
M
o

n
o

g
ra

p
h

ia
e



redaktor serii 
ks. Józef Krzywda

redaktor numeru 1 
ks. Piotr Kroczek

numer 1

Annales 
Canonici
Monographiae



Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydawnictwo Naukowe

Kraków 2013

Wiara a prawo: 
między wolnością  
a posłuszeństwem

M
o

n
o

g
ra

p
h

ia
e



Recenzent
ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ

Korekta
Monika Kucab

Skład
Lucyna Sterczewska

Publikacja finansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego  
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyznanej  
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013.

Copyright © 2013 by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

ISBN 978-83-7438-349-3  

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydawnictwo Naukowe
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10 
tel./faks (12) 422 60 40

e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl



Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie zamierza w ramach swojej działalności naukowej 
zainicjować, a następnie kontynuować serię wydawniczą „Anna-
les Canonici. Monographiae”. Zawierać ona będzie tematycznie 
uporządkowane artykuły naukowe z zakresu prawa, szczególnie 
prawa kościelnego, autorstwa własnego zespołu pracowników 
naukowych, ale także nadsyłane z innych ośrodków naukowych, 
zainteresowanych zamieszczaniem artykułów na łamach rzeczo-
nych pozycji monograficznych.

Rok bieżący w Kościele katolickim przebiega pod znakiem 
ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary1. Rok ten 
będzie – jak napisano we Wprowadzeniu Noty Kongregacji Na-
uki Wiary, zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary – 
sprzyjającą okazją do tego, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, 
że fundamentem chrześcijańskiej wiary jest „spotkanie z wyda-
rzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym 
samym decydujące ukierunkowanie”.

W tymże Roku Wiary pierwsza pozycja zamierzonej serii wydaw-
niczej zawiera artykuły dotyczące ważnych, ujmowanych w as- 

1 Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta fidei ogłaszający 

Rok Wiary, Poznań 2012. 



pekcie teologiczno-prawnym spraw i zagadnień związanych 
z wiarą w aspekcie prawnym. Dlatego też tytuł tej monografii 
brzmi Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem.

Inicjując rzeczoną nową serię naukową z dziedziny prawa 
w formie monografii, Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie proponuje włączenie się 
zainteresowanych osób i środowisk naukowych we współpracę 
z naszym ośrodkiem naukowym i zachęca do niej.

ks. Józef Krzywda 
dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego
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bp Artur Grzegorz Miziński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawnokanoniczne konsekwencje 
sprzecznych z doktryną Kościoła 
decyzji i wypowiedzi związanych 
z pełnieniem funkcji publicznych 
przez katolików

W kan. 748 § 1 KPK/83 prawodawca zobowiązał wszystkich ludzi 
do szukania „prawdy dotyczącej Boga i Jego Kościoła”1. Z jej pozna-
niem wiążą się obowiązek i prawo, z mocy prawa Bożego, przyjęcia 
jej i zachowywania. Jest to podstawowy obowiązek-prawo każdego 
człowieka. Żadna osoba czy instytucja nie powinna, pod żadnym 
pozorem i w żadnych okolicznościach, ograniczać tego fundamen-
talnego uprawnienia osoby ludzkiej. W paragrafie drugim tegoż 
kanonu dodane zostało, a contrario sensu, że „ludzie nie mogą 
być przez nikogo zmuszani do przyjęcia wiary katolickiej wbrew 
własnemu sumieniu”2, ponieważ jej podstawowym założeniem 
jest wolne – wewnętrzne i zewnętrzne – przylgnięcie do prawdy 

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, „Acta 
Apostolicae Sedis” (dalej: AAS), 75 (1983), t. 2, s. 137, Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 
1984, (dalej: KPK/83), kan. 748 § 1.

2 KPK/83, kan. 748 § 2.
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objawionej. Jednak przyjęcie chrztu i włączenie do wspólnoty Ko-
ścioła wiąże się również z obowiązkiem wyznawania wiary katolic-
kiej, wierności w relacji do wspólnoty wierzących i posłuszeństwa 
wobec podejmujących posługę rządzenia. Stanowi to uzasadnie-
nie dla konsekwencji prawnych i karnych wobec tych, którzy po-
pełnili przestępstwo w rozumieniu kanonicznym3.

Tytułem wstępu należy także nadmienić, że nie ma specjalnych 
przepisów prawnych czy specjalnych sankcji karnych zarezerwo-
wanych tylko dla katolików pełniących funkcje publiczne. Podle-
gają oni tym samym przepisom, co wszyscy inni katolicy, a jedynie 
ze względu na zajmowane stanowisko czy większą możliwość od-
działywania na opinię publiczną ich zachowanie może powodo-
wać większe szkody społeczne we wspólnocie Kościoła, budzące 
zgorszenie, w kanonicznym prawie karnym określane mianem 
skandalu. Ze względu na ten negatywny i wielce szkodliwy efekt 
ich zachowań zajęcie się tą grupą wiernych w niniejszym rozważa-
niu jest uzasadnione. Wychodząc od ewangelicznego stwierdzenia, 

„komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele 
zlecono, tym więcej od niego żądać będą”4, należy stwierdzić, że od 
tej grupy osób można i trzeba wymagać większej poczytalności 
w mówieniu i w działaniu, a co za tym idzie także większej odpo-
wiedzialności.

Konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościoła decyzji i wy-
powiedzi związanych z pełnieniem funkcji publicznych przez ka-
tolików dotyczą różnych poziomów życia. Pierwszym z nich jest 
płaszczyzna moralna, na której tego rodzaju zachowania należy 
określić w kategoriach grzechu. Wymiar ten stanowi przedmiot 

3 Por. Commento al Codice di diritto canonico, red. P. V. Pinto, Città del Vati-
cano 2001, s. 475.

4 Łk 12, 48.
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zainteresowań przede wszystkim teologii moralnej. Postawy 
sprzeczne z doktryną Kościoła, jeśli charakteryzuje je cecha ze-
wnętrzności, czyli jeśli podpadają pod ludzkie zmysły, są także 
przedmiotem przepisów prawnokanonicznych. Te zaś mogą być 
dyscyplinarne lub karne, jeśli dołączone do nich zostało zagroże-
nie sankcją karną za zewnętrzne naruszenie danej normy prawnej, 
wydanej w formie ustawy (powszechnej bądź partykularnej) lub 
nakazu karnego5. Ostatnie z wymienionych stanowić będą zasad-
niczą część tego rozważania.

1. Obowiązek przyjęcia przez wiernych  
depozytu wiary, okazania posłuszeństwa 
Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła 
i zarządzeniom prawowitej władzy
Kan. 750 § 1 KPK/83 jednoznacznie stanowi, iż należy

[…] wierzyć wiarą boską i katolicką w to wszystko, co jest zawar-
te w Słowie Bożym, pisanym lub przekazanym, a więc w jedynym 
depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co równocześnie jako 
przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd 
Kościoła, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym 
i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia się we wspól-
nym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego Urzędu 
Nauczycielskiego.

W paragrafie drugim tegoż kanonu prawodawca zobowiązuje 
wiernych do przyjęcia i zachowywania bez zastrzeżeń także prawd 
dotyczących wiary i obyczajów, które Urząd Nauczycielski Kościo-
ła ogłasza w sposób definitywny.

5 Por. KPK/83, kan. 1321 § 1; por. także J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. 
Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008, s. 100–106.
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Wiara jest całkowitym hołdem rozumu i woli człowieka od-
danym Bogu objawiającemu się człowiekowi. Jest ona osadzona 
na Objawieniu Bożym oraz nieomylnym Magisterium Kościoła. 
Aby mówić o wierze boskiej lub katolickiej w podawane prawdy, 
muszą być one zawarte w Słowie Bożym spisanym lub przekazy-
wanym w Tradycji, a zatem powinny należeć do depozytu wia-
ry powierzonego Kościołowi oraz Urząd Nauczycielski Kościoła 
winien je podawać wiernym jako objawione. Wiara objawiona 
jest sama w sobie boska, kiedy zaś jest ona potwierdzona przez 
interpretację lub przedstawiona przez Kościół, nazywa się kato-
licką. Akty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, definiujące wiarę 
boską i katolicką, mogą stanowić nauczanie uroczyste, gdy są na-
uką głoszoną „w sposób definitywny” lub też są doktryną Soboru 
Powszechnego, bądź mogą stanowić nauczanie zwyczajne i po-
wszechne. Urząd Nauczycielski Kościoła definiuje wiarę boską 
i katolicką przez dogmaty wiary, które cieszą się prawdziwą nie-
omylnością, ponieważ nie zawierają żadnego błędu. Należy zazna-
czyć, że przepis § 2 kan. 750 KPK/83 został wprowadzony przez 
motu proprio papieża Jana Pawła II Ad tuendam fidem z 18 maja 
1998 roku6, co było podyktowane chęcią podkreślenia obowiązku 
przyjęcia doktryny odnoszącej się do wiary i moralności głoszonej 
przez Kościół w sposób definitywny7.

W kan. 752 KPK/83 prawodawca nakazuje wiernym okazać re-
ligijne posłuszeństwo nauczaniu papieża i Kolegium Biskupów, 
którzy w sposób autentyczny przekazują doktrynę w sprawach 
wiary i obyczajów, nie przedstawiając jej jednak w sposób defi-
nitywny, a co za tym idzie, nie nadając jej charakteru nauczania 

6 Por. Jan Paweł II, List apostolski motu proprio Ad tuendam fidem, 18.05.1998, 
AAS 90 (1998), s. 459–460, n. 4.

7 Por. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. 
P. Majer, Kraków 2011, s. 582–583.
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nieomylnego. Tego typu nauczanie jest dominujące, jako że rzad-
ko papież i Kolegium Biskupów w jedności z papieżem wypowia-
dają się w sposób nieomylny o prawdach objawionych. W praktyce 
nauczenie papieskie i biskupie w jedności z papieżem jest naucza-
niem autentycznym i zwyczajnym, ale nie nieomylnym. Kan. 752 
ukazuje obowiązek posłuszeństwa wiernych w relacji do tego typu 
nauczania. Polega ono nie na przyjęciu nauczania aktem wiary, 
lecz w formie religijnego posłuszeństwa rozumu i woli8, z respektu 
należnego przełożonym kościelnym postawionym przez Boga, aby 
rządzić ludem. Z tego wynika, że takie posłuszeństwo nie powin-
no być tylko aktem czysto zewnętrznym, lecz także wewnętrznym. 
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z ogólną doktryną teologiczną 
virtus religionis jest zbliżona do sprawiedliwości, stąd też religijne 
posłuszeństwo autentycznemu nauczaniu polega na akcie posłu-
szeństwa wewnętrznego (oprócz zewnętrznego), dyktowanego 
przez posłuszeństwo Bogu, wcześniej niż przełożonym kościel-
nym9. Warto podkreślić w tym kontekście, że zasadnicza część 
dokumentów Soboru Watykańskiego II powinna być kwalifikowa-
na jako nauczanie autentyczne, o którym mowa w tym kanonie10.

Także w kan. 753 prawodawca kościelny zobowiązuje wiernych 
do okazania religijnego posłuszeństwa autentycznemu magiste-
rium swoich biskupów, którzy, czy to pojedynczo, czy też zebrani, 
na konferencjach biskupów bądź na synodach partykularnych 
są w stosunku do swoich wiernych „autentycznymi nauczycie-
lami i mistrzami wiary”. W przepisie tym problem nie dotyczy 

  8 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gen-
tium, 21.11.1964, AAS 57 (1965), s. 29–30, n. 25 (dalej: KK); tekst polski [w:] 
Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 127–128, 
n. 25.

  9 Por. Commento al Codice di diritto canonico, dz. cyt., s. 478.
10 Por. Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata, red. P. Lom-

bardia, J. I. Arrieta, Roma 1986, s. 540.



12 bp Artur Grzegorz Miziński

już jakości posłuszeństwa ze strony wiernych, które w kanonie 
zostało jednoznacznie określone – religioso animi obsequio adhae- 
rere (okazać religijne posłuszeństwo) – lecz dotyczy warunków 
(okoliczności), w których biskupi mogą wymagać posłuszeństwa 
od wiernych. Aby ich nauczanie było autentyczne (zarówno gdy 
nauczają indywidualnie, jak i na synodach partykularnych czy 
konferencjach biskupów), muszą mieć jako punkt odniesienia na-
uczanie papieskie, czyli być we wspólnocie z najwyższą władzą11. 
Ich nauczanie nigdy nie jest nieomylne, ponieważ nie ma dogma-
tu o nieomylności biskupów, dlatego nie mogą oni ogłaszać wier-
nym dogmatów12.

Wreszcie kan. 754 stanowi, że wszyscy wierni mają obowiązek 
przestrzegać konstytucji i dekretów wydanych przez prawowitą 
władzę kościelną, zwłaszcza przez papieża lub Kolegium Bisku-
pów, w celu przedstawienia nauki i napiętnowania błędnych opinii.

2. Szczególna odpowiedzialność wiernych 
pełniących funkcje publiczne za wierność  
nauce Kościoła
Każda osoba ochrzczona na swój sposób buduje Kościół po-
wszechny i jest odpowiedzialna za jego rozwój. Odpowiedzialność 
ta jest jednak zróżnicowana w zależności od ról pełnionych przez 
poszczególnych wiernych w myśl słów Jezusa: „komu wiele dano, 
od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12, 48). W tym kontekście 
należy wyróżnić tych, którzy poprzez powierzone im funkcje pu-
bliczne czy też szerzej – funkcje społeczne – mają większy zasięg 
oddziaływania na kształtowanie poglądów i zachowań pozosta-
łych wiernych.

11 Por. KK 25.
12 Por. Commento al Codice di diritto canonico, dz. cyt., s. 478.
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Zgodnie ze stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyj-
nego wyrażonym w wyroku z dnia 11 maja 2007 roku13 występuje 
różnica między pojęciem osoby publicznej, czyli wywierającej fak-
tyczny wpływ na innych ludzi, a osoby pełniącej funkcje publicz-
ne, którą charakteryzuje wykonywanie zadań władzy publicznej 
i gospodarowanie mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 
Państwa14. Zasadne wydaje się przeformułowanie tematu w nastę-
pujący sposób: „Prawnokanoniczne konsekwencje sprzecznych 
z doktryną Kościoła decyzji i wypowiedzi katolików będących 
osobami publicznymi”. Zakres podmiotowy niniejszego rozważa-
nia zdecydowanie odpowiada określeniu „osoby publiczne”, które 
Trybunał Konstytucyjny, w przytoczonym wyżej wyroku z 11 maja 
2007 roku, definiuje jako osoby

[…] zajmujące w życiu publicznym istotną pozycję z punktu widze-
nia kształtowania postaw i opinii ludzi, wywołujące powszechne 
zainteresowanie ze względu na różnorakie dokonania, np. artystycz-
ne, naukowe czy sportowe.

Pisząc o elitach wpływających na opinię publiczną, Eva Etzio-
ni-Halevy wymienia również prominentów największych stacji 
telewizyjnych, radiowych, prasy, a także autorytety akademickie 
i intelektualne, do których zalicza profesorów najbardziej zna-
nych uniwersytetów, głośnych publicystów i pisarzy oraz przywód-
ców znaczących ruchów społecznych15.

13 Por. sygn. akt K 2/07, OTK-A 2007/5/48, Dz.U. Nr 85, poz. 571.
14 Znajduje to także potwierdzenie w rozważaniach Trybunału Konstytu-

cyjnego na temat znaczenia terminu „osoba pełniąca funkcję publiczną”, pro-
wadzonych w sprawie z 20.03.2006, sygn. akt K 17/05, OTK ZU nr 3/A/2006, 
poz. 30.

15 Por. E. Etzioni-Halevy, O autonomii elit w demokracjach zachodnich, [w:] 
Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, t. 2, Warszawa 1998, s. 315.
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Jeśli chodzi o wspólnotę Kościoła, to największą odpowiedzial-
ność za nauczanie wiernych w duchu Ewangelii ponoszą Biskup 
Rzymski, Kolegium Biskupów i duchowieństwo. Biskup, jako 
świadek Chrystusa i następca apostołów, „aby przekazując zdro-
wą naukę, mógł przekonywać opornych i udzielać im upomnień” 
(Tt 1, 9), sam powinien być przykładem dla wiernych, gdyż – jak 
pisze św. Augustyn – wierni skorzystają znacznie więcej z nauki 
tego, który postępuje zgodnie z tym, co głosi16. Słowa o zgodności 
postaw życiowych z głoszoną nauką odnoszą się do wszystkich 
duchownych. Niestety, czasem ich nie do końca przemyślane 
i wyważone wypowiedzi i zachowania przynoszą negatywne skut-
ki, jako że wpływają na kształtowanie wypaczonego wizerunku 
Kościoła, a więc szkodzą nie tylko im samym, ale wszystkim człon-
kom Kościoła. Świadomi swojego posłannictwa, szczególnie bi-
skupi, jako pasterze powierzonych im Kościołów partykularnych, 
nie tylko nie mogą wypowiadać opinii sprzecznych z doktryną 
Kościoła, ale muszą sprzeciwiać się poglądom większości i dzia-
łać wbrew opinii publicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem 
Bożym17.

Mówiąc o odpowiedzialności naukowców, z jednej strony nale-
ży przywołać słowa Benedykta XVI podkreślające ich rolę w kształ-
towaniu opinii Urzędu Nauczycielskiego, który

[…] jest zdany na znajomość przedmiotu przez uczonych i zanim 
wypowie się na temat nowych problemów, musi zaczerpnąć dokład-
nych informacji o stanie rzeczy, którego wypowiedź ma dotyczyć18.

16 Por. Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, księga IV, Warszawa 1989, 
s. 257, n. 60.

17 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 12, Głosiciele Słowa i słudzy waszej rado-
ści, Lublin 2012, s. 300. 

18 Tamże, s. 285.
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Z drugiej strony poprzez wygłaszanie opinii w mediach kształ-
tują oni poglądy społeczeństwa na zjawiska wymagające wiedzy 
eksperckiej, których przeciętny człowiek nie jest często w stanie 
poznać za pomocą własnego doświadczenia.

Opinię publiczną kształtują także tzw. celebryci, których ludzie 
obierają za wzór postępowania ze względu na ich częstą obecność 
w mediach, panującą w danej chwili modę lub wpływ otoczenia. 
Osoby te, „znane z tego, że są znane”19, są kojarzone z sukcesem, 
spełnieniem marzeń i luksusem, co powoduje, że młodzi ludzie 
przejmują często ich styl życia, a ich opinie i zachowania traktują 
jako coś atrakcyjnego i godnego naśladowania. W sytuacji gdy ar-
tysta lekceważy zasady moralne, również jego fani zaczynają się 
od nich dystansować, co sprawia, że celebryta staje się

[…] często niekoniecznie świadomym swej roli publicznym depra-
watorem pogrążającym najsłabszych, którzy akurat szczególnie 
potrzebują tak dobrego przykładu, jak duchowego wsparcia20.

Szczególną rolę w kształtowaniu poglądów społeczeństwa od-
grywają politycy jako reprezentanci swoich wyborców. Mają oni 
wpływ nie tylko na kształtowanie opinii publicznej, ale również, 
a może przede wszystkim, na kształt obowiązującego prawa. 
W państwie demokratycznym opinie i decyzje polityków po-
winny być pochodnymi opinii osób, które obdarzając ich swoim 
zaufaniem, powierzyły im władzę i prawo do wypowiadania się 
w ich imieniu21. Wydaje się jednak, że w rzeczywistości opinią 

19 L. Witkowski, W tyglu paradoksów autorytetu, [w:] Autorytety w życiu spo-
łecznym, red. S. Kowalik, Bydgoszcz 2008, s. 77.

20 J. Szczepankiewicz, Money for nothing, http://www.kfp.org.pl/publicystyka.
php?id=226, (dostęp: 06.08.2012).

21 Por. R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lu-
blin 2011, s. 365.
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publiczną manipulują media, pokazując tylko wybrane wypowie-
dzi, nagłaśniając tematy przynoszące wysoką oglądalność, a wyci-
szając opinie niewygodne dla aktualnie rządzących. Współczesny 
człowiek często nie szuka prawdy, ale bezrefleksyjnie przyjmuje 
podawane przez media informacje, co czyni z nich tzw. czwar-
tą władzę. Opiniotwórczą rolę środków masowego przekazu 
podkreślał w swym nauczaniu Jan Paweł II, pisząc, że stają  
się one

[…] głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, prze-
wodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, 
rodzinnych, społecznych22.

Papież wskazywał również na szczególną odpowiedzialność lu-
dzi mediów za przekazywanie informacji prawdziwych, pełnych 
i obiektywnych, gdyż tylko takie mogą być podstawą rozwoju i bu-
dowania moralnego ładu w społeczeństwie23.

Przy tak dużym znaczeniu mediów i autorytetów dla kształ-
towania opinii publicznej należy podkreślić szczególną odpo-
wiedzialność katolików pełniących ważne funkcje społeczne 
za ich publiczne wypowiedzi i podejmowane decyzje. Bardzo 
istotny w tym kontekście jest wyraźny sprzeciw ludzi ochrzczo-
nych wobec rozwiązań legislacyjnych godzących w prawo Boże 
i człowieka oraz jasne przekazy medialne wyjaśniające, jakie 
postępowanie jest zgodne z nauką Kościoła, a jakie zachowania 
nie mogą być przezeń akceptowane. Zdarzają się jednak takie 

22 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio. O stałej aktualności posłania 
misyjnego, 7.12.1990, AAS 83 (1991), s. 285, n. 37; tekst polski [w:] Encykliki Ojca 
Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 412, n. 37. 

23 Por. S. Jędrzejewski, Ojciec Święty Jan Paweł II i media, [w:] Służba praw-
dzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, 
S. Fel, Lublin 2008, s. 280.
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sytuacje, w których działania katolików zajmujących wysokie 
stanowiska w państwie czy we wspólnotach międzynarodowych 
mają na celu nie tyle przestrzeganie niezmiennego prawa natu-
ralnego czy wspólne dobro obywateli, ile korzyści osobiste lub też 
swoich ugrupowań partyjnych. W imię interesów partykularnych 
opowiadają się oni za rozwiązaniami sprzecznymi z fundamen-
talnymi uprawnieniami osoby ludzkiej dotyczącymi, np. prawa 
do życia, wdając się w dyskusje i przedstawiając niezgodne z pra-
wem naturalnym propozycje rozwiązań prawnych. Tymczasem 
Kościół jednoznacznie wypowiada się na nurtujące tematy, takie 
jak aborcja24, eutanazja25 czy zapłodnienie in vitro26. Warto w tym 
miejscu przytoczyć fragment tekstu z encykliki Evangelium vitae 

24 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Qaestio 
de abortu, 18.11.1974, AAS 66 (1974), s. 730–747; Catechismus Catholicae Ecc-
lesiae auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 11.10.1992, Città del Vaticano 
1992, tekst polski: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Poznań 
2002, (dalej: KKK), n. 2270–2275.

25 Por. Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 
Evangelium vitae, 25.03.1995, AAS 87 (1995) (dalej: EV), n. 65, s. 475–477; por. 
także KKK, n. 2276–2279; por. także Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o euta-
nazji Iura et bona, 5.05.1980, AAS 72 (1980), s. 542–552.

26 Kościół nie sprzeciwia się pracom badawczym mogącym doprowadzić 
do zmniejszenia bezpłodności (por. KKK, n. 2375), jednak z wielu powodów nie 
dopuszcza możliwości sztucznego zapłodnienia. „Techniki, które powodują od-
dzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawa-
nie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe. Techniki 
te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo 
dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem 
małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżon-
ków do «stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie»” (KKK, n. 2376). Zgodnie 
z nauką Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego techniki zapłodnie-
nia in vitro praktykowane w ramach małżeństwa są również moralnie niedopusz-
czalne (por. KKK, n. 2377). Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku 
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bł. Jana Pawła II ukazujący wielką odpowiedzialność, jaka spoczy-
wa na osobach kształtujących opinię publiczną lub głosujących 
w parlamentach w sprawach dotyczących wyżej wspomnianych 
kwestii.

Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim 
jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno 
się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii 
publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu po-
parcia w głosowaniu. […] jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub 
całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, 
którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby 
jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego po-
parcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości 
takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej nega-
tywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej27.

Katolicy powinni sobie uświadomić, że przed Bogiem są odpo-
wiedzialni za wygłaszane opinie czy zgłaszane projekty i to właśnie 
do nich Jezus mówi: „na podstawie słów twoich będziesz uniewin-
niony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 37). 
Do odpowiedzialności indywidualnej – osobistej – przed Bogiem 
często dochodzi jeszcze możliwość zgorszenia innych, dla których 
dany duchowny, polityk czy artysta może być autorytetem, a w ta-
kiej sytuacji upomnienie Chrystusa jest jeszcze surowsze: „Kto 
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzu-
cić go w morze” (Mk 9, 42).

dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, 
22.02.1987, AAS 60 (1988), s. 70–102.

27 Por. EV 73.
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Na płaszczyźnie czysto prawnej zachowania te mogą, a często po-
winny, być podstawą do zajęcia konkretnego stanowiska i podjęcia 
przewidzianego przez prawo działania ze strony właściwych organów 
władzy kościelnej, których zadaniem jest między innymi czuwanie 
nad czystością doktryny i nad zachowaniem dyscypliny w Kościele. 
W przypadku zaś odpowiedzialności prawnokarnej osób pełniących 
funkcje publiczne należy uwzględnić wielkość ich wpływu na kre-
owanie opinii publicznej oraz szerszy niż w przypadku innych człon-
ków Kościoła zasięg negatywnych skutków oddziaływania.

3. Konsekwencje duszpastersko-prawne decyzji 
i wypowiedzi sprzecznych z doktryną Kościoła
Autentyczna interpretacja depozytu wiary – zgodnie z tym, co już 
wyżej było powiedziane – została powierzona jedynie Urzędowi 
Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imie-
niu Jezusa Chrystusa28. Jednak obowiązek czuwania nad czystością 
wiary i obyczajów oraz nad zachowaniem dyscypliny w Koście-
le spoczywa na wszystkich pasterzach Kościoła29: na Biskupie 

28 Por. KKK, n. 84–85: „Święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty 
w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspól-
nocie Kościoła. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi paste-
rzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba 
i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wier-
nych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. Za-
danie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez 
Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu 
Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy bi-
skupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu”. Por. także Sobór Waty-
kański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 18.11.1965, 
AAS 58 (1966), s. 822, n. 10, tekst polski [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 354, n. 10.

29 Por. KK 23, 25.
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Rzymu, Kolegium Biskupów, działającej w imieniu papieża Kurii 
Rzymskiej (Kongregacja Nauki Wiary30), a na płaszczyźnie Kościo-
ła lokalnego – na biskupie diecezjalnym.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że na biskupach zawsze ciążył 
obowiązek przekazywania wiary w całej swej pełni i w sposób 
odpowiedni dla współczesnych im ludzi31. Przekaz ten dotyczy 
również stanowiska Kościoła w kwestiach moralnych32, tak często 
dziś określanych jako sprzeczne z mentalnością współczesnego 
świata. O ile bowiem coraz częściej podkreśla się prawo do wol-
ności myśli, sumienia i wyznania, do wolności wyrażania swoich 
przekonań, o tyle obiektywne kwestie moralne, co do których 
nie ma porozumienia, próbuje się usunąć z życia publicznego 
do sfery indywidualnej33. Tymczasem zgodnie z nauczaniem Va-
ticanum II zadaniem Kościoła jest wierne strzeżenie tego, czego 
Słowo Boże naucza nie tylko o prawdach wiary, lecz także o po-
stępowaniu moralnym, jak również troska o coraz to bardziej od-
powiedni sposób podawania

[…] doktryny ludziom sobie współczesnym; bo czym innym jest sam 
depozyt wiary, czyli jej prawdy, a czym innym sposób jej wyrażania, 
przy zachowaniu jednak tego samego sensu i znaczenia34.

30 Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus, 
28.06.1988, AAS 80 (1988), art. 48–55, s. 873–874.

31 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Quinque iam anni, 8.12.1970, AAS 
63 (1971), s. 98. 

32 Por. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach naucza-
nia moralnego Kościoła Veritatis splendor, 6.08.1993, AAS 85 (1993), s. 1154, n. 27 
(dalej: VS); tekst polski [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, dz. cyt., s. 556 
n. 27: „Szerzyć wiarę i zasady moralnego życia oraz strzec ich w jedności Kościoła – 
oto zadanie powierzone przez Jezusa – Apostołom”; por. KKK, n. 2032–2040.

33 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 12, dz. cyt., s. 305.
34 VS 29.
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Również wszyscy wierni mają obowiązek współpracować z pa-
sterzami Kościoła w misji integralnego zachowywania i przeka-
zywania prawd wiary oraz utrwalania moralności35. Szczególne 
zadanie mają w tym względzie ci, którzy wpływają na kształtowa-
nie opinii społeczeństwa czy to ze względu na sprawowanie władzy 
publicznej, czy też zaangażowanie w życie społeczne, polityczne, 
czy wreszcie ze względu na fakt ich popularności w społeczeń-
stwie. Duchowni z kolei powinni wspierać katolików świeckich 
w prawidłowym kształtowaniu sumień, tak aby mogli oni podej-
mować działania na rzecz prawdziwej sprawiedliwości, pokoju 
i moralnej odnowy, nawet jeśli w ten sposób mógłby zostać narażo-
ny ich interes osobisty36. O niepowtarzalnej, niezwykle doniosłej 
roli moralności w każdej dziedzinie życia osobistego, rodzinne-
go, społecznego i politycznego pisał bł. Jan Paweł II w encyklice 

35 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o trosce pasterzy Kościoła w sprawie 
książek Ecclesiae pastorum, 19.03.1975, AAS 67 (1975), s. 281.

36 Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, 
25.12.2005, AAS 98 (2006), s. 239, tekst polski: Benedykt XVI, Encyklika Deus 
caritas est o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2006, s. 37–38, n. 28: „Nauka spo-
łeczna Kościoła argumentuje, wychodząc od rozumu i prawa naturalnego, a więc 
od tego, co jest wspólne naturze każdej istoty ludzkiej. Wie, że nie jest zadaniem 
Kościoła sprawiać, aby sama ta nauka miała znaczenie polityczne: ona chce służyć 
formowaniu sumienia w polityce i wpływać na to, aby rosła czujność na prawdziwe 
wymagania sprawiedliwości i równocześnie gotowość do reakcji w oparciu o nie, 
również gdy sprzeciwiałoby się to osobistej korzyści. Oznacza to, że budowanie 
sprawiedliwego porządku społecznego i państwowego, dzięki któremu każdemu 
byłoby dane to, co mu się należy, jest podstawowym zadaniem, które każde po-
kolenie musi na nowo podejmować. Ponieważ chodzi tu o zadanie polityczne, nie 
może być ono bezpośrednią misją Kościoła. Ponieważ jednak jest to równocze-
śnie pierwszorzędne zadanie ludzkie, Kościół ma obowiązek współdziałać, przez 
oczyszczanie rozumu i formację etyczną, aby wymagania sprawiedliwości stały się 
zrozumiałe i politycznie wykonalne”.
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o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego 
Kościoła Veritatis splendor. Postawy moralne służą bowiem nie 
tylko pojedynczej osobie i jej wzrastaniu ku dobru, ale także spo-
łeczeństwu i jego prawdziwemu rozwojowi37.

Odpowiedzialność za wiarę i za zgodne z wiarą życie Ludu Bo-
żego ciąży w sposób szczególny na Pasterzach i należy do ich mi-
sji38. W związku z tym, że wierni są zobowiązani do przyjmowania 
i zachowywania nauki Kościoła, a sprawujący władzę w Koście-
le są odpowiedzialni za jej przekazywanie, wierne przestrzega-
nie i ochronę przed błędnymi teoriami, występowanie wiernych 
przeciw doktrynie rodzi po stronie pasterzy Kościoła konieczność 
reagowania: począwszy od pouczania, napominania, zachęty 
do porzucenia błędnej drogi aż po decyzje dyscyplinarne i karne. 
Wydaje się, że pozostawanie obojętnym na niedające się pogodzić 
z nauką Kościoła wypowiedzi lub decyzje katolików pełniących 
funkcje publiczne lub społeczne może przyczyniać się do stopnio-
wego przyzwyczajania opinii publicznej do tych poglądów, aż do 
uznania ich w końcu za powszechnie obowiązujące. Poza tym 
błędne opinie mogą wprowadzać zamieszanie wśród wierzących, 
a bierna postawa hierarchii kościelnej mogłaby być nawet uznana 
za milczącą zgodę.

Zgodnie z kan. 754 prawowita władza kościelna powinna wy-
dawać konstytucje i dekrety przedstawiające i piętnujące błędne 
opinie. Wierni natomiast są zobowiązani do ich przestrzegania. 
Niestety, jeśli czyn nie spełnia znamion przestępstwa kościelnego, 
o czym będzie mowa w następnym punkcie, przekroczenie nie 
jest szczególnie ciężkie i nie domaga się tego przynaglająca ko-
nieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia, władza 

37 Por. VS 101.
38 Tamże, n. 114; KK 25.
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kościelna nie może zastosować sankcji karnych. Pozostaje zatem 
zaangażowanie pasterzy w funkcję nauczycielską Kościoła.

Organami, które mają za zadanie troskę o czystość wiary, są na 
poziomie Kościoła powszechnego Biskup Rzymu i Kolegium Bi-
skupów. Zadanie to papież spełnia głównie za pośrednictwem 
Kongregacji Nauki Wiary. Na poziomie Kościoła lokalnego od-
powiedzialność za czystość wiary spoczywa przede wszystkim 
na biskupie diecezjalnym. Sprawuje ją osobiście lub w łączności 
z innymi biskupami w ramach Konferencji Biskupów, przy której 
ustanowione są różne komisje czy zespoły, np. w Polsce Komi-
sja Episkopatu ds. Nauki Wiary. Również inne dykasterie Kurii 
Rzymskiej oraz Komisje Episkopatu w odpowiedzi na rodzące się 
pytania i wątpliwości, np. co do kwestii moralnych, bioetycznych, 
społecznych, wydają stosowne dokumenty wyjaśniające stanowi-
sko Kościoła39.

W związku z docenieniem przez Sobór Watykański II roli laika-
tu w życiu Kościoła warto przytoczyć słowa Ojca Świętego Bene-
dykta XVI skierowane do polskich biskupów dnia 3 grudnia 2005 
roku podczas wizyty ad limina Apostolorum. Papież, odnosząc się 
do nauczania Vaticanum II i bł. Jana Pawła II, zwrócił uwagę m.in. 
na to, iż jednym z głównych celów działalności laikatu jest głęboka 
odnowa moralna społeczeństwa, związana z przyjęciem właściwej 
hierarchii wartości, według której kształtować się będą postawy. 

