
Aleksandra Brzemia-Bonarek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kanoniczny wymóg „życia 
zgodnego z wiarą” (kan. 874 § 1, 3)  
rodziców chrzestnych  
i świadków bierzmowania

1. Prawny czy „tylko” moralny wymóg  
życia zgodnego z wiarą?
Kanonista jako jedyny z całej teologicznej rodziny naukowej wy-
różnia się oryginalną metodą badawczą, którą znalazł u prawników, 
pozostaje w kontakcie ze współczesną mu kulturą prawną i za-
leży mu na tym, aby dokonania kanonistyki nie pozostały w tyle 
za świecką nauką prawa. Równocześnie ma na uwadze, że prawo 
uczestniczy w pełnionej przez Kościół funkcji znaku dla świata. Stąd 
naturalnym zawodowym zatroskaniem prawnika kanonisty jest 
dbałość o to, aby przepisy prawa, szczególnie przepisy odnoszące się 
do wiary, były czytelne i przekonujące odbiorców, zważywszy na to, 
że adresatami tych norm są wszyscy członkowie Ludu Bożego. Tym-
czasem pierwsza lektura wyrażenia „prowadzić życie zgodne z wia-
rą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić”, z kanonu 874 § 1 nr 31  

1 Kanon kan. 874 § 1, 3: „Do przyjęcia zadania chrzestnego może być do-
puszczony ten, kto: […] jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament 
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i odnoszącego się do osób proponowanych na chrzestnych i świad-
ków bierzmowania, (kanon 893 § 1) przypomina inne, równie nie-
ostre sformułowanie, jakkolwiek dobrze rozumiane intuicyjnie 
przez społeczeństwo – „dostosować prędkość jazdy do warunków 
na drodze”2.

Ani Instrukcja duszpasterska Episkopatu Polski o udzielaniu 
sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 roku, ani Wprowa-
dzenie teologiczno-pastoralne do ksiąg liturgicznych odnoszące 
się do zagadnień wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz chrztu 
nie zawierają szerszych wyjaśnień sformułowania „prowadzić ży-
cie zgodne z wiarą”, chociaż przywołane dokumenty cytują ten 
fragment kanonu3. Komentarze prawa kanonicznego, siłą rzeczy 
syntetycznie omawiające poszczególne kanony, „prześlizgują się” 
po tym wyrażeniu4. Problem wzbudza możliwa szeroka interpre-
tacja wyrażenia, konieczność podjęcia decyzji o zaklasyfikowaniu 

Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funk-
cji, jaką ma pełnić”.

2 Art. 19.1: Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, Dz.U. nr 98, 
poz. 602, z późn. zm. Zob. również Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23.02. 
2011, sygn. III KK 276/10 [w:] BPK 6/2011.

3 Tekst jednolity tych dokumentów znajduje się na oficjalnej stronie inter-
netowej Komisji Episkopatu Polski w podstronie odnoszącej się do Komisji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: 

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego  
dzieciom, http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=178; Wprowadzenie 
teologiczno-pastoralne do ksiąg liturgicznych, http://www.kkbids.episkopat.pl/?i-
d=269#id=267 (dostęp: 13.11.2012).

