuty winny sam w pokorze uznaje się za grzesznika i potrzebującego przebaczenia i dlatego może dostąpić rozgrzeszenia18.
Sprawowanie sakramentu pokuty jest więc rodzajem procedury sądowej,
jednakże
postępowanie to toczy się bardziej przed trybunałem miłosierdzia niż ścisłej
i surowej sprawiedliwości, tak, że tylko przez analogię można go porównać
do ludzkich trybunałów19.

Spowiednik występuje więc nie tylko w roli sędziego, ale też jako szafarz miłosierdzia Bożego20, sługa Bożego przebaczenia21, jest on
znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika22.

Sobór Trydencki, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, t. IV, Kraków 2004, s. 483–501.
17
G. Ryś, Między sądem a „medycyną zbawienia”…, s. 24: „Kościół potrydencki ponownie
podkreślił sądowniczy wymiar spowiedzi, ucząc jej przyszłych szafarzy dogłębnego i drobiazgowego roztrząsania poszczególnych kazusów”.
18
Por. E. Miragoli, Il confessore giudice e medico: natura della confessione, [w:] Il Sacramento
della penitenza, red. E. Miragoli, Milano 1999, s. 29–30.
19
Rp, nr 31.
20
Por. kan. 978, par. 1.
21
Por. KKK, nr 1466.
22
Tamże, nr 1465.
16
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Podczas spowiedzi odbywa się więc prawdziwy sąd, ale jest to sąd miłosierdzia, gdyż spowiednik,
który wobec grzesznika jest wcieleniem oblicza Dobrego Pasterza, winien
w jednakowym stopniu wyrażać uprzedzające miłosierdzie, jak też uzdrawiające i kojące przebaczenie23.

Służba sędziowska pełniona przez spowiednika nie może ograniczyć się do
tylko matematycznego wymierzenia kary według ciężkości zła i stopnia winy,
ale ma prowadzić do głębszego rozpoznania, czy penitent rzeczywiście pragnie
zerwać z grzechem i kroczyć drogą nawrócenia24.

Spowiednik jako lekarz
Spowiednik, spełniając funkcję miłosiernego i sprawiedliwego sędziego, powinien być także lekarzem duszy, który ma dopomóc choremu odzyskać zdrowie. Kapłan spowiednik w sakramencie pokuty jest narzędziem Boskiego Lekarza25. Przez jego posługę sam Chrystus wypowiada nie tylko słowa przebaczenia,
ale także uleczenia.
Obrazowo można określić spowiednika jako naczynie, przez które przepływa lecząca moc Boża26.

Ten leczniczy walor sakramentu pokuty szczególnie jest podkreślany w teologii prawosławnej, w której spowiednik jest nie sędzią, ale lekarzem, ojcem
oraz przewodnikiem w procesie leczenia i uzdrawiania grzesznika27.
Właściwe sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, jako czynności,
przez którą penitent ma doświadczyć duchowego uzdrowienia, wymaga od spowiednika znajomości chorób duszy oraz zastosowania odpowiednich lekarstw28,
czyli zastosowania właściwej terapii: dobrego poznania stanu chorego, po to,
aby go leczyć i uzdrowić.
Wzorem lekarza, spowiednik przez trafną diagnozę ma określić przyczyny stanu chorobowego, a następnie, stosując odpowiednią terapię, zaaplikować
stosowny środek zaradczy, dostosowany do możliwości penitenta. Aby podjęta terapia przyniosła żądany skutek, a więc przywróciła zdrowie duchowe, spowiednik musi dopomóc w rozpoznaniu przyczyn i źródeł grzesznych decyzji,
doprowadzić do osobistego nawrócenia grzesznika oraz odpowiednio ukierun23
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 Sakrament pojednania, [w:] Jan
Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979–2005, Kraków 2007, s. 264.
24
Por. Z. Sareło, Kapłan jako spowiednik, „Collectanea Theologica”, 58 (1988), fasc. 1, s. 41.
25
Por.: Rp, nr 31; B. F. Pighin, Diritto sacramentale, Venezia 2006, s. 265.
26
J. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 2001, s. 318.
27
Tamże, s. 305.
28
Por. Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996, s. 20.
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kować ku nowemu życiu. Wszystkie podjęte środki: żal za grzechy, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie mają być
pomocą do nowego życia i lekarstwem na chorobę duszy29.

Mimo leczniczego charakteru sakramentu pokuty kapłan, sprawując ten sakrament, nie występuje w roli psychoterapeuty i nie powinien podejmować tej
roli. Istnieje bowiem rozbieżność celów i funkcji pełnionych przez terapeutę
i spowiednika. Celem psychoterapii jest osiągnięcie szczęścia przez człowieka,
celem zaś religii – osiągnięcie zbawienia. Terapeuta porządkuje świat emocji pacjenta, spowiednik jako sędzia i lekarz towarzyszy człowiekowi w procesie jego
nawrócenia. Dlatego też, jak jednoznacznie podkreśla to Jan Paweł II,
oskarżenie się z grzechów nie może być zredukowane do jakiejkolwiek próby psychologicznego samowyzwolenia30,

a wprowadzanie do samego obrzędu elementów psychoterapeutycznych
wypacza jego naturę, a nawet uwłacza jego świętości31.

Spowiednik więc, mając na względzie godność sakramentu i dobro samego penitenta, nie powinien podejmować jakichkolwiek działań stwarzających
chociażby pozory leczenia schorzeń psychicznych i psychiatrycznych. Spowiedź
bowiem nie jest i być nie może przygodnym gabinetem psychoterapeutycznym.
Według Józefa Augustyna SJ, problem łączenia funkcji terapeuty i spowiednika
jest zagadnieniem trudnym. Połączenie tych dwóch funkcji byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby chodziło o kapłana głębokiej wiary, który jednocześnie ma
odpowiednie przygotowanie terapeutyczne i jest proszony o jednoczesne podjęcie tych zadań przez pacjenta32.
Spełniając jednocześnie funkcję sędziego i lekarza, kapłan spowiednik jest
zobowiązany do zachowania nie tylko, jak każdy sędzia i lekarz, tajemnicy zawodowej, ale tajemnicy sakramentalnej, o czym mówi kan. 978, par. 1:

Tamże, s. 23; Z. Janczewski, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa
kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich, „Prawo Kanoniczne”,
49 (2006), nr 1–2, s. 177–178; J. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania…, s. 318–
320.
30
Rp, nr 31.
31
Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone do członków Penitencjarii Apostolskiej Sakrament
pokuty w życiu Kościoła, „L’Osservatore Romano” [wydanie polskie], 5–6 (1998), s. 5. Papież
stwierdza jednocześnie, że „nieuzasadnione są oczekiwania tych, którzy chcieliby przekształcić
sakrament pokuty w praktykę psychoanalizy lub psychoterapii. Konfesjonał nie jest nie jest i nie
może być alternatywą dla gabinetu psychoanalityka lub psychoterapeuty” (tamże, s. 6).
32
Por.: J. Augustyn, Psychoterapia a spowiedź, [w:] Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży,
red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 382–384; M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź,
„Życie duchowe”, 52 (2007), s. 55–57; J. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania…,
s. 322.
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Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny
w czymkolwiek zdradzić penitenta.

Bezpośrednie naruszenie tajemnicy sakramentalnej jest zagrożone karą ekskomuniki latae sententiae zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej33. Ponadto jest ono
zastrzeżone również Kongregacji Nauki Wiary, a jego przedawnienie następuje po upływie dziesięciu lat od dnia dokonania zdrady34.
Nienaruszalny obowiązek zachowania tajemnicy sakramentalnej wynika
przede wszystkim z szacunku do świętości sakramentu i cnoty religijności. Penitent, który wyznaje swoje grzechu przed spowiednikiem, czyni to z pobudek religijnych w przekonaniu o całkowitym zachowaniu dyskrecji ze strony spowiednika. Dlatego też jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy ze względu na
szacunek do sakramentu i z powodu ochrony intymnego stosunku człowieka
do Boga. Ponadto w trakcie spowiedzi dochodzi do specjalnego kontraktu pomiędzy penitentem a spowiednikiem, na mocy którego kapłan spowiednik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. To zobowiązanie opiera się na prawie
naturalnym, nakazującym wypełnienie kontraktów i zabraniającym naruszać
sekrety naturalne, które naruszają dobre imię bliźniego35.
Choroba duszy, której doznaje penitent, nie jest w żadnym wypadku do publicznego rozgłaszania, pozostaje ona zawsze wiadoma tylko Bogu i temu, który
jest Jego narzędziem, jest świadkiem spotkania grzesznego człowieka z przebaczającym Ojcem. Pozostaje ona w sferze nieogarnionego Bożego miłosierdzia,
a nie ludzkich możliwości. Nierzadko stwarzanie choćby pozorów zdrady tajemnicy sakramentalnej przez spowiednika powoduje u wiernych niechęć do
korzystania ze spowiedzi, co w konsekwencji doprowadza niejednokrotnie do
zupełnej rezygnacji z przystępowania do tego sakramentu. W przemówieniu do
członków Penitencjarii Apostolskiej, wygłoszonym w 1994 roku, papież Jan Paweł II, przypominając o obowiązku zachowania tajemnicy sakramentalnej, wyraził ubolewanie wobec niegodnych i szkodliwych wypadków braku dyskrecji,
które wzbudzają niepokój i zgorszenie wśród wiernych. Wezwał jednocześnie
kapłanów, aby pamiętali, że lekkomyślność i beztroska w tej dziedzinie, nawet
jeśli nie przybiera skrajnych form karalnych przez prawo, wywołuje zgorszenie
i zniechęca wiernych do przystępowania do sakramentu pokuty36.
33
Por.: kan. 1388, par. 1; J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna…, s. 127–
131; W. Adamczewski, Prawo w konfesjonale, [w:] Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży…,
s. 182–184.
34
Por. Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totus Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosquae Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidie reservatis, AAS, 93 (2001), s. 785–788.
35
Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna…, s. 130.
36
Por. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone do członków Penitencjarii Apostolskiej Tajemnica spowiedzi świętej, „L’Osservatore Romano” [wydanie polskie], 5 (1994), s. 4–6.

88

O. Arnold Chrapkowski OSPPE

3. Dyspozycja penitenta – odmowa i odłożenie rozgrzeszenia
Aby zbawcza medycyna mogła być przez spowiednika właściwe podana,
musi on jako sędzia ocenić ciężar grzechów i skruchę penitenta, a jako lekarz –
poznać stan chorego, żeby go leczyć i uzdrowić. Do obowiązków spowiednika
należy więc ocena dyspozycji penitenta.
Penitent właściwie dysponowany to ten, który mając wolę pojednania się
z Bogiem i Kościołem przez szczere wyznanie grzechów, okazany żal, postanawia
poprawę oraz wyraża gotowość podjęcia naprawy wyrządzonych szkód37, czyli w myśl kan. 987 odrzuca popełnione grzechy i postanawia poprawę. I choćby
spowiednik miał niewielką wątpliwość co do dyspozycji penitenta, który wyraźnie twierdzi, że żałuje za grzechy i postanawia poprawę, musi uznać ją za
właściwą38.
Wyznanie grzechów przez penitenta właściwie dysponowanego obliguje spowiednika do udzielenia rozgrzeszenia.
Jeśli spowiednik nie ma wątpliwości co do dyspozycji penitenta, a ten prosi
o rozgrzeszenie, nie należy go odmawiać ani odkładać39.

Nieuzasadniona odmowa udzielenia rozgrzeszenia byłaby ze strony kapłana
nie tylko arbitralnym potraktowanie sakramentu należącego depozytu wiary, ale
również naruszeniem prawa penitenta do otrzymania rozgrzeszenia40. Udzielenie rozgrzeszenia penitentowi właściwie dysponowanemu jest więc obowiązkiem kapłana, a nie jego łaską.
Jednym ze sposobów oceny dyspozycji penitenta są pytania stawiane przez
spowiednika. Nie ma ścisłego obowiązku zadawania pytań, prawodawca daje
taką możliwość, kładąc przy tym nacisk na postawę samego spowiednika:
Kapłan w stawianiu pytań powinien postępować roztropnie i dyskretnie,
uwzględniając stan i wiek penitenta oraz powstrzymywać się od pytania o nazwisko wspólnika w grzechu41.

Do zachowania roztropności i dyskrecji jest zobowiązany każdy sędzia i lekarz. Szczególnego zaś spotęgowania tych cech wymaga się od tego, który jest
sługą Bożego miłosierdzia. Jeśli wyznanie penitenta jest pełne, spowiednik nie
musi go o nic pytać.

Por. KKK, nr 1450–1459.
Por. M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici. De sacramentis tractatus canonicus,
t. 1, Taurini–Romae 1950, s. 378.
39
Kan. 980.
40
Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commneto giuridico – pastorale, t. II, Roma 1996, s. 193.
41
Kan. 979.
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Konfesjonał bowiem nie jest miejscem, w którym spowiednik mógłby zaspokoić swoją ciekawość42.

Z dyspozycji kan. 979 wynika, że spowiednik ma prawo pytać o wiek i stan
penitenta, natomiast zakazane jest stawianie pytania o nazwisko wspólnika
grzechu. Prawodawca żąda kierowania się roztropnością i dyskrecją przy zadawaniu jakichkolwiek pytań w czasie spowiedzi, zwłaszcza w wypadku materii
szóstego przykazania Dekalogu, zwracając jednocześnie uwagę na jasność wyznania grzechów. Kongregacja św. Oficjum w instrukcji z 16 maja 1943 roku,
dotyczącej sposobu postępowania spowiedników w materii szóstego przykazania, wyraźnie mówi o obowiązku stawiania pytań penitentowi, jeśli spowiednik roztropnie przypuszcza, że w wyznaniu zostały one pominięte w dobrej czy
złej wierze43. Podobne wskazania dają opublikowane przez Episkopat Polski
26 stycznia 1971 roku Wskazania dla spowiednika w zakresie spowiedzi małżonków44 oraz Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego Papieskiej Rady do spraw Rodziny z 12 lutego 1997 roku45.
Wszystkie stawiane w czasie sprawowania sakramentu pokuty pytania mają dotyczyć samej materii spowiedzi oraz jej integralności, mają wspomagać penitenta w wyznaniu popełnionych grzechów i określeniu swojej dyspozycji do
przyjęcia tego sakramentu. Stawianie pytań zależy więc od konkretnej postawy i sytuacji penitenta.
Jeśli spowiednik ostatecznie stwierdzi brak wymaganej dyspozycji ze strony
spowiadającego się, w myśl przywołanego kan. 980, powinien odmówić udzielenia rozgrzeszenia lub je odłożyć.

Odłożenie rozgrzeszenia
Może ono nastąpić ze względu na ważność spowiedzi lub ze względu na dobro penitenta46. Odłożenie rozgrzeszenia powinno nastąpić w wypadku penitentów, którzy, choć nie są wystarczająco dysponowani, to jednak są tak usposobieni, że po rozmowie ze spowiednikiem istnieje uzasadniona nadzieja na
M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 284.
Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Instructio et normae de confessarriorum prudentia
in interrogationibus circa VI praeceptum faciendis deque ipsorum cum mulieribus paenitentibus
agendi ratione, [w:] Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, collegit X. Ochoa, vol. II,
Roma 1969, col. 2174–2175.
44
Por. Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecane przez Episkopat
Polski, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1993), oprac. C. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 83–98.
45
Por. Papieska Rada do spraw Rodziny, Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, Warszawa–Łomianki 1997.
46
Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…, s. 296–298.
42
43
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skruchę i przyszłą poprawę życia. W sytuacji odłożenia rozgrzeszenia musi istnieć porozumienie między spowiednikiem a penitentem,
bez zgody tego ostatniego i akceptacji przezeń motywów odłożenia nie miałoby ono sensu47.

Przy odłożeniu rozgrzeszenia, według F. M. Capello, należy zachować ostrożność, gdyż należy się obawiać, że penitent nie przyjdzie więcej do spowiedzi.
Dlatego też trzeba podjąć wszelkie starania, żeby penitenta, który przystąpił do
sakramentu, należycie dysponować i – jeśli tak się stanie – zaraz mu udzielić
rozgrzeszenia. Odłożenie rozgrzeszenia nie może być długotrwałe. Nie powinno być ono dłuższe niż tydzień48.

Odmowa rozgrzeszenia
Sytuacją bardzo trudną tak pod względem duszpasterskim, jak i zwykłego
ludzkiego odniesienia, jest odmowa udzielenia rozgrzeszenia. Spowiednik, odmawiając rozgrzeszenia, musi mieć pewność co do braku dyspozycji penitenta.
Jeśliby miał tylko wątpliwość, to powinien rozgrzeszenie odłożyć albo udzielić
je warunkowo, gdyby miał ku temu słuszne racje.
Przyczyną odmowy absolucji sakramentalnej może być niezdatność ze strony penitenta lub brak odpowiedniej dyspozycji. Niezdatnymi do przyjęcia sakramentu pokuty są ci, którzy nie przyjęli sakramentu chrztu świętego, po przyjęciu chrztu świętego nie osiągnęli stanu używania rozumu lub mają stały albo
przejściowy brak używania władz umysłowych, zaciągnęli karę ekskomuniki
lub interdyktu49.
Brak odpowiedniej dyspozycji, będący przyczyną odmowy rozgrzeszenia,
to sytuacja, w której penitent nie odrzuca grzechu i nie wyraża woli nawrócenia
i poprawy. Ważne z racji duszpasterskich jest w tym momencie uświadomienie
penitentowi, że przyczyna odmowy rozgrzeszenia tkwi w nim samym, nie zaś
w złej woli spowiednika. Nie może on doświadczyć Bożego miłosierdzia i uleczenia ze swojej duchowej choroby, gdyż to z jego strony brakuje żalu za grzechy i zdecydowanej woli poprawy. Rozgrzeszenia nie pozbawia go kapłan ani
tym bardziej sam Bóg, zawsze gotowy odpuścić grzechy.
Rozgrzeszenia nie można udzielić osobom uparcie trwającym w grzechu
ciężkim. Uporczywość polega na życiu w stanie grzechu bez woli poprawy. Osoby te nie mogą przystąpić do Komunii Świętej, nie są więc również dysponowane do uprzedniego otrzymania rozgrzeszenia sakramentalnego. Do tej kategorii
zalicza się głównie konkubinariuszy, czyli osoby żyjące w tzw. stałych wolnych
R. Sobański, Odmowa rozgrzeszenia, „Życie duchowe”, 52 (2007), s. 29.
Por. F. M. Capello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis…, vol. II, de paenitentia,
s. 520–523.
49
Por.: kan. 842, par. 1; kan. 959; kan. 1331, par. 1, 2; kan. 1332.
47
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związkach lub czasowych związkach na próbę, czy też małżonków, którzy po
rozwodzie zawarli nowe małżeństwo cywilne50. Zgodnie z Deklaracją Kongregacji Nauki Wiary z 26 listopada 1983 roku, osoby należące do stowarzyszeń
masońskich trwają w grzechu ciężkim i nie mogą być dopuszczone do Komunii Świętej51.
W każdym wypadku odłożenia czy też odmowy udzielenia absolucji sakramentalnej penitent powinien być dokładnie poinformowany przez spowiednika o przyczynie zaistniałej sytuacji. Odmowa rozgrzeszenia nie może w żaden
sposób zrazić penitenta do sakramentu pokuty czy też całości życia religijnego.
Nie może też ona powodować u penitenta poczucia odrzucenia lub potępienia52.
W celu zachowania tajemnicy sakramentalnej Konferencja Episkopatu Polski
w instrukcji z 11 grudnia 1982 roku zaleciła, aby w tych sytuacjach pod koniec
spowiedzi udzielać penitentom błogosławieństwa53.
Jak stwierdza R. Sobański:
Odmowa rozgrzeszenia jest zawsze porażką: osoby przystępującej do sakramentu pokuty, ponieważ marnuje szansę pojednania, i kapłana-spowiednika, gdyż nie zdołał przekonać penitenta do zmiany. Ani jeden, ani drugi nie
powinien jednak traktować tej porażki jako ostatecznej54.

Innymi sytuacjami, w jakich spowiednik nie może udzielić rozgrzeszenia,
jest wyznanie przez penitenta grzechu, który jest jednocześnie przestępstwem
karanym cenzurami kościelnymi. Chodzi w tym wypadku zarówno o ekskomuniki latae sententiae zastrzeżone Stolicy Apostolskiej, jak i kary latae sententiae
niezastrzeżone Stolicy Apostolskiej (w tym ekskomunika, interdykt oraz suspensa w wypadku osób duchownych).
W nawiązaniu do kar kościelnych należy przypomnieć o ich celowości. Kary
te w zależności od rodzaju mają służyć naprawieniu zgorszenia, wyrównaniu
naruszonej sprawiedliwości i doprowadzeniu winnego do poprawy55. Kary poprawcze, czyli cenzury, szczególnie mają pełnić funkcję leczącą w stosunku do
delikwenta, mają doprowadzić do przezwyciężenia uporu po stronie sprawcy
czynu przestępnego, do jego nawrócenia, a w konsekwencji do osiągnięcia zbawienia.
Por.: R. Sobański, Odmowa rozgrzeszenia…, s. 32–33; Z. Janczewski, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich…, s. 185.
51
Kongregacja Nauki Wiary, Declaratio de associationibus massonicis, AAS, 76 (1984), s. 300.
Por. Z. Suchecki, Kościół a masoneria, Kraków 2002, s. 73–77.
52
Por. Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecane przez Episkopat Polski…, s. 199.
53
Por. Instrukcja dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych Obrzędów Pokuty, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1998)…, s. 102.
54
Por. R. Sobański, Odmowa rozgrzeszenia…, cyt. 34.
55
Por. kan. 1341.
50
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Szczególną sytuację odmowy rozgrzeszenia reguluje kan. 982, zgodnie z którym osoba dokonująca fałszywego oskarżenia spowiednika o solicytację w myśl
kan. 1387 nie może otrzymać absolucji dopóty, dopóki nie odwoła formalnie fałszywego doniesienia i nie wyrazi gotowości naprawienia szkód, jeśli takie wynikły. Nie jest to możliwe nawet w niebezpieczeństwie śmierci.
Przywołane sytuacje nie pozwalają spowiednikowi w zwyczajnych warunkach zwolnić penitenta z kar i udzielić mu absolucji. Jednakże w myśl kan. 1357,
par. 1 prawodawca daje możliwość zwolnienia w zakresie sakramentalnym z kary ekskomuniki lub interdyktu latae sententiae nieorzeczonych wyrokiem sądowym lub dekretem administracyjnym przez kompetentną władzę. Możliwość
ta jest jednak obwarowana pewnymi warunkami. Chodzi mianowicie o to, że
penitentowi trudno jest pozostawać w grzechu ciężkim przez czas potrzebny
do tego, aby uzyskać zwolnienie z kary przez kompetentną władzę. Udzielając
tego pozwolenia, prawodawca nie określa konkretnych przyczyn, dla których
penitentowi trudno jest pozostać w stanie grzechu, chodzi więc o jakąkolwiek
godziwą przyczynę56. Mogą być to zarówno trudności duchowe, jak i niebezpieczeństwo zgorszenia czy też zniesławienia.
Zgodnie z rozporządzeniem Penitencjarii Apostolskiej, wydanym w 1990
roku, można skorzystać z możliwości, jaką daje kan. 1357, jeśli penitent jest
dysponowany do uzyskania absolucji, natomiast należy ją odłożyć, jeśli istnieje
słuszna obawa, że przez łatwe udzielenie rozgrzeszenia nie zrozumie on ciężkości przestępstwa lub nie skłoni go to do poprawy życia57.
W wypadku zwolnienia przez spowiednika z ciążących na penitencie cenzur
w zakresie wewnętrznym sakramentalnym oraz udzielenia rozgrzeszenia spowiednik jest zobowiązany do nałożenia na penitenta obowiązku odniesienia się
w ciągu miesiąca do kompetentnej władzy oraz dostosowania się do poleceń,
które od niej otrzyma58. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku w oznaczonym czasie jest ponowne wejście w taką samą karę. Odniesienia po zlecenia może dokonać w imieniu penitenta spowiednik, który jednocześnie jest zobowiązany nałożyć penitentowi stosowną karę oraz polecić naprawienie zaistniałego
zgorszenia i zaistniałych szkód.
Spod kompetencji spowiednika w wypadku naglącym zostały wyłączone ekskomunika i interdykt już orzeczone oraz suspensa. Zgodnie z dyspozycją kan. 976, jest to możliwe jedynie w niebezpieczeństwie śmierci, gdy ustają
wszelkie zastrzeżenia kar.
W trakcie sprawowania posługi pokuty i pojednania możemy mieć również
do czynienia z niektórymi przestępstwami obwarowanymi karami zastrzeżonyPor. W. Adamczewski, Prawo w konfesjonale…, s. 186.
Por. Penitencjaria Apostolska, Instrukcja zawierająca niektóre wskazania o rozwiązywaniu przypadków dotyczących kanonu 1357 CIC, nr A i B punkt 1–7, 11 (niepublikowana) – za:
H. Stawniak, Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty – aspekt prawny…, s. 80.
58
Por. kan. 1357, par. 2.
56
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mi Stolicy Apostolskiej. W zasadzie w grę mogą wchodzić trzy przestępstwa:
znieważenie Najświętszej Eucharystii, rozgrzeszenie wspólnika grzechu przeciw
szóstemu przykazaniu Dekalogu poza niebezpieczeństwem śmierci oraz bezpośrednia zdrada tajemnicy sakramentalnej. W tych wypadkach odniesienie musi
być uczynione bezpośrednio do Penitencjarii Apostolskiej59.

4. Przygotowanie spowiednika do zadań sędziego i lekarza
Kapłan spowiednik jako sługa Chrystusa i szafarz tajemnic Bożych60 jest
ludzkim szafarzem boskiej sprawiedliwości i administratorem zbawczej łaski
Bożej. Jest więc sługą Boga i sługą Kościoła, któremu administracja sakramentami została zlecona. Kapłan spowiednik nie wypełni dobrze zleconego mu zadania, lekarza i sędziego, jeśli nie będzie do tego w sposób odpowiedni przygotowany. Jak ma wyglądać przygotowanie do sprawowania tego sakramentu, jak
i sama jego celebracja, przypomniał Jan Paweł II w liście skierowanym do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 roku:
Ważne jest, aby także od tej strony szafarz pojednania dobrze wykonywał
swoje zadanie. Jego otwartość, umiejętność słuchania i rozmawiania oraz
nieustanna dyspozycyjność to istotne warunki, dzięki którym posługa pojednania może ujawnić cała wartość. Wierność słowu Bożemu, która każe
mówić bez żadnych przemilczeń o jego trudnych wymogach, winna zawsze
iść w parze z wielką wyrozumiałością i delikatnością, charakterystyczną dla
postawy Jezusa wobec grzeszników61.

Modlitwa
We wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do Obrzędu pokuty mowa
jest o tym, że kapłan przede wszystkim przez modlitwę powinien się przygotować do wykonywania funkcji spowiednika62. Osobisty kontakt z Bogiem i prośba o światło Ducha Świętego uświadamiają kapłanowi, że jest on tylko nieudolnym narzędziem w rękach Boga. Sam spowiednik powinien się starać, żeby
penitent mógł doświadczyć osobistej świętości kapłana, która swoje źródło ma
w ciągłym zjednoczeniu z Bogiem.
W stosunku do samej procedury odniesienia się do Penitencjarii Apostolskiej w Polsce
obowiązują wydane przez Nuncjaturę Apostolską 20 października 1992 roku Uwagi dotyczące
zasad i sposobu odnoszenia się do Penitencjarii Apostolskiej, zwłaszcza w sprawach zwanych casus conscientiae.
60
Por. 1 Kor 4,1.
61
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 r. Tajemnica wielkiej miłości, [w:]
Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979–2005…, s. 251–252.
62
Por. Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich…, s. 20.
59
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Wierność Magisterium Kościoła
Spowiedź nie jest i nie może być traktowana jako prywatne spotkanie dwóch
osób, w czasie którego kapłan może zachowywać się dowolnie. Konfesjonał nie
jest prywatnym miejscem pracy księdza. Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się w ramach wspólnoty Kościoła i jest jego oficjalną posługą.
Dlatego też przy jego sprawowaniu, zgodnie z dyspozycją kan. 978, par. 2, spowiednik powinien wiernie stosować się do nauki Magisterium Kościoła i norm
wydanych przez kompetentną władzę.
Magisterium Kościoła więc stanowi, i ten fakt należy zaakcentować, podstawę działania i zachowania spowiednika63.