39 Przykładem takich dokumentów na poziomie Kościoła powszechnego mogą 
tu być: Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia 
ludzkiego Humanae vitae, 25.07.1968, AAS 60 (1968), s. 481–503, tekst polski: Pa-
weł VI, Encyklika Humanae vitae, Kraków 2003; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium 
vitae, s. 401–522; DV, s. 70–102; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas per-
sonae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, 8.09.2008 r., AAS 100 (2008), 
s. 858–887, tekst polski: Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae 
dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Tarnów 2008.
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Natomiast specyficznym zadaniem laikatu jest udział w życiu 
publicznym i w polityce. Również bł. Jan Paweł II w Adhortacji 
apostolskiej o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 
Christifideles laici przypomniał, że „prawo i obowiązek uczestni-
czenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego”40. Mając na uwadze 
fakt, że Kościół nie utożsamia się z żadną partią, wspólnotą poli-
tyczną ani z systemem politycznym, nie można zapominać o wspie-
raniu wiernych świeckich zaangażowanych w życie publiczne, aby 
dawali odważne i czytelne świadectwo wartościom chrześcijań-
skim, zarówno w debatach gremiów politycznych, jak i w mediach41.

Trzeba przyznać, że obecność katolików w przestrzeni publicz-
nej niejednokrotnie wymaga od nich postawy męstwa w przy-
znawaniu się do przekonań zgodnych z nauką Kościoła. Sobór 
Watykański II w n. 74 Konstytucji apostolskiej Gaudium et spes 
stwierdza, iż

[…] wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie jako takiej, 
czy to w instytucjach reprezentujących państwo, winno się zawsze 
odbywać w granicach porządku moralnego, dla dobra wspólnego.

W celu przypomnienia i jasnego przedstawienia pewnych zasad, 
dyktowanych przez chrześcijańskie sumienie, kierujących dzia-
łalnością społeczną i polityczną katolików w społeczeństwach de-
mokratycznych, Kongregacja Nauki Wiary, zasięgnąwszy również 
opinii Papieskiej Rady ds. Świeckich, uznała za stosowne opubli-
kowanie Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności 

40 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świec-

kich w Kościele i w świecie Christifideles laici, 30.12.1988, AAS 81 (1989), s. 472, 

n. 42, tekst polski [w:] Jan Paweł II, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 

Kraków 1996, s. 335, n. 42 (dalej: ChL).
41 Por. http://www.opusdei.pl/art.php?p=11439 (dostęp: 05.11.2012).
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i postępowania katolików w życiu politycznym z dnia 24 listopa-
da 2002 roku42. Podkreślane jest w niej zobowiązanie katolików 
do działalności publicznej zgodnej z zasadami społecznymi i mo-
ralnymi Kościoła, zgodnej z sumieniem, a zatem do zgodności ży-
cia i wiary43.

Przejawem zaangażowania biskupów polskich w omawianą 
problematykę jest dokument Konferencji Episkopatu Polski przy-
gotowany przez Radę ds. Społecznych z dnia 31 marca 2012 roku 
W trosce o człowieka i dobro wspólne44, a w szczególności rozdział 
IV zatytułowany Etyczne standardy w życiu politycznym. Biskupi 
polscy niejednokrotnie także wystosowywali oficjalne listy czy 
komunikaty w sprawach zajmowania przez katolików mających 
wpływ na kształtowanie prawodawstwa stanowiska niezgod-
nego z nauką Kościoła, np. komunikat z zebrania plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski z 19 czerwca 2010 roku dotyczący 
procedury in vitro45, list abpa Józefa Michalika – Przewodni-

42 Por. Papieska Rada ds. Świeckich, Nota doktrynalna o niektórych aspek-
tach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, 24.11.2002, AAS 
95 (2004), s. 359–370.

43 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, 17.12.1965, AAS 58 (1966), s. 1061–1063, n. 43; 
tekst polski [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., 
s. 558–559, n. 43; ChL 59. 

44 Por. Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 
Tarnów 2012.

45 Por. Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
w Olsztynie (20.06.2010), [w:] „Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 17 (2010), 
s. 127–128, n. 1: „Osoby stosujące procedurę in vitro i z niej korzystające są zagro-
żone popełnieniem ciężkiego grzechu zrywającego więź z Bogiem i osłabiającego 
jedność z Kościołem Chrystusowym. Taki zaś grzech sprawia samowykluczenie 
z Komunii eucharystycznej aż do czasu otrzymania przebaczenia w sakramencie 
pokuty i pojednania”.
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czącego Konferencji Episkopatu Polski – do Marszałka Sejmu 
z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie ochrony życia od po-
częcia do naturalnej śmierci46, list Przewodniczącego Rady ds. 
Rodziny do parlamentarzystów o in vitro z dnia 31 sierpnia 2009 
roku47; czy też skierowane do wiernych archidiecezji szczecińsko-

-kamieńskiej Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Andrzeja Dzięgi z dnia 16 listopada 2012 roku, podejmujące kwe-
stie ochrony życia oraz niezgodności z prawem Bożym procedury 
in vitro48.

46 Por. List Przewodniczącego KEP do Marszałka Sejmu (03.11.2006), [w:] 
„Akta Konferencji Episkopatu Polski”, 12 (2006), s. 49–50, n. 2: „Proszę Pana Mar-
szałka i Posłów, aby w zbliżającej się debacie sejmowej poświęconej tematowi kon-
stytucyjnej ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci odłożyli wszystkie 
inne motywy – w tym polityczne – i uszanowali najwyższą rację poprawnego su-
mienia, które prawo «nie zabijaj» czyni jednym ze wskazań promujących nasze 
człowieczeństwo”.

47 Por. List do parlamentarzystów o in vitro (31.08.2009), [w:] „Akta Kon-
ferencji Episkopatu Polski”, 16 (2009), s. 33, n. 2: „Szanowne Panie i Panowie 
Parlamentarzyści! W związku z debatą w Parlamencie dotyczącą przekazywania 
życia, imieniem Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski, kieruję do Szanownych Pań 
i Panów serdeczną prośbę w obronie życia ludzkiego, z uprzejmym przypomnie-
niem: 1. Procedura in vitro jest niedopuszczalna, ponieważ: – każde dziecko jest 
osobą od momentu poczęcia, dlatego nie może być przedmiotem, który można 
kupić, – poczęcie dziecka metodą in vitro powoduje śmierć jego braci i sióstr 
w stanie embrionalnym, – każde dziecko ma prawo począć się z aktu miłosnego 
rodziców, – każde dziecko ma prawo do tego, by jego rodzice byli rodzicami biolo-
gicznymi”.

48 Z listu pasterskiego arcybiskupa metropolity Andrzeja Dzięgi z dnia 
16.11.2012 roku do wiernych archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, wydanego 
po złożeniu w Radzie Miasta Szczecina formalnego wniosku o dofinansowanie 
ze środków miasta tzw. procedur in vitro: „Wszyscy jesteśmy świadomi, że są ta-
kie sytuacje, w których biskup nie może milczeć, aby nie stać się współwinnym 
grzechu. […] Chodzi tu bowiem nie o jakieś uzgodnione rozwiązania ludzkich 
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Skutkiem nieodpowiedzialnych wypowiedzi katolików bę-
dących osobami publicznymi, sprzecznych z doktryną Kościoła, 
może być pozbawienie ich członkostwa w jakiejś organizacji ka-
tolickiej, jeśli przewiduje to jej prawo wewnętrzne, np. statut, lub 
jeśli do tego rodzaju decyzji uprawniony jest właściwy organ tej 
organizacji49.

Jeśli natomiast chodzi o sprzeczne z nauką Kościoła lub po-
wodujące zgorszenie wśród wiernych publiczne wypowiedzi czy 
zachowania osób duchownych lub zakonnych, to w stosunku 

problemów, lecz o prawdę moralną, o prawdę o człowieku. […] Z racji na docie-
rające do mnie pytania w tej sprawie i prośby o jasny komentarz, a także z racji 
na fakt, że sprawa zapowiedzianej inicjatywy w Radzie Miasta Szczecina dotyczy 
interwencji w obszar prawa życia, czuję się w obowiązku przypomnieć i przed-
stawić Wam, Drodzy Siostry i Bracia – katolicy, niektóre prawdy. […] Powtarzam 
wyraźnie, że zgodnie z nauką Kościoła i zgodnie z prawdą o godności ludzkie-
go życia nikt z katolików nie może popierać procedur in vitro. […] Każdy wybór 
dokonywany przez człowieka ma swoje owoce, a jednym z duchowych skutków 
publicznego poparcia in vitro jest właśnie samowycofanie się z pełnego życia eu-
charystycznego aż do czasu naprawienia zła i zgorszenia. […] Ja się za Was modlę. 
Wielu ludzi się za Was modli. Także Wy się pomódlcie, zanim będziecie w tej 
sprawie decydowali”. 

http://www.diecezja.szczecin.pl/instytucje/Slowo-Pasterskie-Ksiedza-Arcybiskupa-
Metropolity-na-18112012-r_1679 (dostęp: 18.11.2012).

49 Dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, Ireneusz Raś i Michał Szczerba, 
zostało wykluczonych z katolickiej organizacji Zakon Rycerzy Kolumba. Powodem 
tej decyzji było w przypadku posła Szczerby głosowanie za odrzuceniem poprawki 
do ustawy „Prawo prywatne międzynarodowe”, w której jasno określano, że mał-
żeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Natomiast poseł Raś, choć zagłosował 
za poprawką, ostatecznie opowiedział się za całością ustawy, w której ta poprawka 
nie została uwzględniona przez większość sejmową. Zob. Rozmowa Pauliny Jaro-
sińskiej z ks. prof. Józefem Krukowskim, profesorem zwyczajnym nauk prawnych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Nasz Dziennik”, 
11.02.2011, nr 34 (3964), s. 5.
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do nich decyzję o zastosowaniu sankcji podejmuje kompetent-
na władza kościelna50. W dniu 9 marca 2005 roku Konferencja 
Episkopatu Polski, na mocy kan. 831 § 2 KPK/83, przyjęła Nor-
my dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz 
przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i te-
lewizyjnych51. Podkreślona została w nich konieczność posiada-
nia cech roztropności i odpowiedzialności za słowo, umiłowania 
prawdy, wierności nauce Kościoła oraz odpowiedniego przygo-
towania osób występujących w mediach. Wskazania te dotyczą 
w głównej mierze osób duchownych i zakonnych, ale również 
odpowiednio katolików świeckich, a zwłaszcza tych, którzy pełnią 
funkcje w instytucjach kościelnych lub przynależą do organizacji 
czy stowarzyszeń katolickich. Ich wypowiedzi mogą być bowiem 
odbierane jako stanowisko Kościoła.

Ostatnią płaszczyzną, na której Kościół może, a czasami powinien 
reagować na sprzeczne z doktryną Kościoła decyzje i wypowiedzi 
katolików, jest płaszczyzna prawnokarna postrzegana jako extrema 
ratio duszpasterskiego zadania Kościoła.

4. Wrodzone i własne prawo Kościoła 
do wymierzania sankcji karnych wiernym 
popełniającym przestępstwa (kan. 1311)
Kościół posiada własną strukturę prawną, która konstytuuje rela-
cje osobowe i dobro wspólne, decydując o charakterze wartości, 

50 Przykładem może być zakaz wystąpień publicznych dla ks. Bonieckiego 
po jego wypowiedziach odnoszących się do obecności krzyża na sali sejmowej czy 
w sprawie Nergala.

51 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Normy dotyczące występowania du-
chownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audy-
cjach radiowych i telewizyjnych, 9.03.2005, [w:] „Akta Konferencji Episkopatu 
Polski”, 10 (2005), s. 74–76, n. 1.
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jakie człowiek w niej realizuje52. Ustanowiona przez Chrystusa 
wspólnota Kościoła, wspólnota życia, miłości i prawdy jest rów-
nież narzędziem zbawienia wszystkich ludzi53, czego odzwier-
ciedleniem jest fundamentalna zasada prawa kanonicznego 
zawarta w kan. 1752, mówiąca, iż zbawienie dusz jest najwyż-
szym prawem.

Misją Kościoła jest realizacja zasadniczego celu, jakim jest 
uświęcanie każdego wiernego i osiągnięcie przez niego zba-
wienia. Przeszkodę w realizacji tego celu stanowi grzech ciężki, 
z którym Kościół walczy zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, 
poprzez sakrament pokuty, jak i zewnętrznej, przez prawo karne, 
w którym grzech ciężki jest istotnym elementem przestępstwa, 
a co za tym idzie – niezbędnym warunkiem odpowiedzialności 
karnej54.

Istnienie prawa karnego w Kościele wynika zarówno z pozytyw-
nego, jak i moralnego prawa Bożego. Stąd też, zgodnie z normą 
zawartą w kan. 1311, prawo Kościoła do wymierzania sankcji kar-
nych swoim wiernym jest wrodzone (nativum ius), gdyż wynika 
z samej struktury Kościoła, i jest własne (proprium ius), ponie-
waż wchodzi w zakres władzy rządzenia przysługującej Kościołowi 
z woli Założyciela i dlatego też jest niezależne od jakiejkolwiek 
władzy świeckiej55. Władza przymusu w Kościele powinna być 
zawsze ujmowana w kontekście jego zasadniczego celu. Stąd też 
w zakresie zewnętrznym władza karania służy ochronie porządku 
prawno-społecznego Kościoła, by w razie jego naruszenia poprzez 

52 Por. R. Sobański, Wprowadzenie do zagadnienia roli prawa w Kościele, „Pra-
wo Kanoniczne”, 18 (1957), nr 1–2, s. 5.

53 Por. KK 9.
54 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 43.
55 Por. T. Pawluk, Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, [w:] 

Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 65.
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popełnienie przestępstwa przywrócić go dla dobra całej wspólnoty 
kościelnej i poszczególnych wiernych56.

Podmiotem karania, zgodnie z kan. 1311, są wierni Kościoła ka-
tolickiego. Należy w tym miejscu przywołać normę kan. 204 § 1, 
która wyraźnie wskazuje, że wiernymi chrześcijanami – christifi-
deles – są ci, którzy przez chrzest włączeni w Chrystusa, zostali 
ukonstytuowani Ludem Bożym. Zatem przyjęcie ważnego chrztu 
było i jest warunkiem podlegania dyscyplinie kościelnej, na co 
wyraźnie wskazuje KPK/83 w kan. 1157. Dalsze dyspozycje tego ka-
nonu stanowią, że przepisy czysto kościelne nie wiążą wiernych 
niemających dostatecznego używania rozumu oraz tych, którzy 
nie ukończyli siódmego roku życia, chyba że w konkretnym przy-
padku prawo stanowi inaczej. Wymóg używania rozumu wynika 
przede wszystkim z prawa naturalnego, ponieważ adresat ustawy 
musi świadomie rozróżniać dobro i zło.

Za nieposiadających używania rozumu, na podstawie domnie-
mania prawnego zawartego w kan. 97 § 2 KPK/83, uważa się dzieci, 
które nie ukończyły siódmego roku życia. Po skończonym siód-
mym roku życia domniemywa się, że osoba posiada używanie rozu-
mu. W tym, co się odnosi do obowiązywalności przepisów karnych, 
prawodawca kościelny w kan. 1322 postanawia, że

[…] habitualnie pozbawionych używania rozumu uważa się za nie-
zdolnych do popełnienia przestępstwa, chociażby wydawali się 
zdrowi w chwili przekraczania ustawy lub nakazu58.

56 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 44.
57 KPK/83, kan. 11: „Ustawom czysto kościelnym podlegają ochrzczeni w Ko-

ściele katolickim lub do niego przyjęci, którzy jednak posiadają wystarczające uży-
wanie rozumu oraz – jeśli ustawa czego innego wyraźnie nie zastrzega – ukończyły 
siódmy rok życia”.

58 KPK/83, kan. 1322.
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Ponadto prawodawca w kan. 1323 KPK/83 wskazuje również 
na inne okoliczności, które całkowicie wykluczają odpowiedzialność 
karną, m.in. na niezawinioną ignorancję, nieuwagę, błąd, ciężką bo-
jaźń – jeśli czynność nie jest wewnętrznie zła ani nie powoduje szko-
dy dusz – obronę własną lub kogoś innego59.

Władza karania jest wykonywana w ramach władzy rządzenia 
zarówno w sferze ustawodawczej, wykonawczej, jak i sądowniczej60. 
Jest ona realizowana zarówno poprzez wydawanie ustaw karnych, 
jak również poprzez wymierzanie kar wiernym popełniającym prze-
stępstwa oraz zwalnianie z nich61. W pierwszym przypadku prawo 
to wchodzi zasadniczo w zakres władzy ustawodawczej, natomiast 
wymierzanie i zwalnianie z kar jest przejawem władzy sądowniczej 
lub wykonawczej.

5. Kara kanoniczna ostatnim ze środków 
duszpasterskiej troski Kościoła62

W prawie Kościoła łacińskiego, którego najwyższym celem jest zba-
wienie dusz63, kara stanowi extrema ratio i powinna być stosowana 
dopiero po bezskutecznym wykorzystaniu dostępnych środków za-
radczych, takich jak upomnienie, nagana (kan. 1339) czy pokuta, czyli 

59 Por. KPK/83, kan. 1323. 
60 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Sankcje w Kościele, 

Warszawa 1986, s. 311–312.
61 Por. J. Krukowski, F. Lempa, Sankcje w Kościele, [w:] W. Wójcik, J. Krukow-

ski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, księga VI, Lublin 
1987, s. 162.

62 Por. A. G. Miziński, Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łaciń-
skiego, [w:] Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa 
Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 
2009, s. 573–591.

63 Por. KPK/83, kan. 1752.
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zobowiązanie do jakiegoś aktu religijności, pobożności lub miłości 
(kan. 1340), lub innych środków duszpasterskiej troski (kan. 1341).

Ogólnym celem karania, zgodnie z KPK/83, jest troska o lepsze 
zachowanie dyscypliny kościelnej64, natomiast celem szczegóło-
wym – naprawienie zgorszenia, przywrócenie naruszonej sprawiedli-
wości oraz poprawa winnego65. Analizując rodzaje kar wymierzanych 
przez władzę kościelną, można stwierdzić, że zarówno cenzury, jak 
i kary ekspiacyjne mają na celu doprowadzenie do poprawy spraw-
cy. W przypadku wymierzania cenzur, zwanych karami poprawczy-
mi, warunkiem niezbędnym do ważności jest udzielenie uprzednio 
upomnienia kanonicznego połączonego z wezwaniem do odstąpie-
nia od uporu i poprawy sprawcy czynu przestępczego66. Wyrazem 
poprawy ma być żal za naruszenie porządku kościelnego i naprawa 
wyrządzonych szkód i zgorszenia lub przynajmniej poważne przy-
rzeczenie uczynienia tego67. Poprawa zatem powinna wynikać z we-
wnętrznej przemiany sprawcy i prowadzić do pojednania z Bogiem 
i wspólnotą Kościoła. Osiągnięcie zamierzonego przez prawodawcę 
celu, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i wspólnotowym, po-
zwala na odejście od konieczności wymierzenia kary.

Ze względu na cel, jakim kieruje się władza kościelna, ustanawia-
jąc sankcje karne, wyróżnia się kary poprawcze, czyli cenzury, kary 
ekspiacyjne oraz środki karne i pokuty. W obecnie obowiązującym 
KPK/83 wymienione są trzy cenzury: ekskomunika, interdykt i su-
spensa, stosowana jedynie w stosunku do duchownych. Podział 
ten, wprowadzony po raz pierwszy przez papieża Innocentego III 

64 Por. KPK/83, kan. 1317.
65 Por. KPK/83, kan. 1341.
66 Por. KPK/83, kan. 1347; por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Alba 

1990, s. 109.
67 Por. KPK/83, kan. 1347 § 2.
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w 1214 roku, z upływem czasu został doprecyzowany. Kary popraw-
cze pozbawiają pewnych dóbr duchowych (np. udziału posługiwania 
w sprawowaniu mszy świętej lub w innych obrzędach kultu, spra-
wowania sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowania sakra-
mentów), ale również materialnych (np. dochodów z tytułu godności, 
urzędu, jakiegokolwiek zadania i posiadanej ewentualnie w Kościele 
pensji nie stanowią własności sprawcy)68.

Oprócz cenzur, których bezpośrednim celem jest poprawa sprawcy, 
kościelne prawo karne wyróżnia kary ekspiacyjne. W KPK/17 określa-
ne one były mianem kar odwetowych, gdyż bezpośrednio zmierzają 
do zadośćuczynienia wspólnocie wierzących za popełnione prze-
stępstwo, za naruszenie porządku wspólnoty oraz wyrządzoną szko-
dę. W przypadku kar ekspiacyjnych nie jest konieczne stwierdzanie 
uporu, jak to było w przypadku cenzur. Również zwalnianie z nich 
nie jest uzależnione od odstąpienia przez sprawcę od uporu, lecz 
od odcierpienia kary przez przestępcę69. Kary ekspiacyjne mogą obo-
wiązywać na stałe, na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z kan. 
1336 § 1 wymienić można następujące kary ekspiacyjne: zakaz lub 
nakaz przebywania w określonym miejscu lub na określonym teryto-
rium, pozbawienie lub zakaz korzystania z władzy, urzędu, zadania, 
prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet 
czysto honorowego, karne przeniesienie na inny urząd, wydalenie 
ze stanu duchownego.

6. Znamiona przestępstwa odrzucenia  
przez katolika nauki głoszonej przez Kościół
Kościół, zgodnie z wolą Chrystusa, jest widzialnym znakiem 
jedności budowanej we wspólnocie wiary. Ochrzczeni, którzy 

68 Por. KPK/83, kan. 1331–1335.
69 Por. A. G. Miziński, Kary poprawcze…, art. cyt., s. 576.
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całkowicie porzucają wiarę w Trójjedynego Boga bądź zaprze-
czają prawdom, w które należy wierzyć wiarą boską i katolicką, 
bądź wypaczają je, albo też odmawiają uznania zwierzchnictwa 
papieża lub utrzymania wspólnoty z członkami Kościoła uzna-
jącymi to zwierzchnictwo, stanowią zagrożenie dla tej jedności. 
W celu obrony wiary i jedności Kościoła, przy nieskuteczności 
innych środków oddziaływania, prawodawca kościelny odwołuje 
się do sankcji karnych w relacji do wiernych popełniających prze-
stępstwa apostazji, herezji lub schizmy70.

Przepisy dotyczące apostazji, herezji i schizmy zostały zawar-
te przez prawodawcę w kan. 1364 KPK/83. Podmiotem czynnym 
wymienionych przestępstw jest osoba ochrzczona w Kościele ka-
tolickim lub do niego przyjęta, posiadająca wystarczające używa-
nie rozumu71, mająca ukończony 16 rok życia72. Są to przestępstwa 
kierunkowe, do zaistnienia których wymaga się winy umyślnej 
sprawcy (cum dolo).

Apostazja oznacza całkowite porzucenie wiary chrześcijań-
skiej73. W przeszłości wyróżniano apostazję a fide, a religione, a or-
dine. W aktualnym Kodeksie przestępstwo apostazji stanowi fidei 
christiana ex toto repudiatio. Tego rodzaju porzucenie ma miejsce, 
gdy odrzuca się wszystkie prawdy wiary lub przynajmniej zaprze-
cza prawdom fundamentalnym lub istotnym dla religii, np. ta-
jemnicy Trójcy Świętej, tajemnicy Wcielenia. Może się to dokonać 
przez bezpośrednie odrzucenie tych prawd bądź też przez wielość 
zachowań ukierunkowanych na ten cel lub przez przyjęcie w spo-
sób świadomy wierzeń nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. 

70 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., Warszawa 2003, s. 20.
71 Por. KPK/83, kan. 11.
72 Por. KPK/83, kan. 1323, n. 1.
73 Por. KPK/83, kan. 751.
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O apostazji nie można mówić w przypadku niewypełniania prak-
tyk religijnych przez chrześcijanina bądź wykazywania przez nie-
go postawy całkowicie obojętnej wobec wiary74.

Przestępstwo apostazji należy odróżnić od grzechu apostazji. 
Kan. 751 przedstawia apostazję w sensie teologicznym i moral-
nym. Aby grzech apostazji stał się przestępstwem, konieczne 
jest jego zaistnienie na forum zewnętrznym. Tak więc apostazja 
a fide polega na wewnętrznym i jednocześnie zewnętrznym od-
stąpieniu od wiary. Apostazja, obok skutku w postaci obiektyw-
nego odstąpienia od wiary chrześcijańskiej, będąc przestępstwem 
kierunkowym, do zaistnienia domaga się winy umyślnej sprawcy 
(cum dolo). Dla popełnienia przestępstwa nie ma żadnego zna-
czenia, czy apostata przyjmuje którąś z religii monoteistycznych, 
czy inną religię – nawet naturalistyczną – czy też staje się ate-
istą; przestępstwo stanowi sam fakt porzucenia wiary chrześci-
jańskiej75.

Herezja oznacza uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie 
jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, 
bądź też uporczywe pozytywne powątpiewanie o niej76. Przedmio-
tem przestępstwa herezji jest odrzucenie przez katolika jakiejkol-
wiek prawdy wiary, którą należy przyjąć wiarą boską i katolicką. 
Heretyk nie neguje w całości Objawienia Bożego, lecz zaprzecza 
pewnym prawdom objawionym, których z woli Chrystusa Kościół 
jest zobowiązany strzec, które jest zobowiązany badać, głosić i wy-
kładać77 i które Urząd Nauczycielski Kościoła podaje do wierzenia 

74 Por. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, Venezia 2008, s. 305.
75 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 

2003, s. 21.
76 Por. KPK/83, kan. 751.
77 Por. KPK/83, kan. 747.
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zarówno w uroczystym orzeczeniu, jak i w powszechnym i zwy-
czajnym nauczaniu. Herezja narusza depozyt wiary i obraca się 
przeciwko Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła78. Tak jak w przy-
padku apostazji, aby móc mówić o przestępstwie herezji, niezbęd-
ne jest uzewnętrznienie czynu przez sprawcę oraz jego trwanie 
w uporze.

Schizma jest przestępstwem umyślnym, skierowanym bezpo-
średnio przeciwko więzom pełnej wspólnoty Kościoła, polegają-
cym na odmowie uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego 
lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi 
to zwierzchnictwo79. Biskup Rzymski jako następca św. Piotra jest 
trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno 
biskupów, jak i wiernych. Dlatego też zerwanie łączności z pa-
pieżem oznacza odejście od jedności z Kościołem katolickim80. 
Przestępstwa schizmy nie stanowi nieposłuszeństwo wobec na-
uki czy nakazów papieża, o którym w kan. 1371. Schizma wystę-
puje tylko wtedy, gdy sprawca okazuje nieposłuszeństwo wobec 
papieża negujące jego prymat lub dotyczące spraw bezpośrednio 
związanych z jednością Kościoła. Inny sposób popełnienia prze-
stępstwa schizmy, ściśle powiązany z poprzednim, ma miejsce 
wtedy, gdy odrzuca się wspólnotę z członkami Kościoła uznający-
mi zwierzchnictwo Biskupa Rzymu ze względu na to podporząd-
kowanie81. Do dokonania przestępstwa schizmy także niezbędne 
jest uzewnętrznienie czynu przez sprawcę. Wyróżnia się dwa ro-
dzaje schizmy: schizmę w czystej postaci (schisma purum) oraz 
schizmę heretycką (schisma mixtum). Schizma w czystej postaci 

78 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 24.
79 Por. KPK/83, kan. 751.
80 Por. KPK/83, kan. 331.
81 Por. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 309–312.



Prawnokanoniczne konsekwencje… 37

oznacza bezpośrednie lub pośrednie odrzucenie prymatu papieża. 
Schizma heretycka łączy w sobie schizmę w czystej postaci i ele-
menty herezji82.

Do grupy przestępstw godzących w doktrynę Kościoła należą 
przestępstwa bluźnierstwa oraz obrazy moralności, religii lub Ko-
ścioła, o których mowa w kan. 1369. Ich istotną cechą jest publiczny 
charakter, a zatem – jak podaje prawodawca – mogą być popełnio-
ne w publicznym widowisku, przemówieniu, rozpowszechnionym 
piśmie lub w inny sposób przy pomocy środków masowego prze-
kazu. Prawodawca słusznie nie wylicza enumeratywnie sposobów 
popełnienia tych przestępstw, ponieważ biorąc pod uwagę ciągły 
rozwój techniki, nie jest on w stanie przewidzieć nowych form 
oddziaływania za pomocą środków społecznego przekazu83. War-
to również zauważyć, że popełnianie przestępstw bluźnierstwa, 
obrazy moralności, religii lub Kościoła jest wyrazem nadużycia 
mediów, które powinny działać w poszanowaniu ludzkiej godno-
ści i wynikającego z niej prawa do wolności sumienia i wyznania84.

Przestępstwo bluźnierstwa polega na naruszeniu czci należnej 
Bogu. Swoim zakresem obejmuje również słowa i czyny skiero-
wane przeciwko Kościołowi, świętym, stworzeniom lub rzeczom 
świętym ze względu na Boga85. Kwalifikuje się ono jako zwykłe, 
gdy wyraża pogardę, złorzeczenia, ironiczne wypowiedzi, prze-
kleństwa lub obelgi. Może wystąpić jako heretyckie, gdy posia-
da znamiona niewiary. Ze względu na przedmiot przestępstwo 
to można podzielić na bezpośrednie (gdy jest wprost skierowane 

82 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 29.

83 Por. V. de Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di di-

ritto canonico, Roma 2001, s. 308.
84 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 56.
85 Por. KKK, n. 2148.
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przeciw Bogu i Jego przymiotom) i pośrednie (gdy jest skierowa-
ne przeciwko aniołom, świętym, osobom lub rzeczom związanym 
z Bogiem). Warunkiem niezbędnym do popełnienia przestępstwa 
bluźnierstwa jest jego publiczny charakter86.

Przestępstwo naruszenia dobrych obyczajów polega na publicz-
nym naruszeniu zasad chrześcijańskiego porządku moralnego 
poprzez czyny wysoce niemoralne lub nieprzyzwoite, godzące 
w zasady moralności i wywołujące zgorszenie u wiernych. Jest 
ono dokonane, gdy zostało popełnione publicznie i jest ciężkie 
z punktu widzenia zaistniałych skutków87.

Przestępstwo zniewagi religii lub Kościoła polega na oszczer-
czym i obraźliwym zachowaniu się, przez które zostaje naruszo-
na czyjaś cześć, szacunek, godność lub dobre imię. Dokonuje się 
to przez publiczne stawianie fałszywych zarzutów, szkalowanie 
albo niesłuszne posądzenie o zło, a także poprzez popełnianie czy-
nów szydzących, poniżających oraz gardzących i lekceważących 
Kościół i religię. Należy zaznaczyć, że prawodawca w kan. 1369 
sankcjonuje wywoływanie nienawiści lub pogardy88.

Innym przestępstwem charakteryzującym się odrzuceniem 
nauki głoszonej przez Kościół jest przestępstwo z kan. 1371, po-
legające na okazaniu nieposłuszeństwa wobec władzy kościelnej 
w sprawach doktrynalnych oraz na uporczywym nieposłuszeń-
stwie wobec zarządzeń tej władzy89.

Przestępstwo nieposłuszeństwa w sprawach doktrynalnych 
może się przejawiać w trojaki sposób: poprzez nauczanie doktryny 

86 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 56–58.
87 Por. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 340–341.
88 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 59.
89 Por. P. M. Gajda, Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kano-

nicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-
-pastoralne, Tarnów 2008, s. 127.
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potępionej przez Biskupa Rzymu lub przez Sobór Powszechny, 
odrzucenie nauki zawartej w kan. 750 § 2 (de fide tenendo) lub 
odrzucenie doktryny niezdefiniowanej jako ostateczna90.

Przestępstwo z kan. 1371, polegające na głoszeniu nauki potę-
pionej przez papieża lub Sobór Powszechny, nie może posiadać 
znamion herezji. Do znamion tego przestępstwa należy głoszenie 
doktryny potępionej (doctrina damnata), czyli głoszenie teore-
tycznych twierdzeń, zdań lub opinii dotyczących wiary i obycza-
jów wprost odrzuconych jako błędne przez papieża lub Sobór 
Powszechny. Przez głoszenie należy rozumieć rozpowszechnianie 
ich zarówno publiczne, jak i prywatne, w formie ustnej lub pisem-
nej. Konieczne jest, aby osoba nauczająca doktryny potępionej 
charakteryzowała się zamiarem przekazania jej jako autentycznej, 
czyli prawdziwej doktryny Kościoła91.

Odrzucenie nauki zawartej w kan. 750 § 2, a zatem nauki 
ogłoszonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła jako „niezbędnej 
do świętego strzeżenia oraz do wiernego objaśniania depozytu 
wiary”, stanowi przestępstwo obwarowane sprawiedliwą karą92.

Przestępstwo odrzucenia nauki z kan. 752 to przestępstwo 
odrzucenia doktryny niezdefiniowanej jako ostateczna. Zgodnie 
z kan. 752 należy zachować posłuszeństwo wobec nauki papieża 
oraz Kolegium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy spra-
wują oni autentyczne nauczanie, chociaż nie zamierzają przed-
stawić jej w sposób definitywny. Prawodawca domaga się więc 
posłuszeństwa wobec autentycznego nauczania Kościoła pod 
groźbą sankcji karnej93.

90 Por. KPK/83, kan. 752.

91 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 68–69.
92 Por. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 352–353.

93 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 72–73.
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Dla stwierdzenia przestępstw nieposłuszeństwa w sprawach 
doktrynalnych wymaga się zaistnienia po stronie sprawcy upo-
rczywego odrzucenia nauki Kościoła oraz braku lub zaniechania 
obowiązku odwołania błędów doktrynalnych.

Nieposłuszeństwo wobec zarządzeń władzy kościelnej jest 
traktowane jako specjalne przestępstwo nieposłuszeństwa Stoli-
cy Apostolskiej, ordynariuszowi lub przełożonemu kościelnemu. 
Do jego znamion zalicza się niewykonywanie zarządzeń władzy, 
która poleca podwładnemu coś wykonać, bądź też wykonanie 
czynu zakazanego przez władzę kościelną. Jest to przestępstwo 
powszechne – oznacza to, że może je popełnić każdy wierny speł-
niający ogólne warunki odpowiedzialności karnej, jeżeli swoim 
czynem narusza stosunek zależności prawnej od przełożonego, 
gdy ten zgodnie z prawem coś nakazuje lub czegoś zabrania94.

Wreszcie należy wspomnieć o przestępstwie wzniecania niechę-
ci i nienawiści do władzy, o którym mowa w kan. 1373. Może być 
ono popełnione w dwojaki sposób: poprzez publiczne wzniecanie 
niechęci lub nienawiści w stosunku do Stolicy Apostolskiej lub 
ordynariusza w związku z ich aktem władzy czy posługi kościelnej 
bądź poprzez nakłanianie (prowokowanie) wiernych (podwład-
nych) do nieposłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej lub wła-
snego ordynariusza95. Przestępstwo to jest konsekwencją kan. 209, 
zgodnie z którym wszyscy wierni są zobowiązani do zachowania 
wspólnoty z Kościołem. Istnienie tej normy nie wyklucza kon-
struktywnej krytyki hierarchów kościelnych, jeśli mieści się ona 
w granicach prawa i nie narusza kompetencji władzy kościelnej.