4 Zob. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. 
P. Majer, Kraków 2011, s. 670; New commentary on the Code of Canon Law, red. 
J. P. Beal, J. Coriden, T. Green, New York 2000, s. 1062–1063; The Canon Law. Let-
ter and spirit. A practical guide to the Code of Canon Law, red. G. Sheechy, Ottava 
2001; Codice di diritto canonico commentato, red. (QDE) A. Perlasca, M. Rivella, 
Ancora 2001, s. 733–734.
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ludzkich czynów jako zgodnych z wiarą lub nie, wreszcie pytanie 
o sens i celowość stricte teologicznego zagadnienia, które należy 
do teologii dogmatycznej – sakramentologii – w dość konkretnej 
dyspozycji prawa. Czy omawiany zwrot nie został jedynie przypad-
kiem wpisany do katalogu jasnych i precyzyjnych warunków enu-
meratywnie wyliczonych przez ustawodawcę kościelnego5? Czy 
winno się zbagatelizować tę frazę, przypisując jej rolę „biżuterii”, 
kompromisu między duszpasterską a prawną koncepcją kodeksu? 
Czy tak teologicznie sformułowany obowiązek życia w wierze może 
znajdować się w optyce zainteresowań prawnika? Innymi słowy, 
czy analizowane wyrażenie „życie zgodne z wiarą” zostało zasadnie 
ujęte w znaczeniu normy prawnej – osadzonej w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego – a nie tylko normy moralnej? Czy w ogóle to sformu-
łowanie może interesować kanonistów? Wszak prawo kanoniczne 
usamodzielniło się od teologii jako odrębna nauka na przełomie 
XI i XII wieku. A jednak jest to wyrażenie, któremu należy się wni-
kliwie i z metodyczną uwagą prawnika przyjrzeć. Przede wszyst-
kim dlatego, że życie Kościoła nie toczy się na dwóch równoległych 
płaszczyznach: moralnej i prawnej. Skoro jest tylko jeden Kościół, 
w sferze którego łączą się iustitia i caritate6, to nie ma podstaw, 
by twierdzić, że prawnik kanonista w swojej refleksji nad miejscem 
prawa w Kościele nie miałby interesować się wiarą Kościoła.

Najszerszą analizę kanonu 874 można znaleźć w komentarzu monachijskim 
pod redakcją Klausa Lüdicke i Rüdigera Althausa: Münsterischer Kommentar zum 
Codex Iuris Canonici, t. 4, Essen 1985–2000. 

5 Kan. 874 § 1: „osoba niebędąca rodzicem przyjmującego chrzest wskazana 
przez rodziców, a w razie ich braku – wyznaczona przez proboszcza lub szafarza 
chrztu; posiadająca intencję do pełnienia funkcji chrzestnego, mająca ukończony 
16 roku życia, mająca przyjęte wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, wol-
na od kar kanonicznych”.

6 R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 20.
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Analizując zagadnienie z pogranicza teologii i prawa kanonicz-
nego, nie sposób nie odwoływać się do myśli naukowej Księdza 
Profesora Remigiusza Sobańskiego, wybitnego kanonisty, twórcy 
tzw. „polskiej szkoły teologii prawa kanonicznego”, który przez 
ponad 50 lat badał, praktykował prawo kanoniczne i nauczał 
go z pasją, lekkością, erudycją, wnikliwością i mądrością daną 
największym. Niniejszej refleksji towarzyszyć będzie przede 
wszystkim jego klasyczna monografia Kościół – prawo – zbawienie, 
odnosząca się do relacji między prawem Kościoła a Kościołem jako 
wspólnotą eschatologiczną.

2. Moc prawa z wiary
Człowiek jest istotą działającą. Otrzymał od Boga wspólnotę jako 
dar, ale równocześnie jako zadanie, którym jest budowanie tej 
Bosko-ludzkiej wspólnoty. Człowiek zatem, jako podmiot wiary, 
łaski oraz innych darów w Kościele, jest zawsze i zarazem pod-
miotem praw i obowiązków wypływających z tej wiary. Jako ka-
noniści chcemy wiedzieć, do czego nadprzyrodzone wyposażenie 
otrzymane przy chrzcie zobowiązuje i uprawnia? Co człowiek 
ochrzczony, czyli podmiot prawa kościelnego, winien drugiemu 
i do czego ma prawo w stosunku do innych osób?

