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PRAWO KANONICZNE

A ¯YCIE

KOCIO£A

Dokumenty sympozjum z okazji XXV rocznicy promulgacji
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
W dniach 24 i 25 stycznia 2008 r. w 25 rocznicê promulgowania nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego odby³o siê w Watykanie sympozjum naukowe,
zorganizowane przez Papiesk¹ Radê ds. Tekstów Prawnych, na temat Prawo kanoniczne w ¿yciu Kocio³a. Badania i perspektywy w wietle najnowszego nauczania papieskiego. Rok póniej Libreria Editrice Vaticana
opublikowa³a dokumenty z tego znacz¹cego spotkania kanonistów1.
Publikacja ta jest wa¿na nie tylko ze wzglêdu na temat, którego dotyczy,
ale równie¿ z uwagi na autorytet autorów zawartych w niej tekstów. Ju¿ te
dwa elementy wiadcz¹ o tym, ¿e by³o to wydarzenie niezwyk³ej wagi, co
potwierdzi³a audiencja papieska udzielona uczestnikom sympozjum oraz
alokucja, któr¹ Ojciec wiêty Benedykt XVI skierowa³ do obraduj¹cych. Prezentowane dokumenty stanowi¹ swego rodzaju spojrzenie na Kodeks Prawa
Kanonicznego, jak i na samo prawo z perspektywy niektórych centralnych
urzêdów Kocio³a powszechnego, piastowanych przez autorów referatów.
Zwieraj¹ one nie tylko pewne podsumowanie czasu, jaki up³yn¹³ od promulgacji Kodeksu, ale tak¿e stanowi¹ refleksjê nad rol¹, jak¹ prawo kanoniczne
pe³ni i powinno pe³niæ w ¿yciu Kocio³a. Z tej perspektywy szczególne miejsce
przypada papieskiemu nauczaniu, zawartemu w alokucji skierowanej do
uczestników sympozjum. W kilku relacjach mo¿emy dostrzec równie¿ pewne
postulaty odnonie do wybranych zagadnieñ, które wed³ug ich autorów wymagaj¹ jeszcze opracowania czy te¿ pog³êbienia.
1
Por. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Legge canonica nella vita
nella Chiesa. Indagini e prospettive nel segno del recente Magistero Pontificio. Atti
del Convegno di Studio del XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto
Canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 2425 gennaio 2008, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2009.
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Omawiany wolumin, oprócz papieskiej alokucji, zawiera tak¿e sprawozdanie wprowadzaj¹ce abpa Francesco Coccopalmerio, przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, oraz dwa okolicznociowe przemówienia  jedno kard. Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Jego wi¹tobliwoci,
a drugie kard. Juliána Herranza, emerytowanego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Nastêpnie zosta³y umieszczone teksty
kolejnych referatów wyg³oszonych przez: kard. Ivana Diasa, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów; kard. Giovanniego Battistê Re, prefekta
Kongregacji ds. Biskupów; kard. Paula Josefa Cordesa, przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady Cor Unum; kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta
Kongregacji ds. Wychowania Chrzecijañskiego; kard. Franca Rodé, prefekta
Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia
Apostolskiego; kard. Pétera Erdö, arcybiskupa Budapesztu, przewodnicz¹cego Rady Konferencji Episkopatów Europy.
We Wstêpie przedstawiono g³ówny cel sympozjum, jakim by³o umo¿liwienie pierwszego, ogólnego zapoznania siê z normatywnym rozwojem na
ró¿nych poziomach ¿ycia Kocio³a, bêd¹cym skutkiem promulgowanego
w 1983 r. Kodeksu Prawa Kanonicznego, a ponadto spojrzenie na ca³y kompleks norm, które tworz¹ porz¹dek prawny Kocio³a.
Ojciec wiêty w swojej alokucji zaznacza, ¿e temat sympozjum podkrela cis³y zwi¹zek, jaki istnieje pomiêdzy prawem kanonicznym a ¿yciem
Kocio³a. Jako istotê prawa kanonicznego wskazuje osobê wiernego. Nastêpnie uwydatnia fakt, ¿e Koció³ przyznaje swoim normom funkcjê instrumentaln¹ i pastoraln¹, aby osi¹gn¹æ nadrzêdny cel, czyli zbawienie dusz. Prawo
kanoniczne  stwierdza Benedykt XVI  jest przede wszystkim lex libertatis,
prawem wolnoci, poniewa¿ zak³ada jako warunek przynale¿enie do Jezusa
Chrystusa w sposób wolny i odpowiedzialny. Na koñcu przypomina, ¿e
w³aciwe powo³anie Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych polega na byciu