Jeśli zatem spowiednik stosuje się do nauki Magisterium Kościoła, to może
być pewien, że uczy on prawdy64. Obowiązek dochowania wierności Magisterium Kościoła wiąże się z ciągłym studium, podnoszeniem kwalifikacji, tak aby
przygotowanie doktrynalne zdobyte w czasie studiów seminaryjnych było
wciąż rozwijane i utrwalane na kanwie podstawowych zasad dogmatycznych
i moralnych, które pozwalają znajdować katolickie rozwiązania także dla poważnych problemów, stojących przed sumieniem człowieka w dobie nieustannego rozwoju kultury, ekonomii itd.65

Umiejętność prowadzenia dialogu
Jak w medycynie, tak i w posłudze kapłańskiej w konfesjonale obowiązuje zasada primum non nocere, gdyż od trafnej diagnozy zależy dobra terapia.
Postawienie zaś diagnozy jest związane z przeprowadzeniem rozmowy. Dialog
prowadzony w konfesjonale wiąże się przede wszystkim ze stawianymi pytaniami, które mają dopomóc spowiednikowi w rozeznaniu dyspozycji penitenta. Roztropność i dyskrecja to dwie cechy, które zaleca prawodawca, a o których
była już mowa wcześniej. Kultura prowadzenia dialogu w konfesjonale wymaga ponadto od spowiednika szczególnej uwagi, cierpliwości i delikatności, o co
czasami trudno, zwłaszcza w czasie spowiedzi z racji Świąt Wielkanocnych,
czy też w miejscach szczególnego napływu pielgrzymów. Dzięki właściwie rozumianej wyrozumiałości i delikatności spowiednika penitentowi łatwiej jest
uwierzyć w delikatność i życzliwość przebaczającego Boga. Niewłaściwa postawa spowiednika, brak odpowiedzialności za wypowiadane słowo, mogą odsunąć penitenta od Boga. Zgodnie z wytycznymi Kongregacji do spraw Duchowieństwa, cały dialog prowadzony w konfesjonale powinien być nacechowany
H. Stawniak, Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty – aspekt prawny…, s. 71.
Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania…, s. 275–276.
65
Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone do członków Penitencjarii Apostolskiej Posługa
kapłańska w sakramencie pojednania…, s. 43–44.
63
64
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zrozumieniem i umiejętnością stopniowego prowadzenia duszy po drodze nawrócenia66. Potrzebna jest więc umiejętność empatii i wyobraźnia, aby spowiednik zdawał sobie sprawę ze skutków, jakie mogą wyniknąć z jego zachowania67.
Rutyna, pośpiech, brak delikatności i bylejakość nie przystoją spowiednikowi
i wyrządzają wielką krzywdę penitentowi. Pasterska miłość kapłana sprawującego sakrament pokuty, ujawniająca się w jego cierpliwości, łagodności i delikatności, w żaden sposób nie wyklucza ojcowskiej stanowczości i jasnego stawiania wymagań moralnych68.

Stan łaski uświęcającej – spowiednik jako penitent
Spowiednik winien zachowywać się tak, aby było oczywiste, że on sam jest
grzesznikiem, który potrzebuje miłosierdzia, podobnie jak ten, komu udziela rozgrzeszenia, chociaż nie ma potrzeby wspominać o tym wprost69.

Kapłan spowiednik nie będzie mógł pomóc innym w procesie wyzwalania się z choroby duszy, jeśli sam będzie trwał w grzechu. Dlatego też, jak pisze Jan Paweł II:
My, kapłani, możemy z własnego doświadczenia śmiało powiedzieć, że im
pilniej korzystamy z sakramentu pokuty, przystępując doń często i dobrze
przygotowani, tym lepiej sami wypełniamy posługę spowiedników i jej dobrodziejstwo zapewniamy penitentom. W dużej mierze natomiast posługa
ta traci swą skuteczność, jeśli w jakikolwiek sposób przestajemy być dobrymi penitentami70.

Kapłan może więc być zarówno spowiednikiem, jak i penitentem, a spowiedź
może być miejscem nawrócenia i dla penitentów, i dla samych spowiedników.
Z tego też względu spowiednik powinien mieć świadomość, że gorliwe pełnienie tej posługi daje mu możliwość duchowego wzrostu i ciągłego doświadczania Bożego miłosierdzia, gdyż
duchowe i apostolskie życie kapłana […] zależy od wytrwałego i sumiennego
osobistego korzystania z sakramentu pokuty. […] Ażeby mógł być dobrym
i skutecznym szafarzem pokuty, powinien uciekać się do źródła łaski i świętości, jakim jest ten sakrament71.

Por. Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów
i przewodnik w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Watykan 1999, s. 20.
67
Por.: D. Kowalczyk, Współczucie w konfesjonale, „Życie duchowe”, 46 (2006), s. 15–24;
Z. Kroplewski, Kultura dialogowania w konfesjonale, „Życie duchowe”, 52 (2007), s. 45–52.
68
Por. T. Borutka, Spowiednik wobec problemów społecznych, Kraków 2006, s. 58.
69
J. Augustyn, Konflikt w konfesjonale, „Życie duchowe”, 52 (2007), s. 13.
70
Rp, nr 33.
71
Tamże.
66
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Spowiednik, chcąc być szafarzem Bożego przebaczenia, sam najpierw tego
przebaczenia powinien doświadczyć.
Vita clericorum – liber laicorum: obraz kapłana przystępującego do kratek
konfesjonału może mieć niejednokrotnie większe oddziaływanie duszpasterskie niż jakiekolwiek inne działania.

Zakończenie
Niechaj spowiednik nie traktuje penitenta surowo. Niechaj mu nie pokazuje zatroskanej twarzy ani nie przemawia doń twardymi słowami. Ponieważ grzesznik jest zwykle sparaliżowany strachem, spowiednik musi dodać
mu odwagi jak ojciec i wspomagać go jak pasterz. […] Niechaj mu poda
słodkie lekarstwo czułej nagany72.

Te słowa kapucyna Jakuba de Corella, żyjącego w XVII wieku, zachowują
swoją aktualność również w posłudze dzisiejszych spowiedników. Kapłan, sprawując sakrament pokuty i pojednania, sakrament uzdrowienia, pełni funkcję
sędziego i lekarza, zachowując charakter właściwy temu sakramentowi. Pamiętając o zadaniach, które zleca mu Kościół, musi pamiętać, że na pierwszym
miejscu jest sługą Bożego miłosierdzia oraz bratem tych, którzy z jego posługi korzystają.
Ksiądz w konfesjonale nigdy nie może stać się zawodowcem czy specjalistą.
Winien raczej stawać się pokornym i przejrzystym sługą, skruszonym grzesznikiem, który doświadczywszy sam miłosierdzia Bożego, pragnie ukazywać
innym Boga jako źródło przebaczenia i pokoju73.

Czy ta posługa będzie dla niego ciężarem, czy też będzie przynosiła mu radość – to zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od jego wewnętrznej dojrzałości i świadomości tego, że uczestniczy w spotkaniu miłosiernego
Boga ze skruszonym grzesznikiem.

72
73

J. Delumeau, Wyzdrowienie i przebaczenie. Historia spowiedzi, Gdańsk 1997, s. 19.
J. Augustyn, Sztuka spowiadania – Wstęp…, s. 17.
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Prawo do pogrzebu katolickiego
a prawo do pochówku na cmentarzu
wyznaniowym
1. Wstęp

P

ojęcie pogrzebu polskie prawodawstwo definiuje jako pochowanie zwłok
lub szczątków ludzkich, polegające na złożeniu ich w grobach ziemnych,
murowanych, rodzinnych, katakumbach lub kolumbariach, albo zatopienie ich w morzu. Z kolei prawo kanoniczne określa pogrzeb katolicki jako ogół
czynności i modlitw liturgicznych przepisanych przy grzebaniu wiernych zmarłych. Obejmuje on w swojej najbardziej uroczystej formie przeniesienie zwłok do
kościoła lub kaplicy (translatio), odprawienie tam nabożeństwa pogrzebowego
(exsequiae) oraz złożenie zwłok w miejscu prawnie przeznaczonym na grzebanie
wiernych zmarłych (depositio). W stosunku do pogrzebu zarówno akty normatywne, jak i doktryna prawa posługują się także takimi pojęciami, jak: „pogrzebanie zwłok”, „pogrzebanie szczątków ludzkich”, „pochówek”. Już pobieżna analiza przedstawionych definicji wskazuje, że zakres pojęcia „pogrzeb katolicki” jest
nadrzędny nad zakresem terminu „pogrzeb”. Mianowicie na pogrzeb katolicki
oprócz pogrzebania zwłok składają się także inne czynności (na przykład przeniesienie zwłok z domu żałoby do kościoła czy kaplicy) oraz obrzęd liturgiczny
sprawowany przez uprawnionego szafarza. Natomiast, zgodnie z prawem polskim, pogrzeb może się odbyć także bez czynnego udziału jakiegokolwiek duchownego lub mistrza ceremonii i obejmować tylko pochówek ciała.
Prawo do pogrzebu i jego elementy składowe (na przykład prawo do grobu,
prawo do pochówku zgodnego z przekonaniami) w polskiej literaturze prawniczej jest przedmiotem kilku opracowań monograficznych1. Uwzględniając to,
przyjąłem, że celem tego artykułu jest ukazanie korelacji prawa kanonicznego
1
Zob. między innymi: S. Rudnicki, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999;
A. Sobczak, Poradnik cmentarny. Kościelne i cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu zmar-
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i prawa polskiego oraz analiza ich przepisów dotyczących prawa do pogrzebu
katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek jego odmowy) oraz
prawa do pochówku na cmentarzu wyznaniowym (zwłaszcza zarządzanym przez
jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego).

2. Prawo do pogrzebu katolickiego
W liturgii pogrzebowej Kościół modli się i składa eucharystyczną ofiarę za
tych, którzy z Chrystusem przeszli przez śmierć do życia, a potrzebują oczyszczenia duszy, żeby mogli być przyjęci do społeczności świętych w niebie. W ten
sposób Kościół wyprasza pomoc zmarłym i okazuje szacunek dla ich ciała, żyjącym zaś niesie pociechę płynącą z nadziei na życie wieczne. Wierni zmarli,
będący członkami wspólnoty Kościoła katolickiego, powinni być pochowani
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Kodeks prawa kanonicznego (KPK)
z 1983 roku2 oraz Kodeks kanonów Kościołów wschodnich (KKKW) z 1990 roku3 zawierają podstawowe normy dyscyplinarne dotyczące pogrzebu, ale należy
je również uzupełnić odpowiednimi normami liturgicznymi (kan. 1176, par. 2
KPK). Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum)4 liturgii rzymskiej proponują
trzy formy pogrzebu osób dorosłych i trzy formy pogrzebu dzieci, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom ewentualnie kaplica pogrzebowa,
kościół i cmentarz)5. Na decyzję o wyborze konkretnej formy pogrzebu wpływają: sytuacja lokalna i osoba zmarłego. Odprawiając obrzędy pogrzebowe, należy również uwzględnić – dla rodziny zmarłego ma to szczególne znaczenie –
tradycje rodzinne, zwyczaje lokalne, kulturę i pobożność ludową6.
łych wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003; J. Gołąb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, Rzeszów 2004; Cmentarz w prawie i praktyce, red. A. Sobczak, Warszawa 2005.
2
Codex Iuris Canonici autoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS, 1983, pars II [tekst
polski w: Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984].
3
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
AAS, 1990, s. 1045–1363 [tekst polski w: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002].
4
Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1991 [wydanie
drugie].
5
Por. tamże, s. 45–84 (pierwsza forma pogrzebu, zawierająca stacje w domu zmarłego, w kościele i przy grobie), s. 85–114 (druga forma pogrzebu, zawierająca stacje w kaplicy cmentarnej
i przy grobie), s. 115–127 (trzecia forma pogrzebu, zawierająca jedną stację: albo w kościele, albo w domu zmarłego, albo w kaplicy cmentarnej lub domu przedpogrzebowym, albo nad grobem). Podobnie są przewidziane trzy formy pogrzebu dzieci ochrzczonych (tamże, s. 134–163,
164–175, 176–188), które nie doszły do używania rozumu. Za takie domniemywa się, zgodnie
z kan. 97, par. 2 KPK (a contrario), dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia.
6
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego opracowany po Soborze Powszechnym Watykańskim II zatwierdzony przez Jana Pawła II, Poznań 1994, nr 1686.
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Kanon 1176, par. 3 w związku z kan. 1183, par. 1 KPK oraz kan. 875 KKKW
stanowią, że pogrzeb katolicki przysługuje wszystkim zmarłym chrześcijanom
i katechumenom, chyba że zostali go przez prawo pozbawieni. Prawo to oczywiście rodzi korelatywny obowiązek Kościoła celebrowania tego obrzędu. Ordynariusz miejsca może ponadto zezwolić na pogrzeb katolicki dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły one przed chrztem (kan. 1183,
par. 2 KPK; kan. 876, par. 2 KKKW)7. Zgodnie z prawem polskim, rodzice dziecka zmarłego przed urodzeniem mają prawo do jego pochówku. Zakład opieki
zdrowotnej ma bowiem obowiązek, niezależnie od czasu trwania ciąży, wydać
ciało dziecka martwo urodzonego rodzicom. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania8 dla dzieci
martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, wypełniania jest karta
zgonu na wniosek osób uprawnionych do pochowania, wskazanych w ustawie
z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych9. Karta zgonu
jest dokumentem umożliwiającym pochowanie zwłok. Za zwłoki uważa się zaś,
Kongregacja Doktryny Wiary w instrukcji Donum vitae z 22 lutego 1987 roku stwierdza,
że „zwłoki embrionów lub płodów ludzkich, pochodzące z dobrowolnych przerwań ciąży czy
też nie, powinny być uszanowane tak jak zwłoki innych istot ludzkich”. W podobnym duchu
wypowiada się Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W Karcie Pracowników Służby Zdrowia z 1995 roku czytamy: „Płodowi już martwemu należy się szacunek właściwy każdemu zmarłemu człowiekowi. Wynika z tego, że nie wolno go niszczyć, jakby był jakimś
odpadem. W granicach możliwości należy mu się należyty pochówek”. W kwietniu 2007 roku
Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dokument zatytułowany Nadzieja zbawienia dla dzieci umierających bez chrztu, w którym autorzy podkreślają, że istnieją „poważne podstawy teologiczne i liturgiczne do nadziei, że dzieci zmarłe bez chrztu doznają zbawienia i zażywają błogosławionego szczęścia”. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że dzieci umierające bez
chrztu zostają uwolnione od grzechu pierworodnego za pośrednictwem pragnienia chrztu zawartego w akcie wiary Kościoła, wyrażonego w jego modlitwie wstawienniczej o zbawienie wszystkich. Ponieważ każdy sakrament dokonuje się w wierze Kościoła, który go sprawuje z mandatu
Chrystusa, także sakrament chrztu dzieci jest sprawowany w tej wierze i dlatego nie widać rozumnych podstaw dla wyłączenia dzieci nieochrzczonych z powszechnej zbawczej woli Boga,
która obejmuje niechrześcijan dorosłych, o których mówi Sobór Watykański II w nr 16 konstytucji Lumen gentium. Skoro zbawcza łaska Chrystusa obejmuje wszystkich, którzy „bez własnej
winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, […] mogą osiągnąć wieczne zbawienie i Opatrzność Boża nie odmawia koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy
bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie” (tamże), to tym bardziej weryfikuje się to w stosunku do dzieci. W tym ujęciu słuszne wydają się następujące postulaty: wymagane przez powszechne prawo
kanoniczne zezwolenie ordynariusza miejsca na pogrzeb katolicki dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły one przed chrztem, powinno mieć charakter ogólny, nie
być zaś wydawane ad casum, celebracja obrzędów pogrzebowych dzieci nieochrzczonych winna rozpoczynać się od mszy świętej i obejmować stację przy grobie, należy opracować obrzędy
pogrzebu dzieci nieochrzczonych.
8
Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 9.
9
Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295, z późn. zm.
7
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na mocy par. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi10, ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu
na czas trwania ciąży. Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi11, zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione,
wskazane w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zakład opieki zdrowotnej może spopielić zwłoki dziecka martwo urodzonego jedynie wtedy, gdy
zostały spełnione łącznie dwa warunki: z pisemnym wnioskiem wystąpili o to
rodzice, a zakład ma odpowiednie urządzenia do spopielania zwłok.
Ochrzczonym przynależnym do danego Kościoła lub określonej wspólnoty kościelnej niekatolickiej można pozwolić na pogrzeb katolicki według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza, chyba że się ustali, że mieli przeciwną wolę (kan. 1183, par. 3 KPK; kan. 876, par. 1
KKKW). Wolno również odprawić mszę świętą za chrześcijanina należącego
do wspólnoty wiernych odłączonych od Kościoła, jeżeli rodzina lub przyjaciele
zmarłego proszą z pobudek religijnych o odprawienie mszy świętej i, zdaniem
ordynariusza, nie zachodzi niebezpieczeństwo zgorszenia wiernych. Nie wolno jednak w modlitwie eucharystycznej wymieniać imienia zmarłego, gdyż nie
pozostawał on w pełnej łączności z Kościołem katolickim12.
Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego powinno być z reguły odprawione w jego kościele parafialnym (kan. 1177, par. 1 KPK). Podstawą przynależności parafialnej jest przede wszystkim stałe lub tymczasowe zamieszkanie13.
Dla zmarłego, który nigdzie nie miał stałego lub tymczasowego zamieszkania,
parafią właściwą do odprawienia pogrzebu jest parafia zgonu. Każdy jednak
Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 10.
Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783.
12
Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, nr 16, [w:] Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich…, s. 28.
13
Zgodnie z kan. 102 KPK, zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania
tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat (par. 1). Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej
diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (par. 2).
Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym (par. 3). Na zamieszkanie osoby fizycznej składają
się zatem dwa podstawowe elementy, tj. faktyczne przebywanie w danym miejscu (tzw. element
obiektywny – corpus) oraz zamiar stałego tam pobytu (tzw. element subiektywny – animus).
Elementy te mogą, ale nie muszą występować kumulatywnie. Tym samym do utraty dotychczasowego miejsca zamieszkania wymagana jest albo rzeczywista zmiana miejsca przebywania,
trwająca określony czas, albo fizyczna nieobecność w miejscu dotychczasowego zamieszkania,
trwająca również określony czas, połączona z wewnętrznym zamiarem niepowracania do niej.
Miejsce zamieszkania nie jest zatem tożsame z miejscem zameldowania.
10
11
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wierny – albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego – może wybrać
inny kościół na nabożeństwo pogrzebowe za zgodą zarządcy tego kościoła i po
zawiadomieniu własnego proboszcza (kan. 1177, par. 2 KPK). Normy polskiego kanonicznego prawa partykularnego bądź obligują duszpasterza wybranego
kościoła do powiadomienia proboszcza osoby zmarłej, bądź nakazują to ogólnie
bez wskazania, na kim ciąży ten obowiązek. Nałożenie obowiązku na duszpasterza wybranego kościoła powiadomienia proboszcza osoby zmarłej jest niewątpliwie uszczegółowieniem ogólnej normy kan. 1177, par. 2 KPK. Kilka synodów
diecezjalnych14 nakłada ponadto obowiązek na rządcę wybranego kościoła, żeby przed wyrażeniem zgody na nabożeństwo pogrzebowe w kościele powierzonym jego pieczy uzyskał zaświadczenie o życiu religijnym zmarłego od własnego
proboszcza. Takie wymaganie prawne stanowi zaostrzenie normy kodeksowej,
ale jest zgodne z jej duchem. Ponadto nie uzależnia uzyskania zgody na odprawienie pogrzebu w wybranym kościele od jej treści. W wypadku, gdy z treści
zaświadczenia wynika, że zmarły był osobą „obojętną religijnie”, stanowi ono
cenną wskazówkę dla duszpasterza wybranego kościoła co do wyboru formy
pogrzebu. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku nie wymaga bowiem wystawiania świadectw kwalifikacyjnych, lecz poprzestaje na obowiązku powiadomienia własnego proboszcza. Dlatego też obowiązek uzyskania zgody własnego proboszcza na odprawienie nabożeństwa pogrzebowego poza własną parafią
jest contra legem universalem i nie ma żadnej mocy prawnej15.
Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok
ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo
należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół (kan. 1177, par. 3 KPK). Polskie kanoniczne
prawo partykularne nie zawiera takiej normy, czyli pogrzeb należy odprawić
w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła. Nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego powinno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba że wybrał on inny kościół (kan. 1178 KPK). Nabożeństwo pogrzebowe za zakonników lub członków stowarzyszenia życia apostolskiego ma być
z reguły odprawione we własnym kościele lub kaplicy. Jeśli instytut lub stowarzyszenie są kleryckie, odprawia je przełożony, w pozostałych wypadkach – kapelan (kan. 1179 KPK).
14
Zob. na przykład: Statuty III Synodu Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999, art. 268, s. 71;
Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995–2000, Przemyśl 2000, Aneks 56, Informacja o zmarłym
w związku z pogrzebem poza własną parafią, s. 414; Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001, nr 260, s. 61; III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła na początku nowego tysiąclecia, Gdańsk 2001, Formularz 48, s. 402; Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001–
2004, Rzeszów 2004, Formularze: Informacja o zmarłym w związku z pogrzebem poza własną
parafią, s. 499.
15
Por. J. Gołąb, Prawo do pogrzebu kościelnego i jego wykonanie w świetle postanowień polskich
synodów diecezjalnych (1983–2004), „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 8 (2005), s. 356–357.
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Podobnie jak w wypadku nabożeństwa pogrzebowego, również w sprawie
miejsca pochówku każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania, chyba że prawo partykularne postanawia inaczej (kan. 1182 KPK). Polskie kanoniczne prawo partykularne potwierdza uprawnienie wiernego do pogrzebania jego ciała
lub prochów na cmentarzu parafialnym, jeśli parafia ma własny cmentarz, oraz
uprawnienie do wyboru innego cmentarza16. Nie zawiera zatem normy, która by ograniczała prawo do wyboru innego cmentarza. Jeśli parafia ma własny
cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba że inny cmentarz
został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do
których należy organizacja pogrzebu zmarłego (kan. 1180, par. 1 KPK). Po pogrzebie należy sporządzić akt w księdze zmarłych, zgodnie z postanowieniami
prawa partykularnego (kan. 1182 KPK; kan. 879 KKKW).
W sprawie samego sposobu grzebania Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176, par. 3 KPK;
kan. 876, par. 3 KKKW). W wypadku kremacji obrzędy pogrzebowe należy odprawić w formie przyjętej w danym kraju, tak jednak, żeby było wiadomo, że
Kościół wyżej ceni zwyczaj grzebania zwłok. Należy również unikać niebezpieczeństwa zgorszenia lub zdziwienia ze strony wiernych. Obrzędy, które zwykle
odbywają się w kaplicy lub przy grobie, w tym wypadku mogą być odprawiane
w budynku krematorium, a nawet w samej sali krematorium, jeśli nie ma innego odpowiedniego miejsca. Przez odpowiednie pouczenie należy zapobiec jednak niebezpieczeństwu zgorszenia lub indyferentyzmu religijnego. Gdy z zagranicy przysyła się urnę z prochami zmarłego, można odprawić pogrzeb według
pierwszej formy, rozpoczynając od mszy świętej, albo według formy drugiej, tzn.
w kaplicy cmentarnej i przy grobie17. Zgodnie z przepisem art. 7, ust. 3 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, można grzebać urny w istniejących grobach, przed upływem ustalonego w ust. 1 tego artykułu okresu dwudziestu lat od pogrzebu. Godna polecenia jest praktyka wkładania urny ze szczątkami zwłok do trumny. Wtedy pogrzeb może się odbyć według ogólnie ustalonej formy.
Prawo do pogrzebu może być w pewnych konkretnych sytuacjach ograniczone. Kodeks prawa kanonicznego określa wprost sytuacje, w jakich wierny
zostaje pozbawiony pogrzebu katolickiego. Mianowicie:
Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty[18], pogrzebu katolickiego powinni być pozbawieni:
Por. tamże, s. 359.
Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 15, [w:] Obrzędy pogrzebu dostosowane do
zwyczajów diecezji polskich…, s. 16.
18
Do oznak pokuty (żalu), które uprawniają do chrześcijańskiego pogrzebu – a których istnienie potwierdzają wiarygodni świadkowie, w wyjątkowych zaś sytuacjach nawet jedna wiarygodna osoba – można zaliczyć na przykład prośbę o kapłana (choćby nie zdążył przybyć),
16
17
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• notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
• osoby, które wybrały spalenie swego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
• inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184, par. 1 KPK)19.

Pierwszą grupę stanowią ci, którzy są notorycznymi heretykami, apostatami, schizmatykami.
Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś
prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe
powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub
utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751 KPK).

Do zaistnienia tych przestępstw kościelnych jest wymagane, oprócz spełnienia przesłanek określających jego stronę podmiotową, żeby zostały ujawnione
w jakikolwiek sposób, na przykład słowem, pismem lub czynem na zewnątrz
(por. kan. 1330 KPK). Ponadto przestępstwa te muszą być prawnie lub rzeczywiście notoryczne, tzn. tak oczywiste, że w żaden sposób nie można ich zataić
lub usprawiedliwić. Przestępstwo jest prawnie notoryczne, jeżeli zostało stwierdzone wyrokiem sądowym, który przeszedł w stan rzeczy osadzonej (res iudicata), lub jeżeli oskarżony przyznał się do niego przed sądem (por. can. 2197, nr 2
w CIC z 1917 roku)20. Przestępstwo jest natomiast rzeczywiście notoryczne, jeżeli czyn przestępny jest publiczny, tzn. w żaden sposób nie można go ukryć,
a poczytalność sprawcy i wola popełnienia przez niego przestępstwa jest pewna, tzn. nie da się jej usprawiedliwić żadną okolicznością, na podstawie której
prawo uwalnia od kary (por. can. 2197, nr 3 w CIC z 1917 roku). Należy zauważyć, że między przestępstwem publicznym a przestępstwem notorycznym
istnieje różnica. Otóż przy przestępstwie publicznym znany i rozgłoszony jest
tylko sam fakt popełnienia przestępstwa, podczas gdy przy przestępstwie notorycznym pewna jest również jego poczytalność. Przy czym przestępstwo notowzbudzenie zewnętrzne aktu żalu, na przykład przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeżegnanie się, przeproszenie za dane zgorszenie. Por. Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, nr 14, [w:] Obrzędy pogrzebu dostosowane do
zwyczajów diecezji polskich…, s. 27. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien się
upewnić, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.
19
KKKW analogiczną normę jeszcze bardziej zaostrza, stanowiąc w kan. 877, że: „Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni grzesznicy [podkreślenie – D. W.], którym nie można
go przyznać bez publicznego zgorszenia chrześcijan, chyba że przed śmiercią dali jakieś oznaki
pokuty”.
20
Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benediciti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analityco-alphabetico ab E. Petro Card. Gaspari auctus, Romae 1918.
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ryczne niekoniecznie musi być przestępstwem publicznym. Do notoryczności
przestępstwa nie jest wymagana bowiem jego powszechna znajomość lub przewidywana racjonalnie możliwość jego rozgłoszenia. Na przykład wyrok deklarujący karę ekskomuniki za przestępstwo herezji, apostazji lub schizmy może
być podany do wiadomości zaledwie kilku osobom znanym ze swojej dyskrecji, a i tak przestępstwo to ma charakter przestępstwa prawnie notorycznego,
ponieważ zostało stwierdzone wyrokiem sądowym.
Należy podkreślić, że nieprzystępowanie do sakramentów (na przykład pojednania i pokuty oraz Eucharystii) nie jest wystarczającym dowodem popełnienia przestępstwa apostazji. Dlatego też duszpasterz przy nadarzającej się
okazji, na przykład w czasie odwiedzin kolędowych, powinien się upewnić, jakie są motywy postępowania wiernego. Powinien również odnotować ten fakt
w kartotece parafialnej. Bez takiego upewnienia się duszpasterz nie ma prawa
odmawiać pogrzebu katolickiego, argumentując, że osoba ta nie praktykowała21. Najczęściej wchodzi wtedy w grę „lenistwo duchowe”, a nie pogarda spraw
wiary22. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, na przykład przez mniej okazałą ceremonię pogrzebową czy przez odpowiednią homilię.
W tym ujęciu trzeba rozważyć także problem wypisania się przez wiernego ze wspólnoty Kościoła w sensie metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi. Czy taki fakt należy uznać za akt apostazji? A może
w takiej sytuacji mamy do czynienia z odłączeniem się od Kościoła formalnym
aktem? Zgodnie z komunikatem Papieskiej Rady do spraw Interpretacji Tekstów Prawnych z 13 maja 2006 roku23, odłączenie się od Kościoła katolickiego,
aby mogło być uznane za prawdziwy actus formalis defectionis ab Ecclesia, musi urzeczywistnić się przez:
• wewnętrzną decyzję (akt woli) odstąpienia od Kościoła katolickiego,
• wykonanie i zewnętrzną manifestację tej decyzji,
• przyjęcie do wiadomości tej decyzji przez kompetentną władzę kościelną.
I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w statucie nr 600, par. 1 (Koszalin 1990, s. 93)
stanowi, że: „Jeżeli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, oprócz przypadków wyszczególnionych w KPK, w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej należy odmówić pogrzebu kościelnego, jako publicznym grzesznikom: […] 4. Całkowicie niepraktykującym swojej wiary”. Norma
ta wydaje się niezgodna z wolą prawodawcy powszechnego, ponieważ dokonuje rozszerzającej
wykładni kan. 1184, par. 1 KPK. Po pierwsze, niepraktykowanie wiary nie musi być powszechnie znane, a po drugie, w dużych parafiach, zwłaszcza parafiach wielkomiejskich, więź osobista wiernych z duszpasterzem jest niezwykle ograniczona i może się zdarzyć, że kartoteki parafialne nie zawierają pełnej informacji o ich życiu religijnym. Stąd też słusznie statuty I Synodu
Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa 2000, nr 32, s. 184) przypominają duszpasterzom, że:
„Nie stanowią podstawy do odmowy pogrzebu kościelnego takie okoliczności, jak: nieregularność wypełniania praktyk religijnych, nieprzyjmowanie kapłana po kolędzie itp.”
22
Por. E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 204.
23
Tekst polski w: „Wiadomości Archidiecezjalne Katowice”, 4 (2006), poz. 44, s. 189–191.
21
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Treścią aktu woli powinno być zerwanie tych więzi wspólnoty – wiary, sakramentów, władzy pasterskiej – które pozwalają wiernym otrzymywać życie
łaski w Kościele. Oznacza to, że taki akt formalny odstąpienia nie ma wyłącznie charakteru prawno-administracyjnego (wypisanie się z Kościoła w sensie
metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi), lecz staje
się prawdziwym oddzieleniem od konstytutywnych elementów życia Kościoła: zakłada więc akt apostazji, herezji lub schizmy. Prawno-administracyjny akt
opuszczenia Kościoła z jednej strony sam z siebie nie może stanowić formalnego aktu odłączenia się w sensie zakładanym przez KPK, gdyż może mu towarzyszyć wola trwania we wspólnocie wiary. Z drugiej strony – herezja formalna
ani (tym bardziej) materialna, schizma i apostazja same nie stanowią formalnego aktu odstąpienia, o ile nie zostaną zewnętrznie urzeczywistnione i jeśli
nie zostaną w wymagany sposób ujawnione władzy kościelnej. Poza tym musi chodzić o ważny akt prawny, dokonany przez prawnie zdolną do tego osobę
i zgodnie z regulującymi go normami kanonicznymi (por. kan. 124–126 KPK).
Akt taki musi być dokonany osobiście, świadomie i z własnej woli, wymaga się
przy tym, aby akt został ujawniony przez zainteresowanego w formie pisemnej kompetentnej władzy Kościoła katolickiego: własnemu ordynariuszowi lub
proboszczowi, który jedynie jest władny, żeby stwierdzić, czy zaistniał akt woli o odstąpieniu od Kościoła katolickiego. W konsekwencji jedynie zbieżność
tych dwóch elementów – profilu teologicznego aktu wewnętrznego oraz jego
manifestacji w sposób powyżej zdefiniowany – stanowi actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, pociągający za sobą odpowiednie sankcje kanoniczne
(por. kan. 1364, par. 1 KPK). W tych wypadkach kompetentna władza kościelna winna zadbać, aby w księdze ochrzczonych (por. kan. 535, par. 2 KPK) została umieszczona adnotacja wyraźnie mówiąca o zaistnieniu defectio ab Ecclesia catholica actu formali. Zatem osobie, która formalnym aktem odłączyła
się od Kościoła katolickiego, czyli dokonała aktu apostazji, herezji lub schizmy,
i uzewnętrzniła go, a kompetentna władza kościelna przyjęła do wiadomości
tę decyzję, należy odmówić pogrzebu katolickiego. Brak natomiast podstaw
prawnych, by odmówić prawa do pogrzebu katolickiego wiernemu, który wypisał się z Kościoła tylko w sensie metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi, ponieważ może mu towarzyszyć wola trwania we
wspólnocie wiary.
Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów
przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc na przykład dla zamanifestowania
swojej niewiary w zmartwychwstanie ciała czy życie wieczne. W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku zakaz udzielania pogrzebu katolickiego tym, którzy podjęli decyzję o spaleniu swoich zwłok, był sformułowany jednoznacznie.
Kanon 1203 stanowił:
Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorundem crematione (§ 1). Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum
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est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut
alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur (§ 2)24.