Na początek należy przypomnieć znane z prawa rzymskiego 
zasady sprawiedliwości autorstwa Ulpiana: „honeste vivere, alte-
rum non ledere, suum quique tribuere”7. Również papież Bene-
dykt XVI w alokucji do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2012 roku8 
powiedział, że prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedli-
wości. Sprawiedliwość ta ma być jednak wzbogacona o horyzonty 

7 Digesta Iustiniani, 1.1.10.1.
8 Benedykt XVI, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 21.01.2012, „Acta Aposto-

licae Sedis” (dalej: AAS), 104 (2012), s. 103–107.
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wiary9. Mówiąc o prawie w Kościele, nie można zapomnieć, 
że członek Ludu Bożego nie w znaczeniu subiektywnym oddaje 
każdemu, co się mu należy10, nie w znaczeniu subiektywnym żyje 
uczciwie i nie w znaczeniu subiektywnym nikomu nie szkodzi, 
gdyż prawo i obowiązek chrześcijanina polegają na tym, aby do-
znawszy łaski zbawienia, być dla innych narzędziem zbawienia 
na miarę swoich zdolności w postawie wiary, nadziei i miłości 
Boga i bliźnich (Rz 6, 15–19). Chrześcijanin, jeśli nie wyznaje 
postawą swojej wiary, nie żyje w wierze. A nie wyznając swoją 
postawą wiary, nie przekazuje tego, co otrzymał przy chrzcie 
i w kolejnych sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego.

We wspomnianej już Instrukcji duszpasterskiej Episkopa-
tu Polski o udzielaniu chrztu z 1975 roku przy wyjaśnieniu, kto 
może być rodzicem chrzestnym, sprecyzowano, że „nie wolno” 
do omawianej funkcji dopuszczać osób żyjących w niesakramen-
talnym związku11. Ratio legis tego zakazu jest następująca: troska 
biskupów o prawidłowy porządek we wspólnocie oraz szacunek 
dla sakramentu. Wydaje się, że nie powinno się utrzymywać tak 
jednoznacznie brzmiącego zakazu w dokumencie o charakte-
rze duszpasterskim podlegającym wprost kodeksowi, w sytuacji 
gdy przepis ustawy wyższego rzędu jest zredagowany w innym 
duchu – duchu rozładowania napięcia pomiędzy generalizacją 
a indywidualizacją normy; pomiędzy konkretnością a abstrakcyj-
nością przypadku. Kanon 874 nie bez powodu zawiera nieostre 
sformułowanie: „żyć zgodnie z wiarą”. Pod względem warsztato-
wym kanon ten jest wystarczająco ogólnie zredagowany, by – wraz 

  9 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, AAS 
57 (1965), nr 9 (dalej: KK).

10 Mt 20, 1–16.
11 Instrukcja…, dz. cyt., nr 5.
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ze zmieniającymi się warunkami otaczającego nas świata – norma 
w nim zawarta nie zdezaktualizowała się. Abstrakcyjność przepisu 
i brak enumeratywnego wyliczenia negatywnego (tj. wyliczenia 
osób lub czynów niegodnych roli chrzestnych i świadków bierz-
mowania) pozwalają nie tylko na indywidualną, dostosowaną 
do zasady dobra dusz, codzienną aplikację tego prawa, ale również 
na zastosowanie – wraz z rozwojem nauki prawa kościelnego – dy-
namicznej interpretacji kanonu, nadając mu charakter uniwersal-
ny i ponadczasowy, co znacznie przedłuża „żywotność” przepisu. 
W cytowanych komentarzach do kodeksu nieuporządkowane pod 
względem małżeńskim życie moralne było ilustracją okoliczno-
ści wyłączającej zdolność osoby do bycia rodzicem chrzestnym 
(czy świadkiem bierzmowania). Jednak żaden z tych tekstów nie 
zawierał słowa, które można by przetłumaczyć jako „nie wolno”, 