Przestępstwo publicznego wzniecania niechęci lub nienawiści 
(simultas) to działanie z zamiarem bezpośrednim, zmierzającym 

94 Por. V. de Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 314.
95 Por. P. M. Gajda, Sankcje karne w Kościele…, dz. cyt., s. 111.
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do wywołania u wiernych uczucia wrogości (awersji) w stosunku 
do Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza. Przyczyną sprawczą dzia-
łania musi być zawsze jakiś akt władzy lub posługa kościelna przez 
nich dokonana. Jest to przestępstwo formalne, a zatem sprawca 
popełnia przestępstwo mimo nieosiągnięcia zamierzonego celu96.

Przestępstwo prowokacji podwładnych do nieposłuszeństwa to 
nakłanianie ich do zachowań wyrażających sprzeciw wobec legal-
nych zarządzeń Stolicy Apostolskiej lub własnego ordynariusza. 
Także w tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem for-
malnym97.

Do zaistnienia powyższych przestępstw wymaga się, aby były 
one dokonane publicznie, a zatem poprzez przemówienia, publi-
kacje lub wykorzystanie środków społecznego przekazu98.

Potencjalnymi sprawcami przestępstw z kan. 1373 są wszyscy 
wierni Kościoła, jeśli chodzi o działania skierowane przeciwko 
Stolicy Apostolskiej, a w przypadku działań kierowanych prze-
ciwko ordynariuszowi – podlegający mu wierni.

Do grupy przestępstw przeciwko religii i jedności Kościoła 
należą jeszcze czyny opisane w kan. 1372, 1374, 1375, dotyczą-
ce odwołania się od aktu Biskupa Rzymskiego do Soboru Po-
wszechnego lub do Kolegium Biskupów, zapisania się, kierowania 
lub popierania stowarzyszeń działających w jakikolwiek sposób 
przeciwko Kościołowi, przeszkadzania w swobodnym wypełnia-
niu posługi, wyborze lub sprawowaniu władzy kościelnej albo 
w zgodnym z prawem korzystaniu z dóbr sakralnych lub innych 
dóbr kościelnych. Nie są one jednak w sposób bezpośredni zwią-
zane z opracowywanym tematem. Z drugiej zaś strony należy 

96 Por. V. de Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, dz. cyt., s. 315–316.
97 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 81–82.
98 Por. J. Krukowski, F. Lempa, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 240.
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nadmienić, że każde przestępstwo kanoniczne popełnione przez 
katolików pełniących funkcje publiczne wyróżnia się w skali 
ciężkości ze względu na sprawcę, powodując większe zgorszenie 
we wspólnocie Kościoła.

7. Sankcje karne przewidziane za ten rodzaj 
przestępstwa i ich wymierzanie
Przestępstwa apostazji, herezji i schizmy zagrożone są karą eks-
komuniki latae sententiae. Kara ta pociąga za sobą w sposób 
nierozerwalny wszystkie skutki przewidziane w kan. 1331 § 1. 
W przypadku jej kanonicznego orzeczenia ściąga na sprawcę ko-
lejne skutki zawarte w kan. 1331 § 2. W przypadku popełnienia 
przestępstwa apostazji, herezji lub schizmy przez duchownego 
można mu dodatkowo wymierzyć kary ekspiacyjne, o których 
mowa w kan. 1336 § 1 n. 1–3. Długotrwały upór lub wielkość zgor-
szenia może być powodem dołączenia innych kar, nie wyłączając 
wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1364 § 2). Ocena dotycząca 
trwania w uporze i wielkości zgorszenia podlega osądowi sędziego, 
który deklaruje karę. Zgodnie z kan. 194 § 1 n. 2 przestępca, który 
publicznie odstąpił od wiary katolickiej, mocą samego prawa zo-
staje usunięty z urzędu kościelnego99.

Za pozostałe przestępstwa publicznego odrzucenia przez ka-
tolika nauki głoszonej przez Kościół prawodawca kościelny prze-
widuje wymierzenie sprawiedliwej kary. Jedynym wyjątkiem jest 
kan. 1373, w którym kara jest częściowo określona i jest nią inter-
dykt lub inne sprawiedliwe kary.

Z brzmienia przepisów znajdujących się w kanonach dotyczą-
cych przestępstw publicznego odrzucenia przez katolika nauki 
głoszonej przez Kościół należy wnioskować, że mamy do czynienia 

99 Por. Codex Iuris Canonici, dz. cyt., s. 194.
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z sankcją karną obligatoryjną, aczkolwiek nieokreśloną. Przy jej 
wymierzaniu ma zastosowanie przepis kan. 1349, pozostawiają-
cy – w poszczególnym przypadku – określenie kary roztropnemu 
uznaniu sędziego z dostosowaniem jej do ciężaru przestępstwa, 
okoliczności czynu oraz indywidualnych cech sprawcy. Przy wy-
mierzaniu kary sędzia musi jednak pamiętać, aby nie była to, jeżeli 
nie wymaga tego ciężkość przypadku, cięższa kara ekspiacyjna, 
a zwłaszcza cenzura. Prawodawca zakazuje wymierzania kar do-
żywotnich100.

Kara interdyktu należy do cenzur i jest podobna do kary eks-
komuniki, jednakże ma łagodniejsze skutki. Ukaranemu inter-
dyktem zabrania się jakiegokolwiek ministerialnego udziału 
w sprawowaniu Eucharystii i obrzędach kultu religijnego, przyj-
mowania sakramentów, a w przypadku duchownych także sprawo-
wania sakramentów i sakramentaliów. Dodatkowo wymierzenie 
interdyktu powoduje, iż w przypadku gdyby ukarany chciał brać 
udział w ministerialnym posługiwaniu w sprawowaniu Eucha-
rystii lub w obrzędach kultu Bożego, powinien zostać usunięty, 
a czynność liturgiczna powinna być przerwana, jeżeli nie prze-
szkadza temu poważna przyczyna101.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z kan. 1347 § 1 do ważnego 
wymierzenia cenzur ferendae sententiae, a zatem także do wy-
mierzenia kary interdyktu istnieje konieczność zastosowania 
przynajmniej jednorazowego upomnienia kanonicznego. Wła-
ściwy ordynariusz lub sędzia w procesie karno-sądowym może 
zdecydować o wielokrotnym udzieleniu upomnienia. W przy-
padku cenzur latae sententiae upomnienie kanoniczne zawar-
te jest w samej ustawie lub nakazie karnym i określane jest 

100 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 280–282.
 101 Por. B. F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 200–201.
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mianem upomnienia ustawowego (monitio a iure)102. Tego rodza-
ju upomnienie powinno wskazywać czyn przestępczy, wzywać 
do odstąpienia od uporu i przestępstwa w określonym terminie, 
a w przypadku niezastosowania się do określonych warunków 
i dalszego trwania w uporze zagrażać ewentualną karą do wy-
mierzenia zgodnie z przepisami prawa.

Ogólna zasada dotycząca wyboru procedury w wymierzaniu kar 
kanonicznych została zawarta w kan. 1342 § 1103. Przepis ten jedno-
znacznie wskazuje na preferencję procedury sądowej w aplikacji 
kar kanonicznych. Podmiotem odpowiedzialnym w konkretnym 
przypadku za wybór procedury jest właściwy ordynariusz. To on 
ostatecznie decyduje, czy kara będzie wymierzona wyrokiem 
w procesie karno-sądowym przez właściwego sędziego kościelne-
go, czy też on sam wymierzy ją dekretem pozasądowym. Przy po-
dejmowaniu tej decyzji powinien on zastosować się do przepisów 
zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Odnośnie do słusznych przyczyn przemawiających za zastoso-
waniem procedury pozasądowej trzeba nadmienić, iż te należy 
rozumieć jako sprzeciwiające się (obstent) zastosowaniu procesu 
sądowego, a nie jako te, które jedynie sugerują wybranie procedu-
ry administracyjnej.

Tylko wtedy, gdy proces sądowy nie może być przeprowadzony lub 
są poważne trudności w jego przeprowadzeniu (niemożność moral-
na), można odwołać się do procedury administracyjnej104.

102 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 276–277.
103 Por. KPK/83, kan. 1342 § 1: „Ilekroć uzasadnione przyczyny przeszkadza-

ją w przeprowadzeniu procesu sądowego, karę można wymierzyć lub deklarować 
dekretem pozasądowym. Natomiast środki karne i pokuty mogą być w każdym 
wypadku nakładane dekretem”.

104 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 145.
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Wydaje się, iż tej roli nie spełnią te spośród przyczyn, które 
jedynie „sugerują” możliwość odwołania się do procedury poza-
sądowej. Należy wyraźnie podkreślić, że do wyboru procedury 
pozasądowej muszą zaistnieć takie przyczyny, w świetle których 
kompetentny przełożony nie zyskuje możliwości alternatywnego 
wyboru, lecz staje przed koniecznością zastosowania drogi admi-
nistracyjnej, bowiem zaistniała sytuacja „sprzeciwia się” zastoso-
waniu procedury sądowej. Wyżej wspomniany wymóg istnienia 
uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających przeprowadze-
nie karnego procesu sądowego nie jest konieczny w przypadku 
wymierzania środków karnych lub pokut, które zawsze można 
wymierzać także przy zastosowaniu procedury administracyjnej 
(kan. 1342 § 1). Tak więc wymierzanie kar przy zastosowaniu de-
kretu pozasądowego wydaje się być wyjątkiem od reguły, w za-
stosowaniu której przeważać powinny elementy obiektywne nad 
subiektywnymi105.

Zakończenie
W kan. 748 KPK/83 prawodawca zagwarantował wszystkim lu-
dziom wolność w wyborze religii, zgodnie ze swoim sumieniem. 
Jednocześnie zobowiązał wszystkich do szukania „prawdy doty-
czącej Boga i Jego Kościoła”. Stwierdził również, że wszyscy mają 
obowiązek, a zarazem wynikające z mocy prawa Bożego prawo – 
przyjąć i zachowywać poznaną prawdę.

Poprzez przyjęcie chrztu w Kościele osoba staje się podmio-
tem jego obowiązków i praw (kan. 96). Wierny zobowiązany 
jest do wyznawania wiary katolickiej. Podlega także pod węzeł 

105 Por. A. G. Miziński, Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicz-
nego postępowania karnego, „Prawo, Administracja, Kościół”, 2/3 (6/7) (2001), 
s. 150–151.
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wierności w relacji do wspólnoty wierzących, z czym wiąże się po-
słuszeństwo tym, którzy w tej wspólnocie sprawują władzę. W tym 
tkwi uzasadnienie dla konsekwencji prawnych i karnych wobec 
popełniających przestępstwo w rozumieniu kanonicznym.

W kontekście zobowiązań wiernego, wynikających z kan. 750–
754 (obowiązku przyjęcia depozytu wiary, okazania posłuszeństwa 
Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i zarządzeniom prawowi-
tej władzy kościelnej), oraz pozostającymi w korelacji z nimi 
obowiązkami władzy kościelnej, w sposób szczególny odpowie-
dzialnej za przekazywanie i strzeżenie czystości wiary, można 
zauważyć, że prawo kanoniczne, w tym również prawo karne, jest 
środkiem zabezpieczającym zachowywanie nienaruszonej wiary, 
której wyznawanie słowami i życiem ma doprowadzić do najwyż-
szego celu, jakim jest zbawienie dusz.

W związku z tym, że jednym z celów wszczęcia postępowania 
karnego jest naprawienie zgorszenia, można stwierdzić, że na 
jego wywołanie w większym stopniu narażone są tzw. osoby pu-
bliczne, znane, a przez to wywierające wpływ na opinię publiczną. 
Pełnienie ważnych funkcji w społeczeństwie wiąże się bowiem 
z większą odpowiedzialnością za słowa i postawy, za zgodność 
wyznawanych przekonań z przyjmowanymi w życiu decyzjami. 
Dlatego tak znaczące jest stanowisko osób publicznych, które 
określają się mianem katolików, ponieważ ich wypowiedzi czy 
zachowania sprzeczne z nauką Kościoła wprowadzają zamęt 
w umysłach wielu, a ponadto ośmieszają wartości i zasady, które 
głosi Kościół.

W świecie, w którym szerzy się relatywizm, szukanie własnej 
korzyści za wszelką cenę coraz częściej przedkłada się ponad 
wartość wiary, sprawiedliwości, miłości, troski o dobro innych. 
Pogoń za sukcesem, za zyskiem niejednokrotnie wprowadza 
współczesnego wyznawcę Chrystusa w stan rozdarcia. Z jednej 
strony utrzymuje on, że wierzy, z drugiej jednak nie chce przyjąć 
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i podporządkować się prawdom wiary, które niosą ze sobą zobo-
wiązanie do przyjęcia konkretnych postaw moralnych w życiu.

Opór niektórych katolików budzi również uległość wobec na-
kazów władzy kościelnej. Naturalną jednak konsekwencją przy-
stąpienia do jakiejś wspólnoty jest przyjęcie praw, jakimi się ona 
rządzi. Dotyczy to również wspólnoty Kościoła, który z woli Zało-
życiela, Jezusa Chrystusa, jest społecznością łączącą pierwiastki 
Boskie i ludzkie.

Należy zatem postulować za tym, aby prawo kanoniczne było 
szanowane i stosowane. I pomimo tego, iż kara w Kościele sta-
nowi extrema ratio, nie powinna być odsuwana na margines, 
wymazywana ze świadomości wiernych. Trzeba bowiem pamię-
tać, że istnieją przestępstwa przeciwko wierze i jedności Ko-
ścioła, które zagrożone są karą ekskomuniki latae sententiae. 
Należą do nich m.in. apostazja, herezja i schizma. Za pozostałe 
przestępstwa publicznego odrzucenia przez katolika nauki gło-
szonej przez Kościół przepisy KPK/83 przewidują wymierzenie 
sprawiedliwej kary. Wyjątek stanowi przestępstwo publicznego 
wzniecania niechęci i nienawiści do władzy kościelnej, za które 
kara jest częściowo określona i jest nią interdykt lub inne spra-
wiedliwe kary.

Warto również zauważyć potrzebę czuwania kompetent-
nych organów kościelnych nad wydawaniem nowych przepisów, 
zwłaszcza dotyczących płaszczyzny bioetycznej, na której poja-
wiają się problemy niepodejmowane do tej pory lub omawiane 
w sposób niewystarczający. Wydaje się również zasadne jasne 
określenie granic między wolnością poszukiwań prawdy a obo-
wiązkiem posłuszeństwa przyjętym prawdom wiary objawionym 
przez Boga i podawanym do wierzenia przez Urząd Nauczyciel-
ski Kościoła.
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Summary

Legal and canonical consequences of decisions 
and statements contrary to the doctrine  
of the Church made by Catholics  
who are holding public offices

On the basis of can. 750–753 CIC 1983 all Christ’s faithful are required 
to accept the deposit of faith and show obedience to the Magisterium 
of the Church in the realm of faith and morals. In the case of lack of sub-
ordination in the fields in question, the church power can discipline 
a faithful by the canonical penalties and other punishments. The method 
is, of course, extrema ratio. The punishment is used in case of offences 
like: heresy, apostasy, schism, blasphemy or insult of Christian moral-
ity, or religion, or the Church, disobedience to legal church power. The 
Church has no special regulations for Catholics who are holding public 
offices. They are subjects of the same law as other faithful, although – 
because of their position in the society and ability of influence the vast 
realms of the society – the moral harm done by them can be significant. 
The paper tries to present the legal and canonical consequences of non-
orthodox decisions and statements made by Catholics who are holding 
public offices.
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Defekty wiary  
a prawo do zawarcia małżeństwa

Wiara, zgodnie z brzmieniem Konstytucji dogmatycznej o Obja-
wieniu Bożym Dei Verbum Soboru Watykańskiego II, jest aktem 
całej osoby ludzkiej oddającej się osobowemu Bogu1. Jest odpo-
wiedzią człowieka na Boże Objawienie. Wiarę przyjmuje się, wy-
raża, przeżywa, świadczy o niej. Jakkolwiek wiara jest postawą 
rozumną, nie da się jej jednak sprowadzić do żadnych rozumo-
wych racji. Wiara jest tajemnicą zachodzącą pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem, z której sam wierzący człowiek nie bardzo po-
trafi zdać sobie sprawę. Jest całkowicie wolnym aktem człowieka, 
a jednocześnie wielkim darem ze strony Boga2. Wiara jest darem 
Boga, a zatem nie może być rozumiana jako pewien element życia, 

1 W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum czytamy 
m.in.: „Bogu Objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które czło-
wiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując «pełną uległość rozumu i woli 
wobec Boga Objawiającego» i dobrowolnie uznając Objawienie przez Niego dane. 
By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą 
oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwra-
cał, otwierał oczy rozumu i udzielał wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu 
wiary prawdzie” (KO 5).

2 Por. A. Zuberbier, Wiara, [w:] Słownik teologiczny, t. 2, red. A. Zuberbier, 
Katowice 1989, s. 360.
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który można zdobyć. Więcej, to do Boga należy inicjatywa w tym, 
kogo obdarza On wiarą, i nikogo też nie zmusza do tego, aby 
ją przyjął3.

Wiara człowieka jakkolwiek jest darem ze strony Boga, jest jed-
nak postawą dynamiczną, podlegającą rozwojowi. Wiary bowiem 
nie ma się w sposób stały i nienaruszalny. Wiara rozwija się w mia-
rę postępowania zgodnego z sumieniem, staje się zaś formalnością, 
a nawet zanika, jeśli człowiek postępuje wbrew swojemu sumieniu 
i wbrew temu, w co wierzy4. Oznacza to, że w praktyce od człowie-
ka samego zależy – przynajmniej na tyle, na ile jest on w stanie kie-
rować własnym sumieniem i postępowaniem – jak kształtuje swoją 
wiarę, jak bardzo jest ona w nim zakorzeniona oraz czy rozwija się 
w nim, czy też zamiera. Nie wchodząc tutaj w dyskusję z zakre-
su duchowości, pragnę jedynie zaznaczyć, że możliwy jest stan, 
w którym człowiek, będąc osobą ochrzczoną, utraci w praktyce 
swoją wiarę, definiując się jako osoba ochrzczona i niewierząca 
lub ochrzczona, wierząca, ale niepraktykująca, albo wreszcie oso-
ba ochrzczona, niewierząca i formalnie nieprzynależąca do Ko-
ścioła katolickiego. Czym zatem w rzeczywistości są defekty wiary 
i jakie mogą przybierać formy?

1. Defekty wiary
Słowo „defekt” pochodzi od łacińskiego defectus, oznaczającego 
brak. Defekt bowiem, jak podaje Słownik wyrazów obcych, to 
uszkodzenie, usterka, brak, wada fizyczna lub ułomność5. Mówiąc 
zatem o defekcie wiary, należy go odnosić do wiary uszkodzonej, 

3 Por. R. G. Cunningham, Marriage and the nescient catholic: questions of fa-
ith and sacrament, „Studia Canonica”, 15 (1981), s. 273.

4 Por. A. Zuberbier, Wiara, art. cyt., s. 361.
5 Defekt, [w:] Słownik wyrazów obcych, red. H. Chociłowska, Warszawa 1991, 

s. 170.
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ułomnej, zawierającej jakąś wadę. Defekt jednak, choć tłuma-
czenie tego terminu jako brak sugerowałoby inaczej, odnosi się 
do osób, które wiarę miały lub mają w jakiejś niepełnej, uszko-
dzonej formie. Nie dotyczy zatem osób, które łaski wiary nie 
otrzymały czy też jej nie odkryły. Mówiąc bowiem o braku wiary, 
należałoby go odnieść również do osób nieochrzczonych; w tym 
przypadku jednak o wiele bardziej interesujące jest zatrzymanie 
się na kwestiach dotyczących osób ochrzczonych, których po-
ziom wiary wskutek różnych okoliczności można określić jako 
swoistego rodzaju defekt, czyli uszkodzenie.

Osoba ochrzczona, której wiara dotknięta jest jakimś defek-
tem, to przede wszystkim osoba, która zgodnie z kan. 96 KPK 
przyjęła chrzest, ale w momencie zawierania małżeństwa określa 
się jako osoba niewierząca bądź – jak to zwykło się mawiać – 
niepraktykująca czy też taka, która formalnym aktem wystąpiła 
z Kościoła katolickiego. Różnica pomiędzy osobą ochrzczoną 
niewierzącą a osobą ochrzczoną niepraktykującą w deklaracjach 
tejże osoby może przybierać znamiona odmienności. Termino-
logia bowiem sugerowałaby, że osoba ochrzczona niewierząca 
to taka, która pomimo przynależności formalnej do Kościoła 
katolickiego nie ma łaski wiary. Osoba ochrzczona niepraktyku-
jąca to jedynie taka, która będąc osobą wierzącą, nie utożsamia 
się z praktyką Kościoła katolickiego i choć formalnie do niego 
przynależy, nie praktykuje ani wiary, ani kultu. Ta pozorna róż-
nica w praktyce oznacza jednak, że należałoby przyjąć zasadę, 
że można być człowiekiem wierzącym i pozostającym z ramach 
Kościoła katolickiego, ale nie praktykować, a zatem nie podążać 
za jego wskazaniami. Oznaczałoby to, że można prowadzić swo-
bodne, nieograniczone żadnymi przykazaniami natury moralnej 
i dogmatycznej życie, deklarując się jako osoba wierząca w tego 
samego Boga. Czy jednak naprawdę osobę ochrzczoną, która 
zrywa jakikolwiek kontakt dogmatyczny i moralny z zasadami 
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Kościoła, można nadal uważać za osobę wierzącą w rozumieniu 
tegoż Kościoła? Wydaje się, że nie. Wiara bowiem nie ma cha-
rakteru czysto teoretycznego, ale oparta jest na praktykowaniu 
przykazań, w tym tych ustanowionych przez Kościół. Nie przy-
padkiem bowiem Chrystus, ustanawiając Kościół, uczynił z niego 
narzędzie uświęcenia człowieka i jedyną drogę jego zbawienia. 
To, co zatem teoretycznie zdawać by się mogło różnicą znaczącą, 
w praktyce oznacza sytuację osoby, która utraciła swoją wiarę 
i deklarując się jako niewierząca czy też niepraktykująca, jest 
osobą, którą w ramach Kościoła utrzymuje jedynie ważnie przy-
jęty chrzest lub formalne do niego włączenie.

Osoba, która formalnie wystąpiła z Kościoła, a zatem dokonała 
aktu apostazji, nie przynależy do struktury Kościoła, ale zgodnie 
z motu proprio Benedykta XVI Omnium in mentem z 26 paździer-
nika 2009 roku jest nadal zobowiązana do zachowania formy ka-
nonicznej (kan. 1117 KPK).

Defekt wiary nie zawsze jednak musi przybierać znamiona 
aż tak jednoznaczne. Może bowiem dotyczyć również osób, które 
są ochrzczone, wierzące, ale których poziom wiary jest bardzo 
niski. Z tego też względu ich rozumienie sakramentu małżeństwa 
jest pozbawione głębi czy wręcz przybierające formę zewnętrznej, 
rytualnej, przyjętej społecznie ceremonii.

W każdym z tych przypadków można stwierdzić, że mamy 
do czynienia z osobą, której poziom wiary jest albo niski, albo 
w ogóle nie istnieje. Czy zatem taka osoba ma prawo do zawarcia 
małżeństwa w Kościele katolickim, czy też biorąc pod uwagę nie-
bezpieczeństwo zawarcia małżeństwa nieważnego, należy jej tego 
prawa odmówić?

2. Prawo do zawarcia małżeństwa
Prawo do zawarcia małżeństwa, będące naturalnym prawem oso-
by i prawem wiernego w Kościele, zgodnie z kan. 1058 KPK z 1983 
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roku, przysługuje wszystkim, którym prawo tego nie zabrania. 
Tak sformułowana norma oznacza, że prawo to może doznać 
ograniczenia w jego wykonywaniu. Ograniczenie to może po-
chodzić bądź z prawa Bożego, naturalnego i pozytywnego, bądź 
z prawa kościelnego. Do stwierdzenia, kiedy prawo Boże zabrania 
zawarcia małżeństwa, uprawniona jest najwyższa władza Kościo-
ła. Niezdolność do zawarcia małżeństwa wynikającą z naturalnej 
struktury ontologicznej osoby ludzkiej określa się mianem inca-
pacitas, zaś niezdolność wypływającą z pozytywnej interwencji 
prawodawcy nazywa się inhabilitas. Ustanawiając zakazy ogra-
niczające wykonywanie ius connubii, najwyższa władza Kościoła 
czyni to wówczas, gdy uznaje dane okoliczności za nie do po-
godzenia z przyjęciem stanu małżeńskiego. W sposób szczegól-
ny ma się tu na względzie ochronę istotnych wartości instytucji 
małżeństwa, szerzej zaś troskę o salus animarum. Ograniczenia 
te dotyczą przeszkód małżeńskich, zgody małżeńskiej i formy 
zawarcia małżeństwa, obowiązujących pod sankcją nieważności 
małżeństwa, oraz zakazów obowiązujących pod sankcją niego-
dziwości małżeństwa6.

W interesującej nas tematyce istotne pytanie, jakie należy 
postawić, dotyczy relacji pomiędzy wiarą a prawem do zawarcia 
małżeństwa. A dokładniej: czy defekt wiary, jaki istnieje w przy-
padku osób ochrzczonych i niewierzących czy niepraktykują-
cych, może stanowić podstawę ograniczenia prawa danej osoby 
do zawarcia małżeństwa? W tym względzie należy najpierw 
określić, czym jest intencja zawarcia małżeństwa sakramen-
talnego.

6 Por. W. Góralski, „Ius connubii” w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 
oraz z 1983 roku, [w:] tenże, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, 
s. 182–184.
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3. Intencja zawarcia małżeństwa sakramentalnego
Kwestia intencji koniecznej do zawarcia małżeństwa sakramental-
nego nie jest kwestią prostą do rozstrzygnięcia, zwłaszcza że za-
równo doktryna, jak i nauczanie Kościoła zdają się przyjmować 
w niektórych swoich punktach różne opcje.

Odbywający się w 1980 roku Synod Biskupów zwrócił uwagę 
na konieczność istnienia u kontrahentów przynajmniej minimal-
nej intencji zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Jak stwierdził 
Synod, owa minimalna intencja istnieje wówczas, gdy kontrahenci 
proszą o celebrowanie sakramentu małżeństwa z powodów czy-
sto religijnych. W przeciwnym wypadku, jeśli czynią to jedynie 
z przyczyn społecznych, konwencjonalnych czy zwykłej tradycji, 
należy wymagać od kontrahentów dowodów ich osobistej wiary, 
która mogłaby usprawiedliwiać złożoną przez nich prośbę doty-
czącą celebracji sakramentu małżeństwa.

Tak rozumiana intencja konieczna do zawarcia małżeństwa 
pojawia się również u wielu autorów7, którzy nie tylko przyjmu-
ją, iż jest ona konieczna, ale w konsekwencji dochodzą do prze-
konania, iż słuszne byłoby określenie autonomicznego tytułu 
nieważności małżeństwa odnoszącego się do sytuacji, w której 
dane osoby nie mają minimalnej intencji zawarcia małżeństwa 
sakramentalnego8.

Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na opinię, któ-
rą prezentuje José María Serrano Ruiz. Określa on małżeństwo 
jako sakrament dojrzałości, a w konsekwencji wymagający od 
kontrahentów czynnego i głębokiego zaangażowania. Oznacza 

7 Por. C. Gullo, L’esclusione della sacramentalità nel matrimonio dei battezza-
ti non credenti, „Diritto di Famiglia e delle Persone”, (17) 1988, s. 738.

8 Por. H. Maritz, Ehe-Sakrament des Glaubens? Erwägungen zum Anschluß der 
Sakramentalität der Ehe, [w:] Iustus Iudex, red. P. Wesemann, Essen 1990, s. 256.
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to, że w sytuacji, w której nie ma takiego zaangażowania ze stro-
ny kontrahentów, choćby nawet nie wykluczali oni pozytywnym 
aktem woli godności sakramentalnej małżeństwa, można mówić 
o zawieraniu małżeństwa w sposób nieważny9.

Podobne zdanie wyrażają inni autorzy, którzy jakkolwiek nie 
mówią bezpośrednio o potrzebie wyrażenia przez kontrahentów 
woli zawarcia małżeństwa sakramentalnego z przyczyn czysto reli-
gijnych, niemniej wymagają od kontrahentów woli nieodrzucania 
ogólnie pojętej doktryny Kościoła czy raczej przyjęcia tego, co czy-
ni Kościół w odniesieniu do sakramentu małżeństwa, co w prakty-
ce oznacza wewnętrzne włączenie się w myśl Kościoła10.

Tak rozumiana intencja, konieczna do zawarcia małżeństwa sa-
kramentalnego, umocniona – co należy podkreślić – nauczaniem 
Synodu Biskupów z 1980 roku, nie znajduje jednak uznania pośród 
większości autorów11. Większość z nich twierdzi bowiem, iż wy-
starczająca do zawarcia małżeństwa sakramentalnego jest intencja 
zawarcia małżeństwa jako takiego, a więc kontraktu, niekoniecz-
nie w rozumieniu kontrahentów mającego swoją sakramentalną 
rzeczywistość12. Takie rozumowanie wydaje się uzasadnione, gdyż 
osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński, a przez to wy-
rażają zgodę małżeńską, czyniąc to w Kościele, w rzeczy samej 
przyjmują, poza możliwymi wyjątkami, iż tak wyrażana zgoda 

  9 Por. Sent. coram Serrano z 01.06.1990, RRD 82, 1990, s. 434.
10 Por. S. Gherro, Diritto matrimoniale canonico, Padova 1985, s. 234; G. Ver-

saldi, Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentum: 
error vel potius simulatio?, „Periodica”, (79) 1990, s. 426.

11 Por. F. Bersini, I cattolici non credenti e il sacramento del matrimonio, „La 
Civiltá Cattolica”, (127) 1976, s. 556; U. Navarrete, Matrimonio, contratto e sacra-
mento, „Monitor Ecclesiasticus”, (118) 1993, s. 106.

12 F. Barberi, La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi de-
cenni della teologia cattolica, Roma 1982, s. 439.
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małżeńska będzie miała swoją określoną przez Kościół formę13. 
Trudno byłoby raczej przyjąć, iż ktoś, kto pragnie zawrzeć mał-
żeństwo w Kościele, odrzuca formę, jaka obowiązuje. Wydaje się, 
iż takie rozumowanie jest bliskie również osobom, które w prak-
tyce są niewierzące, choć ochrzczone, gdyż zawarcie małżeństwa 
w Kościele i dla nich wiąże się z określoną przez Kościół formą. 
Stąd należy sądzić, iż intencja zawarcia małżeństwa jest wystar-
czająca do tego, aby pośrednio uznać istnienie w kontrahentach 
również intencji zawarcia małżeństwa według tego, co czyni czy 
jak to czyni Kościół14.

Podsumowując zatem, należy stwierdzić, iż wystarczającą in-
tencją zawarcia małżeństwa sakramentalnego jest intencja zawar-
cia małżeństwa, gdyż ta zawiera w sobie intencję zawarcia związku 
małżeńskiego zgodnie z tym, co czyni Kościół15. Pozostawienie jed-
nak takiego stwierdzenia mogłoby wywołać spostrzeżenie, iż tak 
naprawdę religijne aspekty, które winny towarzyszyć intencji za-
wierania małżeństwa przez osoby ochrzczone, nie są istotne. Tak 
jednak nie jest.

4. Relacja pomiędzy wiarą  
a intencją zawarcia małżeństwa sakramentalnego
Małżeństwo jest sakramentem, jeśli jest zawarte pomiędzy dwiema 
osobami ochrzczonymi. Czy zatem oznacza to, że tak naprawdę nie 
jest istotne, w jakiej dyspozycji dane osoby zawierają małżeństwo 

13 Por. Z. Grocholewski, L’errore circa l’unità, indissolubilità e la sacramentalità 
del matrimonio, [w:] Errore determinans voluntatem, red. P. A. Bonnet, C. Gullo, 
Città del Vaticano 1995, s. 19.

14 Por. M. Mingardi, L’esclusione della dignità sacramentale dal consenso ma-
trimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza recenti, Roma 2001, s. 198.

15 Por. A. Abate, Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di diritto canonico, 
„Apollinaris”, (59) 1986, s. 452.
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i że w ogóle fakt praktykowania wiary nie ma jakiegokolwiek znacze-
nia w odniesieniu do ważności zawieranego małżeństwa? Kwestia 
ta w historii była zawsze problematyczna i nie zawsze jednoznacz-
nie ją ujmowano. Już w czasie Soboru Trydenckiego teologowie 
zastanawiali się nad znaczeniem intencji i wiary w odniesieniu 
do małżeństwa. I jakkolwiek nie wszyscy wskazywali na koniecz-
ność posiadania przez kontrahenta intencji zawarcia małżeństwa 
sakramentalnego, tak wszyscy byli zgodni co do faktu, że wiara jest 
elementem niezbędnym do ważnego przyjęcia każdego z siedmiu 
sakramentów, w tym również sakramentu małżeństwa16.

Współczesna jurysprudencja dość jednoznacznie określa sakra-
mentalność małżeństwa w oderwaniu od faktu posiadania wiary, 
jak i intencji celebrowania małżeństwa sakramentalnego17. Oczy-
wiście z punktu widzenia duszpasterskiego pogłębienie wiary win-
no być stawiane jako warunek zawarcia małżeńskiego. Co więcej, 
brak wiary z pewnością uniemożliwia pełne korzystanie z owoców 
sakramentu, co staje się niewątpliwym problemem duszpaster-
skim18. Jak bowiem stwierdza Konstytucja o liturgii świętej Sacro-
sanctum Concilium nr 59:

Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy 
dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się 
sakramentami wiary19.

Czy jednak takie stwierdzenie konstytucji upoważnia do tego, 
aby sądzić, iż brak wiary po stronie kontrahenta uniemożliwia 

16 Por. M. Mingardi, L’esclusione…, dz. cyt., s. 48.
17 Por. Sent. coram Stankiewicz z 19.05.1988, RRD 80, 1988, s. 324–325.
18 Por. J. F. Castaño, Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992, s. 54, przypis 39.
19 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Conci-

lium, Watykan 1963, nr 59.
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ważne zawarcie przez niego małżeństwa? Naszym zdaniem taka 
interpretacja też budzi wątpliwości.