Zakaz ten nie wypływał z przyczyn dogmatycznych, lecz wyrażał dezaprobatę wobec praktyki palenia zwłok, propagowanej w celu przeciwstawienia się
nauce chrześcijańskiej o zmartwychwstaniu ciał. Dlatego też w wypadkach niemożności grzebania zwłok, na przykład w czasie zarazy lub wojny, kremacja była dozwolona25. Po doświadczeniach II wojny światowej Kościół jeszcze bardziej
złagodził zakaz dotyczący palenia ciał zmarłych26. W aktualnym stanie prawnym tym, którzy zdecydowali o spaleniu swojego ciała, nie należy odmawiać
pogrzebu katolickiego, chyba że na pewno wiadomo, że podjęli oni tę decyzję
z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej.
Największe trudności sprawia ustalenie kręgu osób objętych normą kan.
1184, par. 1, nr 3. Wykładnia tej normy jako dyspozycji karnej („powinni być
pozbawieni”) podlega interpretacji ścisłej (kan. 18 KPK). Należy pozbawić kogoś pogrzebu katolickiego zatem tylko wtedy, gdy zachodzą łącznie trzy znamiona stanu rzeczywistego. Po pierwsze, osoba taka jest jawnym grzesznikiem27,
po drugie, przed śmiercią nie dała żadnych oznak pokuty (żalu), po trzecie, nie
można przyznać jej pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
Jawny grzesznik to taki, który w sposób ciężki i trwały (habitualny) wykracza przeciw moralności chrześcijańskiej i którego to grzeszne życie jest znane
otoczeniu28. Na grzech składa się element obiektywny i subiektywny. Minimum
„Ciała wiernych zmarłych należy grzebać, nie należy ich palić (§ 1). Gdyby ktoś w jakikolwiek sposób polecił spalić swoje ciało, to nie godzi się wykonać tej jego woli; a gdyby ją włączył
do umowy, testamentu lub innego rozporządzenia (aktu), to należy ją uważać za nieistniejącą
(§ 2)” [tłumaczenie – D. W.]. Por. także can. 1240, par. 1, nr 5 w CIC z 1917 roku.
25
Por.: C. S., De crematione corporis humani praesens quaestio, „Periodica de re morali canonica liturgica” (1929), s. 62–82; V. Dalpiez, De cadaverum crematione, „Apollinaris – commentarium iuridico-canonicum”, 2 (1934), s. 246–254.
26
Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Instructio: De cadaverum crematione, 5 czerwca 1964
roku, AAS (1964), s. 822–823.
27
CIC 1917 w can. 1240, par. 1, nr 6 stanowił, że pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: „Alii peccatores publici et manifesti” – inni publiczni i jawni grzesznicy. W komentarzu
autorstwa F. Bączkowicza, J. Barona, W. Stawinogi, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2. Opole 1958 [wydanie trzecie], s. 411, czytamy, że należą do nich: „bigamiści, konkubinariusze, złączeni samym tylko ślubem cywilnym, publiczni gorszyciele; ci, którzy umierają podczas popełniania ciężkiego grzechu, np. morderstwa, cudzołóstwa itp., o ile grzech jest
jawny a brak żalu pewny [podkreślenie – D. W.]; ci, którzy przed śmiercią świadomie z pogardą i wobec świadków odmawiają przyjęcia ostatnich sakramentów św.; ci, którzy przez lata całe
nie spełniali obowiązków religijnych, np. nie uczęszczali na Mszę św. lub nie przystępowali do
spowiedzi i komunii św., jeżeli jest to powszechnie znane [podkreślenie – D. W.] […]”.
28
Na przykład można tutaj wymienić: osoby należące do związków i organizacji mających
na celu walkę z religią, osoby prowadzące domy publiczne („agencje towarzyskie”), osoby, które
prowadziły działalność demoralizującą zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, na przykład będące czynnymi pedofilami czy homoseksualistami, osoby zajmujące się „turystyką aborcyjną”, pokątną produkcją czy sprzedażą alkoholu, handlujące narkotykami, będące członkami zorgani24
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tego, by móc założyć istnienie subiektywnej winy, jest upomnienie (por. przez
analogię kan. 1347, par. 1). Takiemu grzesznikowi należy odmówić pogrzebu
katolickiego wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje moralna pewność, że taki pogrzeb
wywoła publiczne zgorszenie29, którego nie można uniknąć nawet po wyjaśnieniach duszpasterza dotyczących oznak pokuty i nawrócenia. Zakłada to, że znane parafianom ciężko grzeszne życie tego człowieka nie było przez nich akceptowane, tak że wspólnota parafialna nie jest skłonna wyświadczyć zmarłemu
ostatniej przysługi miłości. W tym sensie parafianie współdecydują o tym, czy
urządzić komuś pogrzeb katolicki, czy nie. Proboszcz nie musi przeprowadzać
szerokiego sondażu. Wystarczy domniemanie, ale oparte na konkretnych przesłankach (na przykład doświadczenie z poprzednich analogicznych sytuacji).
Mówiąc o tej grupie osób, należy mieć na uwadze przede wszystkim tych,
którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych30. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych żyją w sposób niezgodny z nauką Kościoła. Czy to znaczy, że zawsze należy im odmawiać katolickiego pogrzebu?
Otóż nie. Nie wystarczy bowiem „żyć w sposób niezgodny z nauką Kościoła”.
Chodzi o życie demonstracyjnie sprzeciwiające się nauce Kościoła. Wskazuje
na to prawnie obowiązujący, łaciński tekst kodeksu, który – mówiąc o jawnych
grzesznikach – używa sformułowania „peccatores manifesti”. Zmarły, który mimo że trwał w takim związku, w miarę dostępnych możliwości spełniał praktyki religijne i swoim postępowaniem nie dawał zgorszenia, a nawet miał szczerą
wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – ma prawo do pogrzebu katolickiego.
Jeśli wymienione w kan. 1184, par. 1, nr 3 osoby dały przed śmiercią jakiekolwiek oznaki pokuty, a tym bardziej, gdy przed śmiercią wyspowiadały się
i otrzymały rozgrzeszenie, mają prawo do pogrzebu katolickiego na równi z innymi wiernymi31. Nie należy w takim wypadku stosować z tytułu ich grzesznej
zowanych grup przestępczych – „mafii”. Jeśli ich działalność jest jawna i ich pogrzeb kościelny
mógłby spowodować publiczne zgorszenie wiernych, należy im takiego pogrzebu odmówić.
29
Polskie tłumaczenie kan. 1184, par. 1 KPK zawiera zwrot: „bez publicznego zgorszenia
wiernych”, a kan. 877 KKKW – „bez publicznego zgorszenia chrześcijan”, należy je jednak – zakładając racjonalność ustawodawcy kościelnego – rozumieć nie jako całkowity, stuprocentowy
brak niebezpieczeństwa zgorszenia wiernych, ale jako moralną pewność braku takiego niebezpieczeństwa.
30
Por. I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, statut 600, s. 93: „§ 1. Jeżeli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, oprócz przypadków wyszczególnionych w KPK, w Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej należy odmówić pogrzebu kościelnego jako publicznym grzesznikom: […] 3. żyjącym w konkubinacie lub w wolnym związku «małżeńskim» bez przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa kościelnego”. Synod Archidiecezji Białostockiej (Białystok
2000, nr 580, s. 134): „Nie mają prawa do kościelnego pogrzebu: […] wierni, którzy żyli w niesakramentalnym związku małżeńskim (kan. 1184 § 1 KPK)”.
31
Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Decretum: De sepultura ecclesiastica, 20 września 1973 roku, AAS (1973), s. 500, który zezwala na katolicki pogrzeb jawnych grzeszników, jeżeli
przed śmiercią „aliqua signa poenitentiae dederint et absit publicum aliorum fidelium scandalum”.
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przeszłości żadnych ograniczeń w obrzędzie pogrzebowym. To dotyczy również
wiernych, którzy żyli w małżeństwie niesakramentalnym, a przed śmiercią dali
oznaki pokuty, czy też uzyskali (po spełnieniu dodatkowych warunków) – zgodnie ze zwyczajem partykularnym niektórych polskich diecezji – zgodę ordynariusza na przystępowanie do sakramentów świętych i wyklucza się publiczne
zgorszenie wiernych32. Publiczne zgorszenie można wykluczyć chociażby przez
poinformowanie wiernych o okazanych przez zmarłego oznakach pokuty33.
W razie wątpliwości dotyczącej urządzenia czy odmówienia pogrzebu katolickiego należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji powinno się dostosować (kan. 1184, par. 2). Gdy nie można usunąć wątpliwości, zmarłemu należy urządzić pogrzeb katolicki, w taki sposób jednak, żeby
nie wywołać zgorszenia34. W praktyce wprowadza się wtedy pewne ograniczenia w obrzędach pogrzebowych35. Wskazane jest w takiej sytuacji, aby nie przyjmować ofiar od urządzających pogrzeb36. Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia mszy świętej pogrzebowej (kan. 1185 KPK).
Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego w ogóle mszy
świętej. Wolno, a nawet należy odprawiać nabożeństwa w intencji tego zmarłego, ale nie może to być msza święta pogrzebowa.
Kwestia pogrzebu samobójców nie jest bezpośrednio podejmowana w obowiązującym Kodeksie prawa kanonicznego. W związku z tym należy odwołać
się do Instrukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 roku. Instrukcja ta w numerze 13 stwierdza:
Według powszechnego zdania psychiatrów samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego,
jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła. Uczestnikom takiego pogrzebu należy wyjaśnić sytuację.

Zacytowany przepis dotyczy tych, którzy zanim odebrali sobie życie, należeli do grona ludzi, których moglibyśmy określić jako praktykujący katolicy.
Fakt targnięcia się na własne życie jest skutkiem jakiegoś stanu patologicznego
i w związku z tym nie należy samobójcom odmawiać katolickiego pogrzebu37.
Por. tamże.
Por. Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, nr 14, [w:] Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich…, s. 27.
34
F. Przytuła, Pozostałe akty kultu Bożego, [w:] P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, Księga III: Nauczycielskie zadanie Kościoła; Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986, s. 367.
35
Por. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1990, statut 240, par. 1, s. 204; XVII Synod
Diecezji Płockiej (1987–1991), Płock 1992, nr 399, par. 3, s. 72.
36
Por. Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej,
Katowice–Rzym 1976, V,3.4.35, s. 75.
37
W tym ujęciu niezrozumiały jest dla mnie przepis zawarty w statutach I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (Drohiczyn 1997, nr 109, s. 148–149), który wymaga, żeby zaburzenia psychiczne, będące przyczyną samobójstwa, zostały potwierdzone pisemną opinią lekarza. W mo32
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Nie należy też czynić żadnych różnic w celebracji obrzędów pogrzebowych. Oczywiście trzeba czy to podczas homilii, czy w innym stosownym czasie uświadomić wiernym, że fakt odebrania sobie życia przez osobę, której pogrzeb się odbywa, był podyktowany brakiem pełnej świadomości czy stanem chorobowym
o podłożu psychiatrycznym.
W dalszej części instrukcja stanowi:
Samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy traktować jak jawnego grzesznika.

W takiej sytuacji można, po spełnieniu dwóch pozostałych warunków, odmówić pogrzebu katolickiego lub w razie niespełnienia któregokolwiek z nich
wprowadzić pewne ograniczenia w uroczystym celebrowaniu samej ceremonii. Uzasadnieniem decyzji o odmowie pogrzebu katolickiego nie jest fakt, że
dana osoba popełniła samobójstwo, ale okoliczność, że jej życie było przeciwne wierze i moralności chrześcijańskiej i że do samej śmierci trwała w oddaleniu od Boga i Kościoła, manifestując to również przez zadanie sobie śmierci.
Odprawienie takiej osobie pogrzebu identycznego jak każdemu innemu katolikowi żyjącemu w duchu religijnym byłoby bowiem zgorszeniem dla wspólnoty miejscowego Kościoła. Czasami zgorszenie dawane za życia przez samobójcę polega na alkoholizmie, a przez to również na braku praktyk religijnych.
W związku z tym jednak, że zarówno samobójstwo jest skutkiem jakiegoś zaburzenia psychicznego, jak i alkoholizm jest chorobą, nie mogą te okoliczności
być jedyną przesłanka odmowy pogrzebu katolickiego38.

3. Prawo do pochówku na cmentarzu wyznaniowym
Oprócz cmentarzy komunalnych i wojennych prawo polskie przewiduje istnienie cmentarzy wyznaniowych, zakładanych i prowadzonych przez jednostki
organizacyjne prawnie uznanych związków wyznaniowych. Gwarancje w tym
zakresie są zawarte w: Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku (art. 24)39, ustawie z 31 stycznia 1959 roku o cmentajej ocenie nie należy żądać tego typu opinii czy zaświadczeń, ponieważ przesłanka braku pełnej
poczytalności samobójców wynika z domniemania rzeczywistego, które zostało sformułowane
w Instrukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych.
Oczywiście domniemanie to można obalić przez przeciwny dowód, rodzi się tylko pytanie o to,
komu miałaby służyć taka procedura. Duszpasterzowi, rodzinie zmarłego, wspólnocie parafialnej?
38
Norma zawarta w statutach III Synodu Diecezji Kieleckiej 1984–1991 (Kielce 1992, nr 31,
s. 219) nakazuje odmówić pogrzebu kościelnego tym wiernym, którzy są nałogowymi pijakami
lub prowadzą pokątny handel alkoholem (meliny), uznając ich za jawnych grzeszników. O ile
drugi z wymienionych stanów rzeczywistych nie budzi wątpliwości, o tyle pierwszy stoi w wyraźnej sprzeczności z aktualnymi ustaleniami wiedzy medycznej.
39
Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
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rzach i chowaniu zmarłych (art. 1, ust. 3; art. 2, ust. 2), wraz z przepisami wykonawczymi40, ustawie z 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania (art. 19a, ust. 1)41 oraz ustawach regulujących indywidualnie status
prawny poszczególnych związków wyznaniowych42. Również Kodeks prawa kanonicznego w kan. 1240 stanowi, że:
Tam, gdzie to możliwe, Kościół powinien mieć własne cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich, przeznaczone na grzebanie wiernych zmarłych, należycie pobłogosławione (§ 1). Jeśli to jest niemożliwe, należy każdorazowo błogosławić poszczególne groby (§ 2).

W kwestii katolickich cmentarzy wyznaniowych przepis art. 8, ust. 3 konkordatu stanowi, że państwo gwarantuje ich nienaruszalność. Oczywiście zasada ta dotyczy wszystkich cmentarzy, których zarządcami są związki wyznaniowe. Nienaruszalność tę należy rozumieć w tym sensie, że związek wyznaniowy,
będący gospodarzem danego cmentarza, może: 1) bez żadnych przeszkód wykonywać akty kultu religijnego, 2) cmentarzom przysługuje ochrona prawnokarna i prawnowykroczeniowa, 3) zamykania cmentarzy dokonują właściwe władze związku wyznaniowego. Ochrona prawnokarna obejmuje zakaz złośliwego
przeszkadzania w uroczystościach pogrzebowych, które stanowią akt kultu religijnego (art. 195, par. 1 k.k.) oraz zakaz znieważania zwłok, prochów ludzkich
oraz miejsc spoczynku zmarłych (art. 262, par. 1 k.k.)43. Ochrona prawnowykroczeniowa wynika wprost z art. 18, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, który za naruszenie przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wprowadza sankcję – karę aresztu bądź grzywny. Z zasady
nienaruszalności cmentarzy nie można wywodzić tezy, że cmentarze wyzna40
Zob. między innymi: rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. z 1959 r., Nr 52, poz. 315); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
(Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 152, poz. 1742); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1782, z późn. zm.); rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok
i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz.1866); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284).
41
Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.
42
Por. art. 45, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
43
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1969 r., Nr 13, poz. 94,
z późn. zm.).

Prawo do pogrzebu katolickiego a prawo do pochówku na cmentarzu wyznaniowym

111

niowe są wyjęte spod jurysdykcji władz państwowych44. Cmentarze wyznaniowe podlegają przepisom prawa polskiego między innymi w zakresie: przepisów
sanitarnych, przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg cmentarnych, grzebania zmarłych, prawa do grobu45.
Warte odnotowania jest to, że polskie prawo synodalne kanonizuje przepisy
prawa polskiego46, zwłaszcza w zakresie zakazu grzebania zmarłych bez otrzymania karty zgonu wydanej przez odpowiednie władze administracyjne (art. 8,
ust. 1; art. 11, ust. 5, 9 ustawy o cmentarzach)47 oraz warunków określających
prawo ponownego użycia grobu ziemnego po upływie dwudziestu lat od ostatniego pochówku (art. 7, ust. 1 ustawy o cmentarzach)48.
Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z prawem kanonicznym i prawem polskim, o miejscu i sposobie pochowania zwłok, a także o wyborze osoby, która ma się tym zająć, decyduje przede wszystkim pozostawiona wola zmarłego.
Dopiero gdy zmarły takich dyspozycji nie pozostawił, zajęcie się pogrzebem
i podjęcie koniecznych w związku z tym decyzji należy do osób wymienionych
w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych49. Przepis ten ustala kolejność osób uprawnionych do pochowania zwłok, a są nimi: pozostały małżonek (pozostała małżonka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do
czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego
Por. A. Mezglewski, Posiadanie cmentarzy, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008 [wydanie drugie], s. 187.
45
Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1998 roku w sprawie deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 roku w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu
28 lipca 1993 roku (M.P. z 1998 r., Nr 4, poz. 51) w numerze drugim wyjaśnia, że: „Pojęcie nienaruszalności cmentarzy, użyte w art. 8 ust. 3 Konkordatu, nie może być rozumiane jako prawo
do odmowy pochowania na cmentarzu katolickim osoby innego wyznania lub niewierzącej”.
46
Zob. na przykład: I Synod Diecezji Pelplińskiej…, s. 233: „W sprawach pogrzebu należy
przestrzegać prawa kościelnego oraz ustawy władzy cywilnej”; I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996–2001 (Zamość 2001, s. 220): „W sprawach wątpliwych należy stosować się do
przepisów zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. […] i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.10.1970 r. w sprawie
urządzania cmentarzy i prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych […]”. Przy
czym należy zaznaczyć, że wymienione w tekście uchwały synodalnej rozporządzenie utraciło
moc z dniem 1 stycznia 2008 roku.
47
Zob. na przykład: Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej…, statut 612, s. 95: „Nie wolno grzebać zmarłego bez otrzymania karty zgonu wydanej przez odpowiednie władze administracyjne (USC)”; I Synod Diecezji Rzeszowskiej, Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej,
nr 29, s. 216: „Karta zgonu stanowi też podstawę do przyjęcia i pogrzebania zwłok na cmentarzu kościelnym. Bez karty zgonu nie wolno grzebać zwłok”.
48
Zob. na przykład: I Synod Diecezji Ełckiej (Ełk [b.r.]), Aneksy: Zarządzenie dotyczące cmentarza parafialnego, nr 6, s. 218: „Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat”; I Synod Diecezji Pelplińskiej, Aneks 35: Instrukcja o cmentarzach katolickich, s. 222:
„Zwłoki pozostają w grobie nietknięte przez 20 lat”.
49
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1982 roku, sygn. akt IV CR 171/82, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, 1 (1983), poz. 12.
44
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stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów
wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego
dobrowolnie się zobowiążą. Zwłoki niepochowane przez podmioty wcześniej
wymienione mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do
celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta. W sytuacji,
gdy brak podmiotów uprawnionych do pochowania zwłok oraz gdy nie zostały one przekazane do celów naukowych, obowiązek ich pogrzebania spoczywa
na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu.
Prawo pochowania zwłok danej osoby przysługuje osobie wymienionej
w dalszej kolejności (na przykład krewnym w linii bocznej) dopiero wtedy, gdy
brak jest osoby wymienionej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta prawa tego nie chce lub nie może wykonać50. Wola osoby zmarłej, gdzie ma być pochowana, ma znaczenie, wiążące jednak tylko w płaszczyźnie moralnej. Tym samym może mieć wpływ na ocenę, czy w razie kolizji ze strony uprawnionych
do pochowania zwłok z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych postępowanie uprawnionego w pierwszej kolejności nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego51.
Przewidziane w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
prawo do pochowania przysługujące najbliższej rodzinie osoby zmarłej jest prawem podmiotowym, osobistym. Zakres tego prawa nie wyczerpuje się z chwilą pochowania, lecz obejmuje również możność żądania ekshumacji w celu
pochowania zwłok w innym miejscu52. Prawo osobiste do zmiany miejsca spoczywania zwłok jest prawem wspólnym wszystkich żyjących członków najbliższej rodziny zmarłego. Z istoty tej wspólności wynika, że do zmiany miejsca
spoczywania zwłok wymagana jest zgoda wszystkich uprawnionych. Nie oznacza to jednak, że sprzeciw jednego członka lub niektórych członków rodziny,
choćby większości, uniemożliwia w każdym wypadku zmianę zamierzoną przez
pozostałych. Mimo braku wyraźnej normy rozstrzygnięcie sądu może zastąpić
brak jednomyślności53.

50
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 1972 roku, sygn. akt II CR 353/72, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, 6 (1973), poz. 109.
51
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 1978 roku, sygn. akt IV CR 359/78, LEX
nr 8145.
52
Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1965 roku, sygn. akt I CR 464/64,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, 10 (1965), poz. 171.
53
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 1966 roku, sygn. akt II CR 106/66, LEX nr 5977.
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Sfera uczuciowa związana z kultem pamięci osoby najbliższej stanowi dobro
osobiste, chronione przepisami prawa cywilnego (art. 23, 24 k.c.)54. Do uprawnień służących ochronie tej sfery uczuciowej należy: pochowanie osoby bliskiej
(wraz z prawem do ekshumacji), wyłączność korzystania z terenu na urządzenie
grobu, prawo do ustawienia nagrobka55, pielęgnacji grobu, składania kwiatów
i wieńców czy palenie zniczy, odwiedzania grobu, odbywania ceremonii religijnych, kontemplacji oraz prawo decydowania, czy po upływie określonego w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych okresu dwudziestu lat od pochówku
grób ten pozostaje nadal grobem tej właśnie osoby bliskiej, czy też pochowana
w nim zostanie inna osoba. Nie stanowi ich natomiast zakaz wybudowania grobu dla innego zmarłego czy ustawienia nagrobka identycznego z grobem lub nagrobkiem wybudowanym uprzednio przez rodzinę innego zmarłego. Prawo to
przysługuje osobom najbliższym zmarłego56. Krąg tych osób nie ogranicza się
do wskazanych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdyż ustawa ta, jako norma prawa administracyjnego, reguluje chowanie i ekshumację
zwłok pod kątem porządku publicznego, nie zaś ochrony dóbr osobistych osób
dla zmarłego bliskich57. Prawo do grobu ma również elementy majątkowe o tyle,
o ile zakup miejsca na cmentarzu i urządzenie grobu wiąże się ze świadczeniami
finansowymi. Zawarte po śmierci zmarłego porozumienie co do pochowania jego zwłok jako dotyczące do osobistych uprawnień dotyczących praw niemajątkowych może zostać przed pogrzebem zmarłego odwołane, na przykład z powodu nieporozumień powstałych między osobami uprawnionymi do pochowania
zwłok zmarłego. Porozumienie takie staje się też dla stron, które je zawarły, nieaktualne z chwilą pochowania zmarłego, powoływanie się zatem na takie porozumienie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a szczególnie z zasadą niezakłócania miejsc spoczywania zmarłych z tej tylko przyczyny, że istnieją
różnice w rodzinie zmarłego co do miejsca pochowania zwłok tego zmarłego58.
54
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.).
55
Napis na nagrobku nie musi stwierdzać danych stanowiących prawne określenie stanu cywilnego osoby pochowanej w danym grobie, gdyż jego celem nie jest publiczna identyfikacja
tej osoby, może więc on zawierać na przykład samo imię (także zdrobniałe), pseudonim czy inne oznaczenie (odpowiadające powadze miejsca) określające wzajemny stosunek osoby zmarłej i osób wymienionych w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach. Por. wyrok Sądu Najwyższego
z 16 stycznia 1975 roku, sygn. akt II CR 814/74, LEX nr 7646. Zgodnie z can. 1211 w CIC z 1917
roku, nagrobki, napisy na nagrobkach oraz ozdoby pomników nie powinny zawierać niczego
takiego, co by było niezgodne z religią lub pobożnością.
56
Por.: orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 lipca 1968 roku, sygn. akt I CR 252/68, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”, 1 (1970), poz. 18; wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 roku, sygn.
akt IV CK 42/2005, LEX nr 180913; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 2 lutego 2006 roku, sygn. akt II SA/Bk 728/05, LEX nr 194652.
57
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 1980 roku, sygn. akt II CR 88/80, LEX nr 8222.
58
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 1975 roku, sygn. akt II CR 851/1974, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, 1 (1977), poz. 4.
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Uprawnienie do grobu ma zatem dwojaki charakter. Przede wszystkim jest
to uprawnienie o charakterze dobra osobistego, łączące się ściśle z kultem pamięci osoby zmarłej. Prawo do grobu ma również elementy majątkowe, gdyż
zakup miejsca na cmentarzu i urządzenie grobu wiąże się ze świadczeniami finansowymi, niekiedy bardzo znacznymi. Tylko w sytuacji, gdy w grobie nie została złożona żadna osoba zmarła, a mające charakter niemajątkowy uprawnienie osoby, która nabyła prawo do grobu, do decydowania o przeznaczeniu grobu
wygasło (na przykład ze względu na śmierć tej osoby) i nie ma innej osoby, której uprawnienie to przysługuje – prawo do grobu ma charakter wyłącznie majątkowy. Ze względu jednak na dominujący charakter dobra osobistego względy
majątkowe, takie jak pokrycie opłat za wykupienie grobu, nie mogą decydować
w razie sporu o ustalenie uprawnienia do grobu osoby najbliższej59. Ze tego też
powodu prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia, nie może być zatem przedmiotem działu spadku (por. art. 922, par. 2 k.c.) ani podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami60. Prawo
do pochowania w danym grobie przysługuje z reguły określonym osobom, które same grób urządziły lub dla których został on urządzony. Reguły dziedziczenia mogą co najwyżej służyć za posiłkową wskazówkę w wypadkach, gdy miejsca w grobie rodzinnym nie zostały z góry przeznaczone przez osobę, która go
urządziła, dla określonych osób bliskich61.
Należy pamiętać, że istnieje istotna różnica między odmową pogrzebu kościelnego i odmową zgody na pochówek na cmentarzu wyznaniowym62. Odmowa pogrzebu kościelnego nie może wiązać się z odmową miejsca na cmentarzu wyznaniowym, chyba że w danej miejscowości znajduje się inny cmentarz,
na przykład komunalny. Każdy człowiek ma bowiem prawo do pogrzebu, którego gwarantem jest państwo, chociażby nie odbywał się on według obrzędów
religijnych i w obecności osoby duchownej. Tak więc na zarządcach cmentarzy
wyznaniowych ciąży obowiązek umożliwienia pochowania bez żadnej dyskryminacji osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących, a także tych osób,
którym odmówili pogrzebu kościelnego, jeśli w danej miejscowości brak jest
cmentarza komunalnego (por. art. 8, ust. 2 ustawy o cmentarzach) oraz w sytuacji posiadania praw nabytych do pochówku w określonym miejscu danego

59
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5 maja 1992 roku, sygn. akt I ACr 140/92, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”, 4 (1993), poz. 30.
60
Por. uchwała Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1994 roku, sygn. akt III CZP 155/1994, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, 3 (1995), poz. 52.
61
Por. wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 1979 roku, sygn. akt I CR 25/79, „Orzecznictwo
Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, 10 (1979), poz. 195.
62
Por. I Synod Diecezji Łowickiej…, statut 271, s. 73: „Należy odróżnić odmowę pogrzebu
kościelnego od zgody na pochówek osób na cmentarzu katolickim. Nie należy odmawiać zgody na pochówek niekatolików, niewierzących, publicznych grzeszników na cmentarzu parafialnym, jeśli nie ma cmentarza komunalnego”.
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cmentarza (art. 8, ust. 3 ustawy o cmentarzach)63. Dotyczy to także osób bliskich osoby, która nabyła prawa, czyli współmałżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwa i przysposobionych (art. 8, ust. 4 ustawy o cmentarzach). Zwłoki
tych osób powinny być przez zarządców cmentarzy wyznaniowych traktowane
na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a szczególnie pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków (art. 8,
ust. 5 ustawy o cmentarzach).