„zabrania się”. Pojawiały się natomiast łagodniejsze w odbiorze 
sformułowania: „może nie być zaakceptowany” lub „zaklasyfiko-
wany”, „jest wyłączony” itp.12. Takie operacje lingwistyczne są bar-
dziej adekwatne i odpowiadające „duchowi” IV księgi Kodeksu, 
w której dotyka się tajemnicy sakramentów Kościoła, łaski wymy-
kającej się spod ścisłego poznaniu rozumu i spod wąskiej interpre-
tacji. Stąd w nauczaniu prawa13, w wymiarze szeroko rozumianej 

12 „Even a fully initiated Catholic may be restricted from exercising the office 
of sponsor if he or she does not live the faith in a manner that is keeping with the re-
sponsibility of this office. Thus, people who do not participate regularly in the Eucharist 
or are living in marriages not recognized by the Church may not be qualified to function 
as sponsors”. New Commentary…, dz. cyt., s. 1062–1063; „Condurre une vita conforme 
alla fede e all’incarico che assume, esclude per. es. coloro che sono in situazioni matrimo-
niali irregolari”. Codice di diritto canonico commentato, dz. cyt., s. 733; Münsterischer 
Kommentar zum Codex Iuris Canonici, dz. cyt., kanon 874, omówienie nr 4 pkt. f, g.

13 A komentarz jest dla wielu odbiorców prawdziwym vademecum „pierwszej 
pomocy”.
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edukacji prawniczej, istnieje konieczność spojrzenia na przepis 
prawa kanonicznego jako na prawdziwe prawo Kościoła, którego 

„bazą aksjologiczną” jest Chrystus. Nie oznacza to bynajmniej ak-
ceptacji relatywizmu moralnego, lecz przyjęcie, że sprawiedliwość 
połączona jest z miłosierdziem.

Dobre byłoby także językowe „złagodzenie” omawianego zda-
nia z numeru 5 Instrukcji… również dlatego, że w Kościele nie 
można zadowolić się aktami wyłącznie zewnętrznymi – pozor-
nymi – bez aktów wiary. Jakakolwiek ustawa bądź nakaz prawny, 
jakakolwiek działalność prawna Kościoła mają sens tylko w per-
spektywie osiągnięcia celu dobra dusz (salus animarum). Nie 
można nakazem zamknąć kogoś we wspólnocie kościelnej ani też 
nakazem podtrzymywać życie wspólnotowe. Nakazami i sankcja-
mi można jedynie podtrzymywać pozory życia wspólnotowego 
i zewnętrzną poprawność, jednakże nie ze względu na wiarę, 
lecz sytuację socjologiczną14. Aby efektywnie spełniało swoją rolę, 
prawo kanoniczne stara się wywołać rezonans w psychicznych 
pokładach człowieka, czyli tam, gdzie mają źródło jego osobiste 
decyzje15. I dlatego przypisuje się w prawie kościelnym tak duże 
znaczenie środkom zmierzającym do przekonania człowieka: 
radom, zachętom, wskazaniom, regułom16. Równocześnie samo 
prawo jest środkiem przekazu, w którym relacja między zamy-
słem ustawodawcy a językiem ma niebagatelny wpływ na odzew 

14 W Polsce z racji homogeniczności katolicyzmu istnieje niebezpieczeństwo 
wyłącznej „obrzędowości” religii i ścisłego łączenia praktykowania wiary z feno-
menem akceptowalności społecznej. Natomiast we współczesnych badaniach nad 
polską religijnością podkreśla się, że „twarda” przynależność do katolicyzmu nie 
musi zawsze oznaczać „silnej wiary”. Zob. J. Mariański, Katolicyzm polski – cią-
głość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011, s. 396.

15 R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, dz. cyt., s. 188.
16 Tamże, s. 203.
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społeczny. Stąd jeśli twórca prawa chce ująć w sposób norma-
tywny rzeczywistość wiary, to musi to uczynić w adekwatnej dla 
języka wspólnoty formie i z brakiem odczuwalnego paternalizmu 
wobec niej. W tej optyce wydaje się, że skądinąd słuszne zda-
nie z piątego numeru Instrukcji duszpasterskiej… KEP-u z 1975 
roku: „nie wolno do omawianej funkcji [chrzestnego] dopuszczać 
osób żyjących w niesakramentalnym związku” na tle traktujących 
o tych samych zagadnieniach doktrynalno-moralnych współcze-
snych dokumentów Stolicy Apostolskiej17 razi swoją autorytarną 
retoryką.