Warto w tym miejscu odwołać się raz jeszcze do obrad Synodu 
Biskupów z 1980 roku oraz do propozycji ustaleń Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej z 1977 roku. Postulaty tejże Komisji 
koncentrowały się wokół konieczności uznania aspektu wiary jako 
niezbędnego do ważnego zawarcia małżeństwa20. Takie stwierdze-
nie Komisji budzi jednak wiele wątpliwości, przede wszystkim 
w kontekście poziomu wiary, który mają osoby pragnące zawrzeć 
małżeństwo. Wydaje się, iż taki poziom jest niemożliwy do okre-
ślenia, a co najważniejsze Komisja nie daje żadnych odpowiedzi 
w odniesieniu do tego, w jaki sposób ów poziom wiary miałby 
być określony21. Co więcej, dokument nie wskazuje też, dlaczego 
zbyt niski poziom wiary czy też jej brak po stronie kontrahentów 
miałby czynić intencję tychże kontrahentów niewystarczającą 
do ważnego zawarcia małżeństwa i co tak naprawdę w konkret-
nej sytuacji osób pozbawionych wiary oznacza działanie zgodnie 
z tym, co czyni Kościół, pozostając raczej na płaszczyźnie ogól-
nych tez i zasad pozbawionych rzetelnej argumentacji22.

Wspominany już Synod Biskupów z 1980 roku, bezpośred-
nio nawiązując do propozycji Komisji Teologicznej z 1977 roku, 

20 Por. Commissione Teologica Internazionale, Propositioni su alcune questio-
ni dottrinali, nr 2–3, [w:] Enchiridion Vaticanum Documenti ufficiali della Santa 
Sede, t. 6, Bologna 1981–1995, s. 492. Czytamy tutaj: „Intentio requisita, nempe 
faciendi quod facit Christus et Ecclesia, est conditio minima, ut consensus fiat aub 
aspectu sacramenti verus «actus humanus». Etiamsi quaestio circa intentionem 
et problema circa fidem personalem contrahentium non misceri debeant, tamen 
non totaliter separari possunt. Intentio vera ultimatim fide viva nascitur et nutritur”.

21 Por. A. Stankiewicz, De iurisprudentia recentiore circa simulationem tota-
lem et partialem, Roma 1996, s. 43.

22 Por. P. Delhaye, Proposizioni sulla dottrina del matrimonio cristiano. Com-
missione Teologica Internazionale, „CivCatt”, 129 (1978), t. 3, s. 512–513.
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podkreśla istniejący ścisły związek między wiarą osoby kontra-
henta i ważnością zawieranego przez niego małżeństwa sakra-
mentalnego. Co więcej, stwierdza jednoznacznie, iż konieczna 
jest wiara do tego, aby kontrahent mógł ważnie zawrzeć mał-
żeństwo, a zatem w przypadku jej braku można mówić o nie-
ważności zawieranego małżeństwa. Synod formułuje też postulat, 
aby formujące się w tamtym czasie prawodawstwo uwzględniło 
postulat konieczności wiary w odniesieniu do ważności sakra-
mentu23.

Daniel Faltin, prowadząc pogłębioną analizę podejmowanych 
tu kwestii, rozpoczyna swoje rozważania od pytania, które formu-
łuje następująco: czy do zaistnienia sakramentu wystarczy, iż kon-
trahenci czynią to, co Eccesia intendit, czy też konieczna jest ich 
osobista wiara? Nawiązując do obrad Synodu Biskupów z 1980 
roku, stawia następnie tezę, iż kwestia dotycząca wiary w całej swo-
jej złożoności sprowadza się do dwóch możliwych sytuacji: albo – 
jak stwierdza Autor – wiara jest absolutnie konieczna i zawarcie 
małżeństwa sakramentalnego jej wymaga, albo nie jest konieczna 
i w takiej sytuacji nie bardzo można zrozumieć, dlaczego się jej 
wymaga24.

Opierając się na teologii św. Augustyna i św. Tomasza, Autor 
słusznie uzasadnia nierozłączność kontraktu i sakramentu, wska-
zując, iż niezależnie od tego, czy chrześcijanie mają wiarę, czy też 
nie, ich związek małżeński ma charakter sakramentalny oparty 
na godności, którą obdarzył go Chrystus. Tak dzieje się zawsze wte-
dy, gdy dwie osoby ochrzczone zawierają umowę małżeńską, i co 

23 Sinodo dei Vescovi, Elenco delle proposizioni, [w:] Enchiridion Vaticanum, 
dz. cyt., t. 7, s. 714–718.

24 Por. D. Faltin, L’esclusione della sacramentalità del matrimonio con partico-
lare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti, [w:] La simulazione del 
consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990, s. 67–68.
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najważniejsze – czynią to conformia verbis et signis, czyli zgodnie 
z intencją faciendi id quod facit Christus et Ecclesia. W tym wła-
śnie momencie autor ten formułuje pytanie, które zdaje się być 
kluczowe dla całego dalszego toku jego rozumowania. Zapytuje 
bowiem, czy owe słowa i znaki, wypowiadane przez osobę, która 
nie ma w sobie wiary, są w istocie swojej znakami i słowami pu-
stymi, niemającymi nic wspólnego z tym, co przez nie rozumie 
Kościół? Czyż nie jest prawdą, że owe znaki nabierają znaczenia 
jedynie w kontekście wiary i bez niej pozostają pozbawione swojej 
mocy25? Na tak postawione pytania autor odpowiada oczywiście 
pozytywnie, a co za tym idzie, wyprowadza wniosek, iż owe znaki 
i słowa nabierają znaczenia jedynie w świetle wiary, dlatego też in-
tencja zawarcia małżeństwa sakramentalnego wymaga od kontra-
henta wiary26. Chociaż, co należy zauważyć, Faltin jednoznacznie 
nie formułuje tezy, iż należałoby odmówić osobom niewierzącym 
zawierania przez nie małżeństwa, taka teza, jak się wydaje, wynika 
z jego rozumowania.

5. Relacja pomiędzy wiarą  
a prawem do zawarcia małżeństwa
Przekonujące w powyższej kwestii jest stanowisko Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, który w wydanej rok po Synodzie Biskupów 
adhortacji apostolskiej Familiaris consortio nie podjął wniosków, 
do których doszedł Synod. W punkcie 68 adhortacji apostolskiej 
Familiaris consortio Ojciec Święty stwierdza:

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 

25 Tamże, s. 71.
26 Tamże, s. 68–71.
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rozumieć racje, które skłaniają Kościół, że dopuszcza do obrzędu 
także tych, których usposobienie nie jest doskonałe27.

I dalej:

Zatem podjęta przez mężczyznę i kobietę decyzja zawarcia zgodnie 
z zamysłem Bożym małżeństwa, czyli decyzja zaangażowania przez 
nieodwołalną zgodę małżeńską całego życia w nierozerwalnej mi-
łości i wierności bezwarunkowej, zakłada w rzeczywistości, nawet 
jeśli w sposób nie całkiem uświadomiony, postawę głębokiego posłu-
szeństwa woli Bożej, ta zaś postawa nie jest możliwa bez Jego łaski28.

Warto zauważyć, że Ojciec Święty nie mówi w swoim doku-
mencie o osobach niewierzących, ile raczej o tych, których po-
ziom wiary jest różny, a zatem, jak należy sadzić, nie zawsze 
wystarczający. Kluczowe w tym temacie wydaje się sformułowanie 
użyte przez Sobór Trydencki, który mówiąc o intencji zawarcia 
małżeństwa, używał terminu facere id quod facit Ecclesia29. Pa-
pież w Familiaris consortio używa terminu quod Ecclesia intendid. 
Kościół bowiem w przypadku sakramentu małżeństwa tak na-
prawdę nie czyni niczego poza ustanowieniem konkretnej formy 
jego zawarcia, gdyż to sami kontrahenci są szafarzami sakramen-
tu. Kościół pozostaje niejako z boku wydarzeń, które się doko-
nują w momencie sprawowania sakramentu małżeństwa. Forma 
kanoniczna, jakkolwiek wymagana jest do ważności małżeństwa, 
ma charakter jedynie dyscyplinarny w odniesieniu do wyrażanej 
zgody małżeńskiej. Forma ta ma charakter kanoniczny, nie zaś 

27 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej 
w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981, nr 68 (dalej: FC).

28 Tamże.
29 Sesja VII, kan. 11, Denz. 854.
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sakramentalny30. Zatem dwie osoby, o ile tylko pragną uczynić to, 
co Kościół chce dopełnić, zawierają małżeństwo ważnie niezależ-
nie od stopnia ich osobistej wiary. Oznacza to, że zdaniem Ojca 
Świętego brak wiary jako taki nie jest i nie może być przyczyną 
nieważności małżeństwa, o ile tylko osoby kontrahentów pragną 
czynić to, co Kościół chce dopełnić31.

Jest oczywiste, iż w sytuacji gdy duszpasterz stwierdzi, że pra-
gnący zawrzeć małżeństwo absolutnie odrzucają to, co Kościół 
chce dopełnić, nie może dopuścić do obrzędu. Tak zresztą czy-
tamy w cytowanej już adhortacji Jana Pawła II:

[…] w przypadku, kiedy 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 obrzędu32.

Wydaje się jednak, że takie sytuacje, o których wspomina 
papież, są ekstremalne. W normalnych okolicznościach dwie 
osoby, które zgłaszają wolę zawarcia małżeństwa w Kościele, nie 
odrzucają zawarcia małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła, nieza-
leżnie od tego, jaki reprezentują stopień wiary. Użyty w dokumen- 
cie papieskim termin „co Kościół chce dopełnić”, zdecydowanie 
lepiej brzmiący w wersji łacińskiej dokumentu quod Ecclesia 
intendit, oznacza, iż nie należy wymagać od kontrahentów pra-
gnienia zawarcia sakramentalnego małżeństwa, czyli uczynienia 

30 Por. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, [w:] 
Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della 
Rota Romana, red. P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 1995, s. 143–144.

31 Por. A. M. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Brescia 
1985, s. 201.

32 FC 68.
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tego, co czyni Kościół, ale raczej zawarcia małżeństwa zgodnie 
z myślą Kościoła, czyli w Chrystusie. Oczywiście pozostaje pyta-
nie, na ile dwie osoby w praktyce niewierzące pragną to uczynić 
w Chrystusie – jak wskazuje Ojciec Święty. Skoro jednak pragną 
zawrzeć małżeństwo, co więcej, pragną to uczynić zgodnie z ist-
niejącą formą kanoniczną oraz w sposób wyraźny i formalny, nie 
dają do zrozumienia, że odrzucają to, co Kościół chce dopełnić. 
Wydaje się, iż taka intencja, choćby ją nazwać jedynie wyrażoną 
implicite, jest wystarczająca do tego, aby ich małżeństwo można 
było określić jako zawarte zgodnie z myślą Kościoła33. Sam zresztą 
Ojciec Święty nieco wcześniej stwierdza:

Chęć ustalenia ostatecznych kryteriów dopuszczania do zawarcia 
ślubu w Kościele, które by brały pod uwagę stopień wiary no-
wożeńców, mieści w sobie, niezależnie od wszystkiego, wielkie 
niebezpieczeństwa. Przede wszystkim ryzyko bezpodstawnych 
i dyskryminujących osądów; następnie ryzyko wywołania wątpli-
wości co do ważności małżeństw już zawartych, z wielką szkodą 
dla wspólnot chrześcijańskich, oraz nowego, bezpodstawnego nie-
pokojenia sumień małżonków; popadłoby się w niebezpieczeństwo 
kwestionowania czy też podania w wątpliwość ważności sakra-
mentalnej wielu małżeństw braci odłączonych od pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, pozostając w ten sposób w sprzeczności 
z tradycją kościelną34.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wiara nie może być wa-
runkiem ważnego zawarcia małżeństwa również ze względu 
na nierozdzielność natury kontraktualnej i sakramentalnej mał-
żeństwa. Jeśli bowiem przyjmuje się, iż małżeństwo zawierane 

33 Por. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio…, art. cyt., s. 145.
34 FC 68.
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przez chrześcijan jest zarówno kontraktem, jak i sakramentem35, 
zatem odmówienie możliwości ważnego zawarcia sakramentu 
małżeństwa przez osoby niepraktykujące swojej wiary w sposób 
należyty oznaczałoby, iż takie osoby nie mogłyby również za-
wrzeć ważnie kontraktu36. Takiego zdania są oczywiście auto-
rzy, którzy podkreślają nierozdzielność kontraktu i sakramentu 
w przypadku małżeństw zawieranych przez osoby ochrzczone37. 
Ci, którzy taką nierozdzielność negują, konsekwentnie uważają, 
iż osoba niemająca wiary nie może zawrzeć ważnie sakramentu, 
a jedynie kontrakt38. Taka wizja – naszym zdaniem – jest jednak 
nie do pogodzenia z brzmieniem kan. 1055 KPK39.

Wiara jako rzeczywistość osobowa i społeczna odgrywa nie-
zwykle ważną rolę w odniesieniu do głębokiego przeżywania 

35 Por. G. Leszczyński, Osoba ochrzczona niewierząca a sakrament małżeń-
stwa, Łódź 2004, wyd. II, s. 20–22.

36 Por. R. Gerardi, I problemi della determinazione della struttura ilemorfica 
e del ministro nel sacramento del matrimonio, „Lateranum”, 54 (1998), s. 364.

37 Por. U. Navarrete, De vinculo matrimonii in theologia et iure canonico, [w:] 
Vinculum matrimoniale, Roma 1973, s. 138.

38 Por. L. Orsy, Faith, sacrament, contract, and christian marriage: disputed 
questions, „Theological Studies”, 43 (1982), s. 9–10.

39 Por. B. Zubert, Consensus sacramentalis facit nuptias?, [w:] Przymierze 
małżeńskie, red. W. Góralski, R. Sztychmiler, Lublin 1993, s. 16–17. Autor stwier-
dza: „Sakramentalność jest więc według normy kodeksowej niezależna od wiary 
nupturientów i to tak dalece, iż zwykły błąd co do sakramentalnej godności mał-
żeństwa nie narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę (kan. 1099). Je-
dynie wykluczenie tego istotnego elementu małżeństwa pozytywnym aktem woli 
ma znaczenie prawne – małżeństwo w ogóle nie dochodzi do skutku (kan. 1101 
§ 2). Takie rozumienie podstaw sakramentalności związku małżeńskiego ponow-
nie znalazło się w krzyżowym ogniu krytyki. Koncepcji tej zarzuca się m.in. pewien 
automatyzm sakramentalny, nieuwzględniający personalnej wiary nupturientów, 
wynikający ze statycznej wizji człowieka oraz nie liczący się ze współczesną antro-
pologią ani psychologią”.
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sakramentu i jego skuteczności w porządku łaski, zgadzamy się 
jednak, iż w porządku prawnym, tzn. w jej odniesieniu do waż-
ności sakramentu, nie eliminuje intencji jego zawarcia w sy-
tuacji osób niewierzących czy też takich, który poziom wiary  
jest niski.

Wnioski
Brak wiary po stronie kontrahenta jest poważnym problemem 
duszpasterskim i wymaga głębokiej analizy teologicznej. Nie-
mniej w odniesieniu do ważności małżeństwa sakramentalnego 
nie decyduje o tym, czy jest ono zawarte ważnie, czy też nie. Nie 
można bowiem wymagać od kontrahentów, aby mieli intencję 
zawarcia małżeństwa sakramentalnego, gdyż wystarczająca jest 
intencja zawarcia małżeństwa, pod warunkiem, że pragną je za-
wrzeć zgodnie z tym, co czyni Kościół. Oznacza to, że dopóki ist-
nieje przesłanka ku temu, aby sądzić, że kontrahenci zawierają 
małżeństwo zgodnie z kanoniczną wizją małżeństwa, nie ma pod-
staw, aby odmawiać komuś jego zawarcia.

Problemem jest natomiast sytuacja, gdy duszpasterz dostrze-
że, że intencja zawarcia małżeństwa, która kieruje jednym czy 
obojgiem kontrahentów, jest sprzeczna z tym, co Kościół rozumie 
jako małżeństwo kanoniczne. W takich okolicznościach należy 
odmówić możliwości zawarcia związku małżeńskiego, zgodnie 
z tym, czego naucza Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apo-
stolskiej Familiaris consortio. Taka intencja bowiem, sprzeczna 
z tym, co czyni Kościół, może powodować nieważność małżeń-
stwa albo z tytułu błędu określonego w kan. 1099 KPK, albo z ty-
tułu wykluczenia godności sakramentalnej małżeństwa w myśl 
kan. 1101 § 2 KPK.
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Summary

Defects of faith and the right to marry

Faith according to the Constitution of the Second Vatican Council Dei 
Verbum is a free act of a man who is giving himself to God who reveals, 
and it is an act of obedience by which a man commits his whole self freely 
to God. Lack of faith on a side of a nupturient is a severe pastoral problem 
that requires a deep theological analysis. The problem in question is also 
canonically relevant. In case in which the intention of contracting mar-
riage of one or both nupturients is contrary to the canonical meaning 
of marriage, the marriage must not be contracted because there would 
be the possibility of the null marriage on the basis of can. 1099 (error 
concerning the unity or the indissolubility, or the sacramental dignity 
of marriage) or on the basis of can. 1101 § 2 (exclusion of marriage itself 
or any essential element of marriage, or any essential property).
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Współczesna praktyka Kościoła 
wobec zjawiska herezji

1. Wprowadzenie w zagadnienie
Zapowiedziany i już zainaugurowany przez papieża Benedyk-
ta XVI Rok Wiary jest dla wspólnoty Kościoła czasem wyjątkowym, 
bowiem inspiruje do bezkompromisowego poznania aktualnej 
kondycji Kościoła, a zarazem zdynamizowania społeczności wie-
rzących w zakresie głoszenia Królestwa Bożego i przeżywania ja-
kości wspólnoty, w której

[…] światło Chrystusa ukazane na obliczu Kościoła ma oświecać 
wszystkich ludzi, przepowiadając Ewangelię każdemu stworzeniu1.

Refleksja kanoniczna nad kondycją i spójnością wspólnoty Ko-
ścioła w Roku Wiary musi prowadzić do wniosków twórczych, 
budzących nadzieję na odzyskanie przez członków wspólnoty 
eklezjalnej właściwej – indywidualnej i wspólnotowej – kondycji 
w przestrzeni wiary, która umożliwia wiernym ponowne zdo-
bycie odpowiedniej pozycji wspólnotowo-kanonicznej, a mia-
nowicie przez pozyskanie właściwego dla każdej osoby miejsca 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 
[w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 1.
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we wspólnocie kościelnej, przez wejście na drogę bezkompromi-
sowego czerpania z powierzonego dziedzictwa wiary. Niewątpli-
wie ta droga będzie łatwiejsza i skuteczniejsza, kiedy za Janem 
Pawłem II będziemy postrzegać normy kanoniczne, a zwłaszcza 
Kodeksu Prawa Kanonicznego jako normy

[…] ostatniego dokumentu soborowego, który bez wątpienia uka-
zuje swoją moc, swoje znaczenie, swoją doniosłość, godność i swoje 
promieniowanie2.

Warto jeszcze dodać za cytowanym już autorem, że Kodeks

[…] jest daleki od tego, aby być zbiorem norm czysto dyscyplinar-
nych, w istocie winien być rozumiany i oceniany w horyzoncie wiary, 
gdyż rodząc się z Objawienia i przechodząc przez tradycję doktry-
nalną i prawodawczą Kościoła, posiada jako bezpośrednie ogniwo 
zespolenie z nauką soborową3.

W tym kontekście szczególnie wybrzmiewają słowa Benedyk-
ta XVI, który stwierdził, że Sobór

[…] jest w istocie wielką łaską, która ubogaciła Kościół w wieku XX […]. 
Sobór powinien stawać się ciągle wielką siłą odnawiania się Kościoła4.

Dlatego z wielką nadzieją należy spojrzeć na powstającą szansę 
obfitego czerpania z dziedzictwa wiary, jaką stwarza wszystkim wie-
rzącym okoliczność zainaugurowanego Roku Wiary. Tak w Kościele 
powszechnym, jak i w każdym Kościele partykularnym

2 Por. A. Cattaneo, Kodeks Prawa Kanonicznego jako ostatni dokument soborowy, 
[w:] Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, red. A. Kaczor, Lublin 2012, s. 17.

3 Tamże.
4 Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta Fidei ogłaszający 

Rok Wiary. Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, Nota Kongregacji Nauki Wia-
ry, Tarnów 2012, n. 1, s. 5, (dalej: PF).



Współczesna praktyka Kościoła… 69

[…] podwoje wiary są dla nas otwarte. Wprowadzają nas one do życia 
w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten 
można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala 
się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi 
oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się 
chrztem […], a kończy się wraz z przejściem poprzez śmierć do życia 
wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa […]5.

Dlatego już na początku zwiastowania błogosławionego dla 
wspólnot kościelnych czasu pełniejszego odrodzenia w wierze na-
leży wskazać na charakter i naturę norm kościelnych i prawnych, 
które stały się nowym ujawnieniem

[…] natury Kościoła […] ze szczególnym uwzględnieniem jego 
doktryny eklezjologicznej. Zatem w jakiś sposób ten nowy Kodeks 
może być pojmowany jako wielki pas transmisyjny przenoszą-
cy na język kanonistyczny tę doktrynę, mianowicie soborową 
eklezjologię6.

Warto zauważyć, że promulgowany przez Jana Pawła II w dniu 
25 stycznia 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego jest określany 
jako ostatni dokument Soboru Watykańskiego II, dopełniony 
promulgacją Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w 1990 
roku. Rok Wiary zainaugurowany został 11 października 2012 
roku,

[…] w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, 
a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, 24 listopada 2013 roku7.

5 PF nr 1.

6 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges, [w:] Kodeks 

Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, s. 13.
7 PF nr 4.
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Warto dostrzec, że prawdziwa

[…] Odnowa Kościoła – zdaniem Benedykta XVI – dokonuje się także 
przez świadectwo, jakie daje życie wierzących, […] którzy są powołani, 
aby faktycznie w codzienności eklezjalnej „rozjaśniać Słowo prawdy”8.

Należy zauważyć, że promulgowane normy kanoniczne wska-
zują na wyjątkowy wymiar świadectwa wiernych, zobowiązując 
do autentycznego życia w tej wspólnocie Kościoła jedynie człon-
ków Kościoła łacińskiego9. Świadczą o tym wyjątkowy charakter, 
natura i cel promulgowanych norm kodeksowych, które wiernie 
stają na straży osiągnięcia zbawienia.

Przeżywany już Rok Wiary staje się więc pożyteczną okolicz-
nością, aby każdy wierzący pełniej uświadomił sobie, że kondycja 
wiary bezpośrednio wpływa na motywację do osobistego i wspól-
notowego przestrzegania obowiązujących i promulgowanych 
norm, opisujących i określających kanoniczny wymiar wszelkich 
relacji interpersonalnych, istniejących we wspólnocie Kościoła, 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dla na-
szego zagadnienia istotne jest, aby

[…] ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyzna-
wania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością 
i nadzieją10.

Takie przesłanie staje się zobowiązaniem do nieustannego po-
głębiania wiary, zachowania jej nienaruszalności w zakresie prze-
kazanego depozytu, jak i pielęgnowania jedności we wspólnocie 
wszystkich wyznawców Chrystusa.

  8 PF nr 6.
  9 Por. kan. 1 KPK.
10 PF nr 9. 
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Wyjątkowe przesłanie Roku Wiary zostało adresowane do wie-
rzących, a więc kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych 
świeckich, aby nastąpiło w nich zupełne otwarcie na

[…] zrozumienie tekstów pozostawionych przez ojców soborowych, 
które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II nie tracą wartości ani 
blasku. Jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące 
do Tradycji Kościoła, […]

stają się inspiracją dla odnowy Kościoła przez świadectwo ży-
cia wierzących, „faktycznie powołanych, aby rozjaśniać Słowo 
prawdy”, i doznawania wzrostu wiary, zwłaszcza kiedy jest ona 

„przeżywana jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest 
przekazywana jako doświadczenie łaski i radości”11. Prawdziwa ra-
dość wypływa z jedności i wierności w zakresie korzystania z de-
pozytu wiary, który jest nienaruszalny, a normy prawa kościelnego 
znajdują w prawdzie wiary swój fundament i swój sens, natomiast 
w „lex agendi nie można nie odzwierciedlać lex credendi”12.

2. Obowiązek i prawo przekazywania  
depozytu wiary na mocy nakazu misyjnego
Nakaz misyjnego posłannictwa został wprost dany przez Chrystusa:

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody […], zachowujcie to wszystko, 
co Ja wam powiedziałem […]. Ja jestem z wami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata13.

Nikt w łonie Kościoła nie kwestionował tego nakazu, wręcz 
przeciwnie, to zobowiązanie stało się nieustanną inspiracją 

11 PF nr 7.
12 Por. A. Cattaneo, Kodeks…, art. cyt., s. 23.
13 Mt 28, 19 i Mk 16, 15.
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do dynamicznego przepowiadania orędzia Słowa Bożego w hi-
storii Kościoła i świata. Najnowsze prawodawstwo Kościoła ka-
tolickiego poświęciło temu zagadnieniu III Księgę Kodeksową 
zatytułowaną Nauczycielskie zadanie Kościoła. Prawodawca 
uświadamia, że

[…] Kościół, któremu Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby 
z asystencją Ducha Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, 
wnikliwie badał, wiernie głosił i wykładał, ma obowiązek i wrodzone 
prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom, niezależnie 
od jakiejkolwiek ludzkiej władzy, także z zastosowaniem właści-
wych sobie środków społecznego przekazu14.

Kościół zachowuje w takim działaniu należną mu autono-
mię, niezależnie od obowiązujących w danych społecznościach 
uregulowań prawnych co do zakresu zapewnienia możliwości 
realizowania zasad wolności religijnej, dlatego musi pamiętać, 
że przysługuje mu

[…] prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również 
w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny 
o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamen-
talne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka15.

Depozyt wiary jest wyjątkowym darem Boga dla tworzących 
wspólnotę Ludu Bożego, bowiem wprowadza wszystkich do życia 
w komunii z Bogiem i pozwala na wejście do wspólnoty Kościo-
ła żyjącego w jedności16. Człowiek wiary jest nadal niespokojny, 

14 Kan. 747 § 1 KPK.

15 Kan. 747 § 2 KPK.

16 PF nr 1.
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poszukujący – co potwierdził w historii chrześcijaństwa – dlatego 
i współcześnie należy zdawać sobie sprawę z

[…] poważnych trudności tego czasu, zwłaszcza w odniesieniu 
do wyznawania wiary i wierności jej poprawnej interpretacji17.

Prawodawcy zależy na tym, aby treści depozytu wiary były

[…] należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodaj-
ne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła18.

W sposób wyjątkowy depozyt wiary został wyartykułowany 
w Credo – wyznaniu wiary – o którym stwierdził św. Augustyn:

[…] symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem 
i który wyznaliście jeden po drugim, jest słowami, na których opiera 
się, jak na stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamen-
tem tym jest Chrystus Pan […]. Otrzymaliście więc i powtarzaliście 
to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze 
powinniście przechowywać, co powinniście na łożach waszych 
odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, 
o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeż-
cie tego w sercu, chociaż ciało zasypia19.

Samo wejście wiernego człowieka w zawartość depozytu wia-
ry poprzedzone jest na mocy prawa Bożego osobistym obo-
wiązkiem poszukiwania prawdy dotyczącej Boga i Jego Kościoła 

17 PF nr 5.

18 PF nr 5.

19 PF nr 9; Św. Augustyn, Kazanie 215, 1, [w:], tenże, Wybór mów. Kazania 

świąteczne i okolicznościowe, tłum. J. Jaworski, Pisma Starochrześcijańskich Pisa-

rzy, t. 12, Warszawa 1973, s. 250.



74 ks. Wiesław Wenz

oraz przyjęcia jej i zachowywania20, natomiast ze strony pa-
sterzy Kościoła, zwłaszcza Biskupa Rzymu, jawi się obowią-
zek „utwierdzania braci w wierze”, tym bardziej że cieszy się 
on nieomylnością w nauczaniu na mocy swego urzędu, kiedy 
podaje w sposób definitywny obowiązującą naukę21 w sprawach  
wiary i obyczajów, zwłaszcza gdy to w sposób wyraźny stwierdza 
i deklaruje22.

3. Deklarowane treści depozytu wiary  
w Ad tuendam fidem (18 maja 1998 roku)
Dla podjętego tematu istotna była decyzja Kongregacji Nauki 
Wiary, która 9 stycznia 1989 roku opublikowała nowe formuły 

20 Por. kan. 748 § 1 KPK.
21 Kan. 749 § 1 KPK; por. Komentarz do tego kanonu, [w:] Codex Iuris Canonici. 

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 580–581: 
„Nieomylność to zachowanie wolne od błędu, które cechuje, dzięki Bożej asystencji, 
podmioty wymienione w tym kanonie, w sprawowaniu przez nie urzędu głoszenia 
słowa Bożego zawartego w Objawieniu […]. Nieomylność w nauczaniu dotyczy Bi-
skupa Rzymu na mocy jego urzędu: z samego prymatu apostolskiego oraz z racji 
bycia następcą św. Piotra (Konst. Soboru Watykańskiego I Pastor aeternus z 18 VII 
1870, nr 4). Przedmiotem papieskiego nauczania winne być sprawy wiary i oby-
czajów, jako objawione przez Boga. Zakres papieskiej nieomylności dotyczy całego 
Objawienia, tj. zarówno wszystkich prawd objawionych odnoszących się do wiary 
i moralności, jak też doktryny, w której te prawdy objawione są wyrażone. Związek 
Objawienia z doktryną jest tak ścisły, że nie może ono ostać się nienaruszone, gdy-
by doktryna nie była uznana za pewną. Odnosi się to także do niezwykle ważnego 
prawa naturalnego, określającego wymogi wywodzące się z godności osoby ludzkiej. 
Papież winien głosić naukę w sposób definitywny, jako obowiązujący przedmiot wia-
ry, czyli mieć intencję zdefiniowania dogmatycznie określonego nauczania, czego 
nie ma na przykład wówczas, gdy nauczanie ma charakter zachęty lub pobudzenia 
do osobistej refleksji”.

22 Kan. 749 § 3 KPK.
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Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio no-
mine Ecclesiae exercendo [AAS 81 (1989), s. 104–106], które miały 
zastąpić poprzednią formułę z 1967 roku. Formuły te zostały za-
twierdzone przez Ojca Świętego specjalnym reskryptem23. Wcze-
śniejsza promulgacja Kodeksu Prawa Kanonicznego w 25 stycznia 
1983 roku sprawiła, że w swojej wersji autentycznej nie zawierał 
on nowej formuły Professio Fidei, która oprócz Symbolu nicej-
sko-konstantynopolitańskiego zawiera definicję trzech katego-
rii prawd, stąd w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego i także 
w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich zabrakło definicji 
prawnej, dyscyplinarnej i karnej drugiej kategorii prawd. Ojciec 
Święty jako prawodawca, dostrzegając tę istotną lukę w normach 
powszechnego prawodawstwa Kościoła, świadomy konieczności 
przeciwstawienia się opiniom teologów odnoszących się krytycz-
nie do wspomnianej drugiej kategorii prawd, postanowił ogłosić 
list apostolski Ad tuendam fidem, który wprowadza do prawodaw-
stwa kanonicznego konkretne przepisy dotyczące drugiej kategorii 
prawd, zdefiniowanej w drugim akapicie końcowej części Professio 
Fidei, rozszerzając teksty kanonów 750 i 1371, n. 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego oraz kanonów 598 i 1436 Kodeksu Kanonów Ko-
ściołów Wschodnich.

Motywem i celem wydanego motu proprio Ad tuendam fidem 
była skuteczna obrona nienaruszalności wiary Kościoła kato-
lickiego przed błędami głoszonymi przez niektórych wiernych, 
zwłaszcza tych, którzy bezpośrednio zajmują się różnymi dyscy-
plinami świętej teologii. Prawodawca stwierdził, że to było abso-
lutnie konieczne, bowiem dla Nauczycielskiego Urzędu Kościoła 

23 Joannes Paulus PP. II, Rescriptum ex Audientia SS.mi Quod attinet, Formu-
las professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis contingens foras datur, 19.09.1989, 

„Acta Apostolicae Sedis” (dalej: AAS), 81 (1989), s. 1169.
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najważniejszym zadaniem jest „utwierdzanie braci w wierze”24. 
Temu właśnie miało służyć uzupełnienie obowiązujących tekstów 
Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów 
Wschodnich o przepisy, które jednoznacznie ustanowić miały 
obowiązek zachowywania prawd ogłaszanych w sposób defini-
tywny przez Magisterium Kościoła oraz jednoznacznie określały 
sankcje kanoniczne dotyczące nadużyć w tej materii25.

Prawodawca przypomniał, że od pierwszych stuleci do dnia dzi-
siejszego Kościół wyznaje prawdy wiary w Chrystusa i w tajemnicę 
Jego odkupienia, które z czasem zostały ujęte w Symbolach wiary, 
dlatego też dzisiaj są one powszechnie znane i głoszone przez 
wiernych jako Symbol apostolski lub Symbol nicejsko-konstan-
tynopolitański podczas mszy świętych sprawowanych w uroczy-
stości i święta. To właśnie Symbol nicejsko-konstantynopolitański 
stanowi istotną część Wyznania wiary, opracowanego przez Kon-
gregację Nauki Wiary26, które w szczególny sposób zobowiązani 
są składać obejmujący urząd kościelny związany z poszukiwa-
niami w dziedzinie prawd wiary i obyczajów (pracownicy nauki) 
lub urząd związany ze sprawowaniem władzy w Kościele27. Należy 
wskazać, że aktualnie obowiązujące Wyznanie wiary integralnie 
zawiera treść Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego oraz 
trzy stwierdzenia-akapity, mające na celu dokładniejsze okre-
ślenie hierarchii-kategorii prawd wiary katolickiej, które Kościół 
w ciągu wieków zgłębiał lub też nieustannie wnikliwie zgłębia pod 

24 Por. Łk 22, 32.
25 Jan Paweł II, List apostolski motu proprio Ad tuendam fidem wprowadzający 

pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów 
Wschodnich, Wprowadzenie, 18.05.1998, (dalej: TF).

26 Kongregacja Nauki Wiary, Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in su-
scipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 9.01.1989, AAS 81 (1989), s. 105.

27 Por. kan. 833 KPK.
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natchnieniem i przewodnictwem Ducha Świętego, który „dopro-
wadzi go do całej prawdy”28.

Pierwsza kategoria została określona w treści Symbolu nicej-
sko-konstantynopolitańskiego, jak również w słowach deklaracji 
Wyznania wiary Kongregacji Nauki Wiary, a mianowicie:

Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisa-
nym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół jako objawione 
przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak 
i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym29.