Zakończenie
Wykładnia kan. 1184, par. 1 KPK prowadzi do wniosku, że prawo kanoniczne uzależnia udzielenie pogrzebu kościelnego tylko od jakichkolwiek oznak pokuty wyrażonych przez ochrzczonego grzesznika, przynależącego formalnie do
Kościoła katolickiego, nawet znajdującego się w karach kościelnych. Interesujące wskazania w tej materii zawierają statuty I Synodu Diecezji Ełckiej, które
stanowią:
[…] ponieważ Kościół nie rozstrzyga o losie osoby zmarłej, sam zaś pogrzeb
zawsze posiada charakter modlitwy wstawienniczej za zmarłego, Synod popiera tendencję, by stosunkowo najrzadziej odmawiać pogrzebu kościelnego, ograniczając się tylko do wypadków naprawdę koniecznych ze względów
duszpasterskich64.

Wspomniany synod przyjmuje jako słuszny zwyczaj ograniczania okazałości zewnętrznej pogrzebu, co w opinii wiernych stanowi wyraz pewnej dezaprobaty w stosunku do tych, którzy nie utrzymywali za życia żywej więzi z Kościołem65.
Odmowa pogrzebu katolickiego nie może jednak wiązać się z odmową pochówku na cmentarzu wyznaniowym, chyba że w danej miejscowości znajduje
się inny cmentarz, a zmarły i jego bliscy nie posiadają praw nabytych do pochówku w określonym miejscu cmentarza wyznaniowego. Na zarządcach cmentarzy
wyznaniowych, uwzględniając wymienione wcześniej dodatkowe przesłanki,
ciąży bowiem obowiązek umożliwienia pochowania bez żadnej dyskryminacji
każdego zmarłego. Istota tego obowiązku polega na umożliwieniu pochowania
zwłok i stanowi realizację prawa do grobu, czyli prawa do miejsca pochowania.
Prawo to stanowi jeden z elementów prawa do pogrzebu. W zakres prawa do
pogrzebu wchodzi także między innymi prawo do ceremonii pogrzebowych
odpowiadających światopoglądowi zmarłego, czyli prawo do pochówku zgod63
64
65

Por. także art. 45, ust. 3 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego.
I Synod Diecezji Ełckiej…, nr 893, s. 142.
Por. tamże.
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nego z przekonaniami66. Ceremonie te nie powinny naruszać obowiązujących
na cmentarzu wyznaniowym przepisów porządkowych.
Prawo do pochówku zgodnego z przekonaniami nie jest jednak tożsame
z prawem do pogrzebu katolickiego. Stąd też zarządcy cmentarzy katolickich
nie są zobligowani do sprawowania pogrzebu katolickiego osoby, która powinna
być go pozbawiona, ponieważ Kościół katolicki jest autonomiczny i państwo nie
może ingerować w jego wewnętrzne decyzje dotyczące zakresu realizacji (bądź
odmowy realizacji) ceremonii pogrzebowych67. Co więcej, skoro ustawodawca
państwowy przyznał jednostkom organizacyjnym Kościoła katolickiego prawo
zakładania i prowadzenia cmentarzy wyznaniowych oraz zarządzania nimi, to
tym samym nakazał respektowanie i poszanowanie obrzędów oraz przepisów
prawa kanonicznego dotyczących ceremonii pogrzebowych68.

Por. art. 2, pkt 12 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Por. A. Mezglewski, Posiadanie cmentarzy…, s. 188.
68
Por. B. Rakoczy, Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt
XVII Ama 49/00, „Przegląd Sądowy”, 7–8 (2004), s. 271.
66
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ieodłącznie z praktykami religijnymi znanymi w całym środowisku Bliskiego Wschodu w starożytności znane były posługi kapłańskie1. Kapłani2 odgrywali często bardzo istotną rolę w hierarchii społecznej, czego
szczególnym wyrazem były stosunki panujące w Egipcie. W Izraelu instytucja
kapłańska pojawiała się na tle zawarcia Przymierza na Synaju. W czasach patriarchalnych nie było jeszcze jego urzędowej formy. Wprawdzie budowano ołtarze i składano ofiary, lecz czynili to zazwyczaj przywódcy szczepowi (Abraham,
Izaak czy Jakub)3. Dopiero kapłaństwo Aarona zmieniło tę sytuację4. W historii
Izraela odegrało ono nie tylko rolę kultyczną, miało bowiem wielkie znacznie
w procesie przekazu tradycji narodowo-religijnych, czego wybitnym przykładem stało się tzw. źródło kapłańskie (P) i ostateczna redakcja całego Pięcioksięgu5, które ukazało ideał kapłańskiej posługi6. Na ich znaczenie wskazał prorok
Ezechiel (Ez 40–48), który prezentując obraz nowej świątyni, równocześnie dał
impuls do rozważań na temat świątyni duchowej, jaką zrealizował Chrystus.
Jego kapłaństwo jednak nie opierało się na instytucji znanej z historii Izraela.

1. Kapłaństwo w Starym Testamencie
Kapłaństwo starotestamentalne7 zostało ustanowione w czasach Mojżesza
(XIII wiek przed Chrytusem) i było ściśle związane z inauguracją kultu Jahwe,
L. H. Schiffman, Kapłani. Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999, s. 508–509.
A. Cody, A History of Old Testament Priesthood, Roma 1969, s. 54–59.
3
J. Dyrda, Religijne pośrednictwo patriarchów Izraela, RBL, 3–4 (1993), s. 157–161.
4
Konsekracja Aarona dokonała się z wyraźnego nakazu Jahwe – por. T. Jelonek, Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006, s. 67.
5
Podejmuje ono szczególnie wyraziście kwestie kapłaństwa – zob. T. Brzegowy, Kapłani i lewici w tradycji kapłańskiej (P) Pięcioksięgu, CT (2002), s. 125–134.
6
J. Homerski, Ideał kapłana w pismach natchnionych Starego Testamentu, AK, 106 (1986),
1, s. 3–12.
7
J. Baehr, Sacerdote, Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna 1991, s. 1603.
1
2
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zgodnie z zawartym przymierzem i nadanym Prawem na górze Synaj8. Podstawowym określeniem kapłana w Starym Testamencie jest termin kohen, który jest wspólny dla niemal wszystkich języków semickich. Wyraża ideę trwałości i prawości9.
Funkcja kapłańska została powierzona bratu Mojżesza, Aaronowi, i jego potomkom (Wj 29,1–37). Mieli oni spełniać szczególne posługi w całej społeczności Izraela, dlatego nie otrzymali swojego terytorium – ziemi, co stało się udziałem pozostałych pokoleń zgodnie z postanowieniem Jahwe:
Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa. Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest jego
dziedzictwem, jak mu to powiedział (Pwt 18,1–2).

Wyłączenie kapłanów z funkcji administracyjnej i tworzenia struktur władzy w poszczególnych częściach Ziemi Obiecanej pozwoliło na ich zaangażowanie się w sprawy kultu i troskę o wierny przekaz tradycji religijno-narodowych.
Było to zadanie realizowane zarówno w okresie sędziowskim, jak i królewskim.
W czasach Dawida ich obecność koncentrowała się już w Jerozolimie, która stała się stolicą zjednoczonych pokoleń i miejscem przebywania Arki Przymierza.
Władca ten powziął też postanowienie zbudowania świątyni:
Rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym,
a Arka Boża mieszka w namiocie” (2 Sm 7,2)10.

Decyzja ta miała wielkie znaczenie dla całej późniejszej historii Jerozolimy
i całego Izraela. Naród miał miejsce, które wszystkich jednoczyło, a przyszła
świątynia miała stać się znakiem obecności Jahwe (Jego podnóżkiem). W końcu uznano, że jedynie w tej świątyni można oddawać chwałę Jahwe – tzw. centralizacja kultu11, dokonana w duchu deuteronomicznym12.
Kapłani od czasów Salomona mogli zatem spełniać swoje posługi w świątyni
jerozolimskiej13. Do ich podstawowych obowiązków należało składanie przepi-

8
E. Otto, Mose und das Gesetz. Die Mose-Figur als Gegenentwurf. Politischer Theologie zur
neuassyrischen Königsideologie im. 7. Jh. v. Ch., [w:] Mose. Ägypten und das Alte Testament, red.
E. Otto, Stuttgart 2000, s. 43–83.
9
Szczegółowo tę kwestię omawiają J. Bergman, H. Ringgren, W. Dommershausen, Cohen
(priest), TDOT, VII, s. 60–74.
10
Poszukiwanie zaginionej Arki nie ma większego sensu, z kolei Apokalipsa rzuca światło
na jej znaczenie historio-zbawcze (Ap 11,19) – por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum, Kraków
2008, s. 49.
11
Wielką rolę odegrał tu król Jozjasz – por. A. S. Jasiński, Jerozolima – Płomień miłości Jahwe, Kraków 1999, s. 54.
12
S. Łach, Centralizacja kultu w Księdze Powtórzonego Prawa, RTK, 1 (1965), s. 23–33.
13
Kapłani należeli do grupy osób wyłączonych, czyli świętych – zob. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum…, s. 23.
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sowych ofiar14. Ich szczególnym zadaniem było również pielęgnowanie właściwej pobożności religijnej15, stąd wypracowali własną duchowość16. Pomocnikami kapłanów byli lewici17. Niestety, następcy Salomona nie zawsze byli gorliwymi czcicielami Jahwe. W miarę ich odstępstw od zasad Przymierza Synajskiego
zmniejszała się również rola kapłanów, którzy także odchodzili od prawowiernego kultu18. Sytuację próbowali ratować królowie reformatorzy, a zwłaszcza
Ezechiasz i Jozjasz19. Ten ostatni żył w okresie po upadku Samarii i zbliżającej
się inwazji babilońskiej. Jego dzieło obejmowało Królestwo Judzkie oraz Samarię. Podobnie jak prorok Eliasz, zajął się usuwaniem kultu pogańskiego:
Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Chilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz strażnikom progów, aby usunęli ze świątyni Pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala Aszery i całego wojska niebieskiego.
Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół
z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judzcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach, w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, słońcu, księżycowi, gwiazdozbiorom i całemu wojsku niebieskiemu.
Usunął Aszerę ze świątyni Pańskiej, na zewnątrz Jerozolimy do doliny Cedronu i spalił ją w dolinie Cedronu, starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób, uprawiających nierząd sakralny
w świątyni Pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery (2 Krl 23,4–7).

Ten niezwykle wymowny tekst ilustruje miarę odstępstw, jakie się dokonały
w procesie poganizacji kultu w Jerozolimie20. Szczególnie kult Baala był atrakcyjny dla Izraelitów, którzy w ten sposób upodabniali się do ludów ościennych.
Niestety, wysiłki króla niewiele zmieniły w kwestii kultycznej, gdyż jego następcy
okazali się słabymi władcami, którzy ulegali wpływom obcych, co w końcu doprowadziło do upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni (587 rok przed Chrystusem)
i zesłania jej mieszkańców do Babilonii. Prorocy Jeremiasz21 i Ezechiel demaskowali wszystkie odstępstwa względem prawa Bożego oraz praktyki bałwochwalcze:
14
E. E. Carpenter, Sacrifices and Offerings in the Old Testament, International Standard Bible Encyclopedia, IV, Michigan 1991, s. 260–273.
15
D. Dziadosz, Kapłaństwo przestrzenią, w której człowiek spotyka Boga, RT, 1 (2005), s. 151–174.
16
T. Brzegowy, Duchowość kapłanów i lewitów w tradycji kapłańskiej (P) Pięcioksięgu, ACr,
34 (2002), s. 131–145.
17
W. O. McReady, Priests and Levitics, International Standard Bible Encyclopedia, III, Gran
Rapids 1992, s. 968.
18
J. Homerski, Kapłaństwo w Starym Testamencie, RTK, 41 (1994), 1, s. 15–30.
19
A. Tronina, Kapłaństwo w Jerozolimie w okresie monarchii, [w:] Życie religijne w Biblii, red.
G. Witaszek, Lublin 1999, s. 176–179.
20
K. Ziaja, Jerozolima – centrum kultyczne Izraela, [w:] W drodze do Jerozolimy, red. Z. Małecki, Opole 2001, s. 35–45.
21
Prorok ten ukazał perspektywę nowego przymierza – por. W. H. Schmidt, Der „Neue Bund”
als Antwort auf Jeremias kritische Einsichten, [w:] Für immer verbündet. Studien zur Bundestheologie der Bibel, Stuttgart 2007, s. 187–194.
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I powiesz: Góry Izraela, słuchajcie słowa Pana, Jahwe. Tak mówi Pan, Jahwe do gór i do wzgórz, do rzek i do dolin: Oto Ja sprowadzę na was miecz
i zniszczę wyżyny wasze (Ez 6,3).

Ezechiel jako herold Jahwe przemawiał do ludu. Audytorium stanowiły góry Izraela. To geograficzne określenie było metaforą, która w zesłańcach wywoływała pewne skojarzenia. W słownictwie biblijnym góry otrzymują przymiot
wieczności. Nie chodzi tutaj o wieczność w sensie absolutnym, lecz wieczność
rozumianą jako niezmiernie długi okres, obejmujący dzieje całej ludzkości.
Tym samym góry stają się wiarygodnymi świadkami przeszłości. W ujęciu historii Izraela góry są przez Ezechiela rozumiane jako ucieleśnienie wydarzeń,
jakie nastąpiły w Ziemi Obiecanej. Rzeczywiście uosabiają historię narodu, stąd
mowa proroka ma być skierowana przeciwko nim. Taka optyka na Jerozolimę
i terytoria przyległe była zatem niezwykle sugestywna z punktu widzenia babilońskiego. Terytoria te były prorokowi doskonale znane. Otrzymuje on od
Jahwe polecenie, żeby przemawiać przeciwko nim, przy czym wrogość ta nie
jest inicjatywą Ezechiela, lecz Jahwe. Autorytet Boga został w szczególny sposób podkreślony w wersecie trzecim, w którym autor aż dwukrotnie odwołuje się do imienia Jahwe. Jahwe jest mówiącym, z kolei lud otrzymuje polecenie,
by być słuchającym. Góry Izraela nie wyczerpują jednak topografii Ziemi Obiecanej. W kolejnej frazie trzeciego wersetu następuje wyliczenie różnego typu
form geograficznych, poczynając od położonych najwyżej do leżących najniżej. W ten sposób wyłania się czteropoziomowa koncepcja kraju: góry, wzgórza,
rzeki oraz doliny. Spośród wymienionych formacji Ezechiel najczęściej wspomina o górach, począwszy od tekstu 6,3, a na tekście 43,12 skończywszy. Pozostałe motywy są rzadsze i występują w podobnej proporcji. Tym samym temat
gór jest przewodni i najbardziej reprezentatywny. Wymienione cztery formacje wskazują na odbiorców słów Jahwe, które mają dotrzeć do wszystkich zakątków kraju, a więc do każdego człowieka. Mowa Jahwe ma charakter karzący
i o tym mają wiedzieć Izraelici. Pan posyła bowiem swój miecz, który w pierwszym rzędzie ma zniszczyć wyżyny. To pierwszy tekst Ezechiela, w którym pojawia się motyw wyżyn22. Nie były one wymienione w czterostopniowym opisie
topograficznym i przynależą nie tyle do tematów geograficznych, ile do religijnych. Wyżyny stanowiły miejsca kultu obcych bóstw. Była to stara tradycja kananejska, którą w dużym stopniu pielęgnowali Izraelici – i to wbrew poleceniu,
żeby miejsca te zostały całkowicie usunięte. Były one jednak atrakcyjne, uprawiano tu nierząd sakralny. Prorok, odwołując się na sposób alegorii do historii narodu, stwierdza:
Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami] o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd (Ez 16,16).

22

A. S. Jasiński, Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdz. 1–10, Opole 2005, s. 131.
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Prorok miał się okazać tym mężem Bożym, którego zadaniem była troska
o wychowanie nowego Izraela (w Babilonii), zdolnego do oddawania czci Jahwe po powrocie z niewoli23. Dokonało się to na mocy dekretu Cyrusa (538 rok
przed Chrystusem). Dzięki staraniom proroków (Zachariasza i Aggeusza) oraz
zabiegom Zorobabela świątynia została odbudowana. Powrócili też kapłani z rodu Sadoka, którzy cieszyli się największym autorytetem. Reformę religijną po
niewoli przeprowadził kapłan Ezdrasz. Przede wszystkim zdołał zjednoczyć całą społeczność Izraela wokół przestrzegania Prawa Mojżeszowego i kultu Jahwe
sprawowanego w świątyni jerozolimskiej. W okresie perskim życie religijne realizowane było zgodnie z tymi zasadami24. Sytuacja się zmieniła w czasach hellenistycznych, a zwłaszcza w okresie rządów Antiocha IV Epifanesa, który doprowadził do profanacji świątyni (tzw. ohyda spustoszenia – por. 1 Mch 1,54).
Mimo przyjęcia zwyczajów pogańskich przez wielu mieszkańców Izraela nastąpił
opór ze strony bocznej linii kapłańskiej mieszkającej w Modim. Był to Matatiasz
i jego pięciu synów. Zdołali oni (Machabeusze) wyprzeć hellenistów, oczyścić
świątynię i odbudować podstawy państwowe Izraela25. Ich potomkowie sięgnęli nawet po władzę królewską, co stało w sprzeczności z tradycją narodową, kapłani bowiem pochodzili z rodu Lewiego, a królowie (Jerozolima) – z rodu Judy.
W tym też okresie grupa kapłanów pod przywództwem Nauczyciela Sprawiedliwości usunęła się na pustynię, dając początek społeczności żyjącej w Qumran26.
W czasach Nowego Testamentu kapłani świątynni byli przywódcami religijnymi narodu wybranego pozostającego pod okupacją rzymską. Arcykapłan
był rzeczywistym rządcą narodu, podlegał bowiem władzy rzymskiej jedynie
w sprawach administracji cywilnej. Stronnictwo saduceuszów (kapłani) stanowiło trzon sanhedrynu.

2. Kapłaństwo w Nowym Testamencie
Teksty Nowego Testamentu można podzielić na dwie grupy, w których pojawia się temat kapłaństwa. Do pierwszej należą wypowiedzi nawiązujące do
kapłaństwa starotestamentalnego27, do drugiej – wzmiankujące o kapłaństwie
nowotestamentowym.
T. Matras, Wpływ niewoli babilońskiej na życie religijne Izraelitów, CzSt, 3 (1975), s. 334–341.
Prorok Malachiasz prezentuje zasady właściwego kultu (Mal 1,6–2.9) – por. T. Hieke, Kult
und Ethos, Die Verschmelzung von rechtem Gottesdienst und gerechten Handel im Lesevorgang
der Maleachischrift, Stuttgart 2006, s. 29–40.
25
Powstanie machabejskie w niewielkim stopniu zdołało przywrócić rolę Prawa w życiu Izraela – zob. E. Trocme, Pierwsze kroki chrześcijaństwa, Kraków 2004, s. 15.
26
M. B. Knibb, The Qumran Community, Cambridge 1987.
27
Ich znaczenie analizuje H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani Starego Przymierza, [w:]
Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 225–237.
23

24
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2.1. Kapłaństwo starotestamentowe w wypowiedziach
Nowego Testamentu
Ewangelia oraz Dzieje Apostolskie nie określają Jezusa Chrystusa kapłanem.
Mówiąc o kapłaństwie, odnoszą je zawsze do instytucji starotestamentalnej (wyjątek Dz 14,13 – mowa o kapłaństwie pogańskim)28.
Na temat biblijnych kapłanów sporo jest danych o ich służbie świątynnej,
na przykład Łk 1,8–9:
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed
Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do
przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.

Również Jezus uznawał autorytet kapłański, gdyż uzdrowionym przez siebie chorym nakazywał, żeby udawali się do kapłanów w celu złożenia ofiary za
oczyszczenie (Mk 1,44). Misja Jezusa była skrupulatnie śledzona przez środowisko kapłańskie, które z kolei nie uznawało Jego autorytetu. Chrystus gromadził wokół siebie nową społeczność uczniów, którzy mieli się stać świadkami
Jego słów i czynów oraz następcami w dziele kontynuacji misji. Zaistniałe napięcia między misją Jezusa a środowiskiem kapłańskim miały swój finał w tragicznych wydarzeniach w Jerozolimie, o czym uczniowie zostali poinformowani. Arcykapłani doprowadzili do skazania Chrystusa na śmierć:
Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć (Mt 20,18).

W tym okresie w Jerozolimie było wiele różnych ugrupowań i frakcji, lecz
arcykapłani należeli do najzacieklejszych wrogów Jezusa (Mt 26,15). W czasie
procesu przed sanhedrynem arcykapłan miał głos decydujący:
Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Zbluźnił. Na cóż nam
jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się
zdaje?” Oni odpowiedzieli: „Winien jest śmierci” (Mt 26,65–66).

Arcykapłani obawiali się utraty swoich wpływów nie tylko religijnych, lecz także politycznych, dlatego oskarżono Jezusa również o próbę ogłoszenia się królem,
doprowadzając do procesu przed Piłatem (J 19,15). Podobny był również stosunek
arcykapłana do uczniów Jezusa w czasach tworzenia się wspólnoty jerozolimskiej:
Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do więzienia
(Dz 5,17–18)29.
28
Jest to fragment mowy św. Pawła (Dz 14,14–15), zmierzającej do sprostowania błędu religijnego – por. L. Langkammer, Dzieje Apostolskie, Lublin 2008, s. 173–174.
29
Frakcja saduceuszy była szczególnie zgorszona orędziem o zmartwychwstaniu – por. L. Langkammer, Dzieje Apostolskie…, s. 78.
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We wszystkich relacjach o arcykapłanach nie ma mowy o ich posłudze
w świątyni, lecz o ich szczególnej władzy i potędze. Dominowali zupełnie nad
ludem. Sprawy religijne pojawiły się dopiero podczas procesu Jezusa, podczas
którego Pan został oskarżony o bluźnierstwo. Wiadomo, że wówczas w kołach
saduceuszy panowało przekonanie o mesjanizmie polityczno-religijnym, przeciw któremu ostro wystąpił Jezus30.

2.2. Kapłaństwo a Jezus
Według Prawa Mojżesza, kapłaństwo było przypisane pokoleniu Lewiego.
Jezus zatem, który pochodził z pokolenia Judy, nie mógł być kapłanem w sensie
starotestamentowym. Nigdy też Jezus podczas swojej ziemskiej misji nie nazywał siebie kapłanem (kohen) ani nie spełniał żadnej funkcji kapłańskiej. Uczęszczał jednak do świątyni i pałał gorliwością o dom Boży (J 2,13–22). Misja Jezusa
nie miała charakteru kapłańskiego, lecz prorocki. Jezus przemawiał jak prorocy,
wykonywał jak oni czynności symboliczne. Jego cuda przypominały czasy Eliasza i Elizeusza (por.: Mt 14,13–21; 2 Krl 4,42–44). Pierwsi uczniowie Jezusa nie
widzieli w Nim kapłana. Nie powinno więc dziwić, że w pismach narracyjnych
Nowego Testamentu Jezus nie został ani razu nazwany kapłanem. Tytuły chrystologiczne opierają się natomiast na takich określeniach, jak: Mesjasz31, Syn
Człowieczy, Pan, Syn Dawida. Sam Jezus najczęściej mówił o sobie jako o Synu
Człowieczym. Tytuł ten nawiązuje do mesjańskiego określenia występującego
w Księdze Daniela 7,1332.
Jezus był przez pierwszych chrześcijan uznawany za Mesjasza Dawidowego. W ten sposób Zmartwychwstały Pan został określony przez Piotra w jego
pierwszej mowie po Zesłaniu Ducha Świętego:
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,
którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem (Dz 2,36)33.

Taka argumentacja opierała się na podstawowej prawdzie ziemskiego życia
Jezusa, że pochodził On z pokolenia i z domu Dawida. Mesjanizm Dawidowy
nie był jednak pozbawiony relacji z instytucjami kultycznymi. Już prorok Natan zapowiedział, że dom Boży zbuduje syn Dawida (2 Sm 7,13).
30
Ówczesny mesjanizm polityczny często kierował się hasłami nienawiści wobec obcych – por.
G. Theissen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, Kraków 2004, s. 90–91.
31
T. Jelonek, Biblijna teologia kapłaństwa…, s. 152–154.
32
W tekście Dn 7 postać jakby Syna Człowieczego ma swoisty status boski, choć jest podporządkowana Bogu – por. M. Parchem, Księga Daniela, Nowy Komentarz Biblijny, ST, XXVI,
Częstochowa 2008, s. 501.
33
Werset ten jest zarówno upomnieniem (żeby przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa), jak i zapewnieniem (prawda została potwierdzona przez Ducha Świętego) – por. L. Langkammer, Dzieje Apostolskie…, s. 49.
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W Nowym Testamencie kwestia świątyni jest poruszana we wszystkich
Ewangeliach. Jezus dokonuje jej oczyszczenia (Mt 21,12–17; Mk 11,15–19;
Łk 19,45 i n.). Teologię świątyni szczególnie prezentuje św. Łukasz, który z motywu świątyni uczynił inkluzję dla całego opracowania:
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta […].
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed
Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do
przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia (Łk 1,5.8–9).
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie
stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga (Łk 24,52–53)34.

Zamiarem Łukasza było wykazać, że Bóg zrealizował swoje zbawcze obietnice w Jerozolimie. Z tego też miejsca orędzie Ewangelii miało się rozprzestrzenić na krańce ziemi (Dz 1,8)35. Sprawa świątyni pojawia się również na procesie Jezusa:
Myśmy słyszeli, jak On mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony” (Mk 14,58).

Z kolei opis Ostatniej Wieczerzy ujawnia szczególną posługę Jezusa, która
przypomina funkcję kapłańską:
[…] bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28).

Temat krwi i przymierza przewija się w rytuale kapłańskim (por. Wj 24,6–
8). Również opis śmierci Jezusa przywołuje myśl o kapłaństwie. Ofiara Chrystusa dokonała się w momencie, gdy w świątyni był ofiarowany baranek paschalny
(J 18,28). Wydarzenia te stały się podstawą nauki o ofiarniczym charakterze Eucharystii36 oraz funkcji kapłańskiej Chrystusa, ujawnionej zwłaszcza na Drzewie Krzyża. Misja Jezusa nie polegała na usunięciu Prawa, lecz na jego wypełnieniu, które wskazywało na Mesjasza37.
Święty Paweł, nawiązując do tej myśli, zaznacza:
Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha
(1 Kor 5,7),
34
Wspólnota jerozolimska przez pierwsze dekady zachowywała zwyczaje przodków – por.
H. Holstein, U początków wspólnoty chrześcijańskiej, Warszawa 1981, s. 67.
35
Świadectwo to będzie procesem długotrwałym i powszechnym – por. L. Langkammer,
Dzieje Apostolskie…, s. 31.
36
Znaczenie Ostatniej Wieczerzy (Eucharystii) w życiu pierwszych chrześcijan analizuje
F. Schröter, Das Abendmahl. Frühchristliche Deutungen und Impulse für die Gegenwart, Stuttgart
2006, s. 157–167.
37
I. Broer, Anmerkungen zum Gesetzesverständnis des Matthäus, [w:] Das Gesetz im NT, red.
K. Kertelge, Freiburg 1986, s. 128–145.
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a w Rz 3,25 dodaje:
Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego
krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów
popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość,
i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa38.

Apostoł posługuje się również formułami ofiarniczymi, wspominając śmierć
Chrystusa:
[…] i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie
wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu (Ef 5,2).
W Chrystusie wierzący mają przystęp do łaski Bożej (Rz 5,2)39.

Nawiązując do terminologii ofiarniczej, również św. Piotr zaznacza:
Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P 1,18–19).

Różne zatem tradycje nowotestamentowe wskazywały już od początku ich
procesu formowania na ofiarniczy charakter misji Jezusa Chrystusa.
Z określenia, że Chrystus stał się dla nas ofiarą, nie wynika jeszcze wprost,
że sam był kapłanem. Wiadomo, że w Starym Testamencie kapłan nie identyfikował się z ofiarą. Autor Listu do Hebrajczyków uzasadnia jednak, że Chrystus
był równocześnie kapłanem i ofiarą. Przypisuje Jezusowi godność arcykapłana
na wieki. Autor dostrzegał trudności, jakie będą mieli z przyjęciem tego faktu
czytelnicy pochodzenia żydowskiego:
Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie
wspomniał o kapłanach z tego pokolenia (Hbr 7,14).
Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy
składają ofiary według postanowień Prawa (Hbr 8,4).