Użyte szczególnie w księdze IV Kodeksu Prawa Kanonicznego 
formy zachęty czy zaleceń, jako środki motywujące do czynów 
zgodnych ze wskazaniami ustawodawcy kościelnego, często rażą 
prawników. Formacyjna czy też kształtująca technika prawodaw-
cza jest współczesnym systemom praw państw kultury prawnej 
Zachodu nieznana, lecz stosowana w prawie kanonicznym. Sto-
sowana – trzeba wszak dodać – nie bez krytyki ze strony tych, 
którzy zarzucają tej metodzie antyjurydyczność czy skrajny pa-
storalizm, gdyż w mentalności społecznej tkwi silne przekonanie 
o „mocy” pozytywizmu prawniczego, o zdolności opisania i upo-
rządkowania świata przepisami. Tymczasem prawda jest taka, 
że kanony cechujące się wyłącznie pozytywistyczną formą norm 
utrudniają dostrzeżenie ich związku z wiarą, zaś dla niektórych 
wydają się być wręcz odizolowane z niej. A przecież wiara jest 
ostatecznym motywem przyjęcia Kościoła! Zatem gdy chodzi nie 
o formalny posłuch, lecz o ukształtowanie oczekiwanej postawy 

17 Np. omawiane w tym artykule Deklaracja Papieskiej Rady ds. Interpretacji 
Tekstów Prawnych z 24.06.2000 czy adhortacja Sacramentum Caritatis papieża 
Benedykta XVI, tekst polski Benedykt XVI, Sacramentum caritatis. Dokumenty 
Kościoła, Wrocław 2007.
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(tzw. motywacji eklezjalnej, najbardziej „odpornej” na dechrystia-
nizację), zasadniejsze wydają się ustawy, które nie tylko w sposób 
pozytywistyczny wymuszają pewne zachowanie, lecz w których 
prawodawca występuje także jako nauczyciel wiary. Ksiądz prof. 
Sobański wyraził to następująco:

[…] można by pomyśleć, że w takich normach prawodawca, łączy 
te dwie funkcje (ustawodawczą i nauczania wiary) gdyby nie fakt, 
iż s ą  one w istocie nierozłączne18.

W tym kontekście nieostre sformułowanie „życie zgodne z wia-
rą” chrzestnych i świadka bierzmowania, wymagające ciągłej, dy-
namicznej interpretacji (wszelako przy zachowaniu doktrynalnej 
poprawności podczas dokonywania wykładni) jest ze wszech miar 
słusznie użyte. Więcej nawet, bez tego nieokreślonego wyrażenia 
kanon 874 utraciłby swoją teleologiczną funkcję i – paradoksal-
nie – moc prawną rozumianą tu jako rzeczywistą siłę oddziaływa-
nia. Dlaczego? Dlatego, że związek prawa kanonicznego z wiarą 
przedstawia się tak, iż prawo kanoniczne znajduje w prawdach 
wiary swoją podstawę i sens. Papież Benedykt XVI w cytowanej 
już wcześniej ubiegłorocznej alokucji19 przypomniał kanonistom, 
iż nieuwzględnienie związku prawa z misją i jednością Kościo-
ła może skutkować „elegancką” w formie wykładnią, jednakże 
bez powiązania z prawem Bożym i sprawiedliwym porządkiem 
Kościoła. Jest to zadanie, nad którym prawnicy kościelni wespół 
z teologami winni się wspólnie pochylić, gdyż księga IV Kodeksu 
wymaga spojrzenia interdyscyplinarnego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że uściślenie co do postawy i czy-
nów kodeksowego wyrażenia „życie zgodnie z wiarą” wydaje się 