pomoc¹ Papie¿owi, Najwy¿szemu Prawodawcy Kocio³a, w wype³nianiu
jego zadania promotora, gwaranta i interpretatora prawa kocielnego.
Arcybiskupa Coccopalmerio w Przemówieniu powitalnym skierowanym
do Ojca wiêtego wyjania, ¿e sympozjum pragnie podj¹æ kwestiê, jak lud
Bo¿y  pasterze i wierni  przyjêli oraz wprowadzili w ¿ycie Kodeks Prawa
Kanonicznego, i w jaki sposób obecnie przyjmuj¹ i oceniaj¹ samo prawo kocielne. Poza tym podaje dwa powody, dla których Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. powinien byæ szczególnie dowartociowany: jest on owocem
naprawdê kolegialnej pracy tych, którzy trudzili siê nad jego redakcj¹, a ponadto zachowuje cis³¹ relacjê z Soborem Watykañskim II. W zwi¹zku z drugim
punktem, abp Coccopalmerio odnosi siê do Jana Paw³a II, cytuj¹c jego s³owa:
 ten nowy Kodeks móg³by byæ rozumiany jako wielki wysi³ek, aby przet³umaczyæ na jêzyk «kanonistyczny» soborow¹ eklezjologiê. W konsekwencji
Kodeks powinien byæ uwa¿any za wspania³¹ mozaikê eklezjologiczno-prawn¹,
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przedstawion¹ przez Urz¹d Nauczycielski Kocio³a, i powinien byæ nie tylko
zaakceptowany, ale równie¿ doceniony przez wszystkich wiernych.
W swoim wyst¹pieniu F. Coccopalmerio ukazuje, ¿e sympozjum chce nawietliæ niektóre perspektywy skutecznego, normatywnego dzia³ania ze strony
Najwy¿szego Prawodawcy. Arcybiskup stwierdza tak¿e, ¿e wybór tematu
sympozjum stawia dwa pytania: czy rzeczywicie prawo kanoniczne zosta³o
przyjête w ¿yciu Kocio³a i czy sam Koció³ by³ przez nie prowadzony? Nastêpnie zwraca uwagê na fakt, ¿e jedn¹ z nowoci, któr¹ wprowadzi³ Kodeks
z 1983 r., by³o powierzenie znacznej iloci dzia³alnoci normatywnej Konferencjom Episkopatów i biskupom diecezjalnym. W zwi¹zku z tym sympozjum
próbuje odpowiedzieæ, czy rzeczywicie ten fakt mia³ miejsce, w jakim stopniu,
formie oraz czy odbywa³o siê to w sposób pozytywny, czy negatywny?
Po alokucji Ojca wiêtego i Przemówieniu powitalnym przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, watykañska publikacja przytacza referat kard. Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Jego wi¹tobliwoci,
na temat: Prawo kanoniczne i w³adza w Kociele: specyficzne zadanie
Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. To wyst¹pienie jest szczególnie
wa¿ne, poniewa¿ jego autor nale¿y do najbli¿szych wspó³pracowników Ojca
wiêtego. Kardyna³ przede wszystkim podkrela ponownie g³ówn¹ cechê ka¿dej
dykasterii Kurii Rzymskiej, to jest wiadczenie pomocy Biskupowi Rzymu
w jego rozlicznych dzia³aniach w s³u¿bie Kocio³a uniwersalnego. W rzeczywistoci, dykasterie te nie s¹ autonomiczne, ale pozostaj¹ w relacji wobec
Papie¿a, aby razem byæ mu oparciem w wykonywaniu urzêdu Piotrowego.
Nastêpca w. Piotra pos³uguje siê wyspecjalizowan¹ pomoc¹ Kurii Rzymskiej
i powierza ka¿demu z jej organizmów ró¿norodne zadania i obowi¹zki. A¿eby
odpowiedzieæ na konkretne potrzeby Kocio³a, w ci¹gu wieków powsta³y
ró¿ne kongregacje, rady papieskie, trybuna³y, organizmy, urzêdy i inne, z których ka¿dy posiada cile okrelone kompetencje. Zatrzymuj¹c siê nad swoistoci¹ Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, kard. Bertone przypomina jej
godny uwagi rozwój, który dokona³ siê w ostatnich dwudziestu latach, to znaczy od promulgacji Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus (1988) a¿ do dnia
dzisiejszego. Rozwój, który z jednej strony pos³u¿y³ do lepszego sprecyzowania
w³asnych kompetencji, a z drugiej strony do udzielania odpowiedzi na nowe
zapotrzebowania, które nie zosta³y przewidziane we wspomnianej konstytucji.
Do wyznaczenia tej przebytej drogi, pos³u¿y³y zamiany, jakie zasz³y w jej nazewnictwie: pocz¹tkowo (1984) nosi³a ona nazwê Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego; to okrelenie zosta³o
zmienione na Papiesk¹ Radê ds. Interpretacji Tekstów Prawnych (1988);
i w koñcu na obecn¹ nazwê: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych.
Kardyna³ Bertone stwierdza, ¿e pierwsz¹ i podstawow¹ jej funkcj¹
jest s³u¿yæ pomoc¹ Papie¿owi w jego dzia³alnoci prawodawczej, to znaczy