Zostało to we właściwy sposób potwierdzone w promulgo-
wanych już normach prawa powszechnego30. Również trzecia 
kategoria została opisana w słowach integralnych ze składanym 
Wyznaniem wiary, a mianowicie:

Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę 
głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawują-
cych autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona 
podawana z intencją definitywnego jej określenia […],

28 Por. J 16, 13; TF 1; kan. 747 § 1 KPK; kan. 595 § 1 KKKW.
29 Por. TF 2; KK 29–31; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teo-

loga w Kościele Donum veritatis, 24.05.1990, AAS 82 (1990), s. 15–56, (dalej: DV).
30 Por. TF 2; kan. 750 KPK: „Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to 

wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, a więc 
w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co równocześnie jako przez 
Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, czy to w uro-
czystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co miano-
wicie ujawnia się we wspólnym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego 
Urzędu Nauczycielskiego. Wszyscy więc obowiązani są unikać doktryn temu prze-
ciwnych”. Ten sam tekst w kan. 598 KKKW.
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co zostało zawarte w treści promulgowanych kodeksów31. Na-
tomiast koniecznego uzupełnienia wymagała druga kategoria, 
w której wyznający wiarę wyrażali zobowiązanie:

Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszcze-
gólne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje 
w sposób ostateczny […],

a które nie miały odpowiednika w żadnym tekście promulgowa-
nych kodeksów Kościoła katolickiego. Należy wskazać, że ta część 
integralnego tekstu Wyznania wiary jest niezwykle ważna, bo-
wiem

[…] dotyczy prawd nierozerwalnie związanych z Bożym objawie-
niem. Prawdy te, które w dziejach rozwoju doktryny katolickiej 
są przejawem szczególnej inspiracji, jakiej Duch Boży udziela Ko-
ściołowi, aby dopomóc mu w głębszym zrozumieniu jakiejś prawdy 
w dziedzinie wiary lub obyczajów, są ze sobą powiązane z przyczyn 
historycznych lub też na mocy logicznego wynikania32.

Prawodawca kościelny, zważając na pilną potrzebę uzupełnie-
nia luki prawnej, podjął decyzję o promulgowaniu i obowiązy-
waniu33 uzupełnionej wersji dotychczasowej normy kanonicznej, 

31 Por. kan. 752 KPK: „Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne 
posłuszeństwo rozumu i woli należy okazywać nauce, którą głosi Papież lub Ko-
legium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy sprawują autentyczne na-
uczanie, chociaż nie zamierzają przedstawić jej w sposób definitywny. Stąd wierni 
powinni starać się unikać wszystkiego, co się z tą nauką nie zgadza”. Ta sama treść 
w kan. 599 KKKW; por. DV.

32 Por. TF 3. 
33 Por. TF 5: „Zarządzamy, aby wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym 

Liście Apostolskim, wydanym motu proprio, miały odtąd moc obowiązującą, i naka-
zujemy włączyć je do powszechnego prawodawstwa Kościoła katolickiego, odpowied-
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zawartej w kan. 750 KPK, jak również w kan. 598 KKKW. Kanony 
te otrzymały brzmienie w dwóch paragrafach w taki sposób, że do-
tychczas obowiązujący tekst normy stał się paragrafem 1, a tekst 
dodany paragrafem 2. Tak więc całościowe brzmienie kan. 750 
KPK i 598 KKKW będzie prezentować się następująco:

Kan. 750 § 1 KPK oraz kan. 598 § 1 KKKW:

Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawar-
te w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, a więc w jednym 
depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co równocześnie jako 
przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd 
Kościoła, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym 
i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia się we wspól-
nym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego Urzędu 
Nauczycielskiego. Wszyscy więc obowiązani są unikać doktryn 
temu przeciwnych.

A w KKKW:

Wszyscy wierni są więc obowiązani unikać doktryn, które nie 
są z tym zgodne.

Kan. 750 § 2 KPK oraz kan. 598 § 2 KKKW:

Ponadto należy bez zastrzeżeń przyjąć i zachowywać również 
wszystkie i poszczególne prawdy dotyczące wiary i obyczajów, któ-
re Magisterium Kościoła ogłasza w sposób ostateczny, to znaczy 
te, które są wymagane, aby gorliwie strzec i wiernie przekazywać 
sam depozyt wiary; kto zatem odrzuca te prawdy, które należy 
przyjąć w sposób definitywny, sprzeciwia się nauczaniu Kościoła 
katolickiego.

nio do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, 
tak jak ukazano powyżej, nie bacząc na jakiekolwiek względy przeciwne”.
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W związku z promulgowaniem uzupełnionych norm kan. 750 od-
powiedniej korekty wymagało odwołanie do kan. 750 § 2 KPK zawar-
te w kan. 1371 KPK. Od tej pory brzmienie winno być następujące:

Kan. 1371 – Powinien być sprawiedliwie ukarany:
1° kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364 § 134, głosi naukę potępioną 
przez Biskupa Rzymskiego lub przez sobór powszechny bądź z uporem 
odrzuca naukę o której w kan. 750 § 2 lub w kan. 752 i nie odwołuje 
tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;
2° kto w inny sposób okazuje nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, 
ordynariuszowi lub przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś naka-
zują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie.

Logicznej modyfikacji wymagała treść promulgowanego kano-
nu 1436 z Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, zawierające-
go stosowne odwołanie do kan. 598 § 2, dlatego w całości otrzymał 
on następujące brzmienie:

Kan. 1436 § 1 KKKW:
Kto zaprzecza prawdzie, której przyjęcie nakazuje boska i katolic-
ka wiara, lub podaje ją w wątpliwość, lub też odrzuca całkowicie 
wiarę chrześcijańską i nie odwołuje tego, gdy zostanie napomniany 
zgodnie z prawem, winien zostać ukarany ekskomuniką większą 

34 Kan. 1364 § 1 KPK: „Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega 
ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194 
§ 1 nr 2 (kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem); 
duchowny może być ponadto ukarany karami, o których mowa w kan. 1336 § 1 
nr 1, 2 i 3” (1. zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub teryto-
rium; 2. pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, 
łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego; 3. zakaz korzystania z tego, 
co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania z tego w określonym miejscu lub poza 
określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nie powodują nieważności).
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jako heretyk lub apostata; duchownemu można ponadto wymierzyć 
inne kary, nie wyłączając pozbawienia urzędu.

Kan. 1436 § 2 KKKW:
Poza tymi przypadkami kto z uporem odrzuca prawdę, która zosta-
ła uznana za definitywnie obowiązującą przez Biskupa Rzymu lub 
Kolegium Biskupów mocą autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, 
albo kto głosi twierdzenia potępione przez nich jako błędne i nie 
odwołuje tego, gdy zostanie napomniany zgodnie z prawem, winien 
ponieść stosowną karę35.

Tak więc należy stwierdzić, że w obszarze interpretacji powyż-
szych norm kanonicznych bardzo istotna jest świadomość głę-
bokiego związku istniejącego między nieomylnością in credendo 
i communio fidelium, na co zwracał uwagę Sobór Watykański II:

Na nim [depozycie słowa Bożego] się opierając, cały lud święty zjed-
noczony wokół swoich pasterzy trwa nieustannie w nauce Apostołów, 
we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, tak iż w trzymaniu 
się przekazywanej wiary, w jej praktykowaniu i wyznawaniu pojawia 
się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych36.

Urząd Nauczycielski Kościoła wiarę boską i katolicką definiuje 
przez dogmaty wiary. Te zaś są nieomylnie prawdziwe, choć możliwa 
jest zawsze refleksja nad ich treścią, głębsze zrozumienie, pełniejsze 
poznanie oraz lepsze ich wyrażenie37. Znamienna w tym zakresie jest 
również wypowiedź Benedykta XVI do audytorów Roty Rzymskiej:

35 Por. TF nr 4. 
36 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei 

Verbum, 18.11.1965, AAS 58 (1966), nr 10.

37 Codex Iuris Canonici, dz. cyt., s. 582–583. Pojawiają się prace teologiczne 

z zakresu tzw. reinterpretacji dogmatów i doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. 

Por. W. Wołyniec, Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła 
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[…] autentyczna interpretacja słowa Bożego, jakiej dokonuje Na-
uczycielski Urząd Kościoła, ma wartość prawną, w takiej mierze, 
w jakiej dotyczy dziedziny prawa, i nie potrzebuje żadnej dodatko-
wej formalizacji, aby stać się prawnie i moralnie wiążąca. Zdrowa 
hermeneutyka prawna wymaga też wizji obejmującej całość na-
uczania Kościoła, tak aby można było organicznie związać każde 
twierdzenie z tradycją. W ten sposób będzie można uniknąć za-
równo selektywnych i wypaczonych interpretacji, jak też jałowych 
krytyk poszczególnych stadiów38.

4. Kościół a zjawisko herezji: źródła dla 
ewangeliczno-prawnych rozstrzygnięć
W kontekście zasadniczego tematu należy postawić pytanie: czy 
już w Nowym Testamencie można wskazać na pierwsze formy ko-
ścielnych norm prawnokarnych, które by wskazywały na wyraźne 
dystansowanie się wspólnoty od ochrzczonego, który wykroczył 
ciężko przeciwko samemu nauczaniu wiary lub porządkowi życia 
chrześcijan? Na pewno nie ma jeszcze klasycznej formy eksko-
muniki, ale już można stwierdzić, że w pojawia się tam wyraźnie 
wyartykułowana myśl o zdystansowaniu się wspólnoty wobec 
wiernego naruszającego styl życia i harmonię ewangelicznych war-
tości w życiu. Według Mt 18, 17 na końcu procedury, zgodnie z którą 
grzesznik powinien być przywiedziony do prawidłowego zachowa-
nia, znajduje się: „niech ci będzie jak poganin i celnik!”. Natomiast 
w I Liście do Koryntian św. Paweł napisał członkom wspólnoty:

od 50 do 325 roku, Wrocław 2011; J. M. Lipniak, Pierwsza wśród usprawiedliwio-

nych. Reinterpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

w świetle „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, Wrocław 2012.
38 Benedykt XVI, Przemówienie do Roty Rzymskiej z dnia 26 I 2008 roku, [w:] 

Codex Iuris Canonici, dz. cyt., s. 583.
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[…] byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, 
w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, 
oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspól-
nie do posiłku (1 Kor 5, 11).

Pawłowi nie chodziło o definitywne wyrokowanie w sprawie 
„niechrześcijan” (1 Kor 5, 12), natomiast w przypadku chrześcijan, 
którzy nie zachowywali się zgodnie z wiarą, obowiązywała wówczas 
zasada: „usuńcie sprawcę zła spośród was!” (1 Kor 5, 13). Na pewno 
nie jest to wydanie i ogłoszenie wyroku o wiecznym losie takiego 
delikwenta, a wykluczenie miało raczej służyć jego uzdrowieniu:

Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łącz-
ności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie 
takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha 
w dzień Pana Jezusa (1 Kor 5, 45).

Jednak to nie los grzesznika był głównym przedmiotem Pawło-
wego rozstrzygnięcia, ale – jak wynika z wierszy (69) – chodziło 
o oczyszczenie wspólnoty ze „starego kwasu”. Jeszcze dobitniej wy-
raził to Apostoł Narodów w Liście do Galatów, w którym stwierdził:

Lecz gdybyśmy nawet my sami albo gdyby anioł z nieba głosił wam 
Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie wyłączony 
ze wspólnoty. Powtarzam jeszcze raz, to co powiedziałem: jeśli ktoś 
głosi wam inną Ewangelię od tej, którą przyjęliście, niech będzie 
wyłączony ze wspólnoty39.

39 Ga 1, 89 (tłumaczenie Biblii Paulistów). Tekst w Biblii Tysiąclecia jest na-
stępujący: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną 
od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzie-
liśmy, a teraz jeszcze mówię: gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od 
nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”. 
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W tym tekście nie będę zajmował się przestawieniem historii 
nakładania kar kościelnych, zwłaszcza kary ekskomuniki, bowiem 
literatura kanonistyczna w tym zakresie jest bogata40. Warto jed-
nak wskazać na naturę i stosowanie kar kanonicznych za popeł-
nione przestępstwa, zwłaszcza kar latae sententiae, i pamiętać 
o tym, że pewność prawna nigdy nie może przeważać nad praw-
dą obiektywną i teologiczną. Stwierdzenie zaciągnięcia kary ko-
ścielnej w takich przypadkach nie może być postrzegane jako zło 
nałożone z woli władzy kościelnej, lecz jako stwierdzenie faktu 

„braku komunii, której wierny sam się pozbawia przez swoją an-
tykościelną postawę”41, na co zwrócił uwagę Jan Paweł II w swoim 
pierwszym wystąpieniu do Roty Rzymskiej w słowach:

[…] karę wymierzoną przez władzę kościelną (a która w rzeczywi-
stości jest uznaniem sytuacji, w jaką sam podmiot się wprowadził) 
należy traktować […] jako narzędzie wspólnoty42.

Tak więc władza kościelna samoczynnie nie wytwarza sytuacji 
zerwania komunii, ale stwierdza jej zaistnienie i ewentualnie 
ją deklaruje, aby zapadła w świadomość wiernego i całej wspól-
noty Kościoła43. Nie wszyscy podzielają pogląd Gerosy, iż eksko-
munika nie jest orzeczeniem Kościoła dotyczącym przestępcy, 
ale samowykluczeniem wiernego popełniającego przestępstwo 
z komunii, tzw. autoexclusione. Przez ten fakt sprawca swoim 
postępowaniem wyłamuje się z pełnej wspólnoty, stawiając się 

40 Zob. L. Gerosa, Scomunica, Fribourg 1984, s. 251–264; tenże, Prawo Kościoła, 
Poznań 1999, s. 221–226. Historyczne wskazówki odnośnie do cenzur w ogóle i w szcze-
gólności podaje A. Calabrese, Diritto cannonico, Alba 1990, s. 107–111, 116, 119.

41 L. Gerosa, Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 223.
42 Jan Paweł II, Przemówienie do Roty Rzymskiej z dnia 17.02.1979. Funkcja 

sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości, AAS 71 (1979), s. 415.
43 L. Gerosa, Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 223.



Współczesna praktyka Kościoła… 85

poza nią. W tym kontekście Gerosa uważa, że tak zaciągniętej 
ekskomuniki nie można uważać za karę w ramach instytucji 
prawa kościelnego, lecz jedynie za deklarację stanu sprawcy prze-
stępstwa. Innego zdania jest de Paolis, który wskazuje, że takim 
rozumieniem nie można obejmować wszystkich przypadków, 
w których Kodeks przewiduje ekskomunikę jako samowyklu-
czenie ze wspólnoty, nawet nie wszystkie przypadki zaciągnięcia 
kary latae sententiae. Natomiast w pełni uzasadniona jest ta kon-
cepcja Gerosy dla przestępstw przeciw wierze i jedności Kościoła 
z kan. 1364 (apostazja, herezja i schizma), które mają swoje 
odpowiedniki w opisie plena communio44. Różne stanowiska 

44 Por. W. Wenz, Wiara istotnym tworzywem kanonicznej normy prawnej, 
„Studia Salvatoriana Polonica”, 2012, nr 6, s. 61–82: „Elementami istotnymi dla tej 
szczególnej wspólnoty eklezjalnej są wyznanie wiary, sakramenty oraz poddanie 
się hierarchicznemu prowadzeniu Kościoła, tzn. vinculum symbolicum, liturgicum 
i hierarchicum. Do zachowania pełnej jakości wyznawanej wiary i do zrozumienia 
ważności tego porządku konieczne jest nie tylko bezpośrednia obecność poszczegól-
nych symbolów, jakimi jest Skład Apostolski i Nicejsko-konstantynopolskie wyzna-
nie wiary, ale też przyjęcie tego wszystkiego, co zostało zdefiniowane jako nieomylne 
nauczanie Kościoła i co zostało przedłożone jako przedmiot wiary, czy to w sposób 
uroczysty, uporządkowany, czy też zwyczajny przez Nauczycielski Urząd Kościoła. 
Wspólnota sakramentów odnosi się do ustanowionych przez Chrystusa środków 
zbawienia i powierzonych Kościołowi jako wyraźne znaki i środki, które bezpośred-
nio wyrażają i umacniają wiarę, oddają chwałę Bogu i powodują zbawcze uświęcenie 
wiernych. Kościół katolicki dysponuje siedmioma sakramentami: chrzest, bierz-
mowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo, 
są one te same w całym Kościele i należą do dóbr powierzonych mu przez Boga, 
a więc do nienaruszalnego depozytu wiary, istotnego dla życia eklezjalnej wspólnoty 
i przeżywania autentycznej bliskości z Bogiem. Natomiast poddanie się pod hierar-
chiczną władzę Kościoła oznacza zależność dyscyplinarną od sprawujących z ustano-
wienia Bożego urząd biskupa Rzymu – papieża i kolegium biskupów. Jako następcy 
Apostołów są przeznaczeni do pasterzowania w Kościele. Wymóg powyższy impli-
kuje akceptację przez wiernego hierarchicznego ustroju Kościoła, a więc Biskupa  
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kanonistów nie mogą jednak spowodować zamieszania istoto-
wego, dlatego należy stwierdzić, że ekskomunika jest jednak 
typową karą prawa kościelnego z tej racji, że Kościół jako wspól-
nota wiary, uznająca wolność w przyjęciu i wyznawaniu wiary45, 
zna jednak od początku możliwość i konieczność oddzielenia, 
wyłączenia lub wykluczenia członków wspólnoty, zachowując 
jednak członkostwo w Kościele Chrystusowym, w granicach wy-
znaczonych przez fakt przyjęcia chrztu.

Konieczność wyłączenia wiernego ze wspólnoty wynika z po-
trzeby oddzielenia wspólnoty od tych osób, które swoim zachowa-
niem i postępowaniem rzucają cień na wspólnie wyznawaną wiarę 
i integralność uznanego porządku życia. Kościół nie posiada środ-
ków przymuszenia wiernego wbrew jego woli i sumieniu do dobre-
go zachowania i nie może żądać prawa do takich środków z racji 
dobrowolności wyznawania wiary, ma jednak prawo do zacho-
wania swojej tożsamości na zewnątrz, które realizuje m.in. przez 
wykluczenie wiernego sprzeciwiającego się kościelnej dyscyplinie, 
wierze i postępowaniu, tak długo, jak wierny nie okazuje woli zaak-
ceptowania przestrzegania przyjętego porządku. Tak więc wspól-
nota Kościoła ma prawo bronić się przed wiernymi, którzy chcieliby 
osłabić jej dobra duchowe i tożsamość, chociażby ze względu na su-
biektywne rozumienie Kościoła. Kara ekskomuniki wyraźnie osła-
bia zdolność prawną sprawcy, nawet jej pozbawia po deklaracji kary, 
jednakże zachowuje gotowość umożliwiającą sprawcy ponowny 
pełny dostęp do duchowych dóbr wspólnoty po deklaracji zmiany 
sposobu myślenia i działania przez ukaranego wiernego.

Rzymu jako następcy Piotra, poszczególnych biskupów pozostających w jedności 
z Biskupem Rzymu, jako podstawą widzialnej jedności Kościołów partykularnych”.

45 Por. kan. 748 § 2 KPK: „ludzie nie mogą być przez nikogo zmuszani do przy-

jęcia wiary katolickiej wbrew własnemu sumieniu”. Por. DH 10.
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Należy jeszcze wskazać, że ekskomunika jest instytucją forum 
externum, dlatego nie można jej utożsamiać wyłącznie z sytuacją 
grzechu ciężkiego, który niszczy wspólnotę wiernego z Bogiem. 
Ekskomunika nie jest następstwem każdego grzechu ciężkiego 
w myśl zasady, że „każde przestępstwo kanoniczne jest grzechem 
ciężkim, ale nie każdy grzech ciężki jest kanonicznym przestęp-
stwem”. Ekskomunika nie zakłada koniecznie istnienia grzechu 
ciężkiego. Tak jest w sytuacjach, kiedy zachowanie chrześcijani-
na może być nie do przyjęcia dla wspólnoty i wymagać jego wy-
kluczenia, nawet jeśli nie popełnił grzechu ciężkiego w sensie 
teologicznym (naruszenie tajemnicy sakramentu – karane eksko-
muniką, nawet jeśli sprawca działał w najlepszym zamiarze, być 
może z powodu nierozwiązywalnego konfliktu, np. dla ratowania 
życia ludzkiego), kiedy o grzechu ciężkim w rozumieniu teolo-
gicznym nie może być mowy (Por. Rec. et P. n. 17). Prawo KKKW 
idzie bardziej konsekwentną ścieżką, bowiem nie zna już kar 
latae sententiae, i rozróżnia dwie formy ekskomuniki, z których 
łagodniejsza – excommunicatio minor – zabrania przyjmowania 
Eucharystii46, natomiast excommunicatio maior zabrania również 
przyjmowania pozostałych sakramentów47.

46 Por. kan. 1431 KKKW: „§ 1 – Ukarani ekskomuniką mniejszą są pozbawieni 
prawa przyjęcia Boskiej Eucharystii; mogą być ponadto wykluczeni z uczestnictwa 
w Boskiej Liturgii, a także wstępu do kościoła, jeśli w nim jest sprawowany publicz-
ny kult Boży. § 2 – W wyroku lub dekrecie wymierzającym tę karę powinien być 
określony zakres tej kary i, jeśli przypadek tego wymaga, czas jej trwania”.

47 Por. kan. 1434 KKKW: „§ 1 – Ekskomunika większa, oprócz tego wszystkie-
go, o czym mowa w kan. 1431 § 1, zabrania przyjmowania pozostałych sakramen-
tów, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, urzędów, posług lub jakichkol-
wiek zadań, wykonywania aktów władzy rządzenia, które to akty, jeśli są jednak 
wykonywane, są nieważne z mocy samego prawa. § 2 – Zabrania się ukaranemu 
ekskomuniką większą uczestniczenia w Boskiej Liturgii i w jakichkolwiek innych 
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5. Ekskomunika za herezję  
w normach Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego
Wprowadzając w tę część realizowanego tematu, należy wskazać, 
że herezja została zakwalifikowana w Kodeksie z 1917 roku jako 
przestępstwo przeciwko wierze i jedności Kościoła, co zostało za-
pisane w kan. 2314–2319. Bezpośrednio wskazano na skutki praw-
ne zaistnienia tego przestępstwa, zarówno u odstępców od wiary 
popełniających herezję, jak i dopuszczających się schizmy, a mia-
nowicie: popadnięcie tym samym (ipso facto) w ekskomunikę. 
Jeśli po upomnieniu nie zmienili swojej decyzji (nie nawrócili 
się), to powinni zostać pozbawieni beneficjum, godności, pensji, 
urzędu lub innego zajęcia, jakie mają w Kościele, oraz ogłoszeni 
osobami podległymi infamii. Natomiast duchowni po powtórnym 
upomnieniu powinni być deponowani. Dodatkowo jeśli eksko-
munikowani (ipso facto) zapisali się do sekty akatolickiej lub ate-
istycznej albo publicznie do niej przystąpili, podlegają tym samym 
infamii prawnej, z mocy prawa tracą beneficja, urzędy, jakie posia-
dali w Kościele (kan. 188 n. 4 CIC), a duchowni – po bezskutecz-
nym upomnieniu – powinni być degradowani (kan. 2314 § 1 CIC)48.

publicznych celebracjach kultu Bożego. § 3 – Ukaranemu ekskomuniką większą 
zabrania się korzystania z przywilejów wcześniej mu udzielonych; nie może waż-
nie otrzymać w Kościele godności, urzędu, posługi i innego zadania, a wynagro-
dzenie i dochody z nimi związane nie stanowią jego własności; jest także pozba-
wiony czynnego i biernego prawa głosu”.

48 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, 
Opole 1958, s. 478–479. Po ogłoszeniu Kodeksu z 1917 roku zostały ustanowione 
nowe kary, m.in. ekskomunika wiążąca siłą faktu i zastrzeżona Stolicy Apostolskiej 
na duchownych i zakonników uprawiających kupiectwo i handel [Congr. Conc., 
22.03.1950, AAS 42 (1950), s. 330]; ekskomunika wiążąca siłą faktu i zastrzeżona 
Stolicy Apostolskiej w specjalny sposób na tych, którzy dopuszczają się przestęp-
stwa knowania przeciwko władzy kościelnej lub usiłują ją w jakikolwiek sposób 
obalić, oraz na duchownych, którzy bezprawnie obejmują w posiadanie urząd,  
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Prawodawca w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim w stanowisku 
wobec Kościołów schizmatyckich stwierdził, że schizmatycy 
wschodni na równi z innymi schizmatykami i heretykami pod-
legają zasadniczo przepisom Kościoła katolickiego, nie są jednak 
związani przepisami Kościoła łacińskiego, lecz wschodniego. Kie-
dy bowiem wracają do jedności kościelnej, to Stolica Apostol-
ska pozostawia w mocy ich własne obrzędy, zwyczaje i przepisy, 
o ile nie sprzeciwiają się zasadom wiary i dobrym obyczajom49. 
CIC podaje definicję w kan. 1325 § 2, że

[…] heretykiem jest ochrzczony, który zachowując nazwę chrześci-
janina, świadomie i dobrowolnie (pertinaciter) prawdzie przez Boga 
objawionej i wszystkim do wierzenia podanej przeczy lub o niej 
powątpiewa50.

Heretykiem jest więc ta osoba ochrzczona, która utożsamia się 
z prawdami religii, dla których źródłem jest chrzest święty, bowiem 
gdyby je całkowicie odrzuciła, to stałaby się apostatą. Istotą here-
zji jest więc zaprzeczenie jakiejś prawdzie objawionej – zawartej 
w Piśmie Świętym lub Tradycji – a przez Kościół wszystkim poda-
nej do wierzenia z tej racji, że pochodzi z objawienia Bożego lub 
przyjętej z uroczystego nauczania papieża, soboru czy też przez 
zwyczajne i powszechne nauczanie Kościoła. Istotą herezji jest 
również powątpiewanie osoby ochrzczonej o prawdzie objawionej, 
czyli subiektywne i pozytywne sądzenie, że ta prawda jest wątpliwa, 

beneficjum lub godność kościelną [Congr. Conc., 29.06.1950, AAS 42 (1950), 
s. 601]; ekskomunika wiążąca siłą faktu i zastrzeżona Stolicy Apostolskiej w spe-
cjalny sposób na tych, którzy uczą młodzież czegoś sprzecznego z wiarą i obyczaja-
mi chrześcijańskimi [Congr. Off., 28.07.1950, AAS 42 (1950), s. 553].

49 Por. Benedykt XIV, Konstytucja Allatae sunt, nr 18, [w:] Fontes II, nr 434; 
F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 173.

50 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 470.
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jak również zaprzeczanie lub uporczywe powątpiewanie ze świa-
domością, że Kościół, czy to przez uroczyste orzeczenie, czy też 
przez powszechne nauczanie, podaje tę prawdę do wierzenia jako 
objawioną przez Boga51. Jeśli ktoś przeczy orzeczeniu, które nie 
zostało przez Kościół podane do wierzenia jako od Boga objawione, 
uważając je błędnie za takie, dopuszcza się grzechu herezji, lecz 
nie popełnia przestępstwa52. Bowiem do zaistnienia przestępstwa 
herezji konieczną jest rzeczą, by wewnętrzne zaprzeczanie lub po-
wątpiewanie zostało wyjawione w jakikolwiek sposób na zewnątrz, 
np. słowem, pismem, czynem – chociażby nawet tajnie. Wewnętrz-
na herezja jest grzechem, lecz nie przestępstwem. Do zaistnienia 
herezji nie potrzeba, aby heretyk przyłączył się do społeczności 
heretyckiej. Należy dodać, że urodzeni i wychowani w takich spo-
łecznościach są heretykami materialnymi, dopóki nie przekonają 
się o prawdziwości Kościoła katolickiego. W zakresie zewnętrznym 
przypuszcza się jednak, że są heretykami formalnymi, dlatego gdy 
wracają do Kościoła katolickiego po ukończeniu czternastego roku 
życia, należy ich uwolnić z ekskomuniki53.

51 Por. tamże, s. 480. „Nie jest heretykiem, kto błądzi z nieznajomości, nawet 
ciężko zawinionej (ignorantia crassa), byle nie z rozmyślnej, oraz kto zawiesza tyl-
ko swój sąd albo też zdanie swoje lub swoją wątpliwość wyjawia dla porady. Nie po-
pełnia również przestępstwa herezji, kto uporczywie wyznaje poglądy potępione 
wprawdzie przez Kościół, lecz nie jako heretyckie, albo też przeczy objawieniom 
prywatnym lub o nich powątpiewa”. 

52 Por. tamże, s. 481.
53 Por. can. 2230 CIC: „Małoletni przed 14. rokiem życia nie zaciągają kar 

wiążących siłą faktu”. Wiek niedojrzały wymawia od wszystkich kar wiążących 
siłą faktu. Ogólnie przyjmuje się, że również dziewczęta, tak samo jak chłopcy 
do czternastego roku życia, nie zaciągają kar wiążących siłą faktu (por. kan. 1648 
§ 3). Należy względem nich stosować raczej środki wychowawczo-poprawcze niż 
cenzury lub inne cięższe kary odwetowe. Dojrzali po 14. roku życia, którzy niedoj-
rzałych do przekroczenia ustawy nakłonili lub w ich przestępstwie brali udział jako 
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Należy również wskazać, że zgodnie z dyscypliną Kościoła 
przestępstwo przeciwko wierze i jedności Kościoła, m.in. prze-
stępstwo herezji, może być większe lub mniejsze w zależności 
od stopnia winy przestępcy oraz wielkości szkody wynikającej 
z popełnienia przestępstwa. Wskazywano, że okoliczności wpły-
wające na wielkość przestępstwa ujawniały się w postaci upor- 
czywego trwania w błędzie pomimo upomnienia kanonicznego, 
popełnienia przestępstwa przez duchownego oraz fakt zapisania 
się lub publicznego przystąpienia do wspólnoty akatolickiej54. 
Również rozgrzeszenie z ekskomuniki za herezję było zastrze-
żone Stolicy Apostolskiej w specjalny sposób (por. can. 2314 § 2 
CIC). W „zakresie wewnętrznym” mógł tego dokonać spowied-
nik – nie mający specjalnego upoważnienia – tylko w okolicz-
nościach niebezpieczeństwa śmierci lub w wypadku naglącym. 
Spowiednik w tych okolicznościach i wypadkach, jak również 
na podstawie specjalnego upoważnienia, mógł udzielić rozgrze-
szenia bez względu na to, czy przestępstwo herezji było tajne 
czy też publiczne. Spowiednik powinien żądać od penitenta 

wspólnicy fizyczni czy pomocnicy konieczni, podlegają karze przepisaną ustawą 
(kan. 2230 CIC). Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 402.

54 Por. tamże, s. 482. Dla jasności sprawy należy wskazać, że formalne zapi-
sanie się do wspólnoty akatolickiej następuje przez świadome i dobrowolne zgło-
szenie swej przynależności jako członek przy równoczesnym potwierdzeniu fak-
tu przyjęcia przez przełożonych wspólnoty akatolickiej. Publiczne przystąpienie 
do wspólnoty akatolickiej następuje wtedy, gdy przystępujący demonstruje swoją 
przynależność przez stały faktyczny udział w akatolickich obrzędach religijnych 
lub zebraniach wspólnoty, przez publiczne oświadczenie, przez szerzenie błędów. 
Akatolicka wspólnota to związek religijny, chrześcijański bądź niechrześcijański 
lub ateistyczny. Masoneria lub inne stowarzyszenia podpadają pod tę definicję wte-
dy, gdy za bezpośredni cel mają między innymi szerzenie ateizmu lub występują 
przeciwko wierze i jedności Kościoła. Por. tamże, s. 483.
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wyrzeczenia się swoich błędów i złożenia wyznania wiary, na-
łożyć odpowiednią pokutę i wskazać na obowiązek naprawienia 
zgorszenia i odwołania błędów wobec tych osób, przed którymi 
je wypowiadał. Należy jednak wskazać, że Penitencjaria Apostol-
ska z zasady nie upoważniała spowiednika do rozgrzeszenia tych 
heretyków, którzy świadomie szerzyli błędy heretyckie wśród 
wiernych. Natomiast dla pojednania w zakresie wewnętrznym 
nie było przepisanej formuły wyrzeczenia się błędów i wyznania 
wiary. Wystarczało, że penitent oświadczył, iż odwołuje wszystkie 
błędy, i odmówił np. Wierzę w Boga.

Pojednania w zakresie zewnętrznym z kary zaciągniętej za he-
rezję może dokonać ordynariusz miejsca, zaś wikariusz generalny 
tylko za specjalnym upoważnieniem. Przed rozgrzeszeniem na-
wracający musi wobec ordynariusza i dwóch świadków wyrzec 
się błędów i złożyć wyznanie wiary według formuły przepisanej 
przez Kongregację Świętego Oficjum. Warunkiem rozgrzeszenia 
jest zerwanie ze wspólnotą i naprawienie zgorszenia. Najpierw 
nawracającemu należy udzielić absolucji z cenzury w zakresie 
zewnętrznym, po czym każdy spowiednik może uwolnić go od 
grzechów w sakramencie pokuty (por. 2314 § 2 CIC)55.

6. Kodeksowe pojęcie herezji  
a przestępstwo herezji
W momencie przygotowania promulgacji norm kodeksowych 
z zakresu sankcji i kar oraz kanonicznej klasyfikacji przestępstw 
prawodawca nie skupił się wyłącznie na samej treści podstawowej 
z tej racji, że skodyfikowane pojęcia posiadały już własne okre-
ślone znaczenie, znane środowisku kanonicznemu lub w szeroko 
pojętej kulturze. Tak samo prawodawca postąpił przy korzystaniu 

55 Por. tamże, s. 484–485.
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z innych pojęć56, które klasyfikował jako przestępstwa istniejące 
już w Kodeksie Prawa Kanonicznego lub w nauczaniu kościelnym. 
W tym kontekście należy jednak skorzystać z określenia definiują-
cego herezję, które znajduje się w kontekście munus docendi, dla-
tego wyjaśnia, czym jest fakt herezji, lecz nie kwalifikuje go jako 
konkretnego przestępstwa. Tak więc

[…] herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzecza-
nie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, 
albo uporczywe powątpiewanie o niej57.

Wierny dopuszczający się herezji dokonuje zaprzeczenia lub 
poważnego powątpiewania w prawdę wiary, dopuszcza się niejako 
wycięcia lub odrzucenia z depozytu wiary określonych prawd lub 
prawdy i przez to kwalifikuje ją jako niewiążącą dla nauczania, 
z którego chce nadal korzystać. Najczęściej tak aktywne odrzuce-
nie istotnych treści z Wyznania wiary Kościoła – Credo – dokonuje 
się w akcie zaprzeczania określonym prawdom lub uporczywe-
go powątpiewania o tych prawdach. Należy zauważyć, że stanu 
i faktu herezji nie tworzy natychmiast jakiekolwiek zaprzeczanie 
czy powątpiewanie w prawdę wiary, lecz decydującymi kryteriami 
zaistnienia stanu herezji są uporczywość i nieustępliwość, zawi-
nione uporczywe obstawanie przez wiernego – pertinax dubitatio. 
Natomiast samego pojęcia zwątpienia nie należy mylnie interpre-
tować jako stałego szukania prawdy i stawiania pytań w zakresie 
osobistego lub wspólnotowego zrozumienia prawdy jeszcze nie 

56 Ten sam zabieg zastosował przy stosowaniu pojęcia np.: aborcja, zabójstwo, 
konkubinat, symulacja, uzurpacja, cel świętokradczy. Por. A. Marzoa, Komentarz 
do kanonu 1364, „Comentario exegético al Código de Derecho Canonico”, t. 4/1, 
2002, s. 468–478.