18 R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, dz. cyt., s. 204.
19 Benedykt XVI, Przemówienie do Roty Rzymskiej, dz. cyt.
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być zasadne. Przykład, gdzie może występować brak koherencji 
między wiarą deklarowaną a życiem zgodnym z wiarą w nawiąza-
niu do kan. 874 § 1, 3°, znaleźć można w ostatnim akapicie pierw-
szego numeru Deklaracji Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów 
Prawnych z 24 czerwca 2000 roku:

Przyjmowanie Ciała Chrystusa w stanie jawnej niegodności wyrzą-
dza obiektywną szkodę wspólnocie kościelnej; takie postępowanie 
narusza prawo Kościoła i wszystkich wiernych do życia zgodnego 
z wymaganiami tej wspólnoty. W rozpatrywanym tu przypadku 
dopuszczenia do Komunii św. wiernych rozwiedzionych, żyjących 
w nowych związkach – zgorszenie – pojmowane jako działanie 
skłaniające innych do zła – dotyczy jednocześnie sakramentu 
Eucharystii oraz nierozerwalności małżeństwa. Do zgorszenia 
dochodzi nawet wówczas, gdy już takie postępowanie nie budzi, 
niestety, niczyjego zdziwienia. Co więcej, właśnie w obliczu takiego 
zniekształcenia sumień tym bardziej konieczne staje się działanie 
pasterzy – cierpliwe, lecz zdecydowane – w obronie świętości sa-
kramentów i chrześcijańskiej moralności oraz na rzecz prawidłowej 
formacji wiernych20.

W sposób zwięzły zostało to potwierdzone w adhortacji apo-
stolskiej papieża Benedykta XVI z 22 lutego 2007 roku Sacramen-
tum caritatis. W numerze 29 tego dokumentu, odnoszącym się 
do relacji między jednością małżeńską a Eucharystią, czytamy:

[…] osoby żyjące w związkach niesakramentalnych swoim sta-
nem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się jedności 
w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która realizuje się 
w Eucharysti21.

20 „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 10 (2000), s. 55–56.
21 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, dz. cyt., s. 45.
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Gabriel le Bras, francuski kanonista i socjolog religii, ponad 
50 lat temu zainteresował ówczesną naukę prawa kanonicznego 
zagadnieniem: jak przepisy prawa kanonicznego przyjmowane 
są przez wiernych22? Również współcześni kanoniści powinni się 
zapytać, czy obecnie w praktyce społecznej Kościoła kanon 874 
jest zrozumiały, akceptowany, innymi słowy – czy staje się ży-
ciem? Bo o co chodzi w dyspozycji kanonu 874? Przecież nie 
o formalne wykonanie ustawy, lecz o wiarę.

Na potrzeby niniejszych rozważań zadano pytanie studen-
tom teologii, a także studentom nauk o rodzinie o to, jak 
najprościej można zweryfikować życie zgodne z wiarą kandy-
data na chrzestnego lub świadka bierzmowania. Najczęściej 
pojawiały się wypowiedzi zwracające uwagę na uczestnictwo 
takiej osoby w sakramentach Kościoła, przede wszystkim 
w Eucharystii23. W świadomości eklezjalno-społecznej istnieje 
przynajmniej generalna akceptacja dla oceny, że osoba, która 
znajduje się w obiektywnym stanie jawnego grzechu ciężkie-
go i nie może przystępować do sakramentu Eucharystii, nie 
spełnia również warunków wymaganych dla pełnienia funkcji 
chrzestnego24.

Wskazując na problem konkretnego obiektywnego grzechu 
ciężkiego związanego z naruszeniem VI przykazania, warto jed-
nak podkreślić, iż akt, działanie duszpasterza wobec wiernego, 
którego nie dopuszcza się do sprawowania funkcji chrzestnego, 
stosuje się tylko wobec tych osób, których zachowanie na forum 

22 Szerzej o tym zagadnieniu recepcji przez wiernych norm prawnych w Ko-
ściele z punktu widzenia socjologii religii – w pełnej pasji książce tego autora: Etu-
des de sociologie religieuse, Paris 1955.