Nie można więc przypisywać Jezusowi kapłaństwa typu starotestamentowego. Chrystus spełniał jednak funkcję kapłańską, będąc pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (w ujęciu ofiarniczym).

38
Temat mocy Chrystusa podejmuje św. Paweł już na początku Listu do Rzymian (Rz 1,4)
– por. R. Cantalamessa, Życie w Chrystusie, Kraków 2006, s. 94.
39
H. Frankemölle, Jesus Christus als „Zugang” zur Gnade Gottes (Röm 5,2). Der paulinische
Beitrag zur biblischen Gedächtniskultur, [w:] Für alle Zeiten zur Erinnerung. Beiträge zur biblischen Gedächtniskultur, red. M. Theobald, R. Hoppe, Stuttgart 2006, s. 181–202.
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2.3. Kapłaństwo we wspólnocie wierzących
Autor Listu do Hebrajczyków odwołuje się do aktualnego doświadczenia
wierzących w kwestii wiary. Chrystus jest tym, który zasiada po prawicy Boga (Hbr 1,4–14), jest godzien czci (3,3), zawsze żyje, żeby wstawiać się za nami
(7,25). Dzięki tym przywilejom Chrystus może stworzyć nowe i trwałe relacje
między ludźmi a Bogiem.
Chrystus dał się poznać jako uwielbiony Syn przebywający u Ojca, lecz jednocześnie pozostaje w solidarności z ludźmi w cierpieniu, i to aż do śmierci:
Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich
zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika
ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie (Hbr 2,9–10).

Takie doświadczenie sprawia, że Chrystus stał się doskonałym pośrednikiem posłanym do człowieka:
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe (Hbr 2,16).

Chrześcijanie nie znajdują się więc w gorszej sytuacji od Żydów – mają bowiem wielkiego Arcykapłana.
Autor Listu do Hebrajczyków cytuje Ps 110,1, gdzie znajduje się proroctwo
o uwielbieniu Chrystusa zasiadającego po prawicy Boga:
Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: „Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy”.

Z tego tekstu korzystają również inne pisma Nowego Testamentu (Mt 22,41–
46; 26,63–66; Mk 16,9 i inne)40. Szczególnie jednak często czyni to List do Hebrajczyków (1,3.12; 8,1; 10,12; 12,2).
Czwarty werset Ps 110 zawiera proroctwo, które również znajduje zastosowanie do szczególnego charakteru posłannictwa Jezusa:
Jahwe przysiągł i żal Mu nie będzie: „Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Wieczne kapłaństwo Chrystusa było więc zapowiedziane już w Starym Testamencie. Bóg nie tylko to zapowiedział, lecz uroczyście poprzysiągł. Autor listu do Hebrajczyków cytuje psalm 110 jeszcze wielokrotnie (5,6.10; 6,20).
Cytowane proroctwo zapewnia, że kapłaństwo mesjańskie będzie na wzór
Melchizedeka. W Księdze Rodzaju Melchizedek jest przedstawiony bardzo taCytaty te w ujęciu kapłaństwa Jezusa analizuje A. Jankowski, Jedyne kapłaństwo Chrystusa,
[w:] Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, red. A. Jankowski, K. Romaniuk, Katowice 1972, s. 34–36.
40
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jemniczo: bez podania genealogii, narodzin i śmierci41. Tymczasem wybitne postaci były ukazywane na tle ich przodków (genealogie). Postać Melchizedeka
nie odpowiadała więc ogólnym schematom, a tym samym została wyróżniona.
Miała swój charakter niepodobny do innych postaci, dzięki temu mogła stać się
figurą kapłaństwa Chrystusowego, które nie było zależne od żadnej generacji
ludzkiego kapłaństwa, nie miało również żadnych ograniczeń czasowych.
Zakładając, że Chrystus od wieków był Synem Bożym, nie można jeszcze
wprost dowodzić o Jego godności kapłańskiej. Chrystus musiał zatem upodobnić
się we wszystkim do ludzi, przejmując na siebie wszystkie ich doświadczenia:
Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się
miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu (Hbr 2,17)42.

Pasja, która była drogą do uwielbienia, sprawiła, że stał się ofiarą składaną
przez kapłana (Chrystusa). Pasja ta była zatem konsekracją Jezusa Chrystusa
na kapłana. Nie było przy tym starożytnego rytuału konsekracyjnego znanego
w Starym Testamencie (Kpł 8), lecz dokonała się ona na skutek radykalnej przemiany ludzkiej natury Chrystusa. Ta zmiana zrealizowała się przez cierpienia
przyjęte dobrowolnie, w wielkiej uległości Bogu i solidarności z ludźmi.
Bóg uczynił doskonałego człowieka, a to na skutek cierpień (za Jego dopustem), jakie spadły na Chrystusa (Hbr 2,10). Był to proces, dzięki któremu dokonał się akt uświęcenia. Na skutek tego działania Bożego powstała nowa jakość
zbawcza, która miała moc sprawczą w dziele tworzenia nowej wspólnoty:
Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi,
mówiąc: Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał (Hbr 2,11–12).

Aspekt pasyjny jest w nowo powstałej rzeczywistości niezwykle istotny, dlatego w tekście Hbr 5,8–9 autor dodaje:
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Jezus jest jednocześnie ofiarą i kapłanem (por.: 1 Kor 5,7; Ef 5,2; 1 P 1,19).
Ofiara Chrystusa nie była jedynie konsekracją kapłańską, lecz równocześnie
ofiarą ekspiacyjną:

T. Jelonek, Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006, s. 29.
Temat upodobnienia się do ludzi był dla odbiorców pochodzących z Izraela wielką nowością – por. A. Jankowski, Jedyne kapłaństwo Chrystusa, [w:] Kapłaństwo w Piśmie Świętym…,
s. 58.
41

42
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Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz
jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie (Hbr 9,26).

Jest to ofiara Nowego Przymierza.

2.4. Kapłaństwo powszechne i służebne
Kapłańska ofiara Chrystusa przynosi zbawcze skutki wiernym, których
uświęca:
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz
na zawsze (Hbr 10,10),

udoskonala:
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani (Hbr 10,14),

wprowadza do Nowego Przymierza:
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy (Hbr 9,15),

rodzi więc trwałe i nowe relacje z Bogiem (Hbr 8,19 i n.).
Dzięki ofierze Chrystusa uległa radykalnej zmianie sytuacja człowieka. Wszelkie przywileje, jakie były w udziale ludu Bożego Starego Testamentu, a nawet
arcykapłanów, stały się dzięki Chrystusowi udziałem wierzących. Jak niegdyś
do Świętego Świętych (debir) mógł wchodzić tylko raz w roku arcykapłan, tak
teraz Chrystus stał się przewodnikiem po niebiańskiej świątyni, udzielając dostępu do niej wierzącym:
Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez
ciało swoje (Hbr 10,19–20).

Chrześcijanie są wezwani do życia na podobieństwo Chrystusa, podporządkowując się we wszystkim woli Boga:
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy (Hbr 10,35–36).

Nowy kult zakłada istotną przemianę wierzących, której owocem jest praktyka miłości – świadectwo przynależności do Chrystusa, a równocześnie oddzielenie od świata pogrążonego w grzechach:
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlate-
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go was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem:
„Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was
będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,19–20).

Nowy styl życia i nowy kult nie jest możliwy bez zjednoczenia z ofiarą Chrystusa.
List do Hebrajczyków nie nazywa chrześcijan kapłanami, czyni to natomiast
autor Pierwszego Listu św. Piotra, który nawiązuje do tekstu Wj 19,6:
Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom.

W wersji 1 P tekst ten brzmi następująco:
[…] wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2,5).

Tekst ten dotyczy całego Kościoła, a więc wspólnoty wierzących43.
Dzięki łączności z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, wierzący stają się rzeczywiście nowym ludem:
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (1 P 2,9).

Nie istnieje kapłaństwo powszechne wierzących bez pośrednictwa kapłaństwa Chrystusowego, wszystkie teksty Nowego Testamentu jasno na to wskazują (1 P 2,5; Ap 1,6; 5,10; Hbr 7,25). Obecność Chrystusa w różnych czasach
i miejscach realizuje się za pośrednictwem Jego ministrów, którzy swoją posługę pełnią z ustanowienia Bożego, będąc pośrednikami pojednania:
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania (2 Kor 5,18).

Kapłaństwo służebne jest istotnie zespolone z kapłaństwem Chrystusa jako właściwym jego źródłem. Nowy Testament nie nazywa jednak chrześcijan
– ministrów – kapłanami, gdyż w tym okresie nie była jeszcze rozwinięta nauka o kapłaństwie Chrystusa44. Również posługa, jaką pełnili kapłani Nowego
Testamentu, nie była podobna do tej spełnianej przez kapłanów Starego Testamentu. Dopiero po uszczegółowieniu nauki o kapłaństwie Chrystusa można by43
Tekst Piotrowy pozwala rozróżnić kapłaństwo powszechne od służebnego – por. A. Jankowski, Powszechne kapłaństwo wiernych, [w:] Kapłaństwo w Piśmie Świętym…, s. 94.
44
W Nowym Testamencie pojawiają się już jednak elementy hierarchicznej struktury kapłaństwa – por. K. Romaniuk, Uczniowie i apostołowie pańscy – kapłaństwo hierarchiczne, [w:] tamże, s. 245–252.
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ło wypracować podobną naukę o kapłaństwie służebnym, stało się to już jednak
w czasach po powstaniu ksiąg Nowego Testamentu. W przesłaniu nowotestamentowym nauka o kapłaństwie występuje już jednak w formie zalążkowej.
Do najważniejszych tekstów w tej dziedzinie należy 1 Kor 9,13–14:
Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci,
którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? Tak też i Pan
postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię

oraz Rz 15,16:
Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali
się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

Wzmianka o głoszeniu Ewangelii w tekście Rz 15,16 występuje ściśle w ujęciu terminologii ofiarniczej. W pierwotnej wspólnocie w Jerozolimie zbierano
się na wspólnej modlitwie i łamaniu chleba, czyli na Eucharystii (Dz 2,42)45.
Temat kapłaństwa należy do głównych idei zarówno Starego Testamentu,
jak i Nowego Testamentu. Motyw ten szczególnie podkreśla novum, jakie zaistniało w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo starotestamentalne
nie znajduje kontynuacji w chrześcijaństwie. Jezus nie był kapłanem – potomkiem Aarona czy Sadoka. W nawiązaniu do Jego posługi świątynia z kamienia
została zamieniona w świątynię duchową:
Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo” (J 2,19).

Następnie w rozmowie z Samarytanką46 Chrystus dodał:
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć
Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie (J 4,23–24)47.

Istotna różnica między kapłaństwem nowotestamentowym a kapłaństwem
starotestamentowym zawiera się więc w tym, że starożytna posługa była sprawowana za pośrednictwem ofiar ze zwierząt, z kolei w Nowym Przymierzu dokonała się ona na mocy ofiary Jezusa Chrystusa.

E. Ravarotto, Gli Atti degli Apostoli, Roma 1972, s. 149–153.
Jej rozmowa z Jezusem zaowocowała wyznaniem wiary – por. J. Rinke, Kerygma und Autopsie. Der christologische Dysput als Spiegel johanneischer gemeindegeschichte, Stuttgart 1997,
s. 87.
47
Logion (wersety 23–24) stanowi serce większej kompozycji – por. B. Górka, Jezus i Samarytanka (J 4,1–42). Historia i inicjacja, Kraków 2008, s. 137.
45
46
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Wolność, tolerancja
i „prawo do…” na przykładzie aborcji
oraz homoseksualizmu1
Wprowadzenie

N

a wstępie kilka uwag metodologicznych. Otóż, można by od razu przejść
do tak zwanego meritum sprawy i podzielić się swoimi uwagami na temat aborcji czy też homoseksualizmu. Zdefiniować, wymienić poglądy, ocenić. Ponieważ tak się składa, że obie rzeczywistości ludzkiej egzystencji noszą w sobie ogromny ładunek emocjonalny, własne odczucia oraz osąd
trzeba umieć zweryfikować i porównać z obiektywnym kryterium moralnym.
W przeciwnym razie zawsze będziemy podatni na działanie emocji, a tym samym zamknięci na racje rozumowe. Jak uczy doświadczenie codzienności, te
drugie bardzo często przegrywają z tymi pierwszymi, co niekoniecznie musi
oznaczać zwycięstwo prawdy lub dobra.
Rzecz ważna: nasza refleksja ma charakter przede wszystkim teologiczno--moralny. Teologiczno-moralny – nie ideologiczny w negatywnym tego słowa
znaczeniu. Trzeba pamiętać, że aborcja i homoseksualizm są nie tylko zjawiskami o charakterze medycznym, psychologicznym czy społecznym, ale przede
wszystko moralnym. Wpisują się one bardzo mocno w określony świat wartości
i trudno uznać je za moralnie obojętne. Dla chrześcijan przecież zawsze ważne
będzie pytanie o obiektywny porządek rzeczy tego świata. Dlatego też w stosunku do rozpatrywanych zagadnień pytanie to będzie wielokrotnie stawiane w poczuciu dobrze rozumianej odpowiedzialności za człowieka i jego życie.
Na pierwszy rzut oka zarówno aborcję, jak i homoseksualizm nic nie łączy.
Aborcja kojarzy się bardziej z ludzką tragedią, a homoseksualizm co najwyżej
z inną wizją ludzkiej seksualności. W rzeczywistości oba wypadki bardzo wyraź1
Wykład dla młodzieży wygłoszony w centrum powołaniowym „Trzej Towarzysze” w klasztorze ojców franciszkanów w Chorzowie 1 grudnia 2007 roku.
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nie oscylują wokół takich pojęć, jak „wolność”, „tolerancja” czy też „prawo do”
(własnego życia, własnego brzucha, własnej miłości, kariery, niezawierania wymuszonego ciążą związku małżeńskiego, młodości itp.). Warto także zauważyć,
że w tym wszystkim stosunkowo mocno jest zaakcentowane słowo „ja”. Czyżby
był to jeden ze współczesnych przejawów absolutyzowania własnej osoby?
Zanim przyjdzie nam skupić uwagę na aborcji oraz homoseksualizmie,
spróbujmy pokrótce określić, czym jest wolność, czym jest tolerancja i do czego człowiek ma prawo2.

Dar i zadanie
Wolność jest dla każdego człowieka czymś niezmiernie cennym. Jej brak
lub jakiekolwiek próby jej ograniczania wywołują natychmiastową falę krytyki
i samoczynnie włączają w człowieku mechanizm obronny. Powodem tego typu
reakcji jest to, że naruszenie czyjejś wolności kojarzy się z naruszeniem ludzkiej
godności. Od zarania dziejów wolność to nie tylko wyznacznik ziemskiej egzystencji. Wolność stała się poważnym wyzwaniem moralnym, któremu nie wszyscy umieją z godnością sprostać. Niestety, stosunkowo często wolność utożsamia się z brakiem ograniczeń. Człowiek tak bardzo wydaje się kochać wolność,
że ciągle pragnie się od czegoś wyzwalać. W ten sposób bezkrytycznie popada
w różnego typu uzależnienia i paradoksalnie ogranicza własną wolność. Dlatego też prawdziwa wolność musi być widziana w ujęciu prawdy. Przede wszystkim chodzi tutaj o prawdę o człowieku jako istocie rozumnej, wolnej oraz będącej odzwierciedleniem dwóch światów: duchowego i materialnego3. Prawda
ma bowiem moc wyzwalającą (por. J 8,32).
Wyzwolenie nie jest jednak ucieczką w świat pozbawiony obiektywnych zasad moralnych. Człowiek wolny to przede wszystkim człowiek odpowiedzialny,
czyli dostrzegający w obszarze swojej wolności nie tylko własne dobro, szczęście czy też odczuwający wyłącznie zadowolenie. W obszarze jego wolności znajduje się także drugi człowiek, świat, a przede wszystkim Stwórca ze swoją wizją
człowieka i całej rzeczywistości ziemskiej. Prawdziwa wolność (wolność i prawda) otwiera przed człowiekiem ogromną perspektywę doświadczania oraz przeżywania różnych wymiarów tej rzeczywistości. Tych, które wydają się piękne
oraz pociągające, jak i tych, które w swojej istocie są wymagające i nie gwaran2
Ze względu na rozległy zakres poruszanej problematyki ograniczono się do zaprezentowania stanowiska katolickiej teologii moralnej, z jednoczesnym uwzględnieniem najczęściej spotykanych dylematów moralnych w dyskusjach poświęconych aborcji i homoseksualizmowi.
3
W tym miejscu należy się odwołać do biblijno-teologicznej koncepcji człowieka oraz do
personalizmu chrześcijańskiego. Por.: W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1994, s. 110–118; W. Polak, Powołani w Chrystusie. Zarys teologii moralnej fundamentalnej, Gniezno 1996, s. 43–52.
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tują osiągnięcia spodziewanych rezultatów. Wynikiem tak rozumianej wolności będzie pragnienie skutecznego pokonywania wszelkich barier na drodze do
pełnego oraz odważnego rozwoju człowieczeństwa. Warto sobie uzmysłowić, że
współczesne trendy fragmentaryzacji ludzkiego życia nie pozwalają człowiekowi dostrzec pełnego obrazu świata. W konsekwencji ludzkość zbyt często dziś
korzysta z rozwiązań łatwych, szybkich, którym towarzyszą różne emocje4.
Współcześnie istnieje dostrzegalna potrzeba umiejętności bycia wolnym, nie
odbierając jednocześnie tej wolności ani sobie, ani tym bardziej drugiemu człowiekowi. Czymś zupełnie innym jest subiektywne odczucie bycia wolnym od
rzeczywistego doświadczania wolności w sferze podejmowania decyzji. Dotyczy to szczególnie tych decyzji, które w imię dobra wyższego podejmuje człowiek jak gdyby wbrew sobie5.

Między akceptacją a odrzuceniem
Tolerancja, podobnie jak wolność, jest pojęciem wywołującym w momencie
podejmowania próby jej definiowania wiele emocji. Powód takich reakcji tkwi
czasami w ogromnej różnicy poglądów na otaczającą nas rzeczywistość. Powstaje wtedy podstawowy dylemat: zaakceptować czy zwalczać? Szczególnie wyraziście dylemat ten widać na płaszczyźnie moralnej oceny postępowania człowieka.
Współcześnie bardzo często stawia się zarzut rzekomej nietolerancji wszystkim
tym, którzy stają na straży obiektywnego porządku moralnego. Normą postępowania okazuje się natomiast społecznie nośny relatywizm moralny (EV 70)6.
Wydaje się, że główną przeszkodą w jasnym określeniu, czym jest tolerancja, są różnice w pojmowaniu integralnej wizji człowieka, w rozumieniu ludzkiej
godności oraz w ustaleniu sposobu praktykowania wolności. W obliczu braku
zbieżnych stanowisk warto postawić pytanie: Czy można usankcjonować tolerancję, której konsekwencją jest zło zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym? Tolerancja ma bez wątpienia prowadzić do wzajemnego szacunku oraz zrozumienia. Jednym z owoców postawy tolerancji powinien być przecież ład moralny. Tymczasem pod szyldem tolerancji lub walki z przejawami
jej braku usiłuje się usankcjonować postawy, które w ostatecznym rozrachunku prowadzą do rozwiązań paradoksalnych7.
Por. T. Wójciak, Aksjologia turystyki – wolność i odpowiedzialność, [w:] Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006, s. 163–172.
5
Por. S. Nowosad. M. Wyrostkiewicz, Wolność, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania
moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 582–583.
6
Por. Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, [w:] Nauczanie Ojca świętego Jana Pawła II.
Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, Kraków 1999 [dalej: EV].
7
Por. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, Warszawa 1993,
s. 146.
4
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Pomijając zapewne dość ciekawą dyskusję nad treścią i znaczeniem tolerancji dla całej ludzkości, warto z punktu widzenia przewodniego tematu niniejszej refleksji przyjrzeć się nauczaniu Kościoła z tego zakresu. Zagadnienie
wydaje się ważne, tym bardziej że określone środowiska postrzegają Kościół katolicki jako instytucję zagrażającą właśnie tolerancji. Leon XIII zachęca do tolerancji w imię ochrony jakiegoś dobra oraz uniknięcia większego zła. Tak rozumiana tolerancja ma jednak swoje granice, które wyznacza dbałość o dobro
wspólne. Wspomniany papież przestrzega jednocześnie przed niebezpieczeństwem relatywizmu moralnego. Z kolei Jan XXIII postrzega tolerancję jako wzajemny szacunek oraz kompromis, który zadowalałby strony reprezentujące odmienne poglądy. Życzliwość i otwartość w prowadzonym dialogu musi jednak
opierać się na zgodzie co do wartości podstawowych. Znamienne jest to, że Jan
XXIII podtrzymuje stanowisko swojego poprzednika. Podobnie uczyni później Paweł VI, według którego tolerancja nie stoi nad prawdą i sumieniem. Jan
Paweł II w swoim nauczaniu wpisuje tolerancję w miłość bliźniego, co stanowi pewnego rodzaju nowe spojrzenie na poruszaną powyżej kwestię. Pozornie
ujęcie takie może rodzić niebezpieczeństwo zbyt szerokiego rozumienia pojęcia tolerancji. Każda bowiem dezaprobata grzesznego postępowania drugiego
człowieka byłaby wówczas automatycznie nietolerancją oraz naruszeniem przykazania miłości. Trzeba mieć jednak świadomość, że papieskie słowa dotyczą
kwestii tolerancji na gruncie ekumenicznym. Znając całokształt myśli polskiego papieża, trudno odpowiedzialnie wysnuć tezę, jakoby jego rozumienie tolerancji było zupełnie inne od dotychczasowego stanowiska Kościoła w zakresie
omawianej problematyki. Wydaje się, że kwintesencję definicji słowa „tolerancja” zawarł św. Augustyn w słowach:
Należy odrzucać błędy, natomiast kochać błądzących8.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na motywy tolerancji, gdyż jakakolwiek
postawa aprobaty określonego stanowiska nie może być równoznaczna z tolerancją (na przykład strach, koniunkturalizm, wygodnictwo, egoizm). Analizowane wcześniej wybrane fragmenty myśli poszczególnych papieży zwracają uwagę na następujące motywy: miłość bliźniego, poszanowanie sumienia, prawda,
dobro wspólne, sprawiedliwość, obrona przed totalitaryzmem, godność i prawa człowieka. Motywy te wyznaczają jednocześnie granice tolerancji. Tolerancja nie jest wartością absolutną, choć – podobnie jak to było w wypadku wolności – istnieje ogromna pokusa jej absolutyzowania9.
Por.: F. Kampka, Cnota tolerancji w świetle nauczania społecznego Kościoła, [w:] Ad libertatem i veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65.
rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej, red. P. Morciniec, Opole 1996, s. 493–495; Orędzie biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w warunkach budowy demokracji, „Biuletyn KAI”,
3 (1995), nr 75, s. 26–31.
9
Por. F. Kampka, Cnota tolerancji…, s. 495–499.
8
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Mam prawo do…
Już samo sformułowanie może sugerować szczególne podejście do prawa.
Z jednej strony można tę frazę zinterpretować jako krzyk determinacji w obliczu częstego naruszania określonego porządku prawnego. Z kolei z drugiej strony nasuwa się myśl o postawie rewindykacji – o zbyt jednostronnym podejściu
do porządku prawnego. W związku z powyższym należałoby postawić pytanie:
Do czego człowiek ma dziś prawo? Literatura fachowa, mówiąc o prawach człowieka, ma na myśli trzy rodzaje praw: prawa wolnościowe (prawo do wolności
sumienia i religii), prawa społeczne (prawo do pracy, sprawiedliwej płacy, posiadania własności, partycypacji, tworzenia związków zawodowych) i prawa solidarnościowe (prawo do rozwoju i życia w pokoju)10.
Pogrupowane prawa mają swój szczegółowy charakter, dlatego w dalszej
kolejności można mówić na przykład o prawie do: życia, godnej śmierci, założenia rodziny, wypoczynku, swobodnego przemieszczania się. Przy tej okazji warto przypomnieć, że „prawo do czegoś” nakłada jednocześnie „obowiązek poszanowania czegoś”. W przeciwnym razie dochodzi do takich sytuacji,
w których wolność przeradza się w zniewolenie, tolerancja prowadzi do nietolerancji, a „prawo do…” staje się okazją do bezprawia. To pozornie błahe przypomnienie zależności między prawem a obowiązkiem wynika z doświadczenia
codzienności. Na co dzień częściej spotyka się postawę ochrony własnych praw
niż poszanowania podobnych praw w stosunku do innych ludzi. Przestrzeganie
prawa jest wykładnikiem ludzkiej dojrzałości oraz odpowiedzialności. Z czego
wypływa moralny postulat własnej formacji w tym zakresie. Ponadto stosunek
do prawa ujawnia stopień wewnętrznej wolności oraz sposób rozumienia tolerancji, co również wiąże się ze społecznym aspektem rozumienia: wolności, tolerancji oraz prawa11.
Podsumowując powyższe konstatacje, należy stwierdzić, że zarówno wolność,
tolerancja, jak i „prawo do…” wpisują się w całokształt problematyki związanej
z ludzką moralnością. Łączne więc traktowanie rozważań nad tymi zagadnieniami nie jest przypadkowe. Z łatwością można bowiem dostrzec, że wzajemnie się one warunkują oraz przenikają, umożliwiając w ten sposób dyskusję nad
aborcją i homoseksualizmem.