57 Kan. 751 KPK.
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zrozumiałej, lecz jako znajdującą się stale w zawieszeniu decyzję 
(między przyjęciem i odrzuceniem) co do wiążąco zaprezento-
wanej w nauczaniu kościelnym prawdy wiary. Herezja i apostazja 
występują jako istotne stany działania przestępczego przeciwko 
wierze, w przeciwieństwie do schizmy, która istotowo narusza 
jedność Kościoła. Należy jednak pamiętać, że mówienie o herezji 
jako o przestępstwie kanonicznym zawsze pociąga za sobą obo-
wiązek wskazania na istotne elementy przestępstwa, określonego 
w kanonie 1364, dlatego wtedy należy dodać komponent pełnej 
odpowiedzialności jurydyczno-karnej, aby w porządku kanonicz-
no-karnym określić, kto jest heretykiem, jak to uczynił prawodaw-
ca w poprzednim Kodeksie, stwierdzając, że

[…] heretykiem jest ochrzczony, który zachowując nazwę chrześci-
janina, świadomie i dobrowolnie prawdzie przez Boga objawionej 
i wszystkim do wierzenia podanej przeczy lub o niej powątpiewa58.

W kanonicznym opisie zjawiska herezji należy pamiętać, 
że herezja nie jest tym samym co przestępstwo herezji, dlatego 
dany wierny może być formalnie heretykiem bez popełnienia 
przestępstwa herezji59, gdy deklaruje lub manifestuje swoją wolę 
przeciwną do prawdy wiary boskiej i katolickiej, ale taka dekla-
racja nie jest faktycznie przez nikogo przyjęta, lub jest w zakresie 
domniemania przestępstwa, przy popełnieniu którego nie można 
mówić o wystarczającej odpowiedzialności prawno-karnej, choć 
pozostaje obiektywnym grzechem ciężkim, tj. odwróceniem się 

58 Kan. 1325 § 2 CIC.
59 Dzieje się to wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, o której mówi pra-

wodawca w kan. 1330 KPK, a mianowicie: „Przestępstwo, które polega na oświad-
czeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, należy uważać za nie-
dokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia”.
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od Boga60. Możemy mieć również do czynienia z dokonanym 
przestępstwem herezji, ale wierny nie może zostać kanonicznie 
ukarany z powodu istotnej okoliczności zmniejszającej poczy-
talność karną sprawcy61 lub w okolicznościach znoszących wy-
kluczających poczytalność karną sprawcy62. Dlatego podejmując 
się dokładnej interpretacji kodeksowej w tej materii, należy roz-
różnić pomiędzy doktrynalnym pojęciem herezji a odpowiada-
jącym mu przestępstwem wiernych i wskazać na okoliczności 
zaciągnięcia lub nałożenia sankcji karnej za ich popełnienie63. 
Również interesujące w tym zakresie są głosy uczestniczących 
w przygotowaniu dyscypliny kościelnej w zakresie sankcji karnej 
za przestępstwo herezji, zwłaszcza samo podjęcie decyzji o tym, 
czy przestępstwo herezji winno być ukarane karą latae sententiae 
czy ferendae sententiae. Pojawił się również problem różnej kla-
syfikacji przestępstw herezji i apostazji jako różnych figur prze-
stępczych. Należy jednak wskazać, że

60 Por. kan. 1322–1323 KPK; por. K. Lüdicke, Komentarz do kanonu 1364, [w:] 
Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. 4, Essen 1985–2000.

61 Por. kan. 1324 KPK.
62 Por. kan. 1323, nr 1–7 KPK.
63 Nikt nie może być ukarany, jeżeli nie popełnił zewnętrznego naruszenia 

(pogwałcenia) ustawy lub nakazu, do których została dołączona sankcja karna, i to 
w sposób, który by wskazywał na winę umyślną lub nieumyślną (Por. kan. 1321 § 1 
KPK). Przedmiotem karania jest więc zewnętrzne naruszenie prawa lub nakazu 
(jeśli tego rodzaju czyn został dostrzeżony przez inne osoby). Naruszenie prawa 
czysto wewnętrzne, nie ujawnione na zewnątrz, nie jest przestępstwem. Prawo-
dawca kościelny odrzuca karanie za czyny niezawinione, przy czym wina po stro-
nie sprawcy przestępstwa musi być ciężka. Wina lekka nie wystarcza. Bez stanu 
ciężkiej winy moralnej nie można karać żadnego czynu, nie można wydać wyroku, 
nie można egzekwować kary. Wina ma być umyślna. Za czyny popełnione z winy 
nieumyślnej sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, chyba że ustawa lub 
nakaz wyraźnie zastrzega co innego (kan. 1321 § 2 KPK).
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[…] apostata jest zawsze heretykiem i każda herezja jest przynaj-
mniej zalążkowo apostazją, ponieważ uderza w fundament wiary 
Kościoła uznawanej w jego całości, która nie tkwi w wewnętrznej 
prawdzie każdego z jego członków, ale w autorytecie samego Boga, 
który objawia64.

Jednakże prawidłowe rozstrzygnięcie – zdaniem konsultorów – 
wymaga, aby kara za przestępstwo herezji była nakładana jako 
ferendae sententiae z tej racji, że konieczne jest, aby w ocenie uzy-
skać pewność prawną odnośnie do popełnienia lub nie przestęp-
stwa herezji, bowiem w podejmowaniu decyzji z zakresu prawa 
karnego powinno się kierować obiektywnymi kryteriami, a do nich 
można dotrzeć jedynie przez właściwą i merytoryczną interwen-
cję sędziego lub przełożonego65. Natomiast w schemacie z 1980 
roku pojawia się wątpliwość podstawowa z zakresu względnego 
charakteru zaciągnięcia kary przez popełniającego przestępstwa 
przeciwko religii i jedności Kościoła. Dlatego konsultorzy opowie-
dzieli się za tym, aby to była sankcja nałożona jako latae sententiae, 
argumentując to wskazanie faktem, że kto popełnia przestępstwo 
herezji, już przez sam fakt jego popełnienia nie pozostaje w peł-
nej komunii z Kościołem, niezależnie od tego, czy kara zostanie 
na niego nałożona czy też nie. Taki sposób zaciągnięcia sankcji 
karnej spowoduje, że można będzie uniknąć przypadków różnego 
sposobu reagowania biskupów na potencjalnych przestępców.

Natomiast grupa relatorów, opowiadająca się za karą ferendae 
sententiae dla sprawców przestępstwa herezji, argumentuje w ten 
sposób, iż karami latae sententiae można karać jedynie niektóre 

64 Por. A. Marzoa, Komentarz do kanonu 1364, art. cyt., s. 468–478; K. Lüdicke, 
Komentarz do kanonu 1364, art. cyt.

65 Tamże.
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przestępstwa, polegające na konkretnych, określonych w prawie 
czynach, do popełnienia-zaistnienia których nie ma najmniejszej 
wątpliwości faktycznej, wskazując przy tym np. na dokonanie 
przestępstwa „aborcji, fizycznej napaści na Biskupa Rzymu” – jako 
na działania nieprzypadkowe, przemyślane, planowane i zreali-
zowane. Następnie należy rozróżnić między obiektywną sytuacją 
kogoś, kto może znaleźć się poza komunią z Kościołem i w takiej 
sytuacji pozostaje, a sytuacją związaną z nałożeniem sankcji kar-
nej – co dokonuje się z inicjatywy Kościoła, a takie sytuacje nie 
są równoważne, bowiem nie każdy ochrzczony, który znajduje się 
poza komunią kościelną, jest automatycznie ekskomunikowany. 
Relatorzy kolejno wskazują na fakt, iż kara ekskomuniki za prze-
stępstwo herezji winna być nałożona po obiektywnej ocenie praw-
nej, ze wskazaniem na niezmienność postawy przestępcy (trwanie 
delikwenta w uporze), a nie tylko na obiektywną ciężkość czynu, 
jak również odpowiedzialność sprawcy (poczytalność karna prze-
stępcy), co nie zawsze jest prostą czynnością.

Raz jeszcze wskazano, że w materii o tak wielkim znaczeniu dla 
danej osoby (stan kary za przestępstwo) oczekiwana i pożądana 
jest pewność prawna, do której można dotrzeć jedynie przez roz-
patrzenie danego przypadku we wszystkich jego okolicznościach, 
co prowadzić może do stwierdzenia zaistnienia przestępstwa, cze-
go konsekwencją będzie nałożenie sankcji karnej66. Jednak nale-
ży pamiętać, że aktualny kanon 1364 ustanawia dla przestępstwa 
herezji (apostazji i schizmy) karę ekskomuniki latae sententiae. 
Jednakże z perspektywy sztuki prawnokanonicznej najwłaściw-
sze byłoby – poza jasnymi racjami przytoczonymi wyżej – aby 

66 Wskazuje się na decyzje Kongregacji Nauki Wiary, w których ujawnia się, 
że wcale nie jest łatwo uzyskać stan pewności moralnej i prawnej przy wydawaniu 
konkluzji definitywnej w poszczególnych ocenach. 
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za przestępstwo herezji była nakładana kara ferendae sententiae, 
w taki sposób, że po stwierdzeniu faktu popełnienia grzechu he-
rezji i przy jasnej ocenie wszystkich elementów konstytutywnych 
przestępstwa została wszczęta lub nie procedura nałożenia kary 
ekskomuniki67.

7. Instytucjonalna ochrona depozytu wiary
Niewątpliwie na poczesnym miejscu w przestrzeni Kościoła w za-
kresie instytucjonalnej obrony dziedzictwa wiary znajdują się 
osoby i urzędy, których kompetencje i zobowiązania w tej mate-
rii są dynamiczne, ściśle określone normami prawnymi i celami, 
do realizacji których zostały powołane. W Kościele powszechnym 
taką osobą jest Biskup Rzymu, który korzysta z pomocy Kongre-
gacji Nauki Wiary, troszczącej się o rozwój doktryny katolickiej 
przez szerzenie i strzeżenie nauki o wierze i obyczajach w całym 
katolickim świecie, popieranie badań teologicznych i troskę o to, 
by wiara i obyczaje nie doznały uszczerbku przez preferowanie 
błędnych opinii. Kongregacja czuwa przez ocenę pism dotyczą-
cych wiary i moralności, opiniowanie pism w tym zakresie dla in-
nych kongregacji, jak również przez rozpatrywanie przestępstw 

67 Można odnieść się do okoliczności oceny postaw Hansa Künga i Marcela Le-
febvre’a: Postępowanie w sprawie H. Künga trwało 10 lat i w efekcie doprowadziło 
do stwierdzenia, że w swoich pismach H. Küng odbiegał od pełnej prawdy wiary 
i dlatego nie może nauczać jako teolog katolicki. Konferencja Episkopatu Niemiec 
oświadczyła, że H. Küng nie jest wyłączony z Kościoła i nadal pozostaje kapła-
nem, i to w czasie obowiązywania ustawy kościelnej, która przewiduje za przestęp-
stwo herezji zaciągnięcie kary ekskomuniki z mocy samego prawa – w momen-
cie popełnienia czynu. Natomiast odnośnie do przypadku M. Lefebvre’a – przed 
udzieleniem przez niego konsekracji biskupiej, na którą nie miał mandatu Stolicy 
Apostolskiej, jego postawę określano mianem nieposłuszeństwa. Por. K. Lüdicke, 
Komentarz do kanonu 1364, art. cyt.
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przeciwko religii, wierze oraz poważniejszych przestępstw prze-
ciwko moralności i obyczajom (np. przestępstw seksualnych 
duchownych z osobami poniżej 18. roku życia), wyjaśnia sprawy 
zaciągnięcia sankcji kanonicznych lub postanawia o ich nałoże-
niu zgodnie z prawem kanonicznym powszechnym lub własnym68. 
W Kościołach partykularnych odpowiedzialny za czystość wiary 
i obyczajów jest biskup diecezjalny, który

[…] stosując odpowiednie środki, winien zdecydowanie bronić 
nienaruszalności i jedności prawd wiary, w które należy wierzyć, 
uznając jednak uzasadnioną swobodę w zakresie zgłębiania prawd69.

Instytucjonalna ochrona depozytu wiary dokonuje się rów-
nież przez pośrednictwo sędziego i trybunału, z których działa-
nia korzystają zarówno Biskup Rzymu, jak i biskup diecezjalny 
we własnych zakresach kompetencyjnych, jak również na polu 

68 W. Kacprzyk, Struktura Kurii Rzymskiej, [w:] Kuria Rzymska i pomniki 
chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 28–
29. Należy wskazać, że dawniej była to Kongregacja Świętego Oficjum, zmieniona 
na podstawie decyzji Pawła VI – motu proprio Integrae servandae z 7 XII 1965 roku 
(tekst polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Si-
tarz, Lublin 2006, s. 125–127). Założył ją Paweł III w 1542 roku, aby była ochroną 
wiary i obyczajów na terenie Italii. Wtedy zespół 6 kardynałów miał stanowić sku-
teczną ochronę przed błędami Lutra. Pius IV w 1562 roku rozszerzył kompetencje 
na wszystkich wiernych. Z czasem do zadań Kongregacji należało przede wszystkim 
śledzenie, badanie i ocenianie wszystkich przypadków jawnej herezji lub schizmy, 
odstępstwa od wiary, przestępstw przeciwko wierze i moralności, takich jak magia, 
wróżbiarstwo, nadużywanie sakramentów. Ostatecznej reformy współczesnej do-
konali Paweł VI i Jan Paweł II. Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska. Studium histo-
ryczno-kanoniczne, Warszawa 1981, s. 45–65; J. Krukowski, Kuria Rzymska, [w:] 
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1, red. J. Krukowski, Poznań 2005, 
s. 196.

69 Kan. 386 § 2 KPK.
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administracyjnego działania własnych instytucji, np. uprawnio-
nych pracowników kurii. W przypadku zaistnienia grzechu here-
zji – uporczywego zaprzeczania jakiejś prawdzie, w którą należy 
wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywego powątpiewa-
nia o niej – należy rozeznać, czy zaistniałemu występkowi można 
przypisać fakt popełnienia przestępstwa herezji, poza okoliczno-
ściami działania osób niezdolnych do popełnienia przestępstwa70, 
jak również po merytorycznej ocenie występowania okoliczności 
wykluczających poczytalność karną przestępcy71. Nadto należy pa-
miętać, że wymagane jest, aby popełniający przestępstwo herezji 
został ochrzczony w Kościele katolickim lub został do niego przy-
jęty, co wyklucza osoby ochrzczone i wychowywane we wspólno-
tach odłączonych od Kościoła katolickiego72.

70 Por. kan. 1322 KPK: „habitualnie pozbawionych używania rozumu uważa 
się za niezdolnych do popełnienia przestępstwa, chociażby wydawali się zdrowi 
w chwili przekraczania ustawy lub nakazu”.

71 Por. kan. 1323 KPK: „Nie podlega żadnej karze, kto w chwili przekracza-
nia ustawy lub nakazu: 1. nie ukończył 16. roku życia; 2. naruszył ustawę lub na-
kaz z ignorancji niezawinionej; na równi zaś z ignorancją stoi nieuwaga lub błąd; 
3. działał pod wpływem przymusu fizycznego lub na skutek przypadku, którego 
nie mógł przewidzieć lub przewidzianemu zapobiec; 4. działał pod wpływem cho-
ciażby względnie ciężkiej bojaźni albo konieczności lub wskutek wielkiej niedo-
godności, jeśli czynność nie jest wewnętrznie zła ani nie powoduje szkody dusz; 
5. działał w zgodnej z prawem obronie własnej lub kogoś innego przeciwko nie-
sprawiedliwemu napastnikowi, zachowując należny umiar; 6. nie posiadał używa-
nia rozumu, z zachowaniem przepisów kan. 1324 § 1, nr 2 (niezupełne używanie 
rozumu) i 1325 (nie może być uwzględniona ignorancja ciężko zawiniona, prze-
wrotna i umyślna, […] jak również nietrzeźwość lub zaburzenia umysłowe celowo 
spowodowane dla popełnienia przestępstwa oraz umyślne wzburzenie uczuciowe 
i celowo podtrzymywane); 7. sądził bez winy, że zachodzi jedna z okoliczności, 
o jakich mowa w nr 4 lub 5”. 

72 Por. Dyrektorium ekumeniczne Ad totam Ecclesiam z 14.05.1967, AAS 
59 (1967), s. 574–592, nr 19–20.



Współczesna praktyka Kościoła… 101

Nie jest więc heretykiem i popełniającym przestępstwo herezji 
osoba urodzona we wspólnocie niekatolickiej i bez własnej winy 
nie uznająca prawd podawanych przez Magisterium Kościoła, 
czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też zwyczajnym nauczaniu. 
Dokonany czyn przez popełniającego przestępstwo herezji musi 
być dostrzeżony przez innych, nieistotne jest, w jaki sposób czyn 
taki zostanie dokonany: słowem, pismem, tajnie czy publicznie, 
byleby został dostrzeżony. Nie wystarcza więc sama wola działa-
nia lub działanie tylko wewnętrzne, bez uzewnętrzniania. Wtedy 
będziemy mieli do czynienia jedynie z domniemaniem grzechu 
herezji, który niezależnie od tego, czy zostanie uznany za prze-
stępstwo czy też nie, pociągałby za sobą zerwanie z pełną komunią 
kościelną, o której traktuje prawodawca kodeksowy73. Raz jeszcze 
warto podkreślić, że popełnienie herezji może być karane tylko 
wówczas, gdy zostanie popełnione umyślnie, a więc będzie skut-
kiem przemyślanej decyzji co do popełnienia czynu, a nie na tym, 
że sprawca wie o popełnionym przekroczeniu ustawy lub nakazu. 
Tak więc do czynu umyślnego należy to, że przestępca rozumie 
swoją postawę i decyzję merytoryczną jako zaprzeczenie wiążącej 
go prawdzie wiary i tego chce. Jeśli prawdy, której zaprzecza oso-
biście, nie uważa za obowiązującą, to znajduje się w stanie błędu 
subsumcyjnego74, a więc prawda obiektywna jest jakby poza jego 

73 Por. kan. 205 KPK.
74 Jest oczywiste, że wraz z odrzuceniem Vorsatztheorie oraz akceptacją Schuld-

theorie świadomość bezprawności kryminalnej czynu nie może być ujmowana jako 
warunek przypisania sprawcy zamiaru. Warto podkreślić dalej, że podstawą sub-
sumcji czynu sprawcy – w procesie karnym – jest oczywiście przede wszystkim usta-
wa karna. Analizy świadomości bezprawności czynu nie mogą zatem abstrahować 
od tego aktu normatywnego, który właśnie staje się podstawą tejże subsumcji, a za-
tem – od ustawy karnej. Nie przez przypadek przecież pojawia się w prawie karnym 
określenie „błąd subsumcyjny” (w literaturze niemieckiej: Subsumtionsirrtum), które 
wyrasta zapewne z przekonania, że koncepcja error iuris w prawie karnym ostatecz-
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świadomością. Wtedy wykluczony jest stan umyślnego działania 
przeciwko prawdzie wiążącej. Tak samo będzie w okolicznościach, 
kiedy wypowiedzi sprawcy będą przez inne osoby rozumiane jako 
zaprzeczenie wierze katolickiej, a przez sprawcę nie zostały pomy-
ślane jako takie75.

8. Kodeksowa obrona  
nienaruszalności depozytu wiary
Należy wskazać, że normy kodeksowe wiążące katolików łaciń-
skich i katolików Kościołów Wschodnich sui iuris odmiennie 
określają kary dla sprawców przestępstwa herezji, a mianowicie 
Kodeks Prawa Kanonicznego rozstrzyga, że kto popełnia prze-
stępstwo herezji, podlega karze ekskomuniki latae sententiae, 
a więc ekskomunice wiążącej mocą samego prawa76. Natomiast 
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich to przestępstwo ka-
rze karą ekskomuniki większej, ale deklarowanej, więc ferendae 

nie nie może pomijać tego aktu normatywnego, który staje się podstawą subsumcji, 
to jest – ustawy karnej (przede wszystkim). Oderwanie problemu świadomości bez-
prawności od tekstu ustawy karnej musiałoby oznaczać, że problem procesu komu-
nikacyjnego, rozgrywającego się pomiędzy prawodawcą a adresatem normy prawnej, 
należałoby badać nie w relacji do ustawy karnej, ale w odniesieniu do całego systemu 
prawa. Byłby to bowiem problem możliwości percepcji norm całego systemu prawa, 
a nie tylko – możliwości percepcji ustawy karnej. Oznaczałoby to, że przedmiotem ba-
dania musiałyby być objęte między innymi takie zagadnienia jak: prawidłowość pro-
cesu promulgacyjnego poza prawnokarnych aktów normatywnych, ich poprawność 
z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji, ograniczenie ich wykładni przede 
wszystkim do metody językowej itd. Mając na uwadze wszystkie wyżej podniesione 
okoliczności, wypada podkreślić ponownie: rozstrzygnięcie o możliwości przypisania 
sprawcy winy – w tym aspekcie, który dotyczy świadomości bezprawności czynu – po-
winno być oparte na pytaniu, czy sprawca miał świadomość bezprawności kryminal-
nej czynu. Por. K. Lüdicke, Komentarz do kanonu 1364, art. cyt.

75 Por. tamże.
76 Kan. 1364 § 1 KPK.
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sententiae77. Ekskomunika latae sententiae zaczyna obowiązywać 
od chwili popełnienia przestępstwa, zwłaszcza gdy sprawca działał 
umyślnie, tak że jego karalność nie została wyłączona na podsta-
wie zaistnienia okoliczności wykluczających poczytalność karną 
sprawcy (kan. 1323 KPK) oraz że nie zaistniała żadna przyczyna 
zmniejszająca poczytalność karną sprawcy (kan. 1324 § 1 KPK), 
zwłaszcza gdy sprawca bez własnej winy nie wiedział, że Kościół 
przewiduje karę za jego przestępcze działanie – a zamiar sprawcy 
jest wymagany. W takich okolicznościach kara ekskomuniki la-
tae sententiae nie zaczyna automatycznie obowiązywać na mocy 
samego popełnienia czynu, szczególnie np. „wobec małoletniego, 
który ukończył 16 rok życia” (kan. 1324 § 1, pkt 4 KPK). Kara latae 
sententiae nie jest weryfikowana przez jakiekolwiek środki władzy 
kościelnej, dlatego ona swoje skutki rozciąga tylko w płaszczyźnie 
świadomości sprawcy przestępstwa, co nie zawsze może rodzić 
stan faktycznej obowiązywalności – sprawca nie umie tego ocenić. 
Natomiast jeśli u sprawcy występuje wystarczający zamiar i ma 
miejsce uzewnętrznienie w rozumieniu kan. 1330 KPK albo zo-
stało przestępstwo dostrzeżone, to kara latae sententiae zaczyna 
obowiązywać i zobowiązuje przestępcę do przestrzegania zaka-
zów wymienionych w ustawie lub nakazie78. Przestrzeganie tych 

77 Por. kan. 1346 § 1 i kan. 1347 KKKW.
78 Por. kan. 1331 § 1 KPK: „Ekskomunikowanemu zabrania się: 1. jakiegokol-

wiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakich-
kolwiek innych obrzędach kultu; 2. sprawować sakramenty i sakramentalia oraz 
przyjmować sakramenty; 3. sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekol-
wiek inne zadania bądź wykonywać akty rządzenia”. Należy zachować kan. 1352 
§ 1–2 KPK: § 1 – „Jeśli kara zabrania przyjmowania sakramentów lub sakramen-
taliów, zakaz ulega zawieszeniu, jak długo winny znajduje się w niebezpieczeń-
stwie śmierci; § 2 – obowiązek zachowywania kary wiążącej mocą samego prawa, 
która nie została deklarowana ani też nie jest notoryczna w miejscu przebywania  
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nakazów nie może być żądane przez żadną władzę zewnętrzną, 
jak długo zaciągnięta sankcja karna nie została ogłoszona wyro-
kiem lub dekretem karnym79.

Do tych konsekwencji prawnych należy dodać jeszcze inne, 
wynikające z norm kodeksowych, a mianowicie: gdy przestępca 
w czasie popełnienia czynu pełni jakiś urząd kościelny (na mocy 
kan. 145 KPK), to zostaje ipso iure usunięty z urzędu kościelne-
go. Nie jest to nowa kara, lecz prawodawca potwierdza ważność 
dyspozycji zawartej w kan. 194 § 1, 2 KPK: usunięcie z urzędu 
dzieje się ipso iure przez fakt publicznego odejścia od wiary kato-
lickiej lub zerwania komunii z Kościołem, a nie ex delicto. Dlatego 
w przypadkach, w których nie zaistniał fakt przestępstwa z racji 
obiektywnego braku jakiegoś z istotnych elementów przestęp-
stwa, należy wskazać, że aby usunięcie z urzędu stało się faktem, 
wymaga się w myśl kan. 194 § 2 KPK pewnej interwencji władzy 
kościelnej, by posiadało pełną skuteczność prawną: „usunięcie 
[…] tylko wtedy może być urgowane, jeśli wiadomo, że stwierdziła 
to kompetentna władza”.

Inne dodatkowe kary – na mocy kan. 1364 § 12 KPK – nale-
ży stosować, gdy ekskomunikowanym przestępcą heretykiem 

przestępcy, o tyle zostaje zawieszony w całości lub części, o ile winny nie może jej 
zachować bez niebezpieczeństwa poważnego zgorszenia lub zniesławienia”.

79 Por. kan. 1331 § 2 KPK: „Jeśli ekskomunika została wymierzona albo de-
klarowana, przestępca: 1. gdyby chciał działać wbrew postanowieniu § 1, n. 1, 
powinien być usunięty albo czynność liturgiczna powinna być przerwana, chyba 
że przeszkadza temu poważna przyczyna; 2. nieważnie podejmuje akty rządze-
nia, które według § 3, n. 3, są niegodziwe; 3. nie może korzystać z przywilejów 
wcześniej mu udzielonych; 4. nie może ważnie otrzymać w Kościele godności, 
urzędu lub innego zadania; 5. dochody z tytułu godności, urzędu, jakiegokol-
wiek zadania i posiadanej ewentualnie w Kościele pensji nie stanowią jego włas- 
ności”.
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jest duchowny. W takim przypadku prawodawca zezwala na za-
stosowanie również kar fakultatywnych, określonych kar feren-
dae sententiae, a mianowicie: kar ekspiacyjnych wymienionych 
w ustawie80 z klauzulą otwartości, a mianowicie „oprócz innych, 
ustanowionych ewentualnie ustawą”. Natomiast poza karą eksko-
muniki, w okolicznościach gdy przestępca tkwi w uporze przedłu-
żającym się81 lub zgorszenie jest szczególnie poważne, wówczas 
prawodawca może dla każdego wiernego ustanowić nieokreślone 
kary fakultatywne ferendae sententiae82, wyznaczając w przywo-
łanych normach prawnych kryteria, jakimi powinien kierować 
się sędzia lub przełożony; w przypadku osób duchownych kary 
te mogą sięgać aż do wydalenia ze stanu duchownego, należy pa-
miętać jednak o dyscyplinie kan. 1349 (sędzia nie może na stałe 
wymierzać kar wiążących), jak również kierować się ustawą, aby

[…] uważać, żeby nie pozbawić ich tego, co jest konieczne do godzi-
wego utrzymania, chyba że chodzi o wydalenie ze stanu duchownego. 

80 Por. kan. 1336 § 1 nr 13 KPK: „1. zakaz lub nakaz przebywania na okre-
ślonym miejscu lub terytorium; 2. pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, 
przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego; 
3. zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania z tego 
w określonym miejscu lub poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy 
nie powodują nieważności”.

81 Por. kan. 1347 § 2 KPK: „Należy uważać, że od uporu odstąpił winny, który 
rzeczywiście żałował popełnienia przestępstwa, a ponadto odpowiednio naprawił 
szkody i zgorszenie lub przynajmniej poważnie to przyrzekł”.

82 Por. kan. 1343 KPK: „Jeśli ustawa lub nakaz daje sędziemu władzę wymie-
rzenia lub niewymierzenia kary, sędzia może także zgodnie ze swoim sumieniem 
i roztropnością złagodzić karę lub zamiast niej nałożyć pokutę”. Por. kan. 1349 
KPK: „Jeśli kara jest nie określona, a ustawa czego innego nie zastrzega, sędzia nie 
powinien wymierzać cięższych kar, zwłaszcza cenzur, chyba, że domaga się tego 
bezwzględnie ciężkość przypadku; kar zaś wiążących na stałe nie może wymie-
rzać”.
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Jednakże wydalonemu, […] który z powodu kary znalazł się rze-
czywiście w niedostatku, ordynariusz powinien przyjść z pomocą 
w możliwie najlepszy sposób83.

Należy również wskazać na pozostałe konsekwencje prawne, 
jakie wynikają z popełnionego przestępstwa herezji, a mianowi-
cie: odmowa pogrzebu katolickiego dla notorycznych „apostatów, 
heretyków lub schizmatyków”84, zaistnienie nieprawidłowości 
do przyjęcia święceń85, u zakonników zaistnienie ipso iure wy-
dalenia z instytutu za notoryczne odstąpienie od wiary kato-
lickiej86.

9. Podsumowanie – współczesne problemy wiary 
(kwestionowane prawdy)
Współczesne problemy w zakresie ochrony i obrony depozytu 
wiary mają szerszy zakres niż ten, który został wyartykułowany 
w ustawach i nakazach odnoszących się do okoliczności zaistnie-
nia grzechu herezji i przestępstwa herezji. Wiele innych zagad-
nień szczegółowych narusza depozyt wiary i prawdy kościelnego 
nauczania odnoszące się do tak istotnych zagadnień jak kwestio-
nowanie urzędu Piotra, jakości oceny moralno-prawnej przestęp-
stwa aborcji, okoliczności i zagadnień dotyczących zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro, kwestionowanie wyłączności instytucji 
małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, domaganie się 
zmiany w zakresie kwalifikacji homoseksualizmu czy też do-
wolnej dyspozycji wiernego w zakresie zmian transseksualnych, 

83 Por. kan. 1350 § 12 KPK.
84 Por. kan. 1184 § 1 nr 1 KPK.
85 Por. kan. 1041 KPK.
86 Por. kan. 694 § 1 nr 1 KPK.
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które mają związek z brakiem akceptacji dla własnej płci gene-
tyczno-morfologicznej.

Zasygnalizowane problemy stają się istotne dla spójności wspól-
noty kościelnej wiernych, jak również podejmowanej troski o re-
alizację i umacnianie personalistycznej wizji relacji ludzkich, 
zwłaszcza jako actus humanus, a nie wyłącznie jako actus hominis.

Summary

Contemporary practice of the Church  
against phenomenon of heresy

Contemporary problems of protection and defense of depositum fidei are 
wider than the range of the subject described in law concerning the sin 
of heresy or the offence of heresy. It means that many other topics, such 
as: questioning the Primacy, offence of abortion, in vitro fertilization, 
expressing doubts concerning the heterosexual character of marriage, 
etc., threaten the deposit of faith. Mentioned above problems and many 
others are essential for unanimity of the Church community. The Church 
must use its legal means to protect Catholics from confusion; by doing 
this, the Church serves unity.





ks. Marek Gołąb
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kiedy prawo  
do własnej duchowości (kan. 214)  
podlega ograniczeniom?

Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest kan. 214, a zwłaszcza 
jego końcowa klauzula: „Wiernym przysługuje prawo […] podą-
żania własną drogą życia duchowego, zgodną jednak z doktry-
ną Kościoła”. Na pytanie, które jest jednocześnie tytułem tego 
studium: Kiedy prawo do własnej duchowości podlega ogranicze-
niom?, należałoby odpowiedzieć, stawiając prostą tezę: prawo 
do własnej duchowości podlega ograniczeniom, jeśli jego reali-
zacja zawiera treści oraz formy sprzeczne z doktryną Kościoła 
katolickiego, i nigdy więcej, z zachowaniem jednak kryterium 
racjonalności i komunii. Właściwe zastosowanie i rozumienie tej 
tezy pozwoliłoby na uniknięcie wielu konfliktów wywoływanych 
zarówno przez wiernych w sensie indywidualnym, jak i asocja-
tywnym, a także takich rozwiązań ze strony władzy kościelnej, 
które nie są osadzone w sposób wyrazisty w fundamentalnych 
przepisach prawnych lub nie nadają im należnej rangi w hierar-
chii obowiązujących norm. Praca podzielona jest na dwie części. 
Pierwsza dotyczyć będzie uzasadnienia bezwzględnej konieczno-
ści unikania bezpodstawnych ograniczeń obowiązującego prawa. 
W drugiej wyjaśniona zostanie kwestia zakresu ograniczenia pra-
wa do własnej duchowości.
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1. Uzasadnienie konieczności  
unikania bezpodstawnych ograniczeń  
prawa do własnej duchowości

1.1. Neurokanonistyka

Ranga kanonu 214 wynika przede wszystkim z jego zakotwiczenia 
w prawie naturalnym i pochodzenia od niego. Prawo naturalne 
z kolei odzwierciedla w sposób doskonały człowieka m.in. w jego 
funkcjonowaniu psychiczno-duchowym. Fragment treści książki 
Denyse O’Leary i Mario Beauregarda Duchowy mózg, a dokładnie 
jej rozdział IX, zatytułowany Badania sióstr karmelitanek, nowy 
kierunek w neuronauce?, wskazuje na złożoność tych reakcji ludz-
kich, które zaliczamy do świata wewnętrznego. Chodzi o badania 
neurologiczne wykonane na zakonnicach z Montrealu w momen-
cie przeżywania przez nie doświadczenia mistycznego. Z punktu 
widzenia nauki o mózgu badania wykazały, iż w doświadczeniu 
mistycznym bierze udział wiele obszarów, a nie tylko płaty skro-
niowe, jak wcześniej przypuszczano. Nie istnieje zatem pojedyn-
cze „Boże miejsce” w mózgu człowieka. Ponadto należy podkreślić, 
że kiedy zakonnice przywoływały autobiograficzne wspomnienia, 
schemat aktywności mózgu różnił się od tego, który był obser-
wowany podczas stanu mistycznego. A zatem stan mistyczny jest 
czymś innym aniżeli stan emocjonalny1. Przywołanie powyższych 
danych w kontekście tematu ograniczenia prawa do własnej du-
chowości może być kluczowe dla zrozumienia znaczenia i funda-
mentu kanonu 214. Kwestia przeżyć lub odczuć duchowych nie 
należy do prostych schematów ujmowanych nawet tylko z punk-
tu widzenia neurologicznego. Ograniczanie czegoś, co z natury 
jest złożone psychologicznie, może powodować bardzo poważne 

1 Por. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy mózg, Kraków 2011, s. 416–420.
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konsekwencje. Subtelność materii domaga się zatem szczególnej 
powagi dla właściwego zrozumienia i zastosowania omawianej 
normy, mającej swoje źródło w prawie Bożym. Dla podkreślenia jej 
znaczenia należy dodać, iż analizowany kanon 214 jest powiązany 
w ścisły sposób z kilkudziesięciu innymi kanonami KPK.