23 Jako „źródle i szczycie życia chrześcijańskiego”, por. KK, nr 11, 1. 
24 Por. Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eu-

charistia, Watykan 2003, nr 37.
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zewnętrznym w sposób oczywisty i stały wskazuje na trwanie 
w grzechu ciężkim25. Ta odpowiedź rozpoczyna jednak całą serię 
wątpliwości jak: wiedza proboszcza na temat strony starającej 
się o zgodę na bycie rodzicem chrzestnym lub świadkiem bierz-
mowania o sytuacji grzechu lub znajomość faktów świadczących 
o grzesznych czynach lub też znajomość poglądów sprzecznych 
z wiarą i moralnością Kościoła nieujawnianych publicznie przez 
kandydata na chrzestnego. Co wówczas? Pytani o takie oko-
liczności, moraliści udzielali niejednoznacznych odpowiedzi, 
wśród których dominowała jednak ogólna sugestia, aby ustalić 
w sposób moralnie pewny, czy taki wierny nie zmienił już aby 
swojego postępowania, nie okazał skruchy bądź nie zweryfikował 
przekonań. Wydaje się, iż należy podążać za dyspozycją kanonu 
18 KPK, zgodnie z którą „ustawy, które ustanawiają kary, ograni-
czają swobodne wykonywanie uprawień albo zawierają wyjątek 
od ustawy, podlegają ścisłej interpretacji”. W razie wątpliwości 
należy zastosować zasadę in dubio pro reo i uznać taką osobę 
za godną podjęcia funkcji rodzica chrzestnego czy też świadka 
bierzmowania.

Aby jednak normy kanonu 18 nie stosować bez większej reflek-
sji, ciesząc się niejako wyrozumiałością ustawodawcy, który po-
zwalając nam być miłosiernym, zdjął z nas konieczność podjęcia 
decyzji (nie musimy „odważyć się myśleć”), należy w kontekście 
rozważań nad prawem do bycia chrzestnym i świadkiem bierzmo-
wania odwołać się znów do słów papieża Benedykta XVI z alokucji 
do Roty Rzymskiej z 15 stycznia 2011 roku:

25 Szerzej na ten temat w artykule autorstwa Piotra Steczkowskiego będącym 
wnikliwą analizą wspomnianego zagadnienia. Por. P. Steczkowski, Dopuszczal-
ność rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do komunii świętej. Forum 
externum czy forum internum?, „Annales Canonici”, (4) 2008, s. 83 n. 
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[…] nie można rościć sobie prawa do ceremonii ślubnej, gdyż ius 
connubii oznacza prawo do zawarcia autentycznego małżeństwa26.

Stosując paralelę, trzeba uświadomić sobie, iż prawo katoli-
ka do pełnienia funkcji chrzestnego czy świadka bierzmowania 
oznacza prawo do bycia autentycznym chrzestnym i autentycz-
nym świadkiem bierzmowania – do obowiązku wychowania ka-
tolickiego dziecka wespół z jego rodzicami i do obowiązku dania 
takiego przykładu własnym życiem.

Trwanie w wierze, którego oczekuje się od rodziców chrzestnych 
i świadków bierzmowania, wymaga pewnego wysiłku moralnego, 
prawidłowej intencji, a także aktywności i odwagi w publicznym 
głoszeniu i świadczeniu wiary. Podczas liturgii chrztu chrzestni 
wraz z rodzicami dziecka w swoim, a nie dziecka, imieniu składa-
ją wyznanie wiary. Przypomina to expressis verbis Wprowadzenie 
teologiczne i pastoralne do obrzędów chrztu dzieci27. Istotne jest, 
aby nie było rozdźwięku między słownymi deklaracjami Credo 
a rzeczywistą postawą życiową chrzestnego lub jego prawdziwymi 
przekonaniami. Nie można nie zauważyć, że współcześnie spo-
tykamy się z zaniedbaniami w pracy nad rozwojem wiary, w na-
stawieniu drugiego człowieka do subiektywizacji i prywatyzacji 
religii. Dlatego we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym 
do obrzędów chrztu dzieci w punkcie szóstym znajduje się następu-
jące zdanie, którego język jest adekwatny do charakteru dokumen-
tu, głównie duszpasterskiego i pomocniczego dla norm prawnych: 