10
Por. F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona
XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991 s. 93–171.
11
Por. L. Smyczek, Dynamika przemian wartości moralnych w świadomości w świadomości
młodzieży licealnej. Studium panelowe, Lublin 2002, s. 232–233.
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Negacja życia
Aborcja dla zdecydowanej większości ludzi jest czymś złym. O ile moralna
ocena tego zjawiska wydaje się jednoczyć poglądy ludzi różnych opcji światopoglądowych, o tyle w kwestii jej dopuszczalności nie ma już takiej zgodności
stanowisk. Wskazania medyczne, gwałt oraz trudna sytuacja osobista kobiety
ciężarnej mają współcześnie stanowić rzekomy powód uzasadnionego przerywania ciąży12.
Problematyka przerywania ciąży jest wieloaspektowa, dlatego całościowe jej
omówienie zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszego studium. Uwzględniając teologiczno-moralny rys prezentowanej refleksji, warto przypomnieć pewne
podstawowe prawdy będące fundamentem toczącej się dyskusji wokół aborcji.
• Zdecydowana większość świata nauki – w tym medycyny oraz genetyki –
stoi na stanowisku, że początek ludzkiego życia następuje w momencie poczęcia13.
• Przerywanie ciąży, oprócz pozbawienia życia dziecka nienarodzonego, fizycznie i psychicznie okalecza kobietę, która wyraziła zgodę na dokonanie aborcji (na przykład uszkodzenia narządu rodnego, niepłodność, ciąża pozamaciczna, poronienia, „syndrom poaborcyjny”)14.
• Fragmentaryczne koncepcje człowieka i jego życia (na przykład medyczna,
biologiczna, psychologiczna, socjologiczna) prowadzą do instrumentalnego traktowania człowieka i jego życia15.
• Niedowartościowanie problematyki etycznej w konsekwentnym rozumieniu ochrony zdrowia i życia ludzkiego16.
Przedstawiony powyżej zarys najważniejszych dylematów moralnych związanych z przerywaniem ciąży wymaga dopełnienia – przypomnienia nauki Koś12
Por. Z. Grabczak, Problematyka etyczna patologii ciąży. Studium w świetle współczesnego
nauczania Kościoła, Lublin 2005, s. 192.
13
Por. „Służba życiu. Zeszyty problemowe”, 2 (2005), s. 12–15. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o dość żywej dyskusji wokół problematyki tzw. animacji równoczesnej oraz sukcesywnej. W opinii zwolenników animacji sukcesywnej, aborcja we wczesnym stadium rozwoju embrionu nie byłaby jeszcze zabiciem człowieka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obecnie nie ma
żadnych naukowych argumentów świadczących o istnieniu momentu, w którym zapłodniona
komórka jajowa nie byłaby jeszcze człowiekiem. Por. M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2004, s. 89–117. Odwoływanie się jedynie do argumentów naukowych w kwestiach, które wydają się kontrowersyjne, niesłusznie degraduje każdy inny typ argumentacji do drugiej lub trzeciej kategorii. Pozwala także
na umiejętne manipulowanie opinią społeczeństwa, w tym świata medycyny, o dopuszczalności przerywania ciąży. Por. M. Gałuszka, Obraz aborcji w mediach oraz w badaniach opinii publicznej, [w:] Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego,
Warszawa–Łódź 2002, s. 110–151.
14
Por. „Służba życiu. Zeszyty problemowe”, 5 (2000), s. 8–26.
15
Por. P. Morciniec, Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu, Opole 1993, s. 64–111.
16
Por. Z. Grabczak, Problematyka etyczna patologii ciąży…, s. 185–274.
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cioła. W świetle tej nauki życie ludzkie jest święte, a co za tym idzie nienaruszalne od momentu poczęcia aż do chwili naturalnej śmierci. Prawo to jest prawem
niezbywalnym, co oznacza, że żaden ludzki autorytet ani też większość parlamentarna nie mogą odmawiać nikomu prawa do życia. Tak stanowcza obrona nienarodzonych wynika zarówno z argumentów biblijnych (Rdz 2,7; 9,5; Wj 20,13;
Pwt 32,39; Mdr 11,26; 12,5), jak i opartej na źródłach biblijnych refleksji teologicznej (QdA 12; DV I,1; EV 61; KPSZ 35–38; KKK, nr 2270–2275)17.
Zjawisko aborcji wpisuje się wyraźnie w „kulturę śmierci”, o której wielokrotnie mówił Jan Paweł II, poruszając zagadnienia związane z ochroną zdrowia
i życia ludzkiego. Współczesna „kultura śmierci” jest przede wszystkim konsekwencją głębokiego kryzysu moralnego, jaki od dłuższego czasu trawi ludzkość.
Konkretnymi przejawami tego kryzysu są między innymi: brak poszanowania
dla ludzkiej godności, instrumentalne traktowanie człowieka i jego szeroko rozumianej egzystencji, hedonistyczne podejście do etyki seksualnej, niepełna wizja ludzkiej wolności, miłości oraz tolerancji. Przede wszystkim zaś u podłoża
tego poważnego zamieszania w świecie wartości znajdują się: osłabienie wiary
w Boga, brak wyczucia sacrum oraz znaczne osłabienie moralnej wrażliwości
na zło, czyli mit osobistej bezgrzeszności (EV 19, 21, 28, 50). Nie można też pominąć milczeniem dość silnego lobby proaborcyjnego, wspieranego przez różnego typu środowiska opiniotwórcze18.
Kościół, broniąc prawa do życia dzieci nienarodzonych, zdaje sobie doskonale sprawę, że początki tego życia mają czasami swoją genezę w dramatycznych
okolicznościach. Mimo to poczęty człowiek, nawet w bardzo wczesnym stadium
rozwoju, ze względu na swoją godność, musi mieć zagwarantowane takie same
prawa jak każda osoba dorosła. Choć ludzki embrion jest częścią organizmu
matki, to w rzeczywistości nie stanowi jej własności. Dziecko w łonie kobiety to
nowa, odrębna istota ludzka, której życie zależy od reakcji otoczenia19.
Aborcja jest ludzkim dramatem o wymiarze: indywidualnym, rodzinnym
i społecznym20. Nie może być uznana ani za „mniejsze zło”, ani tym bardziej ja17
Por.: Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży. „Quaestio de abortu” [dalej: QdA]; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego
i o godności jego przekazywania. „Donum vitae” [dalej: DV]; Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta pracowników Służby Zdrowia [dalej: KPSZ]. Cytowane dokumenty w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998; Katechizm
Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 [dalej: KKK].
18
Por.: J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003, s. 44; M. Gałuszka, Obraz aborcji w mediach…, s. 138–
141; J. Łopuszański, O niektórych okolicznościach wprowadzenia ustawy o przerywaniu ciąży, [w:]
W imieniu dziecka poczętego, red. J. W. Gałkowski, J. Gula, Rzym–Lublin 1991 [wydanie drugie],
s. 211–224.
19
Por. Z. Grabczak, Problematyka etyczna patologii ciąży…
20
Por.: A. Winkler, Terapia osób poranionych przez aborcję, [w:] XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, red. A. Czarnocki, Warszawa 1994, s. 522–525; W. Kawecki, Dlaczego Kościół broni życia?, Kraków 1996, s. 121–128.
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ko prawo. Alternatywą dla aborcji jest tworzenie „kultury życia”. Wymaga to ze
strony człowieka pogłębionej – bez wątpienia trudnej i wymagającej – refleksji nad faktem „bycia człowiekiem”, wymaga wizji ludzkiej płodności i bezpośrednio z tym związanej wartości każdego życia (na przykład życie wegetatywne człowieka). Refleksja ta nie musi mieć wcale konotacji konfesyjnej, chociaż
trudno odpowiedzialnie wskazać jakiekolwiek rozwiązania, które pomijałyby
kwestie światopoglądowe. Akceptacja życia musi być zatem absolutnie wolna
od jakichkolwiek nacisków (medycznych, politycznych, ekonomicznych) oraz
prób świadomego manipulowania tą problematyką (KPSZ 139)21.
Homoseksualizm, podobnie jak aborcja, budzi dziś wiele kontrowersji. Kontrowersje te ogniskują się wokół uznania homoseksualizmu jako alternatywnej,
czyli równorzędnej formy wyrażania własnej seksualności. Inny aspekt tego zagadnienia dotyczy prawa do zawierania małżeństw homoseksualnych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego aktu, oraz prawa do adoptowania dzieci22.
Wydaje się, że powody burzliwych dyskusji na temat homoseksualizmu tkwią,
po pierwsze, w danych statystycznych próbujących określić populację osób tej
orientacji (0,5–10%), po drugie, wypływają z różnych podejść w opisie przyczyn
tego zjawiska (psychologiczne, biologiczne, rodzinne, środowiskowe). Istniejąca
rozbieżność stanowisk w tej kwestii pokazuje, jak bardzo zjawisko homoseksualizmu dzieli społeczeństwo – na tych, którzy są mu przeciwni, i na identyfikujących się z tą formą wyrażania seksualności. Zdaniem części środowisk zajmujących się tą problematyką, najmniej prawdopodobnie źródłem homoseksualizmu
są uwarunkowania hormonalne lub genetyczne23. Dlatego też chcąc się zdystansować od zwolenników lub przeciwników homoseksualizmu, należałoby zgodzić się z sugestią, aby zagadnienie to przeanalizować wieloaspektowo24.
Warto zauważyć, że postulat wieloaspektowego spojrzenia na homoseksualizm to między innymi postulat Kościoła, który w odczuciu środowisk homoseksualnych i tych wszystkich, którzy z tymi środowiskami sympatyzują, jest
uważany za głównego, nie tyle przeciwnika, ile wroga. Uwaga ta wydaje się istotna, ponieważ pozwala zdecydowanie potępić zarzut nietolerancji Kościoła wobec homoseksualistów. Prawdą jest, że Kościół katolicki postrzega homoseksualizm jako poważne naruszenie porządku moralnego (por.: Rdz 19,1–15.29;
Kpł 18,22; 20,13; 1 Kor 6,9–10; Rz 1,21–27), ale ocena ta dotyczy czynu i jego
ewentualnego sprawcy, co nie jest oczywiście równoznaczne z prześladowaniem jakiegokolwiek człowieka! Propagowanie zatem sądu o rzekomej nietole21
Por.: Papieska Rada do spraw Rodziny, Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych, nr 27, [w:] W trosce o życie…; M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka…, s. 206–210.
22
Por. J. Augustyn, Homoseksualizm a miłość, Kraków 1997, s. 18.
23
Por. tamże, s. 41–47.
24
Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, nr 102, [w:] Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa, red. T. Huk, Warszawa 2000.
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rancji Kościoła wobec homoseksualistów wynika bądź z nieznajomości nauki
Kościoła na powyższy temat, bądź wypływa ze złych intencji i błędnie zdefiniowanej tolerancji25.
Kościół w swoim nauczaniu odnosi się z szacunkiem oraz rozumie trudną
sytuację osób dotkniętych skłonnościami homoseksualnymi. Co więcej, apeluje, aby osoby te otoczyć życzliwością. Kreowanie przyjaznej atmosfery wokół
osób tej opcji seksualnej nie może być jednak mylone z negatywną oceną moralną ich zachowań. Choć odkrycie w sobie odmiennej wizji własnej seksualności nie jest jeszcze grzechem, to brak kontroli może w przyszłości stać się źródłem czynów naruszających obiektywny porządek moralny26.
Trzeba w tym miejscu krótko przypomnieć o tym, że ludzka płciowość zakłada więź w sensie emocjonalnym i prokreacyjnym mężczyzny oraz kobiety.
Relacja ta wyraża się w ukierunkowaniu zarówno emocjonalnym, jak i prokreacyjnym. Z tego też względu nie można moralnie zaakceptować żadnego aktu homoseksualnego, a tym bardziej związków homoseksualnych jako małżeńskich. Takie działania naruszają istotne i zarazem nieodzowne przymioty
małżeństwa (sakramentalny związek mężczyzny i kobiety zmierzający do zrodzenia potomstwa). Ponadto, mając na względzie integralnie rozumiane dobro
każdego człowieka, nie można niczym uzasadnić żądania środowisk homoseksualnych do adopcji dzieci. Dziecko w procesie wychowawczym ma prawo do
odkrycia pełnej wizji własnej seksualności. Wizji, która uczy go relacji do płci
odmiennej, a co za tym idzie – przygotowuje go do podjęcia w przyszłości obowiązków żony i męża, matki i ojca. Tego wszystkiego nie są w stanie, z natury
rzeczy, zapewnić związki homoseksualne. Przy tej okazji zwraca się uwagę na
aspołeczny aspekt żądania prawa do zawierania małżeństw oraz adopcji dla par
homoseksualnych27.
Brak akceptacji ze strony Kościoła i innych podobnie myślących środowisk
stosunkowo silnego lobby homoseksualnego nie jest brakiem tolerancji. Słuchając wystąpień i obserwując działania gejów i lesbijek w Polsce, można jednak
odnieść zupełnie inne wrażenie. Obrońcy heteroseksualnego wyrażania ludzkiej płciowości odwołują się nie tylko do argumentów religijnych, ale również
do tych, które wynikają z prawa naturalnego. Poznanie tego prawa nie jest bowiem warunkowane światopoglądem, ale w dużej mierze zależy od dobrej wo25
Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych. „Homosexualitatis problema”; Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej nr 8. „Persona humana”; Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych, „Omosessualita” – wszystkie dokumenty w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995. Por. KKK, nr 2357–2358.
26
Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego…, nr 10–11.
27
Por.: Jan Paweł II, List do rodzin, nr 17, [w:] Nauczanie Ojca świętego Jan Pawła II…; tenże, „Nie wolno fałszować norm moralnych”, [w:] Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła…, s. 50–
51; Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między
osobami homoseksualnymi, „L’Osservatore Romano”, 25 (2004), nr 2, s. 43–45.
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li człowieka28. Prawo do sprzeciwu wobec czyjegoś świata wartości nie może
być ograniczana przez subiektywne racje mniejszości, tym bardziej że mniejszość seksualna, jaką tworzą homoseksualiści, ma zagwarantowane podstawowe prawa obywatelskie, a więc nie jest dyskryminowana. Domaganie się natomiast praw od poszczególnych społeczeństw narusza dobra innych ludzi. Kwestia
osobna to wrażliwość moralna poszczególnych członków społeczeństwa, którzy nie dostrzegają lub nie chcą dostrzec pewnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą homoseksualizm29.

Zakończenie
Świat ludzi od zarania dziejów był pełen różnego typu kontrowersji oraz
przeciwieństw. Z jednej strony widać ogromny wysiłek w celu ratowania i przedłużania ludzkiego życia. Z kolei z drugiej strony nie brakuje dziś przykładów
bezsensownego marnowania daru życia. Mówi się o wielkiej godności człowieka i o jego szczególnym miejscu w świecie przyrody, podczas gdy niejednokrotnie prawo do życia zwierząt okazuje się ważniejsze od prawa do życia nienarodzonych. Postępowanie człowieka często dowodzi tego, jak bardzo krucha jest
granica między wolnością, która prowadzi do zniewolenia, tolerancją, która rodzi nietolerancję, i prawem, które staje się bezprawiem.
Warto zatem sobie uświadomić, że życie ludzkie jest terenem podejmowania istotnych, i co najważniejsze, odpowiedzialnych decyzji. Ludzka egzystencja
ma wiele wymiarów i tyle samo odniesień, a ludzkie życie to dar – nie tylko dla
konkretnej osoby (dysponenta), ale przede wszystkim dla innych. Dar ten trzeba umieć przyjąć, trzeba umieć go ofiarować i trzeba umieć go właściwie zagospodarować. Uświadomienie sobie tych wszystkich zależności może okazać się
czasami trudne. Warto jednak podjąć to moralne wezwanie, aby móc z satysfakcją powtórzyć za św. Pawłem:
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym
dniu odda Pan […] (2 Tm 4,7–8).

Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie. Wołanie wiernych, przeł. M. Majdan, Warszawa 1999, s. 178–185. Należy zgodzić się z autorem, że cennym dopełnieniem refleksji o homoseksualizmie jest jej umieszczenie w ujęciu chrześcijańskiej nauki o małżeństwie (s. 169–178).
Por. także mój wykład „Chrześcijańska wizja ludzkiej płciowości”, wygłoszony w centrum powołaniowym „Trzej Towarzysze” w Chorzowie 27 października 2007 roku.
29
Por.: J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie…, s. 168–169; B. Łoziński, Geje i lesbijki w Polsce – mniejszość w natarciu – http://andrzej.ekai.pl/ekai/serwis/?MID=7584 (stan na 22 czerwca 2004 roku).
28
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więty Franciszek jako mąż prawdziwie katolicki i apostolski przekazał swoim braciom przykład umiłowania Ewangelii, którą głosił własnym życiem
i słowem. Różne gałęzie franciszkańskiego zakonu, podejmując to przebogate dziedzictwo, we własnym prawodawstwie ukazywały zasady realizacji charyzmatu apostolstwa. Jedną z tych propozycji jest treść IX rozdziału Konstytucji
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, który jest w istocie wyjaśnieniem kapucyńskiego rozumienia zaleceń IX rozdziału Reguły Świętego Franciszka z Asyżu. Dlatego te rozważania mają swoją wartość uniwersalną dla wszystkich gałęzi
zakonu franciszkańskiego, które na różne sposoby realizując charyzmat Biedaczyny, uzupełniają się wzajemnie, razem wskazując na niewyczerpane bogactwo
Franciszkowego ducha pozostawionego Kościołowi.
Konstytucje kapucyńskie już w pierwszym rozdziale stwierdzają, że do istoty życia kapucyńskiego należy apostolstwo. Jest ono jednym z czterech najważniejszych wyznaczników tego charyzmatu. Konstytucje w czwartym numerze,
wskazującym na cechy charakterystyczne naszego powołania, podkreślają to
słowami:
W duchu służby rozwijajmy różnorodną, dynamiczną działalność apostolską, a zwłaszcza dzieło ewangelizacji (Konst. 4,5).

Apostolski wymiar naszego życia dotyczy nie tylko samej działalności zewnętrznej, ale przede wszystkim nastawienia wewnętrznego, które nakłada na
serce brata odpowiedzialność za rozszerzanie Dobrej Nowiny i zbawienie innych ludzi. W rozdziale dziewiątym Konstytucji znajduje się na ten temat precyzyjne wskazanie, które brzmi:
Szczególnym apostolstwem brata mniejszego jest prowadzenie w świecie życia ewangelicznego w prawdzie, prostocie i radości (Konst. 145,2).

Teologiczną podstawą zaangażowania apostolskiego braci jest udział w misji Syna Bożego, który
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został posłany na świat przez Ojca, aby dzieląc ludzką dolę ubogim głosił
Ewangelię, uzdrawiał skruszonych w sercu, więźniom głosił wolność, a niewidomym przywracał wzrok (Konst. 144,1).

To posłannictwo Chrystusa trwające w Kościele zostało rozpoznane i podjęte przez św. Franciszka, który przekazał je swoim braciom jako drogocenny
skarb, zapewniający żywotność wspólnoty i jej użyteczność w Kościele. Głoszenie Ewangelii jest posługą realizowaną na mocy naszego powołania. W ten
sposób rozumiejąc nasze miejsce w Kościele, możemy powtarzać za św. Pawłem Apostołem:
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16).

Miłość pasterska
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, mówiąc o zaangażowaniu apostolskim, wskazuje na kategorię miłości pasterskiej, która powinna
ożywiać uczniów Chrystusa. Ojciec święty stwierdza, że miłość ta powinna być
wewnętrzną zasadą, która ożywia i kieruje życiem duchowym osoby wezwanej
do służby Bożej. Miłość ta jest definiowana jako
uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa: darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera. Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na obraz daru
Chrystusa i we współudziale w Nim. Miłość pasterska jest tym przymiotem,
dzięki któremu naśladujemy Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego służbie. Nie tylko nasze czyny, ale nasz dar z siebie jest tym, co ukazuje miłość
Chrystusa do Jego owczarni. Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia
i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą (PDV 23).

Wyposażony przez Ducha Świętego w miłość pasterską brat
potrafi ze spełnianej posługi uczynić przedmiot miłości, stąd Kościół i ludzie stają się głównym obiektem jego zainteresowania; z taką właśnie duchowością będzie zdolny do miłowania Kościoła powszechnego i tej jego
części, która jest mu powierzona, z całym oddaniem oblubienica dla oblubienicy (PDV 23).

Zakłada to zatem gotowość i zarazem umiejętność współpracy z innymi
duchownymi. Troska o jedność w Kościele wyklucza rywalizację i niechęć i każe nam – jako braciom mniejszym – pokornie przyjmować nie zawsze życzliwe podejście ze strony księży. Jednak to od nas w dużym stopniu zależy jakość
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utrzymywanych relacji z braćmi w kapłaństwie, którzy mają prawo do ujrzenia
i bezpośredniego doświadczenia naszego ewangelicznego braterstwa.
Niestety, zdarza się, że klasztory są zamkniętymi twierdzami i to nie w celu
chronienia atmosfery duchowego życia, ale raczej, żeby nikt nie zakłócał spokojnej beztroski. Na takiej postawie tracą wszyscy. Członkowie Kościoła katolickiego, to jest duchowni i świeccy, nie doświadczają bowiem ożywczej aktywności zakonów w Kościele lokalnym. Ponadto brak współpracy z księżmi sprawia,
że nie przychodząc na uroczystości zakonne, nie zachęcają oni też wiernych do
uczestnictwa w nich. Rosną wzajemne uprzedzenia i pojawia się niczym nieuzasadniona pycha, że jesteśmy lepsi. W tym ujęciu warto przytoczyć słowa
z wytycznych Mutuae relationes Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich:
Zakonnicy, choćby należeli do Instytutu na prawie papieskim, powinni się
czuć uczestnikami rodziny diecezjalnej i podejmować trud koniecznej adaptacji (MR 18b).

Jan Paweł II stwierdza, że aby
prezbiterzy na próżno nie stawali do zawodów, miłość pasterska domaga się
od nich, by pracowali zawsze w ścisłym zjednoczeniu z biskupami i innymi
braćmi w kapłaństwie (PDV 23).

Potwierdzają to nasze Konstytucje:
Zachowując prawo Ojca Świętego do rozporządzania Zakonem w służbie
Kościołowi powszechnemu, bracia w pełnieniu jakiegokolwiek apostolstwa
podlegają władzy biskupa diecezjalnego, od którego – za aprobatą własnych
przełożonych – otrzymują potrzebne uprawnienia (Konst. 146, 2).

Przede wszystkim jednak miłość pasterska powinna prowadzić brata do troski o większą miłość do Chrystusa, gdyż
jedynie gdy kocha i służy Chrystusowi, Głowie i Oblubieńcowi, miłość ta staje się źródłem, sprawdzianem, miarą oraz pobudką do miłości i posługi kapłana dla Kościoła, Ciała i Oblubienicy Chrystusa (PDV 23).

Jezus, powierzając swoje owce Piotrowi, pytał go przede wszystkim o miłość
(por. J 21,17), która jest najważniejszą legitymacją świadka Ewangelii. Ta szczególna więź z Chrystusem rodzi się i umacnia w Eucharystii, gdy brat stara się
odtworzyć w swoim sercu, to co dzieje się na ołtarzu ofiarnym. Życie apostoła
powinno nabierać charakteru ofiarniczego, gdy potrafi on nie oszczędzać siebie, ale dzień po dniu rozdaje siebie innym. Zaczynając od wspólnoty domowej, w której jest dyspozycyjny w służbie braciom, brat oddany apostolstwu potwierdza autentyczność swojego przylgnięcia do ofiarnego Baranka wydanego
za grzechy świata.
Nieustanny dylemat – rodzący napięcie między życiem modlitwy i apostolstwa oraz między obecnością we wspólnocie klasztornej i przebywaniu z grupa-
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mi duszpasterskimi – jest do rozwiązania dzięki prawdziwej miłości pasterskiej,
która głęboko przenika serce brata. Mówi na ten temat Jan Paweł II:
Jedynie podporządkowanie każdej chwili i każdego czynu zasadniczemu
i wiążącemu wyborowi „dawania życia za owce” może zapewnić tę jedność
życia, konieczną dla harmonii i duchowej równowagi kapłana: „Prezbiterzy
– przypomina Sobór – mogą ją jednak budować idąc w wypełnianiu posługi
za przykładem Chrystusa Pana, którego pokarmem było czynić wolę Tego,
który Go posłał, by wypełnił Jego dzieło. W ten sposób, zastępując Dobrego
Pasterza, w samym wykonywaniu pasterskiej miłości znajdą więź doskonałości kapłańskiej, zespalającą w jedno ich życie i działanie” (PDV 23).

Trzeba wyraźnie podkreślić, że papieskie słowa dotyczące miłości pasterskiej
nie obejmują wyłącznie kapłanów. Każdy brat może bowiem mieć eucharystyczne serce, które płonąc miłością do Chrystusa, nie może z Nim nie dzielić troski
o zbawienie dusz. Nasi święci bracia modlący się w samotności o nawrócenie
grzeszników i umartwiający się w tym celu oraz podejmujący różne inicjatywy
apostolskie, dają nam przykład zaangażowania w życie Kościoła. Jeśli weźmiemy pod uwagę posługę miłosierdzia św. Feliksa z Cantalice i bł. Mikołaja z Gesturi, to ujrzymy, jak różnymi drogami można spełniać pragnienie Jezusa, aby
otwierać Mu drogę do serc grzeszników. Może warto też sięgnąć do zapisków
św. Faustyny, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i bł. Matki Teresy z Kalkuty, żeby
zrozumieć, jak ważne dla apostolstwa jest wewnętrzne nastawienie serca.
Dlatego istotne jest nade wszystko umiłowanie Ewangelii jako programu
życia, którym chce się potem promieniować dla innych. Święci wołali do Jezusa: „daj mi duszę, resztę zabierz” i byli gotowi dla nawrócenia grzeszników
podejmować surową pokutę oraz wiedli wytrwałe życie modlitwy. Wynikało to z ich zjednoczenia z Chrystusem, gdy świadomi jego wołania „Pragnę”
(J 19,28), czuli się zobowiązani do zaspokajania Jego pragnienia. Może w tym
ujęciu trzeba zapytać, czy nasze braterstwo zawężone do celebrowania wspólnoty wewnątrzklasztornej nie spowodowało osłabnięcia zapału ewangelizacyjnego? Czy zależy nam na zbawieniu innych ludzi. Przecież grzesznicy i niewierzący są najbardziej ubogimi braćmi, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać ze
skarbu Bożego słowa i bogactwa wiary świętej.

Głoszenie Słowa Bożego i szafowanie sakramentów
Niezależnie od dyskusji o mniejsze lub większe sklerykalizowanie naszego
zakonu, trzeba obiektywnie uznać, że wielu braci, przyjmując święcenia prezbiteratu, bierze na siebie poważny obowiązek sprawowania funkcji kapłańskich
dla pożytku ludu Bożego. W chwili święceń ochoczo odpowiadali oni na pytania biskupa, czy chcą zaangażować się w głoszenie Ewangelii i przyjęli na sie-
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bie odpowiedzialność za rozwój Kościoła. Znaczna liczba prezbiterów w naszych wspólnotach każe poważnie potraktować to, co przynależy do ich zadań.
Apostolstwo to nie jakieś hobby danego brata, ale zadanie Kościoła powierzone mu przez Chrystusa.
Wezwanie do dawania czytelnego świadectwa rodzi się z posłuszeństwa
słowom Ewangelii, która wzywa nas do bycia solą ziemi i światłem świata
(por. Mt 5,13–16). Dlatego w rozważaniu naszego charyzmatu ukazanego w Konstytucjach powinno znaleźć się miejsce na refleksję nad głoszeniem słowa Bożego i sprawowaniem sakramentów. Punkt 148. naszych Konstytucji zbiera bogate treści w słowach, które określają zadanie głoszenia Słowa Bożego.
Święty Franciszek, herold Chrystusa, uprawniony przez władzę Kościoła obchodził miasta i wszędzie siał – w krótkich i prostych słowach – ziarno Ewangelii, zwiastując ludowi Bożemu tajemnicę Chrystusa. Idąc za jego przykładem i tradycją naszego Zakonu, niech bracia głoszą słowo Boże w sposób
zrozumiały, trzymając się wiernie Pisma Świętego. Bracia niech usilnie się
starają wyryć w swoich sercach słowo Boże, którym jest Chrystus, i oddać
Mu się na własność, aby On sam ich przynaglał do mówienia z nadmiaru
miłości. W ten sposób będą głosić życiem, czynem i słowem samego Chrystusa. Aby zaś stało się to rzeczywistością, sami niech się ustawicznie starają wzrastać w mądrości Chrystusowej, którą zdobywa się przede wszystkim
życiem, zwłaszcza przez systematyczną lekturę, rozmyślanie i pilne studium
Pisma Świętego (Konst. 148,1–4).

Franciszek chciał dać swoim braciom program życia utkany ze słów Ewangelii i rozsyłał swoich pierwszych towarzyszy na cztery strony świata, żeby głosili Dobrą Nowinę. Sam niestrudzenie ogłaszał ewangeliczne orędzie i roznosił
przedziwną woń Chrystusa złaknionym ludziom. Chciał, by jego czytelne świadectwo było potwierdzane znakami jego pokuty i braterskiej miłości. Przeniknięty ewangeliczną mądrością przez nieustanną kontemplację treści Pisma Świętego, zyskiwał nową mentalność, którą dzielił się z napotkanymi ludźmi.
Nasi święci bracia w prostych słowach wypływających z serca rozmiłowanego w Bogu stawali się skutecznymi apostołami. Docierali bowiem do serc
przez wiarygodne świadectwo i autorytet zrodzony z bliskości Boga i człowieka. Pełni gorliwości w modlitwie, byli też napełnieni współczuciem dla człowieka. Okazując gorliwość w sprawach wiary, nie potępiali nikogo i nie okazywali swojej wyższości. Głosząc kazania w ubogich wsiach, docierali do ludzi,
którzy skazani byli na margines społeczeństwa. W tym duchu Konstytucje wzywają braci, żeby
wszelkie posługi czynione ludziom powinny opierać się na życiu ukształtowanym przez Ewangelię. Łatwiej bowiem dociera do świadomości i zostaje przyjęte świadectwo braci, którzy w prostocie serca żyją blisko ludu i zarówno w warunkach życia, jak i w sposobie mówienia okazują się naprawdę
mniejszymi (Konst. 147,6).
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Brat mniejszy, mając świadomość uczestniczenia w misji zbawiania świata,
powinien dawać świadectwo podzielania troski Chrystusa o ludzi, którzy trwają w mroku i cieniu śmierci (por. Łk 1,79). Cierpliwie wyjaśniając katolicką naukę, trzeba nam śledzić dokumenty Kościoła i karmić się życiodajnym pokarmem świętej teologii. Rozważając budujące przykłady życia świętych, potrzeba
też uważnej obserwacji życia ludzi nam współczesnych tak, by nauczanie prawd
wiary i moralności trafiało do serc ludzi przez swoją zrozumiałość i bliskość
doświadczeniu duchowemu człowieka. Bracia już na etapie formacji powinni
przygotowywać się do pracy apostolskiej przez uważną lekturę, chodzenie na
wykłady i interesowanie się życiem Kościoła. Niestety, młode pokolenia coraz
mniej zainteresowane są życiem Kościoła i nie znają wielu spraw, które dotyczą
realiów życia i misji Kościoła we współczesnym świecie. Można chociażby zapytać, jaki jest poziom czytania gazet katolickich i śledzenia serwisów katolickich, które przynoszą wiadomości o posłudze Kościoła?
W ujęciu wezwania do głoszenia Słowa Bożego trzeba nam stawiać sobie
pytanie o jakość naszych kazań i trud włożony w ich przygotowanie. Dzielenie
się własnymi odczuciami na temat przeczytanego po raz pierwszy na ambonie
fragmentu niedzielnej Ewangelii nie ma nic wspólnego z Franciszkowym otwarciem na inspirację Ducha Świętego. Seraficki Patriarcha bowiem rozważał Słowo Boże i żył nim na co dzień. Natomiast brat, spędziwszy kolejne wieczory na
oglądaniu telewizji i tracący czas na „wieczystych rekreacjach”, nie może czerpać swoich przemyśleń z oglądanych wiadomości telewizyjnych lub informacji
wyczytanych z gazet. Franciszkańska prostota nie może stać się pretekstem do
braku solidnego studium nad tekstem Pisma Świętego i skorzystania z pomocy
różnych książek w przygotowaniu homilii. Nie myląc tego z praktyką kserowania lub skanowania kazań, trzeba jednak pamiętać, że nikt nie może dać tego,
czego sam nie ma. Dlatego nieodzowną rzeczą jest lektura duchowa i ograniczanie wpływu mentalności światowej na treść kazań.
Ważną sprawą w głoszeniu kazań jest przestrzeganie zachęty z Reguły, żeby bracia mówili „o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi”
(Reg. 9, 4). Szacunek okazywany dla słuchacza zobowiązuje kaznodzieję do tego, by mówić im o rzeczach ważnych i dotyczących zbawienia. Ludzie nie mają
często innej okazji do słuchania Dobrej Nowiny i dlatego homilia powinna stanowić przestrzeń, w której usłyszą oni głos Boży. Zamiast moralizowania, trzeba wskazywać też na dar Bożej łaski, której Zbawiciel udziela, by człowiek mógł
wypełnić Jego wskazania. Banały wypowiadane z ambony tylko irytują wiernych
i nie przyczyniają się do powiększenia chwały Bożej.
Jeszcze bardziej bolesną sprawą jest używanie języka, w którym brakuje szacunku dla słuchaczy. Mają oni niekiedy wrażenie, że są jedynie wrednymi grzesznikami, na których kaznodzieja w imieniu Boga rzuca gromy ogniste.
Dramatyczne jest to, że przychodzący do kościoła, stanowiąc i tak lepszą cząstkę Chrystusowej trzódki, „obrywają” za tych, którzy się w kościele nie pokazują.
Poniżanie i obrażanie słuchaczy nie przystoi bratu mniejszemu, który powinien
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stać się ikoną Jezusowej łagodności i dobroci. Miłość jest bardziej wymagająca
niż cokolwiek. Wskazania oraz wezwania głoszone w imię prawdziwej miłości
nie tylko podbudowują, ale także ukazują drogę do otwarcia się na łaskę Bożą.
Podobnie też ambona nie może być miejscem składania deklaracji politycznych ani wydzierania się na przeciwników politycznych. Polaryzacja stanowisk
w różnych kwestiach społecznych i politycznych nie może być wzmacniana przez
kaznodzieję, który w imieniu Chrystusa ma raczej wzywać wszystkich do pojednania (por. 2 Kor 5,20), a nie stawać się stroną w sporze politycznym. Nawet
szlachetne ideały wyznawane przez jakąś partię nie mogą stawać się powodem
promowania jej polityków na ambonie. Homilia nie jest miejscem do subiektywnego komentowania bieżących wydarzeń z życia politycznego. Nie chodzi
o głaskanie uszu słuchaczy tylko łagodnymi słowami o tolerancji i politycznej
poprawności. Wierność Chrystusowej prawdzie jest wymagająca, ale nie rani
i nie poniża słuchaczy. On potrafił mówić trudne prawdy, nie gasząc tlącego
się płomyka i nie łamiąc trzciny nadłamanej (por. Mt 12,20). Bracia mniejsi, za
wzorem św. Franciszka, będąc heroldami pokoju, docierali do różnych środowisk i godzili zwaśnione spory. Nie ustawiając się tylko po jednej stronie, byli
gotowi narażać się dla prawdy i wskazywać drogę ewangelicznych rozwiązań.
Ten aspekt posługi apostolskiej jest dziś bardzo potrzebny i stanowi szczególne
wyzwanie dla pasterzy Kościoła.
Powołani do służby Kościołowi, jesteśmy świadomi własnej słabości i jednocześnie odkrywamy potęgę Bożego działania, którego jesteśmy narzędziami.
Kapłan wyposażony w sakramentalną moc posługuje ludziom, sprawiając, że
sam Bóg staje wśród nas i okazuje swoje miłosierdzie.
Podczas sprawowania sakramentów świętych Chrystus ze swoją mocą jest
obecny wśród wiernych; uświęca ich i buduje swoje Ciało. Dlatego bracia
niech będą gotowi nieść pomoc wiernym czy to z racji swego stanowiska,
czy też gdy będą zaproszeni przez duchowieństwo, by udzielać sakramentów
świętych, aby z tej okazji rosła i umacniała się wiara (Konst. 149,1).