Dokładne określenie duchowości wiernego nie należy do szcze-
gólnych kompetencji kanonisty, lecz wymaga teologicznej analizy. 
Niemniej jednak można bez żadnych wątpliwości przyznać rację 
Danielowi Cenalmorowi, który powołując się na Giorgio Felicia-
niego, zdefiniował życie duchowe jako

[…] prowadzenie życia ukrytego z Chrystusem. […] Jest to „obszar” 
najbardziej osobisty oraz intymny każdego wiernego; w nim może 
się urzeczywistniać pełnia „wolności dziecka Bożego”2.

Czy zatem chodzi o najbardziej intymny, wewnętrzny i w gruncie 
rzeczy niesprawdzalny obszar życia duchowego? Z punktu widzenia 
kryteriów prawnych należałoby odpowiedzieć, że nie, mimo iż pra-
wo kanoniczne w niektórych przypadkach odwołuje się do kategorii 
wewnętrznych dyspozycji człowieka. Nie jesteśmy jednak w stanie 
kontrolować tego, co dana osoba myśli, stany mózgowe są na to zbyt 
złożone3. Byłoby to z drugiej strony czymś absurdalnym. W prawie 
do własnej duchowości chodzi bardziej o zewnętrzny wymiar in-
tymnych relacji z Bogiem4. Warto, dla uzmysłowienia sobie wagi 
analizowanego prawa i niebezpieczeństwa jego bezpodstawnego 

2 Por. B. W. Zubert, Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego, „Ślą-
skie Studia Historyczno-Teologiczne”, R. 34, 2011, s. 148; D. Cenalmor, Obliga-
ciones y derechos de los fieles, sub. can. 214, [w:] Comentario exegético al Código 
de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, tłum. 
B. W. Zubert, Pamplona 1996, s. 104.

3 Por. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy mózg, dz. cyt., s. 400.
4 Por. B. W. Zubert, Prawo wiernego…, art. cyt., s. 148.
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ograniczenia, podkreślić jeszcze raz, iż spotykamy się tutaj z rela-
cją wiernego z Bogiem, a nie z kimkolwiek. Chodzi – jak zauważa 
Vanzetto Tiziano – o osobiste powołanie i rzeczywistość zdynami-
zowaną przez Ducha Świętego5.

Kodeks Prawa Kanonicznego podaje, iż „nigdy i nikomu nie 
wolno zmuszać kogokolwiek do przyjęcia wiary katolickiej wbrew 
własnemu sumieniu” (kan. 748 § 2 KPK). Ten sam kanon wskazuje 
jednocześnie na konieczność poszukiwania prawdy o Bogu i Jego 
Kościele. Kiedy człowiek tę prawdę poznaje, ma obowiązek i pra-
wo ją przyjąć i zachować (kan. 748 § 1 KPK). Cytowany kanon 748 
wskazuje na osobę, która jest na etapie poszukiwania prawdy. 
Chodzi tutaj o sytuację człowieka nieochrzczonego lub, w szer-
szym ujęciu, ochrzczonego, ale należącego do wspólnoty chrze-
ścijańskiej niebędącej w pełnej komunii z Kościołem katolickim. 
Przedmiotem naszej refleksji natomiast jest człowiek podlegający 
ustawom czysto kościelnym, katolik, a zatem – w myśl kanonu 11 – 
osoba ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego przyjęta, po-
siadająca wystarczające używanie rozumu oraz ta, która ukończyła 
7. rok życia. Aby jeszcze bardziej zawęzić przedmiot naszej anali-
zy, należałoby skoncentrować się na osobach pełnoletnich, które 
należą do Kościoła katolickiego i w sposób świadomy poszukują 
własnej drogi życia duchowego i ją odnajdują. W myśl psychologii 
rozwojowej i psychologii religii autentyczną, stabilną oraz dojrzałą 
religijność osiąga się w wieku dorosłym, co jest związane niejedno-
krotnie z pewnym doświadczeniem życiowym lub długim proce-
sem niewykluczającym doświadczenia6. Jeśli mamy do czynienia 

5 Por. V. Tiziano, Sub. kan. 214, [w:] Codice di diritto canonico commentato, 
red. Conferenza Episcopale Italiana, Milano 2001, s. 232. 

6 Por. C. Walesa, Rozwój religijności człowieka, [w:] Psychologia religii, red. 
Z. Chlewiński, Lublin 1982, s. 150.
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z wiernym, który pragnie podążać własną, autentycznie odnalezio-
ną drogą życia duchowego, nie sprzeciwiającą się – w pierwszym 
odczuciu – doktrynie Kościoła, przy jednocześnie dogłębnym 
zbadaniu możliwie występujących subiektywnych roszczeń wy-
nikających z jakichś anomalii psychicznej (co także niejednokrot-
nie należy roztropnie ocenić), z założenia duszpasterz lub władza 
kościelna są zobowiązani do uszanowania danej formy życia du-
chowego7. Postawienie ograniczeń lub wręcz zakazanie realizacji 
własnej duchowości można nazwać – stosując analogicznie kryte-
ria Dignitatis humanae w stosunku do wolności religijnej – „gwał-
tem na osobie ludzkiej”8. W dramaturgii różnych sytuacji tego typu 
przypadki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w życiu 
osobistym człowieka, który jeśli w swojej konstrukcji psychicznej 
cechuje się szczególną wrażliwością, doświadcza poważnego po-
czucia krzywdy. Niestety, w ocenie jego możliwie negatywnych 
reakcji (nierzadko niezamierzonych pierwotnie) często stosuje 
się upraszczające wyrażenia lub osądy redukujące problem do ka-
tegorii błędu, odstępstwa czy grzechu. Zapomina się przy tym 
o możliwym źródle jego negatywnych reakcji, czyli o złamaniu 
fundamentalnego prawa wynikającego z kan. 214.

Naruszanie prawa do własnej duchowości przejawia się w różny 
sposób, od narzucania określonej formy duchowości poprzez presje 
natury moralnej aż do bezpośrednich zakazów podążania konkretną 

7 W myśl kanonu 1322 habitualne pozbawienie używania rozumu powoduje 
niezdolność do popełnienia przestępstwa.

8 „Zadaje się gwałt osobie ludzkiej i samemu porządkowi ustanowionemu dla 
ludzi przez Boga, jeśli odmawia się człowiekowi swobodnego, przy zachowaniu 
sprawiedliwego ładu społecznego, wyznawania religii w społeczeństwie”. Sobór 
Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, 7.12.1965, 
[w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. Konferencja Epi-
skopatu Polski, Warszawa 1967, art. 3, s. 404.
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drogą. Złamanie prawa do własnej duchowości ze strony duszpaste-
rza czy władzy kościelnej jest poważnym nadużyciem, gdyż takiej 
władzy nikt w Kościele po prostu nie ma, tak jak nie ma jednej du-
chowości. Wspólnota Kościoła może funkcjonować dzięki posłu-
szeństwu, lecz nie może żyć i realizować swojej prawdziwej misji 
bez wolności9. Nadużycie władzy lub zadania jest w Kościele karalne 
w myśl kan. 1389 § 1 „nie wyłączając pozbawienia urzędu”10.

Bronisław Wenanty Zubert stwierdzi w sposób kategoryczny, 
powołując się na Deklarację o wolności religijnej, iż

[…] każda nieuzasadniona ingerencja czy próba wymuszania prak-
tyki jakiejś konkretnej formy duchowości jest niegodziwa i stanowi 
naruszenie tego uprawnienia. Nikt też z wiernych nie może so-
bie rościć prawa do narzucania innym konkretnej duchowości 
czy stawiać komuś przeszkód, które utrudniają i nie respektują 
tego uprawnienia. Mimo obowiązku okazywania przez wiernych 
szacunku i posłuszeństwa dla władzy kościelnej, jej przedstawicie-
le – święci szafarze – powinni mieć świadomość, iż dopuszczają się 
nadużyć, jeżeli próbują – wykorzystując swoją władzę – sterować 
duchowością legalnie praktykowaną przez innych. Takie działanie 
jest również naruszeniem godności osoby ludzkiej11.

Co jednak dzieje się w sytuacji, w której konkretna osoba odkrywa 
własną drogę, niesprzeczną z doktryną, a zostaje mimo to odsunięta 

  9 Por. J. Krukowski, La libertà e l’autorità nella Chiesa, [w:] Atti del IV Con-
gresso Internazionale di diritto canonico, Friburg (Suisse) 6–11.10.1980, red. 
E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, Milano 1981, s. 163.

10 Ochrona w sposób bezwzględny praw fundamentalnych wymaga niezwy-
kłej kultury prawnej i zrozumienia istoty Kościoła. Ich ogólne sformułowania pro-
wadzą do nadużyć interpretacyjnych w postaci zbyt szerokiej hermeneutyki bądź 
zawężania rozumienia norm.

11 B. W. Zubert, Prawo wiernego…, art. cyt., s. 148.
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lub zignorowana przez dany podmiot władzy kościelnej? Z jednej 
strony pragnie żyć we wspólnocie kościelnej, realizować misję 
z chrześcijańskim posłuszeństwem. Z drugiej – odczuwa zubożenie 
własnej relacji z Bogiem. Wytwarza się swoisty dramat konkretnego 
wiernego. Taka osoba powinna skorzystać najpierw z prawa do pe-
tycji w myśl kan. 212 § 2. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, 
w sposób racjonalny należy zbadać eklezjalność konkretnej for-
my duchowości, odwołując się do ordynariusza, lub jeśli zachodzi 
taka konieczność, do instancji wyższych. Musimy jednak przyznać, 
iż niejednokrotnie w historii Kościoła to nie same kwestie sporne, 
lecz nieumiejętność ich rozwiązywania, doprowadzała do wielu 
konfliktów, czasami ze skutkami dramatycznymi, tak dla konkret-
nego wiernego, jak i całego Kościoła. Tego typu problemy rodzą się 
zawsze z nieposzanowania fundamentalnych praw wiernego lub 
z braku zrozumienia przez niego eklezjalności. Ocena eklezjalno-
ści danej formy duchowości nie zawsze jest prosta, dlatego wydaje 
się być konieczna szczególna ochrona prawa zawartego w kan. 214.

Niestety, należy przyznać, iż brakuje satysfakcjonujących in-
strumentów, a nawet refleksji dotyczącej protekcji praw funda-
mentalnych wiernego, która sprowadza się ostatecznie do ich 
ogólnych sformułowań12. Czy nie byłaby przydatna instytucja, 
tak na poziomie powszechnym, jak i lokalnym, która zajmowa-
łaby się wyłącznie kwestiami praw fundamentalnych, jak to jest 
w przypadku instytucji państwowych lub międzynarodowych? 
Czy dałoby się to pogodzić z hierarchiczną strukturą Kościoła? 
Czy może wystarczają możliwości oferowane przez obecny system, 
w którym zawsze można odwołać się do ordynariusza, poszczegól-
nych kongregacji czy nawet papieża? Czy problemem jest tylko 

12 Por. C. Mirabelli, La protezione giuridica dei diritii fondamentali, [w:] Atti 
del IV Congresso…, dz. cyt., s. 407.
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kwestia stworzenia odpowiedniego systemu chroniącego prawa 
fundamentalne, czy raczej konieczność pogłębienia świadomości 
ich istnienia i znaczenia? Być może w tym kontekście słusznie 
zauważa Eugenio Corecco, iż należałoby przyszłościowo spojrzeć 
na ewentualny rozwój instytucji zaproponowanych przez kanon 
1733 § 2, tj. urzędów lub rad diecezjalnych odpowiedzialnych za po-
szukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań przy jakichkolwiek 
konfliktach w kontekście rekursów administracyjnych. Nie naru-
szyłoby to pryncypium hierarchiczności, gdyż ze swej natury taka 
komisja miałaby wydać osąd nie zobowiązujący biskupa do jego 
bezwzględnego przestrzegania, ale z drugiej strony stanowiłoby 
to podstawę do ewentualnego odwołania się do właściwej mate-
rii instancji wyższej czy nawet Trybunału Sygnatury Apostolskiej, 
zgodnie z zasadami rekursów13. Najczęstszymi dykasteriami, mo-
gącymi zajmować się kwestiami związanymi z prawem do własnej 
duchowości, są Kongregacja Nauki Wiary, Kongregacja Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów oraz Papieska Rada ds. Świeckich.

2. Zakres ograniczenia prawa do własnej duchowości

2.1. Doktryna

Końcowa klauzula zawarta w kan. 214 dotycząca zgodności drogi ży-
cia duchowego z doktryną Kościoła może się wydawać na pierwszy 

13 Por. E. Corecco, Ius et communio, Lugano 1997, s. 519; por. J. Miras, J. Ca-
nosa, E. Baura, Compendio de derecho administrativo canónico, Pamplona 2001, 
s. 293–297; por. także Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej Pa-
stor Bonus, 28.06.1988, „Acta Apostolicae Sedis” (dalej: AAS), 80 (1988), art. 123 
§ 3. Należy najpierw wykorzystać drogę administracyjną, zakończoną formalnie 
w dykasterium (rekurs hierarchiczny). Wobec aktu administracyjnego dykasteriów 
można przystąpić do tzw. rekursu sądowniczego rozpatrywanego już przez Tryby-
nał Sygnatury Apostolskiej.
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rzut okaz zbyteczna, gdyż każdy wierny, w myśl kan. 209, jest 
zobowiązany do zachowywania zawsze wspólnoty z Kościołem. 
Umieszczenie w kanonie tej wzmianki ma, wydaje się, na celu 
wykluczenie występowania jakiegokolwiek innego ograniczenia14. 
Należy zatem bardzo precyzyjnie i z dużą jasnością określić poję-
cie doktryny Kościoła katolickiego. Doktryna jest systemem po-
glądów i nauki15. Jest systemem, a zatem stanowi uporządkowaną 
i logiczną całość, opartą na przyjętych kryteriach i ustanowionych 
ramach. Termin „doktryna” ujęty w kan. 214 ma charakter ogólny 
i wyraża naukę Kościoła katolickiego dotyczącą nie tylko samej 
wiary, w tym dogmatów, kerygmatu czy liturgii, ale także spraw 
społecznych i moralnych, tzn. tego wszystkiego, co jest z wiarą 
związane.

Kwestią niezwykle trudną jest powiązanie pojawiających się no-
wych form duchowości, które nie są łatwe do oceny, ze zjawiskiem 
rozwoju doktryny. W tego typu sytuacjach bardzo często powsta-
je pytanie, czy dana duchowość nie wyprzedza epoki, w której 
Kościół nie odkrył jeszcze jej wartości. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, iż nowe formy duchowości prowadziły i mogą pro-
wadzić do rozwoju doktryny. Wydaje się zatem, że przy ocenie 
pojawiających się fenomenów religijnych w Kościele należy brać 
pod uwagę nie tylko poznaną i akceptowaną bez zastrzeżeń dok-
trynę, ale także jej rozwój16. Dana forma duchowości niekoniecznie 
musi stać w sprzeczności z doktryną tylko przez swoją nowość czy 

14 Por. D. Cenalmor, Obligaciones…, art. cyt., s. 108.
15 Por. S. Kamiński, Doktryna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, 

kol. 35; C. Lefebvre, Doctrine, [w:] Diccionaire de droit canonique, red. R. Naz, t. 4, 
Paris, kol. 1335–1343; R. J. Kaslyn, Sub. kan. 214, [w:] New commentary on the 
Code of Canon Law, red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York 2000, s. 269. 

16 Por. J. H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tł. J. W. Zielińska, 
Warszawa–Ząbki 1999, s. 190.



118 ks. Marek Gołąb

oryginalność. Wiadomą jest rzeczą, iż sąd o autentyczności i zgod-
ności z doktryną różnych form duchowości, np. ruchów chary-
zmatycznych, należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi17. 
Istotną rolę odgrywa tutaj ordynariusz w myśl kan. 839 § 2 i 375 § 1.

Kan. 839 § 2:
Ordynariusze miejsca powinni troszczyć się, by modlitwy oraz 
pobożne i święte ćwiczenia ludu chrześcijańskiego w pełni odpo-
wiadały przepisom Kościoła.

Kan. 375 § 1:
Biskupi, którzy z Bożego postanowienia są następcami Apostołów, 
przez Ducha Świętego, który został im dany, są ustanawiani w Ko-
ściele pasterzami, ażeby byli nauczycielami, kapłanami świętego 
kultu i sprawującymi posługę rządzenia.

Ograniczenie prawa do własnej duchowości nie musi ozna-
czać zakazu, który należy do ostatecznych rozwiązań, ale w po-
szczególnych przypadkach może sprowadzać się do zwyczajnego 
kontrolowania i obserwowania jego rozwoju. W przypadku du-
chowości realizowanej we wspólnotach właściwym instrumen-
tem jest wykorzystanie czasu potrzebnego do oceny struktury 
i działania danej formy duchowości, począwszy od istnienia grup 
nieformalnych po ich przeobrażenie się w ruch, a następnie w sto-
warzyszenie prywatne lub publiczne. Można także wykorzystać 
tymczasowość w obowiązywaniu jego statutu.

Bez wykluczania wartości danej formy duchowości warto jest 
także podjąć poważną debatę nad możliwym – w odpowiednim 
eklezjalnym wymiarze i znaczeniu – wdrożeniem niektórych 

17 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, 
s. 297.
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elementów myśli Habermasa dotyczącej koncepcji racjonalności 
komunikacyjnej, tzn. umiejętności osiągania zgody poprzez przy-
jęcie różnych argumentów, przezwyciężając w Kościele uprzedze-
nia przed nowymi formami18.

2.2. Racjonalność

Istnieją sytuacje, kiedy to dana forma duchowości nie jest sprzeczna 
z doktryną, a mimo to stwarza różnego rodzaju tzw. problemy prak-
tyczno-duszpasterskie. Trzeba jednak bardzo wyraźnie rozróżnić 
kwestię organizacji duszpasterskiej od prawa do własnej duchowo-
ści. Nie można zatem, w ramach prawa kanonicznego, eliminować 
jakiejś formy duchowości, argumentując to zbyt dużym plura-
lizmem i brakiem przestrzeni dla nowych form. Z drugiej strony 
oczywistą sprawą jest, iż proboszcz pracujący sam w parafii nie jest 
w stanie odprawić dwóch liturgii paschalnych w jedną noc, jednej 
dla parafii, drugiej dla neokatechumenatu. Z tego tytułu nie należy 
jednak wykluczać drogi neokatechumenalnej z parafii (co byłoby 
złamaniem prawa do własnej duchowości), ale z drugiej strony nie 
należy także przekreślać dobrych intencji proboszcza (co byłoby 

18 „Racjonalny konsens możliwy jest w tzw. idealnej sytuacji komunikacyj-
nej (ideale Sprechsituation), zadośćuczyniającej następującym przesłankom: sfe-
ra publiczna i inkluzja: nikt, kto mógłby wnieść jakiś istotny wkład ze względu 
na kontrowersyjne ważnościowe roszczenia, nie może zostać wykluczony; rów-
nouprawnienie komunikacyjne: wszyscy mają jednakową szansę wypowiedzenia 
się w sprawie; wykluczenie złudzeń i iluzji: uczestnicy muszą mówić to, co myślą; 
brak przymusu: komunikacja nie może podlegać restrykcjom. Lepszy argument 
może dojść do głosu i zdecydować o wyniku dyskusji. Oznacza to, że w dyskursie 
każdemu przysługuje prawo do krytyki i odpierania argumentacji innych uczestni-
ków oraz formułowania własnej. Dopiero spełnienie powyższych warunków może 
zagwarantować osiągnięcie zgody, której przysługuje powszechna ważność”.

http://www.naukowy.pl/encyklo.php?title=J%C3%BCrgen_Habermas (dostęp: 
8.09.2012).
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narzucaniem komuś czegoś niemożliwego). W hierarchii wartości 
organizacja rzeczywiście powinna być podporządkowana prawu 
do własnej duchowości, ale prawo do własnej duchowości powin-
no być podporządkowane prawom fizycznym. Zgodnie z rzymską 
paremią prawniczą impossibilium nulla obligatio est nikt nie jest 
zobowiązany do rzeczy niemożliwych. Racjonalność prawa przy-
woływana już przez Rzymian w terminie ordo, a powtórzona przez 
św. Tomasza w wyrażeniu ordinatio rationis, sprowadza się do jej 
uczciwości, sprawiedliwości, ale także możliwości nie tylko dla tych, 
którzy chcą korzystać z danego prawa, ale i osób odpowiedzialnych 
za dopuszczenie jego realizacji. Jak napisze Javier Hervada, „jedną 
z najbardziej koniecznych cech prawnika jest posiadanie zdrowego 
rozsądku”19. „Wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Ko-
ścioła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje ży-
czenia”, ale tego typu prośby nie muszą automatycznie oznaczać 
ich spełnienia. Kryterium konieczności spełnienia jest rzeczywi-
ste, to znaczy istnieje także racjonalne uprawnienie zawarte w tre-
ści prośby20. Należy jednak dążyć do słusznego kompromisu, jeśli 
w grę wchodzą tylko i wyłącznie kwestie organizacyjne ze względu 
na szczególne znaczenie prawa do własnej duchowości oraz utrzy-
manie wewnętrznej komunii w danej wspólnocie21.

2.3. Komunia eklezjalna

Oprócz problemów natury czysto praktycznej mogą także poja-
wić się wątpliwości dotyczące funkcjonowania danej grupy jako 

19 Por. J. Hervada, ¿Qué es el derecho?, Pamplona 2002, s. 135 [tłum. własne]. 

20 Por. tenże, Sub. kan. 212, [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kano-

nicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 208.

21 „Compromise is often necessary to foster communion within a particular 

community”. R. J. Kaslyn, Sub. kan. 214, art. cyt., s. 270.
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wspólnoty w obszarze moralności, obyczajowości czy w odnie-
sieniu do władzy kościelnej, mimo iż doktrynalnie nie ma w niej 
większych zastrzeżeń. Należy poszukiwać rozwiązań, które 
by nie stały w sprzeczności z fundamentalnymi prawami wier-
nych przy jednocześnie wyraźnym określeniu istoty komunii. 
Można posłużyć się w tym miejscu kryteriami wyznaczonymi 
przez Komisję Teologiczno-Prawną, powołaną w 2007 roku 
przez kard. Kazimierza Nycza dla zbadania Ruchu Rodzin Na-
zaretańskich22. Chodzi o trzy kryteria: kryterium duszpasterskie 
(praktyka życia, jego owoce, metody oddziaływania, posługi, 
relacje międzyosobowe, wymiar apostolski Ruchu itp.); dok-
trynalne (materiały formacyjne) oraz prawne (rozpoznanie 
stanu prawnego Ruchu oraz analiza prawna statutu). Komisja 
badająca sprawę przedstawiła ordynariuszowi następujące wy-
niki swoich prac: z punktu widzenia duszpasterskiego odkryto 
poważne konflikty w kierownictwie Ruchu, ujawnianie tajemni-
cy spowiedzi, szafowanie wolą Bożą przez kierowników ducho-
wych w wyborach życiowych (także w powołaniach) w stosunku 
do członków Ruchu (manipulacja), narzucanie konkretnego 
spowiednika itd. Jak można zauważyć, w samym Ruchu, który 
został zaakceptowany przez władzę kościelną ze względu na pra-
wo do własnej duchowości, prawo to było łamane nagminnie 
i w sposób bardzo poważny w samych jego strukturach. Z punktu 

22 Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał jako formuła stałego spowiednictwa 
i kierownictwa duchowego oraz rzekomego wcielenia się Maryi w konkretną osobę 
działającą w tym Ruchu. RRN został erygowany dekretem z 4.06.2001 roku jako 
diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych, a zatem jako instytucja kościelna 
mająca charakter osoby prawnej. Z Ruchu wyłoniła się gałąź żeńska życia konsekro-
wanego – Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej – oraz gałąź męska – Stowa-
rzyszenie Apostolskie św. Juana Diego. Bardzo wiele osób przeżyło osobisty dramat 
po kryzysie w Ruchu, ponieważ zawdzięczały temu Ruchowi swoje nawrócenie.
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widzenia doktrynalnego Komisja ujawniła m.in. bardzo nega-
tywną wizję natury ludzkiej i całości stworzenia, zafałszowany 
obraz Boga (Bóg „tropicielem” grzechu), błędną koncepcję po-
średnictwa Maryi. W ocenie sytuacji statutowo-prawnej Komi-
sja przedstawiła nieścisłości w postaci np. braku sprecyzowanej 
struktury i władzy czy brak określenia relacji arcybiskup warszawski– 
Ruch Rodzin Nazaretańskich. Mimo tak poważnych problemów, 
które dawałyby prawną podstawę do całkowitego zakazu działa-
nia Ruchu ze względu na poważne nadużycia doktrynalne, kard. 
Kazimierz Nycz, biorąc pod uwagę sytuację wielu członków silnie 
zaangażowanych w stowarzyszenie, a także pewne pozytywne 
aspekty jego działalności, postanowił uszanować w sposób bar-
dzo zrównoważony prawo do własnej duchowości, wydając dekret, 
w którym nie zamknął Ruchu, ale polecił zreformować i uporząd-
kować jego status formalno-prawny, praktykę jego działania oraz 
treści zawarte w materiałach formacyjnych. Wszystkich kapła-
nów należących do Ruchu zobowiązał do odbycia przez kolejne 
trzy lata wspólnych rekolekcji zamkniętych.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji teologiczno-prawnej, po-
wołanej moim Dekretem z dnia 12 września 2007 r. (Nr 600/Abp/07), 
której zadaniem było zbadanie zdarzeń i sytuacji zaistniałych w Ru-
chu Rodzin Nazaretańskich, akceptuję przedstawiony przez Komisję 
komunikat oraz zalecenia dotyczące dalszego działania tego Ruchu. 
Mocą posiadanych uprawnień polecam uporządkowanie statusu 
formalno-prawnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji 
Warszawskiej, praktykę jego działania oraz treści zawarte w mate-
riałach formacyjnych. Kapłani i osoby świeckie z tego środowiska, 
powinny podjąć całościową reformę Ruchu, zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w komunikacie wydanym na zakończenie prac Komisji 
teologiczno-prawnej, którego treść stanowi załącznik i uzasadnienie 
rozporządzeń niniejszego dekretu. Wszystkich kapłanów należą-
cych do Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej 
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zobowiązuję do odbycia, przez kolejne trzy lata, wspólnych rekolek-
cji zamkniętych. Termin, tematykę i prowadzącego rekolekcje ustali 
Ojciec duchowny kapłanów w Archidiecezji Warszawskiej – mój 
Wikariusz23.

Dekret kard. Kazimierza Nycza pokazuje bardzo klarownie 
sposób rozwiązywania tego typu trudności. Tym bardziej jeśli po-
jawiają się one w związku z wyłącznie funkcjonowaniem jakiejś 
grupy, nie mogą być podstawą do jej likwidacji. Ab abusu ad usum 
non valet consequentia. Fakt, że istnieją nadużycia, nie powinien 
uprawniać do ograniczenia wolności wszystkich osób. Nadużycie 
jest czymś, co nie należy do samej natury rzeczy24. Przy określeniu 
zakresu ograniczenia należy wziąć pod uwagę skalę powstających 
konfliktów, źródło łamania ładu wspólnoty oraz rozróżnienie mię-
dzy liderami często o tendencjach manipulacyjnych a zwykłymi 
członkami otwartymi na współpracę z władzą kościelną. Kryte-
rium komunii z Kościołem jest także podstawą do hamowania 
niektórych form duchowości, będąc obowiązkiem każdego wier-
nego. Komunia w Kościele jest częścią jego doktryny, ale i także ra-
cjonalności normy. Przy ponownym zastosowaniu analogii prawa 
do własnej duchowości w stosunku do wolności religijnej, o której 
mowa w Dignitatis humanae, to prawo jest ograniczone zarów-
no godziwym zakresem, jak i sprawiedliwym ładem publicznym. 
W KPK wyraża się ono w kan. 223 § 2, który mówi, iż ze „względu 
na dobro wspólne przysługuje władzy kościelnej prawo domagania 
się, by wierni korzystali z umiarem z przysługujących im praw”. 

23 Dekret Arcybiskupa Kazimierza Nycza w sprawie Ruchu Rodzin Nazaretań-
skich z 29.01.2009.

24 Por. R. Domingo, J. Ortega, B. Rodríguez-Antolín, N. Zambrana, Principios 
de derecho global, Cizur Menor 2006, s. 32.
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Słowo „umiar” nie oznacza ograniczenia, ale racjonalne wykorzy-
stanie prawa ze względu na dobro wspólnoty.

W niektórych miejscach próbuje się jednak wytworzyć swo-
istego rodzaju system homologiczny, w którym nie dopuszcza się 
jakiejkolwiek odmienności, zwłaszcza w obszarze liturgii, w imię – 
co na pierwszy rzut oka wydaje się zasadne – jedności. Liturgia, jak 
wiadomo, jest publicznym kultem Kościoła i dlatego też wszelkie 
manifestacje osobistej pobożności czy aktywnej partycypacji nie-
zgodne z przepisami liturgicznymi są zabronione25. Dla przykładu 
warto wspomnieć tutaj chociażby o powszechnie znanej sprawie 
przyjmowania Komunii św. do ust czy na rękę oraz w pozycji stoją-
cej lub klęczącej. Biskupi zgromadzeni na 331. zebraniu plenarnym 
KEP (2005 rok) w Warszawie postanowili, że w Polsce przyjmuje się 
generalnie Komunię św. wprost do ust, ale jeśli ktoś prosi i wyciąga 
rękę, może skorzystać także z tej formy. Ponadto Komunię św. moż-
na przyjmować bądź na stojąco, bądź na klęcząco. Obydwie formy 
są dopuszczalne. Nie stoją one w sprzeczności z doktryną, racjo-
nalnością ani komunią z Kościołem, a zatem zabranianie którejkol-
wiek jest naruszeniem obowiązującego prawa, o ile nie wynikałyby 
z świadomego działania mającego na celu zburzenie jedności i or-
dynariusz miejsca nie wydałby w tym zakresie żadnego dokumentu.

Zakończenie
Prawo do własnej duchowości dotyczy materii bardzo subtelnej 
i złożonej, w związku z czym wymaga ze strony podmiotów odpo-
wiedzialnych za jego konkretną ocenę wysokiej kultury i podstawo-
wej wiedzy prawnej. Bezprawne, tzn. bezpodstawne, ograniczenie 

25 Por. Congregatio pro Clericis et Aliae, Międzydykasterialna instrukcja o niektó-
rych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze 
kapłanów Ecclesiae de mysterio, 13.11.1997, AAS 89 (1997) 869, art. 6, s. 869.
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tej normy niesie ze sobą często poważne skutki dramatu ludzkiego 
w postaci rozbicia między posłuszeństwem Kościołowi a natchnie-
niom Ducha. Przy ograniczeniu prawa do własnej duchowości na-
leży brać pod uwagę fenomen rozwoju doktryny i w przypadku, gdy 
dana forma duchowości nie przedstawia niebezpiecznie sprzecz-
nych z doktryną idei (lecz jednocześnie nie wszystko w nich jest 
jednoznaczne), należy bez radykalnych kroków badać jej funkcjo-
nowanie w czasie. Ograniczenie prawa do własnej duchowości nie 
musi oznaczać całkowitego odrzucenia danej formy. Częściowe 
ograniczenie może polegać na jej zreformowaniu przy zachowa-
niu zdrowej treści. Problemy praktyczne pojawiające się przy oka-
zji funkcjonowania danej formy duchowości nie mogą podważać 
prawa do własnej duchowości, chyba że wykraczają poza racjo-
nalność porządku. Wyłączną podstawą do likwidacji danej formy 
duchowości są jej poważne błędy doktrynalne lub całkowite nie-
posłuszeństwo względem władzy kościelnej godzące ostatecznie 
w jedność Kościoła. Zachowanie komunii z Kościołem jest częścią 
doktryny. Arbitralne decyzje ograniczające prawo do własnej du-
chowości powinny spotkać się z właściwą reakcją ordynariuszy 
miejsca, odpowiedzialnych za ochronę fundamentalnych praw. 
Należy zastanowić się nad stworzeniem odpowiednich procedur 
lub instytucji odpowiedzialnych za ochronę fundamentalnych 
praw wiernych oraz za właściwą ocenę ich funkcjonowania.

Wydawałoby się, iż w dzisiejszych czasach mocnego relatywi-
zmu czy liberalizacji w wielu obszarach należałoby akcentować 
w prawie do własnej duchowości jego granice. Kościół, wyko-
rzystując m.in. narzędzie, jakim jest kanonistyka, powinien jed-
nak – w moim mniemaniu – uwydatniać jak nigdy nienaruszalne 
fundamenty tych praw, które choć niestety mogą być wykorzysty-
wane z naruszeniem komunii eklezjalnej, stanowią jednak pod-
waliny istoty wspólnoty. Jeszcze bardziej ryzykowne zdaje się być 
stawianie barier w przestrzeni przeznaczonej dla rozwoju. Wierni 
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muszą być świadomi swojego prawa, które nie jest czymś danym 
z zewnątrz, ale czymś integralnie im przynależnym. Problemem 
decydującym o nadużyciach związanych z realizacją prawa do wła-
snej duchowości zdaje się być przede wszystkim niezrozumienie 
i brak poczucia komunii z Kościołem i w Kościele, przy zachowa-
niu zasady in dubiis libertas – in necessariis unitas – in omnibus 
caritas. Kto jednak jest odpowiedzialny za brak poczucia komunii?

Summary

When is the right to one’s own spirituality (can. 214)  
a subject to restrictions?

The right to one’s own spirituality is a subject to restrictions, if its realiza-
tion contains meaning and forms incompatible with the doctrine of the 
Catholic Church, preserving however the criterion of rationality and com-
munion. Appropriate application and understanding of this thesis could 
help avoid many conflicts that are created both by the worshipers – in the 
individual and associative sense – and by the Church authorities, whose 
legal solutions are not expressively embedded in fundamental legal pro-
visions nor give them due grade in the hierarchy of binding norms. This 
study is divided into two parts. The first part concerns justification of im-
perative need of avoiding baseless restrictions in the applicable law. This 
part considers the knowledge of psychological sphere of every worshiper 
(the author defines it as the new branch of the canon law – the neurocan-
onistics), which refers to the natural law as the foundation of canon 214. 
The second part explains the issue of a range of legal restrictions regarding 
one’s own spirituality. It includes select practical and pastoral problems. 
Although the right to one’s own spirituality is a fundamental law, it does 
not have an absolute nature. Still, there is a need to learn about canon 214 
and to build a respect towards the existing norm, keeping in mind the lack 
of clear and direct protective regulations in the applicable legal system.
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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.
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Termin fides  
w optyce prawodawcy 
i interpretatora  
na przykładzie KPK 1983

Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary jest sposob-
nością, aby przeżyć szczególną refleksję nad wiarą i dokonać jakby 
ponownego jej odkrycia w wielu wymiarach życia Kościoła1.