„na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą 

26 Benedykt XVI, Przemówienie do Roty Rzymskiej, 15.01.2011, AAS 103 
(2011), s. 108–113.

27 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do obrzędów chrztu dzieci, [w:]
Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do ksiąg liturgicznych, dz. cyt., nr 6.
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szczerze złożyć takiego wyznania”. Wskazanie to jest słuszne, gdyż 
właśnie harmonia między wyznawaną słownie wiarą a postawą 
wiary pozwoli stać się, w miarę upływu lat, matrycą żywotności 
i autentyczności wiary wobec powierzonego na chrzcie dziecka czy 
podczas bierzmowania młodego człowieka. Szczególnie podczas 
trudnego dla niejednego nastolatka okresu dorastania, gdy słabnie 
autorytet rodziców lub gdy młody człowiek popada z nimi w kon-
flikt, istotne jest, aby chrzestny czy też świadek bierzmowania 
pomagał przetrwać małoletniemu czas przemian, „czas wielkiej 
rzeźby”28 bez szwanku dla rozwoju jego wiary i człowieczeństwa.

3. Zakończenie
Można odnieść wrażenie, że zamiast wywodu naukowego zapre-
zentowano esej. Więcej w nim pytań niż odpowiedzi, a te pytania, 
na które udało się odpowiedzieć, inspirują do dalszych pytań. Czy 
to powinno martwić? Zasadniczo nie, o ile poczujemy w sobie 
chęć do odkrywania prawdy o prawie w Kościele. Na stronie in-
ternetowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II widnieje cytat 
z księdza profesora Michała Hellera: „Piękno naukowej przygody 
polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapyta-
nia”29. Tymi znakami zapytania budujemy świat, spełniając na-
kaz dany nam od Boga w Księdze Rodzaju: „czyńcie sobie ziemię 
poddaną”. Dla kanonistów oznacza to obowiązek zrozumienia 
otaczającej ich rzeczywistości prawnej i eklezjalnej, następnie – 
przy pomocy rozumu – skorygowanie tego w prawie, co nie służy 
zbawieniu, w końcu zastosowanie prawa w optyce zasady dobra 
dusz. Urzeczywistnianie wiary w życiu.

28 K. K. Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] tenże, Poezje, red. J. Święch, Lu-
blin 1992, s. 279.

29 www.upjp2.edu.pl, (dostęp: 13.11.2012).
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Summary

Canonical requirement “to live a life of faith” 
(can. 874 § 1 no. 3) for sponsors and witnesses 
to the baptism

The aim of the article is to place under consideration the problem of an 
ambiguous expression “to live a life of faith” stipulated by canon 784 § 1 
no. 3 CIC 1983. Author, relying on theological reflections, is convinced 
that this expression tries to balance the tension between the canonical 
and sacramental point of view. Author defends the opinion that there 
is a deep need to maintain such phrase without change and without nar-
rowing or restricting its meaning in local Church law. The interpretation 
of the canons located in book IV of the Code should be merely considered 
in understanding the spirit of faith in spite of pure legal interpretation. 
Any enumeration of the refusal in establishing sponsors or witnesses 
of confirmation is improper or even harmful. A dynamic and wide ap-
proach requires greater intellectual and pastoral involvement. Its appli-
cation will result in a true Christian justice, which is salus animarum.