Eucharystia nie tylko przybliża niebo do ziemi, ale też sprawia, że już tu
uczestniczymy w przedsmaku wiecznego obcowania z Bogiem. Stanowiąc największe duchowe dobro Kościoła, Eucharystia jest jednocześnie źródłem uświęcenia i szkołą miłości. W niej nasze serca są kształtowane na wzór Chrystusa i wezwane do dawania Mu świadectwa w codziennej służbie braciom. Dlatego brat
mniejszy powinien przeżywać spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym jako
uczestnictwo w szczytowym wydarzeniu swojego życia. Wiara i miłość budzące się w tym spotkaniu są największym środkiem oddziaływania apostolskiego,
gdyż wówczas pozwalamy Bogu działać w nas i przez nas. Ludzie, patrząc na nasze uczestnictwo i sprawowanie mszy świętej oraz obserwując nas podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, są w stanie stwierdzić, że jesteśmy prawdziwie
wierzący lub nie. Ten wymiar apostolstwa dostępny jest każdemu bratu i zarazem stanowi największe wezwanie do odwzorowywania w sobie uczuć Jezusa.

148

O. Andrzej Derdziuk OFMCap

Mówiąc o apostolstwie, warto też wspomnieć o posłudze spowiedzi, która
stała się istotną cząstką naszego charyzmatu, heroicznie realizowaną przez naszych świętych braci i potwierdzoną przez Kościół. Potwierdzają to nasze Konstytucje:
Bracia kapłani niech w duchu Chrystusa Pasterza zwiastują odpuszczenie
grzechów w sakramencie pojednania, i niechaj chętnie oddają się słuchaniu
spowiedzi wiernych, tym bardziej, że ta posługa tak bardzo odpowiada braciom mniejszym, i często dotyczy ludzi duchowo bardzo biednych (Konst.
149,2).

Ten przedziwny sakrament Bożego miłosierdzia stanowi niezwykły dar dla
Kościoła i naszych wspólnot.
W sakramencie pokuty czyli pojednania, nie tylko poszczególni bracia, ale
i wspólnota braci doznaje oczyszczenia i uzdrowienia, a odnawiając więź ze
Zbawicielem przywraca jedność z Kościołem. Ponadto poprzez ten sakrament
doznajemy dobrodziejstwa śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, głębiej
uczestniczymy w Eucharystii i tajemnicy Kościoła (Konst. 106,1–2).

Obdarzeni łaską posługiwania grzesznikom w konfesjonale, jesteśmy postrzegani przez ludzi jako uczestnicy daru posiadanego przez takich charyzmatyków spowiedzi, jak św. Leopold, św. Pio i bł. Honorat. To wielkie dziedzictwo
nakłada na nas szczególne zobowiązania. Konstytucje wyraźnie przypominają braciom:
Niech bracia kapłani odznaczają się gorliwością o chwałę Bożą i miłosierdziem, szacunkiem dla godności osoby ludzkiej, miłością, cierpliwością i roztropnością. Spowiednicy niech się starają o ciągły postęp w wiedzy duszpasterskiej, i w należytym wypełnianiu swej posługi (Konst. 149,3–4).

Trzeba zatem autentycznej świętości i zrozumienia spraw duchowych, w zakresie których mamy być przewodnikami innych. Świadomość własnej grzeszności powinna skłaniać spowiedników do pokornego szafowania Bożego miłosierdzia, co nie może odbijać się na jakości stawianych wymagań w konfesjonale.
Ponadto trzeba wiedzy właściwej do rozeznawania skomplikowanych wypadków sumienia i rozstrzygania aktualnych spraw, którymi żyją dzisiaj katolicy.
Podejmowane przez różne ośrodki sposoby formacji spowiedników muszą być
przez nas popierane i bracia powinni uczestniczyć w poszukiwaniu lepszego
przygotowania do sprawowania posługi spowiedzi.
Wśród przymiotów spowiednika powinna znaleźć się też gotowość do chętnego służenia w konfesjonale oraz kultura osobista skłaniająca do okazywania
autentycznego szacunku dla penitenta. Dzisiejsza wrażliwość ludzi, tak często
poranionych i podatnych na zranienia, musi nas skłaniać do delikatności, która
nie rezygnując z jasnych wymagań Ewangelii, potrafi jednak wprowadzać penitenta w przestrzeń działania Bożego miłosierdzia. Konstytucje napominają:
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Spowiednicy niech pamiętają o napomnieniu świętego Franciszka, aby się
nie gniewali i nie oburzali z powodu czyjegoś grzechu, lecz traktowali takiego człowieka z dobrocią w Panu (Konst. 107,4).

Brat mniejszy, który spowiada wiernych, powinien odznaczać się roztropnością w rozstrzyganiu spraw przedstawianych w spowiedzi i nie przejmować całkowitej odpowiedzialności za penitenta. Wielu bowiem ludzi chciałoby traktować
spowiedź jako psychoterapię, a spowiednika obciążyć zadaniem rozwiązywania rodzących się problemów. Tak zwana mentalność kliencka, która z każdym
problemem udaje się do specjalisty czy eksperta, zagraża właściwemu traktowaniu spowiedzi jako wyzwalającego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Współpraca ze świeckimi
Jednym z istotnych wymagań prawdziwie franciszkańskiego duszpasterstwa jest braterska współpraca ze świeckimi. Konstytucje stawiają to jako jeden z podstawowych warunków apostolstwa zgodnego z naszym charyzmatem braci mniejszych.
Okazujmy szacunek wszystkim ludziom i bądźmy gotowi do dialogu z nimi (Konst. 145,3).

W innym miejscu wprost zachęcają braci:
Bracia, uznając miejsce ludzi świeckich w życiu i działalności Kościoła, niech
ich wspierają w podejmowaniu posług właściwych dla świeckich, a zwłaszcza
w prowadzeniu dzieła ewangelizacji. Podobnie niech popierają stowarzyszenia wiernych chrześcijan, których członkowie starają się żyć Słowem Bożym,
głosić je i od wewnątrz przemieniać świat (Konst. 152,1).

Szczególne miejsce w angażowaniu świeckich do współpracy zajmują wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Młodzież Franciszkańska (por.
Konst. 152,2).
Gotowość do wspólnej pracy ze świeckimi staje się narzędziem do uświęcenia tych naszych braci i sióstr, którzy w ten sposób zyskują swoje należne miejsce w Kościele i czują się za ten Kościół odpowiedzialni. Ponadto jaśniej ukazuje się światu eklezjologia komunii, która wskazuje na jednoczące działanie
Ducha Świętego, tworzącego z różnych członków jedno Ciało Mistyczne Kościoła, zgodnie współpracujące dla dobra całości. Otwieranie się na świeckich
weryfikuje też nasze apostolstwo, bo wyprowadza nas z zamknięcia w korporacyjnym myśleniu, w którym są różne kategorie przynależności i łatwo rodzi się
gotowość poświęcania ideałów na rzecz ukrywania własnych słabości. Przejrzystość działań apostolskich wymaga kierowania się sprawiedliwością i miłością,
która nie zamyka się w chronieniu partykularnych interesów.
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Współpraca ze świeckimi obejmuje gotowość do uczestnictwa w formacji
małych grup o charakterze modlitewnym, formacyjnym i apostolskim. Takie
zaangażowanie wymaga solidnej wiedzy i autentycznej wiary oraz pobożności.
Nie da się bowiem udawać w grupie, w której wszyscy się znają i łatwo potrafią
poznać mielizny wiedzy kapłana. Dlatego niekiedy bracia unikają pracy w małych grupach, które spotykają się na słuchaniu Słowa Bożego i rozważaniu w jego świetle realiów życia. Łatwiej bowiem z ambony odczytać skserowane lub
wydrukowane z Internetu kazanie, niż odpowiadać na pytania stawiane przez
ludzi oczekujących solidnej wiedzy i zarazem sprawdzających głębokie umiłowanie Kościoła i autentyczne przekonanie o głoszonej przez Kościół prawdzie.
Współpraca ze świeckimi rodzi więc wymagania głębszej formacji intelektualnej i duchowej. Tu bowiem sprawdza się rzeczywista tożsamość brata, który
musi się opowiedzieć, gdzie naprawdę przynależy oraz gdzie jest jego pierwsze
i podstawowe miejsce formacji. Występująca niekiedy podwójna przynależność
ujawnia się w tym, że brat twierdzi, że dopiero we wspólnocie świeckich nauczył
się życia, słuchania Słowa Bożego i modlitwy, mimo że przez całe lata wtłaczano
mu do głowy i serca umiejętności medytacji i lektury Biblii oraz nasycano jego
codzienność różnymi pobożnymi praktykami. Jednocześnie ten brat we wspólnocie zaniedbuje wspólne ćwiczenia pobożne, ale potrafi siedzieć godzinami na
spotkaniach modlitewnych i formacyjnych ze świeckimi. W takich wypadkach
może ujawniać się postawa ucieczki ze wspólnoty i prowadzenia życia apostolskiego, które nie jest zakorzenione we wspólnocie braterskiej.
Konstytucje jasno przestrzegają, że nasze apostolstwo, jeśli ma być autentycznym wyrazem naszego charyzmatu i prowadzić do wzrastania w naszym
ewangelicznym powołaniu, powinno mieć wymiar wspólnotowy. To znaczy zakorzeniać się we wspólnocie braci, z niej wychodzić i do niej dążyć. Podejmując posługi na zewnątrz, brat mniejszy musi czynić to
tak jednak, by nie ucierpiało na tym życie braterskie i były zachowane wymogi naszego powołania franciszkańsko-kapucyńskiego (Konst. 153,7).

Cały fragment kończący rozdział o apostolstwie poświęcony jest podkreślaniu wagi jedności pracy i modlitwy, zaangażowania i trwania we wspólnocie.
Bracia, w jakikolwiek sposób oddani apostolstwu przez praktykę miłości Boga i bliźniego, która jest duszą wszelkiego apostolstwa, niech starają się zespalać w jedno życie i działanie. Niech też pamiętają, że nie będą mogli wypełnić
swojego posłannictwa, jeżeli nie będą ustawicznie odnawiać się w wierności
własnemu powołaniu. Dlatego niech prowadzą działalność apostolską w ubóstwie i pokorze, nie przywłaszczają sobie pełnionej posługi, aby dla wszystkich było oczywiste, że szukają jedynie Jezusa Chrystusa. Niech zachowują
więź braterstwa, która – wedle woli Chrystusa – winna być tak ukształtowana, aby świat poznał, że Syn został posłany przez Ojca. W braterskim współżyciu niech pielęgnują życie modlitwy i studium, aby ściśle jednoczyli się ze
Zbawicielem, i pobudzani przez Ducha Świętego mogli okazać, że wielko-

Misja kapłana w świetle konstytucji kapucyńskich
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dusznie i ochoczo oddali się sprawie dawania świadectwa radosnej nowinie
(Konst. 154,1–4).

Właściwe relacje ze świeckimi mogą otwierać oczy na wymagania świata, ale też ukazują jeszcze większą konieczność zakorzenienia we wspólnocie.
Bracia powinni uważać, żeby w ramach partykularnych przyjaźni nie wynosili
na zewnątrz spraw dotyczących słabości innych braci i szczegółów życia klasztornego. Często bowiem ukazywane w niepełnym ujęciu, rzucają one złe światło na życie zakonne i nie będą właściwie zrozumiane przez tych, którzy mają
inne doświadczenie życiowe. Najczęściej takie działania braci są wyrazem lekkomyślności lub też nieudolną próbą wybielania siebie kosztem opinii innych
współbraci.
Kwestia apostolstwa jest bardzo złożona i obszerna. Obejmuje jeszcze wiele
zagadnień, których nie sposób poruszyć w jednej wypowiedzi. Najistotniejsze
jest jednak podzielanie Chrystusowego pragnienia zbawienia wszystkich ludzi
i gotowość uczestniczenia w Jego trudach, potwierdzających przylgnięcie w miłości do Jego krzyża. Obdarzeni charyzmatem braterstwa mamy świadczyć, że
Bóg jest miłością i jednoczy ludzi w Kościele. Oddani posługiwaniu głoszenia
Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, sami odkrywamy, jak wielkim darem zostaliśmy obdarzeni, i czujemy się przynagleni do dzielenia się rozpoznanym skarbem wiary, nadziei i miłości.

O. E l z e a r N o w a k OFM

Podstawy biblijne
adhortacji Jana Pawła II
Pastores dabo vobis

W

1990 roku odbył się w Rzymie synod biskupów poświęcony formacji
kapłańskiej w naszych czasach. Owocem tego synodu jest adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores dabo vobis o formacji kapłanów
we współczesnym świecie ogłoszona 25 marca 1992 roku. W tekście adhortacji
odnajdujemy bardzo dużo odniesień do Pisma Świętego.
Język adhortacji jest bardzo skrypturystyczny. Świadczy o tym tytuł zaczerpnięty z Pisma Świętego, tytuły poszczególnych rozdziałów rozpoczynające się
od wersetów biblijnych oraz bardzo częste używanie tekstów Pisma Świętego.
Ojciec święty w wielu miejscach cytuje je, czyni aluzje do tekstów natchnionych
lub też parafrazuje teksty Pisma Świętego.

Cytaty
Adhortacja zawiera 85 cytatów, z czego sześć pochodzi ze Starego Testamentu, a 79 z Nowego Testamentu. Najwięcej cytatów pochodzi z Ewangelii według
Świętego Jana (19).
Najważniejszymi fragmentami cytowanymi przez papieża są między innymi te, które rozpoczynają poszczególne rozdziały adhortacji: Jr 3,15; Hbr 5,1;
Łk 4,18; J 1,39; Mk 3,13–15; 2 Tm 1,6. Teksty te zazwyczaj są jeszcze kilkakrotnie cytowane w innych miejscach adhortacji.

Jr 3,15
Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie.
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Prorok Jeremiasz jest przedstawicielem historyczno-zbawczego dialogu między Bogiem a Jego narodem. W swojej księdze przeprowadza walkę z bałwochwalstwem, synkretyzmem i moralnym laksyzmem. Spośród innych proroków
wyróżnia go osobiste zaangażowanie bez reszty w sprawę Bożą1.
Po surowej krytyce pasterzy (Jr 2,8) Bóg składa obietnicę, że nie zostawi swojego Narodu bez przywódców, którzy będą prowadzić Lud Boży według zamysłu Bożego – roztropnie i sprawiedliwie2.
Tekst ten rozpoczyna adhortację, dlatego też staje się jej tytułem. Papież,
wychodząc od starotestamentalnej obietnicy danej Narodowi Wybranemu, że
nie zostanie pozostawiony bez pasterzy, ukazuje znaczenie kapłaństwa w życiu Kościoła3.
Ojciec święty prezentuje także wiarę całego Kościoła w to, że obietnica Boża odnosi się również do czasów obecnych. Wielu przedstawicieli Kościołów lokalnych wyrażało na VII Synodzie Biskupów
troskę o powołania oraz o formację kapłanów ze świadomością, że od tego
zależy przyszłość Kościoła, jego rozwój oraz powszechne posłannictwo zbawienia4.

Proroctwo Jeremiaszowe jest także obecne w zakończeniu adhortacji. Papież
ponownie wyraża wiarę w aktualność proroctwa oraz zwraca uwagę na jego spełnianie się w wielu częściach świata. Wzywa także Kościół do modlitwy o powołania i do troski o właściwą formację powołanych5.

Hbr 5,1
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
List do Hebrajczyków najmocniej spośród pism Nowego Testamentu rozwija temat kapłaństwa Chrystusa. Autor w tym fragmencie ustala cechy arcykapłana, a następnie doszukuje się ich w Osobie Jezusa. Zadaniem arcykapłana jest
pośredniczenie między ludźmi i Bogiem, mają być reprezentantami ludzi u Boga. Dlatego też muszą wywodzić się spośród ludzi, by móc pośredniczyć między nimi a Bogiem6. Doskonałym Pośrednikiem Nowego Przymierza jest Jezus
L. Stachowiak, Prorocy więksi, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990, s. 282.
2
Tenże, Księga Jeremiasza, Poznań 1967, s. 121.
3
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłańskiej
w świecie współczesnym, nr 1.
4
Tamże, nr 4.
5
Tamże, nr 82.
6
S. Łach, List do Hebrajczyków, Poznań 1959, s. 165.
1
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Chrystus, a biskupi, prezbiterzy i diakoni przez sakrament kapłaństwa uczestniczą w Jego kapłaństwie.
Fragment ten rozpoczyna pierwszy rozdział adhortacji, w którym papież
omawia sytuację społeczno-kulturową, w jakiej kapłani żyją obecnie.
Ojciec święty wylicza pozytywne czynniki,
które pozwalają dziś ludziom osiągać coraz dojrzalszą świadomość godności
osoby oraz umożliwiają im nowe otwarcie się na wartości religijne, na Ewangelię i na posługę kapłańską7.

Należą do nich między innymi:
bardziej rozpowszechnione i silniejsze pragnienie sprawiedliwości i pokoju,
żywsza troska człowieka o dzieło stworzenia i o poszanowanie przyrody,
usilne poszukiwanie prawdy i dążenie do ochrony godności ludzkiej,
wzrastające zaangażowanie w wielu częściach świata na rzecz konkretnej,
międzynarodowej solidarności i nowego porządku na ziemi – w wolności i sprawiedliwości,
• zanikanie uprzedzeń ideologicznych i sprzeciwów wobec głoszenia wartości duchowych i religijnych,
• nowe możliwości ewangelizacji i rozwoju życia kościelnego w wielu częściach świata,
• wzrastająca znajomość Pisma Świętego,
• pragnienie Absolutu oraz żywego i głębokiego z Nim kontaktu8.
Ojciec święty zauważa także wiele zjawisk negatywnych lub wątpliwych, takich jak:
• racjonalizm,
• przesadne podkreślanie podmiotowości osoby, co prowadzi do indywidualizmu i zamknięcia się na drugą osobę,
• ateizm praktyczny i egzystencjalny,
• rozpad rodziny i zatarcie lub wypaczenie prawdziwego sensu ludzkiej płciowości9.
Papież zwraca również uwagę na niepokojące zjawiska w środowiskach kościelnych:
• ignorancja wielu wierzących,
• znikoma skuteczność katechezy zagłuszanej przez wzorce rozpowszechniane przez środki społecznego przekazu,
• źle pojmowany pluralizm teologiczny, kulturowy i duszpasterski,
• utrzymująca się nieufność, a nawet niechęć do nauczania przekazywanego
przez hierarchię Kościoła,
• tendencje do zawężania orędzia ewangelicznego,
•
•
•
•

7
8
9

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 6.
Tamże, nr 6.
Tamże, nr 7.
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•
•
•

subiektywizacja wiary,
częściowa i warunkowa przynależność do Kościoła,
brak w wielu środowiskach kościelnych kapłanów, co negatywnie wpływa
na rozwój religijny chrześcijan i ogranicza zdolności i możliwości ewangelizacyjne.
Podstawą i fundamentem formacji kapłańskiej jest formacja ludzka. Posługa kapłana jest zawsze skierowana do konkretnych ludzi. Kapłan, który „z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany”, ma być dla nich pomostem, a nie przeszkodą w spotkaniu z Chrystusem. Kandydaci do kapłaństwa muszą rozwijać
w sobie zespół cech ludzkich, które uzdalniają do dźwigania duszpasterskiej
odpowiedzialności, a do których należą umiłowanie prawdy, prawość i rzetelność, szacunek wobec każdej osoby, poczucie sprawiedliwości, wierność danemu słowu, prawdziwe współczucie, konsekwentne postępowanie, zrównoważony sąd i zachowanie.
Kapłan nie może być arogancki ani kłótliwy, lecz uprzejmy, gościnny, szczery w słowach i intencjach, roztropny i dyskretny, zdolny utrzymywać otwarte i braterskie kontakty z innymi i nawiązywać je ze wszystkimi, zawsze gotów zrozumieć, przebaczyć i pocieszyć10.

Łk 4,18
Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie.
Ewangelista Łukasz przedstawia scenę, gdy Jezus swoim zwyczajem udaje się w szabat do synagogi w rodzinnym mieście Nazarecie. Otrzymuje księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy ją, natrafia na tekst o Słudze Bożym, którego
Bóg obdarzył mocą Ducha Świętego i posyła go, żeby głosił dobrą nowinę znajdującym się w niewoli babilońskiej, zwiastował im nadejście wolności. Jest to
przepowiednia prawdziwego roku jubileuszowego, w którym wszyscy uwięzieni i uciśnieni odzyskają wolność, a ci, którzy zapomnieli już o szczęściu, jakim
jest pobyt we własnej ojczyźnie, lub go nie znają, odzyskają wzrok, tzn. zrozumieją to szczęście i zapragną go11.
Tekst ten rozpoczyna rozdział poświęcony naturze i misji kapłaństwa służebnego oraz rozdział, w którym papież omawia duchowość kapłańską.
Na początku ojciec święty przedstawia scenę z synagogi nazaretańskiej jako przykład wpatrywania się w osobę Jezusa Chrystusa, co powinni też czynić
chrześcijanie „z wiarą i miłością”12.

10
11
12

Tamże, nr 43
F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, Poznań–Warszawa 1974, s. 131.
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 11.
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Ta kontemplacja stała się punktem wyjścia i odniesienia dla Ojców Kościoła, którzy rozważali zagadnienie formacji kapłanów we współczesnym
świecie13.

Papież wskazuje także na to, że choć wszyscy ochrzczeni
otrzymują Ducha Pańskiego, który ich konsekruje do tworzenia duchowej
świątyni i świętego kapłaństwa, [to] prezbiter uczestniczy w konsekracji i misji Chrystusa w sposób specyficzny i urzędowy, czyli poprzez sakrament kapłaństwa, na mocy którego upodabnia swoje istnienie do Jezusa, Głowy i Pasterza, i pełni misję niesienia ubogim Dobrej Nowiny w imię i w zastępstwie
samego Chrystusa14.

Następnie papież zwraca uwagę, że ten sam Duch Święty, który spoczywa,
napełnia i przenika Mesjasza, który jest przyczyną namaszczenia i początkiem
Jego misji i który „objawia się jako źródło świętości i wezwanie do uświęcenia”,
spoczywa na całym Ludzie Bożym.
Członkowie Ludu Bożego są napojeni Duchem i naznaczeni Nim […], i wezwani do świętości15.

Szczególnie zaś do świętości są wezwani kapłani, nie tylko na mocy chrztu,
ale i ze względu na sakrament kapłaństwa16.
Namaszczenie Duchem Świętym jest źródłem świętości i wezwaniem do
uświęcenia. Przejawem tej świętości jest radykalizm ewangeliczny, jego konsekwencją zaś – rozkwit cnót i postaw etycznych,
takich jak wiara, pokora wobec tajemnicy Boga, miłosierdzie, roztropność17.

Szczególnym wyrazem radykalizmu są rady ewangeliczne, do których realizowania kapłan jest specjalnie wezwany18.
Papież ukazuje także, że Duch Święty, który przez sakrament kapłaństwa stale jest obecny w sercach kapłanów, jest podstawą i sprawcą ich życia duchowego. Duch Święty przez sakrament święceń staje się darmowym darem, ale i zadaniem wymagającym odpowiedzialności.
Świadomość daru jest źródłem i umocnieniem niezachwianej ufności kapłana pośród trudności, pokus i słabości, które spotyka na drodze życia duchowego19.

13
14
15
16
17
18
19

Tamże.
Tamże, nr 18.
Tamże, nr 19.
Tamże.
Tamże, nr 27.
Tamże.
Tamże, nr 33.
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J 1,39–42
Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni
idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to
około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł
do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr20.
Tekst Janowy zawiera opis powołania pierwszych uczniów. Dwóch uczniów na skutek świadectwa Jana Chrzciciela przyłącza się do Jezusa. Słowo
„ajkolouqẹi ̣n” oznacza tutaj nie tylko opuszczenie swojego dotychczasowego
mistrza i pójścia za Chrystusem, ale także nakłonienie serca, czyli wiarę oraz
wspólnotę losu, którą będą odtąd dzielić z Mistrzem. W przeciwieństwie do palestyńskich nauczycieli Prawa, za którymi uczniowie podążali w pewnej odległości, nieskończony dystans między Chrystusem a Jego uczniami przezwycięża dar Jego wiary i nadprzyrodzona miłość21.
Cytatem tym ojciec święty rozpoczyna rozdział poświęcony duszpasterstwu powołań. Fragment ten otrzymuje w adhortacji nazwę Ewangelii powołania. Papież wskazuje na ten tekst jako na wzór, siłę i zachętę do duszpasterstwa
powołań, które ma na celu
troskę o rodzące się powołania, rozeznawanie ich i towarzyszenie im22.

Papież podkreśla w adhortacji, że
wymiar powołaniowy jest istotną cechą duszpasterstwa Kościoła i należy do
jego natury23.

Papież, powołując się na soborowy dekret Optatam totius, wskazuje na podstawowe wartości i wymagania związane z duchowym rozwojem kandydata do
kapłaństwa. Jedną z nich jest poszukiwanie Jezusa. Ta konieczność poszukiwania jest ukazana na przykładzie Ewangelii powołania. Podobnie jak pierwsi
uczniowie, tak i kandydaci do kapłaństwa mają poszukiwać i odnajdywać Je-

20
Ze względu na kontekst został przytoczony większy fragment perykopy niż ten, który stanowi tytuł szóstego rozdziału adhortacji.
21
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, Poznań–Warszawa 1975, s. 137.
22
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 34.
23
Tamże.
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zusa, żeby „iść za Nim, by trwać w jedności z Nim”24. To szukanie, według soborowego dekretu, ma się odbywać przez wierne rozważanie Słowa Bożego,
aktywne uczestnictwo w świętych tajemnicach Kościoła oraz posługę miłości
wobec najmniejszych. Te wartości stanowią program duchowej formacji kandydata do kapłaństwa.

Mk 3,13–15
Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni
przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać
ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Tekst Markowy jest tekstem bardzo bogatym teologicznie. Chrystus wybiera
tych, którzy będą fundamentem rodzącego się Kościoła. Tekst wskazuje na inicjatywę Jezusa w wyborze uczniów oraz ich odpowiedź. Wyraźnie też jest ukazany cel ustanowienia Dwunastu:
• mają Mu towarzyszyć,
• będą wysyłani po to, by przepowiadać,
• będą mieć władzę wypędzania złych duchów25.
Tekst ten rozpoczyna w adhortacji najbardziej istotny rozdział poświęcony
formacji kapłańskiej prowadzonej w wyższych seminariach.
Ojciec święty za pośrednictwem tego tekstu wskazuje na to, że współczesna
formacja kapłańska jest kontynuacją dzieła Chrystusa, który ją zapoczątkował
przez wybór apostołów26. Przykład Chrystusa, który wybiera Dwunastu, „aby Mu
towarzyszyli”, jest wzorem dla współczesnego duszpasterstwa powołań. Ma ono
nie tylko pomagać w rozpoznaniu powołania do kapłaństwa, ale również „towarzyszyć” powołanym. Celem tego jest doprowadzenie do kapłaństwa tylko tych,
którzy zostali powołani i właściwie uformowani, czyli zdolni
świadomie i dobrowolnie związać się całkowicie z Jezusem Chrystusem, który wzywa do obcowania z sobą i do udziału w swojej misji zbawienia27.