Także wymiar prawny Kościoła wynika z wiary. Przecież prak-
tyka wiary pierwszych wyznawców Chrystusa dała początek sys-
temowi prawa kanonicznego (por. Dz 15, 28). Regulacje prawne 
we wspólnocie wiernych są niezbędne, aby ta „wspólnota kościel-
na żyła, wzrastała, kwitła” („ut ecclesiastica communitas vigeat, 
crescat, floreat”)2.

Każdy akt kościelnej władzy rządzenia, oczywiście także władzy 
ustawodawczej (zob. kan. 135 § 1), jest inspirowany wiarą i z niej 

1 Benedictus PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Porta fidei qui- 
bus Annus Fidei incohaturmotu (dalej: PF), 11.10.2011, „Acta Apostolicae Sedis” 
(dalej: AAS) 103 (2011), s. 723–734, tu nr 4.

2 Praefatio do Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promul-
gatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), t. 2, s. XXX; polskie tłumaczenie wg przekładu 
zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski, Wstęp do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego (dalej: KPK), Poznań 1984, s. 37.
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wypływa. Zważywszy na tę genezę regulacji prawnych, można 
określić prawo kanoniczne jako ordinationes fidei3. Obowiązujące 
z woli prawodawcy kościelnego normy muszą mieć źródło w jego 
woli umotywowanej religijnie. Oznacza to, że postulat, aby prawo-
dawca kościelny był człowiekiem wiary4, a przynajmniej wziął wia-
rę pod uwagę w swojej pracy jako czynnik warsztatowy5, ma swoje 
głębokie uzasadnienie.

Regulacje kanoniczne w sposób naturalny – prawo przecież po-
wstaje w Kościele i obszarem jego obowiązywania jest Kościół – do-
tyczą wiary. Niezbędne jest więc używanie terminu „wiara” (fides) 
w tekstach normatywnych. Z punktu widzenia prawodawcy ko-
ścielnego omawiane wyrażenie jest trudne do stosowania6. Przede 
wszystkim dlatego, że to słowo nie ma genezy kanonicznej. Po-
chodzi ono z teologii, a zostało przejęte przez prawo kanoniczne.

Pamiętać należy, że zasady stanowienia prawa są logicznie po-
przedzone przez zasady jego wykładni. Te drugie muszą więc być 

3 Szeroko o tym pisze E. Corecco [w:] tenże, Ordinatio rationis o ordina-
tio fidei? Appunti sulla definizione della legge canonica, „Communio”, 36 (1977), 
s. 48–69; krytycznie o tym, zob. L. Örsy, Corecco’s theology of canon law: a Critical 
Appraisal, „The Jurist”, 53 (1993), s. 186–198; zob. także: R. Sobański, Ustawa Ko-
ścielna – ordinatio rationis czy ordinatio fidei?, „Collectanea Theologica”, 48 (1978) 
fascicle I, s. 27–35.

4 P. Kroczek, The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, 
Kraków 2012, s. 79–80.

5 R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 357–359.
6 Oczywiście z podobnym problemem spotyka się także prawodawca państwo-

wy, zob. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(Dz.U. nr 29, poz. 155 z późn. zm.), gdzie w art. 2 nr 1 mowa jest o tworzeniu wspól-
not religijnych w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej czy w art. 19 ust. 1 
nr 2, w którym stanowi się, że Kościoły i inne związki wyznaniowe korzystają na za-
sadach równouprawnienia ze swobody pełnienia funkcji religijnych, co w szczegól-
ności polega na określaniu doktryny religijnej, dogmatów i zasady wiary oraz liturgii.
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brane pod uwagę przy pisaniu ustawy. Taki jest powszechny po-
stulat wypływający z teorii prawa7. Prawodawca musi więc zdawać 
sobie sprawę, że jego tekst zostanie zinterpretowany według dy-
rektyw interpretacyjnych, które w prawie kanonicznym pochodzą 
nie tyle z doktryny prawniczej – jak to jest przykładowo w systemie 
prawa polskiego – lecz z norm prawnych, które określił sam pra-
wodawca.

Ustawodawca powinien, troszcząc się o teologiczną popraw-
ność stanowionych rozwiązań prawnych8, zadbać także o właści-
wy język ustaw, tak aby jego wola była możliwa do precyzyjnego 
odtworzenia w procesie wykładni. Chcąc więc postępować zgod-
nie z zasadami sztuki legislacji, prawodawca powinien stosować 
każde wyrażenie użyte w tekście normatywnym – także termin 

„wiara” – w znaczeniu, jakie jest ono znane i stosowane przez do-
konującego wykładni, lub też określić jego znaczenie poprzez de-
finicję prawną.

Celem artykułu jest ukazanie spektrum znaczeń słowa „wiara” 
w tekstach normatywnych na przykładzie KPK 1983 i zwrócenie 
przez to uwagi podmiotów stanowiących prawo oraz dokonują-
cych wykładni na trudności, jakie pojawiają się w związku z tym 
słowem i wyrażeniami, w których ono występuje.

1. Postępowanie ze słowami  
w tekście normatywnym
Tekst normatywny jest sposobem komunikacji prawodawcy z ad-
resatami prawa. Słowa w tekście normatywnym są więc medium, 

7 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002, 
s. 59; S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 134.

8 Por. P. Kroczek, Teologiczne podstawy reguł sensu czynności konwencjonal-

nych w prawie kanonicznym i ich konsekwencje dla decyzji prawodawczych, rękopis.
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przy pomocy którego formułowane są zarządzenia prawodawcy. 
Język, jakiego używa się przy pisaniu tekstów normatywnych, jest 
specyficzny. Jest to język prawny. Doktryna prawnicza odróżnia 
ten język od języka prawniczego, to jest takiego, w którym formu-
łowane są opinie na temat języka pierwszego stopnia, czyli języka 
tekstów normatywnych9. Takie samo rozróżnienie może być doko-
nane oczywiście na forum prawa kościelnego10.

Język prawny wymaga specjalnego traktowania przez użyt-
kowników, czyli prawodawców i dokonujących wykładni. Wyni-
ka to z tego, że jest to język mieszany, czyli taki, który czerpie 
zarówno z języka naturalnego (w warstwie syntaktycznej), jak 
i sztucznego (w warstwie semantycznej). Choć budowa zdań 
języka prawnego jest zbliżona do budowy zdań w powszechnie 
stosowanym języku, to zdania tekstów normatywnych zazwyczaj 
są krótsze niż w języku naturalnym. Z uwagą także należy pod-
chodzić do znaczenia i zespołów słów stosowanych w tekstach 
prawnych.

Kiedy mamy świadomość trudności wypływjących ze specyfi-
ki tekstu normatywnego, jasne jest, że aby poprawnie zrozumieć 

  9 B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948; wypowiedzi na ten 
temat przedstawicieli doktryny prawniczej są bardzo liczne, warto odnotować: 
T. Gizbert-Studnicki, Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka, „Studia Filozoficz-
ne”, 2–3 (1985), s. 67–82; Z. Ziembiński, Deskrypcjonistyczna i rekonstruktywi-
styczna analiza języka w prawoznawstwie, „Studia Prawnicze PAN” (1985), z. 3–4, 
s. 329–339; T. Gizbert-Studnicki, Czy istnieje język prawny?, „Państwo i Prawo”, 
3 (1979), s. 49–60; J. Pieńkoś, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo 
w języku, Warszawa 1999; M. Zieliński, Języki prawne i prawnicze, [w:] Polszczyzna 
2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, 
s. 50–74.

10 R. Sobański, Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Prawo Ka-
noniczne”, 28 (1985), nr 1–2, s. 5.
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(inteligere) (kan. 17) znaczenie tekstu normatywnego, potrzebne 
są reguły wykładni. Reguły interpretacji kanonicznych tekstów 
normatywnych zostały wyłożone w KPK w kan. 16–19 oraz w kan. 27.

Kluczowy jest kan. 17, nakazujący rozumienie wyrażeń zgodnie 
z „własnym znaczeniem słów” (propriam verborum significatio-
nem), co może być rozumiane w kilku sensach. Pierwszy z nich 
to prawdziwy sens słowa (sensu vero), czyli naturalne lub etymo-
logiczne znaczenie wyrażenia (naturalis seu etymologica). Drugi 
to sens wąski (sensu strictiore), czyli znaczenie, jakie słowo posia-
da w powszechnym użyciu (usualis seu vulgaris). Trzeci zaś sens 
jest najwęższy (sensu strictissimo) i odnosi się do znaczenia, jakie 
słowo ma w prawie (juridica)11. Zarówno przy pisaniu ustawy, jak 
i jej interpretacji każdy z tych sensów odnoszących się do słowa 
musi być wzięty pod uwagę. Oznacza to w pewnym praktycznym 
uproszczeniu, że wyrażenia w tekście ustawy, o ile nie są przez 
prawodawcę zdefiniowane w akcie normatywnym (jako definicja 
wewnętrzna ustawy lub przeznaczona do użycia w całym systemie 
prawnym) i jeżeli nie są dookreślone poprzez tradycję kanoniczną 
(przy czym należy uwzględnić ewolucję znaczenia słów), powinny 
być użyte tak, jak je powszechnie stosują adresaci norm.

Znaczenie słów – zgodnie z dyrektywą kan. 17 – zależy także 
od teksu i kontekstu (in textu et contextu). Oznacza to, że wyrazy 
należy rozumieć nie w oderwaniu od siebie, lecz w miejscu i kon-
tekście ich użycia, czyli w związku z przepisami je otaczającymi12. 
Istotne są także miejsca paralelne (locos parallelos), czyli fragmen-
ty tekstów normatywnych traktujące o tych samych lub podobnych 

11 G. Michiels, Normae generales iuris canonici, t. 1, Parisiis–Tornaci–Romae 
1949, s. 518–519.

12 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Opo-
le 1957, s. 206.
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rzeczach. Należy przy dokonywaniu wykładni uwzględnić rów-
nież cel i okoliczności wydania ustawy (finem ac circumstantias), 
co oznacza motywacyjne znaczenie okoliczności zewnętrznych 
wyznaczających cel ustawie. To bowiem wskazuje na myśl pra-
wodawcy (mens legislatoris), której wzięcie pod uwagę jest czyn-
nikiem wpływającym na wynik wykładni. Myśl prawodawcy to to, 
co myślał i chciał nakazać w momencie stanowienia ustawy albo 
co chciałby nakazać w momencie zastosowania normy prawnej 
z niej wypływającej13.

2. Termin „wiara” w optyce teologicznej
Znajomość znaczenia wyrażenia „wiara” w teologicznym spek-
trum jest niezbędna zarówno dla prawodawcy, jak i dokonującego 
wykładni. I tu tkwi pewna trudność, bowiem badane wyrażenie 
nie jest w teologii jednoznaczne.

Termin „wiara” w najogólniejszym sensie to przyjęcie w sposób 
wolny wypowiedzi jakieś osoby ze względu na zaufanie, jakim się 
ją obdarza. Chodzi tu o stosunek, jaki zachodzi pomiędzy osobami14. 
W kontekście chrześcijaństwa wiara to relacja pomiędzy człowie- 
kiem a Bogiem, wyrażająca się przykładowo w przylgnięciu do 
Chrystusa, w oparciu się na Chrystusie i powierzeniu się Jemu 
oraz w uznaniu własnej bezradności i oczekiwaniu wszystkiego od  
Niego15.

W nauczaniu Magisterium Kościoła sprawcą wiary w człowieku 
jest łaska Boża. Wiara jest więc nadprzyrodzonym, niebiańskim 

13 Zob. P. Kroczek, Co prawodawca miał na myśli? – czyli czym jest „mens legi-
slatoris” i gdzie jej szukać?, „Annales Canonici”, 3 (2007), s. 187–198.

14 Wiara, [w:] K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. 
T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, kol. 629–631.

15 T. Dajczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, Często-
chowa 1993.
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darem Bożym16. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje pomocy Ducha 
Świętego (KKK 179).

Wiara jest więc aktem afirmacji tego, co Bóg objawił. Sobór 
Watykański I w konstytucji dogmatycznej Dei Filius zdefiniował 
wiarę, która jest początkiem ludzkiego zbawienia (Rz 11, 6), jako 
zupełne posłuszeństwo umysłu i woli człowieka wobec objawia-
jącego się Boga.

Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, przez którą, za natchnieniem 
i z pomocą łaski Bożej, wierzymy w prawdziwość rzeczy objawio-
nych przez Boga, nie dla ich prawdziwości wewnętrznej, poznanej 
naturalnym światłem rozumu, lecz z powodu autorytetu samego 
Boga objawiającego, który się nie myli ani nikogo mylić nie może17.

Dodatkowo wiara, jak poucza KKK,

jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia 
i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi po-
szukującemu ostatecznego sensu swego życia (KKK 26).

Ta odpowiedź Bogu jest osobowym przylgnięciem człowieka 
do Boga (KKK 150) i jest ona „aktem osobowym, wolną odpowie-
dzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia” (KKK 166). 
Wiara obejmuje przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił 
o sobie przez swoje czyny i słowa (KKK 176).

Z tej racji, że wiara ma podwójne odniesienie, czyli odnosi 
się zarówno do osoby, jak i do prawdy, akt wiary odnosi się więc 
do prawdy przez zaufanie osobie, która o niej świadczy (KKK 177). 

16 Concilium Oecumenicum Vaticanum I, Constitutio dogmatica Dei Filius 

de fide catholica, 24.04.1870, [w:] Dokumenty soborów powszechnych. Tekst ła-

ciński, polski, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4 (1511–1879), Kraków 2004, III, 41.
17 Tamże, III, 29.
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Dlatego też w wierze można rozróżnić to, że się wierzy, od tego, 
w co się wierzy, czyli jej treść subiektywną – fides qua creditur – 
od jej treści przedmiotowej – fides quae creditur18. Ta druga jest po-
łączona z porządkiem czy „hierarchią” prawd w nauce katolickiej 
(„ordinem seu «hierarchiam» veritatum doctrinae catholicae”) 
(UR19 11). To bardzo szerokie rozumienie wiary jest także obecne 
w porządku prawnym Kościoła.

3. Fides quae creditur

3.1. Wiara jako depozyt

Omawiany termin „wiara” jest w KPK rozumiany jako „depozyt 
wiary” (fidei depositum). Depozyt wiary to powierzone Kościołowi 
dziedzictwo wiary i suma dóbr zbawczych20. Ten depozyt stanowią: 
Święta Tradycja i Pismo Święte (Sacra Traditio et Sacra Scriptura) 
(KO 1021, zob. KK22 25, KDK23 33, GS 62, UR 6)24. Do tego boskiego 
depozytu (divinum depositum) należą także sakramenty (kan. 841).

18 Szeroko o tym zob. K. Barth, Church dogmatics, t. 1, The doctrine of the word 
of God, tł. G. W. Bromiley, red. G. W. Bromiley, T. F. Torrance, London 2004, s. 236.

19 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum Unitatis 
redintegratio de oecumenismo, 21.11.1964, AAS 57 (1965), s. 90–112.

20 Depositum fidei, [w:] K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, 
dz. cyt., kol. 97–98.

21 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogma-
tica Dei Verbum de Divina revelatione, 26.11.1965, AAS 58 (1966), s. 817–830.

22 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogma-
tica Lumen gentium de Ecclesia, 21.11. 1964, AAS 57 (1965), s. 5–75.

23 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pa-
storalis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, 7.12.1965, AAS 
58 (1966), s. 1025–1115.

24 Zob. Concilium Oecumenicum Vaticanum I, Constitutio dogmatica Dei 
Filius de fide catholica, Sessio III, 24.04.1870, [w:] Dokumenty soborów po-
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Treść prawd depozytu podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd 
Kościoła. Czyni to w uroczystym orzeczeniu lub w nauczaniu zwy-
czajnym i powszechnym (kan. 750). W prawdy depozytu należy 
wierzyć „wiarą boską i katolicką” (kan. 750).

Co więcej – „Pan zlecił swemu Kościołowi misję strzeżenia de-
pozytu wiary” („fidei depositum custodiendum Dominus Eccle- 
siae suae dedit”)25. Polecenie to wypełnia Kościół z asystencją Du-
cha Świętego, nie tylko strzegąc prawdy objawionej, ale wnikliwie 
ją badając, wiernie głosząc i wykładając (kan. 747 § 1). W wyko-
nywaniu tego zadania Kościół cieszy się nieomylnością, w którą 
Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół (KK 25).

Kościół strzeże depozytu wiary, posługując się narzędziem, ja-
kim jest prawo kanoniczne. Odbywa się to poprzez takie insty-
tucje prawne, jak obowiązek złożenia wyznania wiary (professio 
fidei) (kan. 380, kan. 833) czy też złożenie przysięgi wierności (iu-
siurandum fidelitatis) (kan. 380)26.

Inne instrumenty pomocne w zachowaniu depozytu wiary 
to przykładowo: nihil obstat, mandatum i missio canonica27 czy 
też formy kontroli wydawnictw poprzez wcześniejszą ich ocenę  

wszechnych, dz. cyt., s. 888–911 (DS 3000–3045), tu DS 1792: „Porro fide di-
vina et Catholica ea omnia credenda sunt, quæ in verbo Dei scripto vel tradito 
continentur, et ab Ecclesia”; zob. Paulus VI, PP., Sollemnis Professio fidei, AAS 
60 (1968), s. 441.

25 Joannes Paulis II, PP., Introductio [w:] Constitutio apostolica Fidei deposi-
tum qua Catholicae Ecclesiae post Concilium Oecumenicum Vaticanum II instau-
ratus publici iuris fit, 11.10.1992, http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/
aposcons_lt.htm (dostęp: 7.04.2013).

26 Zob. Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio fidei et iusiurandum fideli-
tatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 9.01.1989, AAS 81 (1989), 
s. 104–105.

27 Zob. L. Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, wskazówki, 
tłum. K. Kubis, A. Porębski, Kraków 2003, s. 116.
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(censura praevia) (kan. 823 § 2) oraz wydawanie zezwoleń (licen-
tia) czy aprobaty (aprobatio) na wydawnictwa (kan. 827 § 2 i § 4). 
Także procedura badania poprawności teologicznych doktryn 
przedstawiona w Agendi ratio in doctrinarum examine28 przyczy-
nia się do ochrony i obrony depozytu wiary (por. kan. 218). Dzia-
łalność Kongregacji Nauki Wiary temu celowi ochrony wiary jest 
podporządkowana29.

Innym instrumentem Kościoła chroniącym depozyt wiary i bro-
niącym go jest prawo karne. Przykładowo, uporczywe, po przyję-
ciu chrztu, zaprzeczanie albo uporczywe powątpiewanie o jakiejś 
prawdzie zawartej w depozycie wiary jest przestępstwem kano-
nicznym zwanym herezją (kan. 751) zagrożonym karą ekskomu-
niki wiążącej mocą samego prawa (kan. 1364).

3.2. Wiara jako zbiór prawd

Termin fides jest przez prawodawcę w KPK rozumiany także jako 
zbiór prawd. Prawdy te stanowią, oprócz sakramentów i zwierzch-
nictwa kościelnego, więź łączącą ochrzczonych w pełnej wspólno-
cie Kościoła katolickiego (kan. 205). Aby osoba dorosła mogła być 
ochrzczona, powinna być odpowiednio pouczona o tych prawdach 
wiary (de fidei veritatibus) (kan. 865 § 1).

Wiara jako zbiór prawd jest przedmiotem nauczania „świętych 
pasterzy”, czyli biskupów. Oni są autentycznymi nauczycielami 
i mistrzami wiary (authentici fidei doctores et magistri). To na-
uczanie domaga się od wiernych chrześcijańskiego lub religijnego 
posłuszeństwa (kan. 212 § 1, kan. 753).

28 Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 

29.06.1997, AAS 89 (1997), p. 830–835.

29 Joannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor Bonus de Romana Cu-

ria, 28.06.1988, AAS 80 (1988), s. 841–930, tu art. 48–55.
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W kan. 386 § 1 prawodawca nałożył na biskupa diecezjalnego 
obowiązek przedstawiania wiernym i wyjaśniania prawdy wiary 
(veritates fidei), w które należy wierzyć i stosować w obyczajach. 
Ma on także, stosując odpowiednie środki, bronić nienaruszalno-
ści i jedności prawd wiary, uznając jednak uzasadnioną swobodę 
w zakresie zgłębiania prawd (kan. 386 § 2). W tym samym znacze-
niu słowo fides użyte jest w kan. 528 § 1, w którym stanowi się, że

[…] proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby przybywa-
jącym w parafii głoszone było nieskażone słowo Boże.

Stąd też zabiegać ma on o to, by wierni byli właściwie o praw-
dach wiary pouczeni (fidei veritatibus edoceantur) (kan. 528 § 1). 
Podobny obowiązek jak na proboszczach ciąży na misjonarzach. 
Zgodnie z kan. 787 § 2 mają oni powinność zatroszczyć się o to, 
ażeby tych, których uznają za przygotowanych do przyjęcia orę-
dzia ewangelicznego, pouczyć o prawdach wiary (veritates fidei 
edoceant), tak aby gdy o to poproszą w sposób wolny, zostali do-
puszczeni do przyjęcia chrztu.

4. Fides qua creditur
Termin fides występuje w KPK także w znaczeniu postawy człowie-
ka, który pragnie praktykować swoje przekonania religijne. Cho-
dzi tu o takie podejście członka Kościoła do życia, który poprzez 
sposób życia pragnie odpowiedzieć Bogu na objawione prawdy.

W takim znaczeniu omawiany termin występuje w wielu kano-
nach. Przykładowo kan. 206 § 1 stanowi, że

[…] z Kościołem w specjalny sposób są złączeni katechumeni, 
ci mianowicie, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego wyraźną 
wolą proszą o włączenie do niego, i dlatego tym samym pragnieniem, 
jak i życiem wiary (vita fidei), nadziei i miłości, które praktykują, 
łączą się z Kościołem, który ich wspiera już jako swoich.
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„Życie wiary” to dawanie świadectwa poprzez określoną postawę 
moralną, praktyki i zwyczaje życia.

W tym samym znaczeniu omawiane słowo zostało użyte 
w kan. 788 § 2, w którym prawodawca zawarł nakaz, aby kate-
chumeni, przez naukę życia chrześcijańskiego i praktykę, byli 
odpowiednio wprowadzeni w tajemnicę zbawienia oraz w życie 
przepojone wiarą (in vitam fidei), a także w liturgię, umiłowanie 
Ludu Bożego i apostolstwo.

4.1. Wiara jako postawa człowieka wierzącego

To życie wiarą ma swój wyraz w sakramentach, które wierzący 
przyjmuje. Dzieci można wtedy dopuścić do Komunii świętej, gdy 
posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, 
tak by mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa („cum 
fide et devotione sumere valeant”) (kan. 913 § 1).

Z kolei sakrament bierzmowania jest tym, który umacnia ich 
i ściślej zobowiązuje wiernych, aby słowem i czynem byli świad-
kami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili („Christi fidemque 
diffundant et defendant”) (kan. 879).

Życie wiary w formie radykalnej ma postać życia konsekrowa-
nego. Życie konsekrowane, zgodnie z definicją kodeksową, jest 
to trwała forma życia,

[…] w której wierni pod działaniem Ducha Świętego, naśladując 
dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade 
wszystko Bogu (kan. 573 § 1).

Takie życie podejmują w sposób wolny wierni, którzy przez ślu-
by lub inne zobowiązania, zgodnie z przepisami własnych instytu-
tów, zobowiązują się do zachowania ewangelicznych rad (kan. 573 
§ 2). Jedną z nich jest ewangeliczna rada posłuszeństwa. Jest ona 
podejmowana w duchu wiary i miłości do naśladowania Chrystusa 
(kan. 601).
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4.2. Wiara jako postawa Wspólnoty

Najwyższy prawodawca termin „wiara” łączy także z postawą ca-
łej wspólnoty wierzących (Communio). Termin w tym kontekście 
może oznaczać praktykowanie zasad wiary przez nich.

W kan. 342 wyznaczono Synodowi Biskupów, który jest zebra-
niem biskupów wybranych z różnych regionów świata, zadanie 
świadczenia pomocy Biskupowi Rzymskiemu poprzez radę w celu 
zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów (incrementumque 
fidei et morum) wiernych Kościoła w świecie. Podobne zadanie 
jak Synod Biskupów ma – zgodnie z kan. 445 – synod partyku-
larny. Synod ten powinien w odniesieniu do własnego terytorium 
zatroszczyć się o zaspokojenie potrzeb pasterskich Ludu Boże-
go. Dlatego będąc wyposażony we władzę rządzenia, zwłaszcza 
ustawodawczą, może podejmować decyzje w tym, co wydaje się 
odpowiednie dla wzrostu wiary (ad fidei incrementum), ukierun-
kowania wspólnej działalności pasterskiej, poprawy obyczajów, 
zachowania, wprowadzenia lub strzeżenia jednakowej dyscypliny 
kościelnej.

5. Kanoniczne konsekwencje niewiary
Prawd wiary należy szukać (kan. 748 § 1). Jest do tego zobowiązany 
na podstawie prawa Bożego każdy człowiek. Nikt jednak nie może 
być zmuszony do tych poszukiwań (DH 2), bowiem jak zauważył 
św. Augustyn, „credere non potest nisi volens”30.

Istnieje jednak obowiązek i prawo – z mocy prawa Bożego – 
przyjąć i zachowywać poznane prawdy (kan. 748 § 1). Odbywa 
się to np. poprzez sam akt osobistej wiary (kan. 750), poprzez 
osobiste złożenie wyznania wiary (kan. 833) czy wypełnianie 

30 Zob. Augustinus, In Evangelium Joannis Tractatus CXXIV, [w:] Patrologiae 
cursus completus. Series latina, red. J.-P. Migne, t. 35, Paris 1841, kol. 1607.
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z chrześcijańskim posłuszeństwem tego, co święci pasterze, jako 
reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo 
postanawiają jako kierujący Kościołem (kan. 212 § 1). W szcze-
gólności spełnianie obowiązków wiary jest widoczne w praktyko-
waniu cnót teologicznych, czyli w życiu wiary, nadziei i miłości 
(kan. 206 § 1, 245 § 1), oraz jako element formuły „wiara i obyczaje” 
(zob. kan. 212 § 3, kan. 342, kan. 749 § 1). Oznacza to, że wiara i wy-
pływające z niej obowiązki, także i te zdefiniowane w prawie ka-
nonicznym, muszą być przyjęte w wolności. Opierając się na tym, 
należy założyć, że każdy z użytkowników prawa kanonicznego jest 
wolną osobą, zdolną do przyjęcia i wypełniania norm kościelnych, 
która pragnie wypełniać swoje obowiązki w sposób wolny.

Podstawowym elementem takiej postawy i gwarantem, że bę-
dzie ona skutecznie wpływała na ich życie, jest akceptacja regula-
cji przez jej adresatów. Chodzi tu nie o akceptację istnienia ustawy 
(firmitas de iure), ale jej mocy wiążącej (firmitas de de facto). Ak-
ceptacja ta to relacja posłuszeństwa, która powstaje pomiędzy pra-
wodawcą a adresatem norm. Tę relację przedstawiciele doktryny 
nazywają zwykle „recepcją prawa”. Rozumie się przez to przyjęcie 
za swoje i pragnienie wypełnienia norm prawnych narzuconych 
przez zewnętrzy autorytet.

Prawo kanoniczne ze względu na specyfikę celu, w jakim zosta-
ło ustanowione, powinno być „przyjmowane z wiarą”. Ten termin 
oznacza specyficzne zaangażowanie adresata prawa w realizację 
norm kanonicznych, które może być dokonane wyłącznie w wol-
ności sumienia. Prawo więc wypełnia swoje funkcje, jeżeli osoby 
nim związane w sposób wolny przyjmą odpowiedzialność za reali-
zacje jego norm. Wiązać się to musi ze świadomością konsekwen-
cji niezastosowania się do nich. 

Z tej racji, że regulacje kościelne są przez prawodawcę stano-
wione w celu ochrony, obrony i promocji wiary, nieprzestrzega-
nie ich powoduje pewne niebezpieczeństwo dla tej wiary. Chodzi 
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tu zarówno o zagrożenie wiary w aspekcie fides quae creditur, jak 
i w aspekcie fides qua creditur.

Różne mogą być powody niezastosowania się do norm kano-
nicznych. Wymienić można m.in. brak poprawnego rozumienia 
struktury Kościoła, zakłóconą komunikację we Wspólnocie (Com-
munio), niewłaściwe rozumienie roli i funkcji prawa w Kościele, 
niejasne, bezcelowe czy niepoprawne doktrynalnie prawo31. Moż-
na dodać także osłabienie lub utratę wiary przez adresata norm. 
Wówczas bowiem zatracona zostaje jedna z motywacji do wypeł-
niania woli prawodawcy32.

Nierealizowanie norm prawa kanonicznego, czyli niestosowa-
nie ani nieprzestrzeganie ich, powoduje określone konsekwencje. 
Następstwa te są dwojakiego rodzaju: grzech oraz sankcja karna.

Tradycyjne stanowisko doktryny kanonicznej opowiada się 
za tym, że nieposłuszeństwo prawodawcy kościelnemu, wyraża-
jące się w nieprzestrzeganiu norm, skutkuje – z pominięciem za-
stosowania epikii czy innych kanonicznych instytucji prawnych 
znoszących konsekwencje obowiązywanie normy – zaciągnięciem 
grzechu. Oznacza to, że normy te wiążą adresata ad culpam33. Ta re-
guła dotyczy jednak wyłącznie prawa powszechnego, a w przypad-
ku prawa partykularnego zależy od przedmiotu regulacji.

Jeżeli chodzi o sankcje karne, które są konsekwencją obowią-
zywania norm kanonicznych ad poenam, to trzeba zauważyć, 
że zdecydowana większość regulacji prawa kanonicznego zawie-
ra normae imperfetae. Brak w nich sankcji karnych. A jeżeli już 
w kanonach dotyczących przestępstw prawodawca zawarł jakieś 
kary, to często są one nieoznaczone. Ich wymiar postawiony jest 

31 P. Kroczek, The art of legislation, dz. cyt., s. 224–230.
32 Tamże, s. 49.
33 G. Michiels, Normae generales iuris canonici, dz. cyt., s. 290.
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do swobodnego osądu sędziego kościelnego (zob. np. kan. 1328 
§ 1, kan. 1365, kan. 1369). Oczywiście każde prawo powszechne, 
zawsze wiążąc w sumieniu swojego adresata, nigdy nie może być 
prawem czysto karnym (leges mere poenalis). Może zaś nim być 
prawo partykularne.

Prawo przewiduje również inne konsekwencje dla tego wierne-
go, który odstąpił notorycznie od wiary katolickiej (a fide catholica 
publice defecerit). To odstąpienie do wiary katolickiej jest podob-
ne, lecz nie jest tożsame z apostazją, która jest przestępstwem 
polegającym na całkowitym porzuceniem wiary chrześcijańskiej 
(kan. 751). Jest ono także zbliżone do schizmy, czyli odmowy 
uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania 
wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo 
(kan. 751)34. Trzeba zaznaczyć, że „odstąpienie do wiary” nie wyma-
ga formalnego aktu. Przepisy wymagają jedynie, aby było to odstą-
pienie dokonane publicznie, czyli powszechnie znane, to znaczy 
ujawnione lub dające się łatwo udowodnić35. Nie jest także omawia-
nym odstępstwem nieprzestrzeganie norm kan. 751 czy kan. 75336.

Konsekwencją odstąpienia notorycznego od wiary katolickiej jest 
przykładowo wydalenie członka z instytutu (kan. 694 § 1 nr 1) czy 
usunięcie z urzędu kościelnego (kan. 194 § 1 nr 2). Usunięcia te dzieją 
się na mocy samego prawa (ipso iure). Nie jest to więc kara kościelna, 
a jedynie środek prawny mający chronić dobro publiczne Kościoła37.

34 J. H. Provost, Canon 194, [w:] New commentary on the Code of Canon Law, 
red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York 2000, s. 227.

35 H. Socha, Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter be-
sonderer Berücksichtigung der Rechtslage im Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, ed. K. Lüdicke, Essen, since 1985, 194/4.

36 Tamże, 194/3.
37 R. Sobański, Kanon 16, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu 

Prawa Kanonicznego, t. 1, księga I, Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 283.



Termin fides w optyce prawodawcy i interpretatora… 159

Podsumowanie
Termin fides oznaczający „wiarę” występuje w KPK w bardzo wielu 
znaczeniach. Najwyższy prawodawca używał tego terminu w wie-
lu kontekstach. Jest to zrozumiałe, bowiem ten termin oddaje nie-
zwykle bogatą rzeczywistość życia członków Kościoła. Wzięcie tej 
różnorodności pod uwagę przez dokonującego wykładni prawa 
jest niezbędne dla poprawności wyników dokonywanych przez 
niego czynności interpretacyjnych.

Summary

Term fides in perspective of a legislator and 
an interpreter. CIC 1983 as an example

The aim of the article is, first, to present the range of meanings of the term 
fides in church legal texts, taking CIC 1983 as an example, and, second, 
to give some clues as to how to handle it in a proper way. The term in ques-
tion has a great number of senses and connotations. Mainly, it is present 
in canons in the sense of fides quae creditur and fides qua creditur. Due 
to the complexity of senses of the word “faith”, both the lawgiver and the 
interpreter must pay special attention to the word and to each expression 
of which the word is a part.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym samym 
czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 

1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Studium Generale. Od 
tego czasu wydział rozwijał się i aktywnie działał, zdobywając sławę i uznanie środowiska 
naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego funkcjonowanie próbowa-
ła przerwać dopiero komunistyczna władza, która jednostronną uchwałą Rady Ministrów 
w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie 
przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Na-
sza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach pię-

ciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane do potrzeb na-
szych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość 
kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą nasze-

go patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w rozwoju kultu-
ry i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości  
europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wiary w duchu encykliki Fi-
des et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury.

Studia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu z kul-
turą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich szansę du-

chowego i intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili sukcesy, dlatego 
oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kontaktom między studen-
tami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście do każdej osoby. Główną za-
letą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tradycji Kościoła katolickiego z no-
woczesnym sposobem studiowania.

Wydział Nauk SpołeczNych

• dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• nauki o rodzinie
• praca socjalna

Wydział TeologiczNy

• teologia
Wydział TeologiczNy Sekcja W TarNoWie

• teologia

StUdIa na UnIwerSytecIe

Wydział FilozoFiczNy

• filozofia

Wydział hiSTorii 
i dziedzicTWa kulTuroWego

• historia
• historia sztuki
• muzyka kościelna
• ochrona dóbr kultury
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