Na przykładzie tego tekstu papież ukazuje strukturę chrześcijańskiego powołania człowieka, który stanowi dialog
między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada28.

24
25
26
27
28

Tamże, nr 45.
H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, Poznań–Warszawa 1977, s. 127.
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 2.
Tamże, nr 42.
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Papież wskazuje na wolność, która jest „istotnym czynnikiem powołania”29.
Łaska, jaką jest wezwanie Boże, i ludzka wolność, która jest wymagana do pozytywnej odpowiedzi na to wezwanie, nie są przeciwstawne.
[…] łaska ożywia i podtrzymuje ludzką wolność, wyzwalając ją z niewoli grzechu, uzdrawiając ją i rozwijając jej zdolność otwarcia się na Boży dar
i przyjęcia go30.

Ojciec święty podkreśla rolę biskupa w formacji kapłańskiej. Jest on pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formowaniu kandydatów do kapłaństwa. Jan
Paweł II szczególnie do biskupów kieruje tekst Mk 3,13–14. Ze względu na wspólne uczestnictwo w tym samym kapłaństwie i posłudze prezbiterzy mogą przyjść
do biskupa jako pasterza i ojca. Analogicznie dotyczy to także przygotowujących
się do pełnienia posługi kapłańskiej. Odpowiedzialność biskupa za formację kapłańską zobowiązuje go do częstego ich odwiedzania i przebywania z nimi31.

2 Tm 1,6
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie
przez włożenie moich rąk.
Osobną grupę w Corpus Paulinum stanowią dwa Listy do Tymoteusza i List
do Tytusa, zwane, ze względu na swój charakter i treść, Listami Pasterskimi.
Zawierają one główne instrukcje dotyczące wypełniania urzędu pasterskiego
w Kościele32. Ponadto mówią o sprawach związanych z liturgią i życiem wiernych w Kościele oraz ostrzegają przed błędną nauką33.
Wstępna część Drugiego Listu do Tymoteusza zawiera słowa uznania dla
adresata (1,1–5). Po niej następują konkretne wskazania, nakazujące nieustanne głoszenie Ewangelii oraz podejmowanie wszelkich wysiłków, aby sprostać
powierzonemu zadaniu i wykonać je bez zastrzeżeń34. Charyzmat jest pojęciem
Pawłowym i oznacza dary nadprzyrodzone, często niezwykłe dane wiernym dla
pożytku Kościoła (por. 1 Kor 12; Rz 12,6). W Listach Pasterskich charyzmat oznacza specjalny dar dla przełożonych gminy35. W 2 Tm 1,6 autor zwraca uwagę na
moc i energię charyzmatu podobną do ognia oraz na konieczność czuwania nad
nim i systematycznego pobudzania do aktywności, żeby przypadkiem nie zgasł36.
29
30
31
32
33
34
35
36
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Ojciec święty od tego tekstu rozpoczyna szósty rozdział poświęcony stałej
formacji kapłanów. Formacja kapłańska nie może ograniczać się tylko do okresu seminarium duchownego. Kontynuacją formacji seminaryjnej jest formacja stała, która
jest naturalną i absolutnie niezbędną kontynuacją procesu kształtowania osobowości kapłańskiej37.

Nie jest ona powtórzeniem formacji seminaryjnej, jej przypomnieniem czy
też poszerzeniem o nowe wskazania praktyczne. Zawiera w sobie nowe treści
i jest prowadzona nowymi metodami. Formacja stała powinna być
kontynuacją ogólnego i integralnego procesu ciągłego dojrzewania, polegającego na pogłębianiu każdego wymiaru formacji – ludzkiego, duchowego, intelektualnego i duszpasterskiego – a jednocześnie na umacnianiu wewnętrznej i żywotnej więzi między nimi; punktem wyjścia i odniesienia jest
tu miłość pasterska38.

Aluzje i parafrazy biblijne
Poza cytowaniem tekstów biblijnych Jan Paweł II wielokrotnie czyni aluzje
lub parafrazuje teksty Pisma Świętego. W całym tekście adhortacji znajdujemy
180 miejsc, w których w ten sposób zostało użyte Pismo Święte. Podobnie jak
w wypadku cytatów, jednym z przewodnich tekstów jest Łk 4,18, do którego papież odwołuje się trzykrotnie. Innymi tekstami ważnymi dla nauczania papieskiego o formacji kapłańskiej, o czym świadczy częste odwoływanie się do nich,
są fragmenty Łk 9,57–63 oraz J 10,11; 13,12–17; 17,1–26.

Łk 9,57–63
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się
udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź
za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw
pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
37
38

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 71.
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Ewangelista Łukasz zebrał w tej perykopie opowiadania o trzech różnych
powołaniach: entuzjastycznie nastawionego uczonego, idącego na pogrzeb oraz
kogoś, kto chciał się najpierw pożegnać z rodziną39. Jezus kładzie nacisk na natychmiastowe pójście za Nim i głoszenie Ewangelii niezależnie od warunków,
w jakich przyjdzie im żyć. Może mieć to związek z następną perykopą, w której
Jezus rozsyła 72 uczniów, żeby głosili Królestwo Boże (Łk 10,1–16)40.
Podobnie jak w wypadku cytatu z Łk 4,18, także tutaj papież wskazuje na
konieczność radykalizmu ewangelicznego w życiu powołanego, czyli całkowitego wypełniania nakazów ewangelicznych w swoim życiu41.
Rozważając wezwanie kapłanów do radykalizmu ewangelicznego, a szczególnie do zachowywania rad ewangelicznych przez tych, którzy zamierzają przyjąć
lub już przyjęli sakrament kapłaństwa, papież podejmuje temat ubóstwa. Dla powołanego ubóstwo jest warunkiem i przesłanką jego uległości wobec Ducha,
dzięki któremu może on pójść za Chrystusem bez obciążeń i więzów42.
Papież rozpatruje także sprawę odpowiedniego kształtu wyższych seminariów, które są niezbędne do formacji przyszłych kapłanów, ukazując je jako
wspólnotę wychowawczą w drodze43. Jest to miejsce, gdzie alumni realizują
nakaz oderwania się od środowiska rodzinnego, codziennej pracy, więzi uczuciowych, żeby móc przylgnąć do Jezusa44.

J 10,11
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Powyższy tekst jest fragmentem przypowieści o Chrystusie Dobrym Pasterzu (J 10,1–21). Temat ten jest poruszany we wszystkich Ewangeliach (zagubiona owca: Łk 15,4–6; Mt 18,12–14; zagubione owce z domu Izraela i ich mesjański Pasterz: Mk 6,34; Mt 10,6; 15,24). Zależność tego fragmentu od tekstów
synoptyków jest jednak wątpliwa. Tekst ten ma tendencje chrystologiczne, które będą rozwinięte w następnych rozdziałach Ewangelii. Wskazuje on na zgromadzenie wszystkich wierzących wokół Jezusa, który jest Dobrym Pasterzem,
oraz na konieczność wystrzegania się fałszywych przywódców45.
Ojciec święty, wskazując na Chrystusa, który jest Jedynym Kapłanem i doskonałym Pośrednikiem między Ojcem i ludźmi (Hbr 8–9), ukazuje go jako wzór
dla tych, którzy uczestniczą w Chrystusowym Kapłaństwie. Jezus jest Dobrym
39
40
41
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Pasterzem, który zna swoje owce, oddaje za nie swoje życie i pragnie wszystkie
zgromadzić, żeby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz46 (por. J 10,11–16).
Papież wskazuje na trzy obrazy, które charakteryzują relację między Chrystusem a Kościołem. Pierwszym z nich jest Chrystus – Pasterz, który otacza
nieustanną troską swój Kościół, aż do oddania za niego swojego życia. Drugim
obrazem jest miłość i oddanie, jakie łączy oblubieńca i oblubienicę, trzecim
zaś – Ciało, którym jest Kościół, a którego Głową jest Chrystus. Jezus realizuje
swoje posłannictwo przez apostołów, ich następców i kapłanów. Prezbiterzy za
pośrednictwem konsekracji zostają upodobnieni do Jezusa Dobrego Pasterza.
Ich więc zadaniem jest realizacja i naśladowanie Jego miłości pasterskiej. Powinni być także „żywym obrazem Jezusa Chrystusa Oblubieńca Kościoła”47.
Jednym z wymiarów formacji duchowej, jaką powinien przejść kandydat do
kapłaństwa, jest szukanie Chrystusa w ludziach. Choć formacja duchowa ma
wymiar wewnętrzny, to spotkanie z Bogiem i Jego miłością wymaga spotkania
z bliźnim, służenia mu według wzoru, jaki zostawił nam Jezus (por. J 13,15).
Przez formację wspólnotową, która jest niezbędna do formacji kapłańskiej, kandydat uczy się wielkodusznego i bezinteresownego dawania siebie, żeby w ten
sposób móc
objawiać i samym sobą ukazywać Dobrego Pasterza, który daje życie48 (por.
J 10,11.15).

Papież wskazuje także na konieczność obecności Ducha Jezusa we właściwej
i autentycznej formacji. Chrystus, dając swojego ducha, jest tym, który najlepiej przygotowuje do pełnej dojrzałości miłość pasterską, którą On sam okazał,
aż do złożenia ofiary z samego siebie (por. J 15,13; 10,11). Taką miłość pasterską Chrystus pragnie widzieć w życiu wszystkich prezbiterów. Są oni powołani
do tego, żeby w swoim życiu realizować pasterską miłość Jezusa, czyli Dobrego
Pasterza, „który daje życie za swoje owce”49 (J 10,11).

J 13,12–17
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł
do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem
i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam
bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, za46
47
48
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prawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od
tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Tekst ten znajduje się na początku opisu Wieczerzy Paschalnej i mów pożegnalnych Jezusa zawartych w Czwartej Ewangelii (J 13–17). Wstępem do tych
mów jest obmycie nóg, jakiego Chrystus dokonał apostołom (13,1–11). Czynność ta należała zwykle do niewolników, i to nieizraelskich. Ewangelista podkreśla uniżenie się Chrystusa przez podkreślenie bezpośrednio przed opisem
tej czynności boskiej godności Jezusa (13, 3–5). Po dokonaniu obmycia nóg Jezus przystępuje do objaśnienia tego, co uczynił, i do mów pożegnalnych, które
zamyka Modlitwa arcykapłańska50.
Papież, wskazując na Chrystusa jako doskonałego Pośrednika między Ojcem
a ludźmi, ukazuje Jego postawę pasterską i służebną, którą mają także przyjąć ci,
którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie. Chrystus własnym przykładem poucza
swoich uczniów, w jaki sposób powinni sobie nawzajem służyć51.
Omawiając treść i środki duszpasterstwa powołań, papież zwraca uwagę na
konieczność właściwego wychowania chrześcijańskiego chłopców i młodzieńców. Środkiem tego wychowania może być kierownictwo duchowe, celem zaś
wychowania jest
osiągnięcie przy pomocy Ducha Świętego miary wielkości według pełni Chrystusa (Ef 4,13),

a jego osiągnięciu służy kierownictwo duchowe52.
Papież, cytując soborowy dekret Optatam totius, przypomina o duszpasterskim charakterze formacji kapłańskiej. Kandydaci do kapłaństwa w czasie studiów w seminarium wyższym mają przygotować się do posługi słowa, posługi kultowej i uświęcenia oraz do posługi pasterskiej, by móc ukazać ludziom
Chrystusa – Pasterza, który
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie na okup za wielu53 (Mk 10,45; por. J 13,12–17).

J 17,1–26
Jezus kończy serię mów pożegnalnych triumfalnym okrzykiem zwiastującym Jego zwycięstwo nad światem (J 16,33), a następnie przechodzi do modlitwy, w której łączy pobyt na ziemi z wiecznością, ku której prowadzi rozpoczę50
51
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ta już „godzina” (por. 13,1; 17,1). W tekście modlitwy znajdujemy wypowiedzi
wskazujące na pobyt Jezusa na świecie (17,13.19) oraz czyniące wrażenie, jakby już ten świat opuścił (17,4.11–12.18). Jest to zgodne ze spojrzeniem Ewangelisty na działalność Jezusa54. Rozdział ten jest określany jako jeden z najgłębszych i najbogatszych teologicznie rozdziałów Czwartej Ewangelii oraz jako
szczyt i streszczenie teologii Janowej55. Określenie J 17 Modlitwą arcykapłańską rozpowszechniło się od XVI wieku, ale wielu egzegetów, ze względu na to,
że Czwarta Ewangelia nie eksponuje funkcji kapłańskiej Jezusa, proponuje inne nazwy dla tego rozdziału, na przykład „modlitwa Jezusa o jedność” czy też
„modlitwa konsekracyjna”, która wskazuje na konsekrację Jezusa na zbawczą
śmierć oraz konsekrację uczniów do ich misji56.
W tekście adhortacji znajdujemy kilka odniesień do różnych miejsc tego
fragmentu Ewangelii. Papież, zwracając uwagę na uczestnictwo misji apostołów oraz ich następców w misji Jezusa, podkreśla zjednoczenie apostołów z Jezusem, a w Nim jedność między sobą i jedność z Ojcem jest znakiem i przesłanką autentyczności ich misji57 (por. J 17,20–23).
Ojciec święty, wskazując na treść i środki duszpasterstwa powołań, zachęcił do ofiarowywania cierpień na wzór Chrystusa, który dla nas złożył w ofierze samego siebie (por. J 17,19), oraz do ofiarowywania cierpień w intencji powołań, co przyczynia się do ich wzrostu58.
Papież, ukazując Chrystusa przygotowującego apostołów do pełnienia misji, przedstawia konieczność przebywania ich z Nim, żeby
skierować do nich katechezę bardziej gruntowną niż ta, która przeznaczona
jest dla ludu (por. Mt 13,11); pragnie, by byli świadkami Jego cichej modlitwy do Ojca (por. J 17,1–26)59.

Papież wskazuje także na znaczenie jedności w życiu kapłana. Przez sakrament święceń prezbiterzy są nierozerwalnie i osobowo złączeni z Chrystusem
Najwyższym Kapłanem. Święcenia kapłańskie włączają ich we wspólnotę kapłańską (presbyterium) złączoną z biskupem. Ta jedność między prezbiterami
i z biskupem wyraża istotę natury kapłaństwa i czyni z nich
świadków Jezusa Chrystusa, który prosił Ojca, aby wszyscy stanowili jedno
(J 17,21)60.
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L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana…, s. 338–339.
S. Mędala, Chrystologia Ewangelii św. Jana…, Kraków 1993, s. 341–342.
Tamże, s. 342.
Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, nr 14.
Tamże, nr 38.
Tamże, nr 42.
Tamże, nr 74.
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Zakończenie
W całej adhortacji Pastores dabo vobis odnajdujemy aż 256 różnych odniesień do tekstów biblijnych. Papież najczęściej odwołuje się do tekstów Nowego
Testamentu. W adhortacji znajdujemy tylko 17 nawiązań do Starego Testamentu. Jest to zrozumiałe, gdyż teologia kapłaństwa opiera się przede wszystkim na
osobie Jezusa Chrystusa. Księgą, do której papież najczęściej się odwołuje, jest
Ewangelia według Świętego Jana. Wynika to z wielu treści teologicznych, które zawiera Czwarta Ewangelia, a które dotyczą życia i posługi Chrystusa i Jego
apostołów. Szczególnie ojciec święty odwołuje się do idei Chrystusa Dobrego
Pasterza, która jest mocno obecna w Ewangelii Janowej. Ważnym elementem
teologii Czwartej Ewangelii, z której tak często czerpie papież, jest następstwo
posłań – Ojciec posyła Syna, a Syn posyła uczniów.
Kapłaństwo służebne ma sens jedynie wtedy, kiedy jest zakorzenione w Chrystusie – Królu, Proroku i Kapłanie. Można Go odnaleźć jedynie w Kościele
i w Piśmie Świętym, które należy do tradycji Kościoła. Nie dziwi więc, że adhortacja poświęcona formacji kapłańskiej, bardziej niż którakolwiek inna, wypełniona jest różnymi odniesieniami do Pisma Świętego.

O. W i t o s ł a w J. S z t y k OFM

„Czyńcie uczniami wszystkie narody”
(Mt 28,16–20)

P

ośród wielu zadań wynikających z przyjęcia daru kapłaństwa Chrystusowego szczególne wydaje się wskazanie, które znajdujemy w Ewangelii według Świętego Mateusza: „Czyńcie uczniami wszystkie narody” (28,19).
Spróbujmy wykorzystać tę indykację w pogłębianiu myśli przewodniej, którą
zaproponował nam Kościół w Polsce, zachęcając, żebyśmy coraz pełniej i coraz
bardziej przekonująco stawali się „uczniami Chrystusa”.

Tekst grecki1
16

Oi` de. e[ndeka maqhtai. evporeu,qhsan eivj th.n Galilai,an eivj to. o;roj ouevta,xato auvtoi/j o` VIhsou/j( 17kai. ivdo,ntej auvto.n proseku,nhsan( oi` de. evdi,stasanÅ
18
kai. proselqw.n o` VIhsou/j evla,lhsen auvtoi/j le,gwn( VEdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn
ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ gh/jÅ 19poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh(
bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou
pneu,matoj( 20dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ kai. ivdou.
evgw. meqV u`mw/n eivmi pa,saj ta.j h`me,raj e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj

Słownik
e[ndeka
maqhtai.
evporeu,qhsan
evta,xato
evdi,stasanÅ

– e[ndeka – jedenaście (nom masc pl)
– maqhth,j, ou/ – uczeń (nom masc pl)
– poreu,omai – iść, udawać się (ind aor pass dep 3 pl)
– ta,ssw – wyznaczać, polecać (ind aor med 3 sg)
– dista,zw – wątpić (ind aor act 3 pl)

1
The Greek New Testament (with Dictionary prep. by B. M. Newman, Jr.), ed. by K. Aland,
M. Black, C. M. Martini, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1983.
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proselqw.n
VEdo,qh
poreuqe,ntej
maqhteu,sate
bapti,zontej
dida,skontej
threi/n
evneteila,mhn
suntelei,aj
aivw/noj
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– prose,rcomai – podchodzić, zbliżać się (part aor act nom masc sg)
– di,dwmi – dawać (ind aor pass 3 sg)
– poreu,omai – iść, udawać się (part aor pass dep nom masc 2 pl;
– sens imperat)
– maqhteu,w – czynić uczniem (imperat aor act 2 pl)
– bapti,zw – chrzcić (part praes act nom masc 2 pl; sens imparat)
– dida,skw – nauczać (part praes act nom masc 2 pl; sens imperat)
– thre,w – zachowywać, być posłusznym (inf praes act)
– evnte,llomai – nakazywać (ind aor med dep 1 sg)
– sunte,leia, aj – koniec, zakończenie (gen fem sg)
– aivw,n, w/noj – świat, wiek, wieczność (gen masc sg)

Przekład tekstu
Zaś jedenastu podążyło do Galilei na górę, gdzie wyznaczył im Jezus. I zobaczywszy Go, pokłonili się, jacyś zaś zwątpili. I podszedłszy, Jezus powiedział
im, mówiąc: Dana została mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Wyruszywszy więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, nauczając ich strzec wszystkich rzeczy jakie przykazałem
wam. I oto ja z wami jestem wszystkie dni aż do spełnienia się wieku.

Analiza strukturalno-filologiczna
Wersety 16–20 stanowią ostatni fragment Ewangelii według Świętego Mateusza. Uważa się je za streszczenie „całego” Mateusza2. Ukazują jedyne spotkanie
Jezusa z jedenastoma po zmartwychwstaniu. Ewangelista nie podaje, jak długo
Jezus ukazywał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu, ani też nie wspomina wniebowstąpienia Jezusa.
Perykopę tę można podzielić na trzy części: 1) ww. 16–17; 2) ww. 18–20a;
3) w. 20b.
1) Mateusz mówi o grupie jedenastu, którzy zgodnie z poleceniem Jezusa
udali się do Galilei, na konkretną górę, wskazaną przez Nauczyciela, nazwy tej
góry ewangelista jednak nie podaje. Wybór Galilei ma chyba bardziej teologiczną niż faktograficzną wymowę, gdyż to właśnie w Galilei, zwanej „Galileą pogan”
(4,15), Jezus rozpoczął zakładanie Królestwa Bożego, tam też położył fundament
pod swój Kościół (por. 16,18–19)3. Trzeba więc było, aby i teraz, po zmartwych2
3

W. J. Harrington, Chrystus i życie, Warszawa 1987, s. 68.
J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, [w:] Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp
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wstaniu, tam właśnie Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, którzy przecież stanowią fundament, dzięki któremu to Królestwo miało się rozwijać.
Jedenastu, których Jezus wysyła, nie są „nauczycielami”, jeden jest bowiem
tylko Nauczyciel (23,8), ale są i mają pozostać „uczniami”. Jest ich jedenastu,
a nie dwunastu, co według S. Fausti przypomina, że nawet we wspólnocie, która słucha Słowa, grzech i zdrada są zawsze obecne4.
Mateusz wspomina: „gdy uczniowie ujrzeli Jezusa, oddali Mu głęboki pokłon”. Ewangelista używa tu greckiego terminu προσεκυνησαν; chce przez to
podkreślić, że był to pokłon, jaki oddaje się samemu Bogu lub tym, którzy cieszą się najwyższym Jego autorytetem5. Wiersz 17. kończy wzmianka, że „οι δε
εδιστασαν” (jacyś zaś zwątpili). Jedni twierdzą, że chodzi tu o niedowierzanie
w rzeczywistą obecność Jezusa, inni natomiast aorystowi διστάζω (wątpić) nadają sens perfectum, uznając, że chodzi tutaj o wątpliwość w posłannictwo mesjańskie Jezusa. Wydaje się jednak (na co wskazuje kontekst), że Mateuszowi
chodziło raczej o niedowierzanie w tym pierwszym znaczeniu6. Inaczej sprawę
wyjaśnia ks. Edward Szymanek, sugerując sens bardziej ogólny, mianowicie że
wątpliwości uczniów występowały wcześniej, bezpośrednio po usłyszeniu wiadomości o zmartwychwstaniu Jezusa i podczas pierwszych Jego objawień, lecz
dopiero teraz zostały przez ewangelistę zanotowane7.
2) Zmartwychwstanie było dla jedenastu faktem niesłychanym, przekraczającym wszelkie oczekiwania i ludzkie możliwości. Jezus nie zwraca jednak na to
uwagi, przystępuje do jedenastu, objawiając im swoje ostatnie słowa: „Εδοθη µοι
πασα εξουσια” (Dana mi jest wszelka moc). Nie chodzi tu o władzę posiadaną
od wieków przez Jezusa, lecz o władzę daną Mu jakby w nagrodę za cierpienie,
mękę i śmierć8. W ciągu ziemskiego życia Jezus pokazał, że jest Panem natury
i tego, co ją przekracza. Przez zmartwychwstanie udowodnił, że jest Panem życia i śmierci. Zastosowanie strony biernej czasownika διδωµι (daję) wskazuje,
na Boga jako źródło mocy i autorytetu9. Władza ta rozciąga się teraz na niebo
i na ziemię, czyniąc Jezusa najwyższym autorytetem nadprzyrodzonym. Jezus
panuje nad mocami niebieskimi i potęgą szatana. Jest Panem, Królem i Sędzią
całego świata i wszystko jest Mu poddane.
Mateusz wyraził tutaj swoją wiarę, że w Jezusie spełniło się proroctwo Daniela (por. 7,13–14). Nie jest to bezpośredni cytat z Daniela. Ewangelista uka– przekład z oryginału – komentarz – ekskursy I–XII, red. E. Dąbrowski, F. Grylewicz, t. III, Poznań–Warszawa 1977, s. 360.
4
Por. S. Fausti, Una comunitá legge il Vangelo di Matteo I, EDB, Bolonia 1999, s. 574.
5
Tamże.
6
Tamże.
7
Ks. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 207.
8
A. Jankowski, A. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1975, s. 145.
9
J. Homerski, Ewangelia…, s. 361.
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zuje podobne połączenie autorytetu, panowania i uznania przez narody. U Daniela chodzi o ziemską władzę nad ludźmi, u Mateusza – o Boską moc w niebie
i na ziemi10.
Wiersz 19., przez zastosowanie ουν (więc), łączy treść wygłoszonej nauki
o pełni władzy Jezusa z nakazem misyjnym, stąd całe dzieło uczniów dokonuje się w autorytecie samego Jezusa. Autorytet ten jest niczym nieograniczony,
dlatego i nauczanie apostołów ma ogarnąć wszystkie narody11.
Uczniowie stali się sługami Mistrza, którego autorytet jest nie do podważenia, stąd i nauka tych, którzy przemawiają w Jego mocy, jest autorytatywna12.
Za swojego ziemskiego życia Jezus nakazywał uczniom, żeby w swoim przepowiadaniu ograniczali się do „Domu Izraela” (10,5–6). Teraz natomiast nauczanie apostołów ma ogarnąć wszystkie narody, aby i one zapragnęły jedności z Jezusem przez chrzest i słuchanie Dobrej Nowiny. Nauczanie to ma być nie
tyle teoretycznym zaznajomieniem z nauką Jezusa, ile raczej ma polegać na
czynieniu wszystkich ludzi uczniami Jezusa – taki bowiem sens ma grecki termin µαθητευειν. Sugeruje to osiągnięcie członkostwa we wspólnocie, a nie jakąś mglistą akceptację religijną, zbawienie przychodzi bowiem przez zjednoczenie w Jezusie. To zjednoczenie nie wypływa z nakazu służby (tak jak u Daniela),
ale raczej z przylgnięcia do Jezusa przez przekonanie i łaskę13. Uczniowie mają
„iść” i „głosić” Ewangelię na wzór Jezusa, który zaprasza na gody lub poszukuje
zaginionej owcy14. Dlatego apostołowie nie mieli oczekiwać, aż ktoś przyjdzie,
ale mieli iść, głosząc Dobrą Nowinę o Królestwie. Dwa obowiązki apostołów:
nauczanie i udzielanie chrztu mają dokonywać się w imię Trójcy Przenajświętszej, która w trzech Osobach czynna jest w dziele zbawienia człowieka. Jest to
spełnienie zapowiedzi danej przez Jana Chrzciciela, którą przedstawił w przededniu publicznego pojawienia się Jezusa. Występuje tu formuła „εις το ονοµα”
(w imię), oznaczająca: „poświęcać komuś”, „oddawać w czyjąś opiekę”. Należy
ona do klasycznych tekstów nowotestamentowych15.
Misja apostołów to uczyć poznania Jezusa i woli Bożej, a więc i przestrzegania wszystkiego, co Jezus rozumiał pod mianem woli Bożej.
Istnieje wiele dyskusji na temat samej formuły trynitarnej chrztu świętego
– czy jest autentycznym logionem Jezusa, czy też formułą liturgiczną pierwotnej gminy? Ponieważ nie jest to zagadnienie bezpośrednio związane z tematem
tutaj poruszanym, ograniczymy się tylko do stwierdzenia, że formułę tę znano
już od dawna w Kościele (Didache 7,1.3), że również inne teksty Nowego TeW. J. Harrington, Chrystus…, s. 68.
A. Jankowski, A. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz…, s. 145.
12
W. Barclay, The Gospel of Matthew, t. II, Philadelphia 1976, s. 378.
13
W. J. Harrington, Chrystus…, s. 69.
14
A. Jankowski, A. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz…, s. 146.
15
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, red. M. Peter, M. Wolniewicz, t. III, Poznań
[b.r.], s. 87.
10
11
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stamentu sugerują jej używanie (por.: 1 Kor 12,4–6; 2 Kor 13,13). Słowa „παντα
οσα ενετειλαµην υµιν” (Wszystko, co wam przekazałem) są zaczerpnięte ze Starego Testamentu (por.: Wj 7,2; 29,35; Pwt 1,41; 4,2)16.
3) Jezus stara się uwolnić apostołów od lęku przed wykonywaniem powierzonego im zadania. Daje obietnicę bycia z uczniami po wszystkie czasy. Nie jest
to obietnica statycznej obecności wśród uczniów, lecz dynamicznej i pomocnej
w spełnianiu powierzonej im misji. Ewangelista przypisuje Jezusowi funkcje Jahwe w Starym Testamencie, Jezus ma bowiem uniwersalną władzę, wydaje polecenia, określające całe życie ludu Bożego i jego relacje wobec Boga. Jezus mówi
tu jako Kyrios, istotą Jego posłannictwa nie jest jednak Jego osoba, lecz nakaz
misyjny17. Obietnica ta ma swoje źródło w mocy, jaką Jezus zmartwychwstały
został obdarzony. Użycie formy ειµι (jestem – czas teraźniejszy) wskazuje na nieustanną obecność Jezusa wśród apostołów, gdyż w ich posłannictwie leży przyszłość Jego dzieła18. Mateusz posłużył się w tej obietnicy zwrotem: „συντελεια
του αιωνος” (do skończenia świata), jakiego Jezus użył w przypowieści o siewcy (por. Mt 13,40), stąd i misja apostołów ma zmierzać do pełni czasów, do żniwa, jakiego dokona Jezus, będąc Panem i Sędzią nieba i ziemi.

Zakończenie
„Czynić innych uczniami” to zadanie równie piękne co trudne. Piękne –
ponieważ jest uczestnictwem w zbawczej misji Syna Bożego. Trudne – domaga
się bowiem pewności wiary w Nauczyciela z Nazaretu, bo tylko to jest przekonujące, co jest szczerze przeżywane. Jest jednak możliwe, gdyż dana przez Boga łaska uzdalnia do takiego świadectwa, które dzięki swojej „przeźroczystości”
wskazuje nie na siebie, ale na Jezusa.

16
17
18

J. Homerski, Ewangelia…, s. 361.
W. J. Harrington, Chystus…, s. 69.
Tamże, s. 362.
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