228

Ks. Henryk M. Jagodziñski

w przygotowywaniu materialnym tekstów normatywnych maj¹cych charakter
legislacyjny o powszechnym zasiêgu. Do niej nale¿y równie¿ do³¹czyæ kompetencje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ innych prawodawców, tak zwanych mniejszych w odniesieniu do w³adzy najwy¿szej, zaczynaj¹c od Konferencji
Episkopatów. Wspomniane funkcje bezporednio wymienia Konstytucja apostolska Pastor Bonus. To, co nie zosta³o w niej wprost przewidziane, dotyczy
ukazania i powiadomienia o przypadkach nie zastosowania norm lub o praktykach przeciwnych samym normom. To jest ta pomoc, któr¹ Papieska Rada ds.
Tekstów Prawnych musi konkretnie udzieliæ dla wsparcia funkcji legislacyjnej
g³owy Kocio³a, przede wszystkim w dwóch przypadkach: kiedy mamy do
czynienia z lacuna iuris i dezaktualizacj¹ normy prawnej. Chodzi o dwie bardzo wa¿ne sfery, poniewa¿ przedstawiaj¹ sob¹ zmys³ ci¹g³ej uwagi skierowanej ku codziennoci i wobec znaków czasów, na podstawie których mo¿na
dostrzec ewentualn¹ pustkê legislacyjn¹ i nastêpuj¹c¹ nieu¿ytecznoæ normy
prawnej. Poza tym Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych prowadzi ci¹g³y
nadzór nad ogólnym stanem prawodawstwa. Z tego powodu mo¿e wskazaæ
z wiêksz¹ ³atwoci¹ w stosunku do innych dykasterii na ewentualne lacunae
iuris b¹d te¿ dezaktualizacjê norm w kompleksie obecnie obowi¹zuj¹cego
prawodawstwa powszechnego. Co oczywicie implikuje g³êbok¹ znajomoæ
i równie g³êbok¹ bieg³oæ w prawie kocielnym w ca³ej jego rozci¹g³oci: od
normy kanonicznej Kocio³a powszechnego do norm Kocio³ów partykularnych  zarówno w sferze prawa ³aciñskiego, jak i wschodniego.
Kardyna³ koñczy swoje wyst¹pienie, kieruj¹c w stronê Papieskiej Rady
ds. Tekstów Prawnych trzy sugestie: staæ siê centrum znajomoci prawa kanonicznego w ca³ej jego rozci¹g³oci; wiêcej korzystaæ z doradztwa ekspertów
konsultorów, bêd¹c z nimi w ci¹g³ym kontakcie i z instytucjami, gdzie oni dzia³aj¹; doceniæ i rozwin¹æ periodyk Communicationes.
Kardyna³ Herranz, w referacie zatytu³owanym Kodeks Prawa Kanonicznego i póniejszy rozwój normatywny, ukazuje Kodeks i póniejsz¹ ewolucjê normatywn¹ jako symboliczny przyk³ad hermeneutyki reformy,
odnowy w «ci¹g³oci», w wiernoci nauczaniu Soboru Watykañskiego II.
Potwierdza on zdanie o kodyfikacji jako miejscu uczenia siê i praktykowania
nadziei. Docenia wagê pontyfikatu Jana Paw³a II w rozwi¹zaniu kryzysu,
który przechodzi³ Koció³ w bezporednim okresie posoborowym, i w tym
kontekcie uwa¿a Kodeks z 1983 r. za prawdziwy kamieñ milowy na drodze
ca³kowitej odnowy. Namacalne owoce wiernoci zamys³owi Ducha wiêtego
wobec swojego Kocio³a mog¹ sob¹ przedstawiaæ  zdaniem kard. Herranza
 dodatkowe zaproszenie do zachowania ¿ywej nadziei, równie¿ wobec obecnych wyzwañ agnostycznego i liberalnego relatywizmu, który zagra¿a samym
fundamentom prawa. Z punktu widzenia normatywnego nowa kodyfikacja
przedstawia siê jako idealne przypieczêtowanie i ukoronowanie Vaticanum II.
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Stwierdzenie o zbawczej i ¿ywotnej hermeneutyce reformy i odnowy
w ci¹g³oci, nie mo¿e jednak ukryæ olbrzymiego i wyrazistego ³adunku innowacyjnego w dokonanej rewizji kocielnego ustawodawstwa. Przekonanie
o fundamentalnej jakoci obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu, który zreszt¹ mo¿e
byæ zawsze udoskonalony, nie powinno zatrzymaæ siê tylko na ekstatycznym
podziwie modelu, który zespoli³ w harmonijnym wspó³dzia³aniu to, co dawne
z tym, co wspó³czesne, szacunek wobec tradycji z otwarciem siê na wymaganie czasu, doktrynê z technik¹, ale musi patrzeæ dalej, na w³aciw¹ interpretacjê i aplikacjê tego, co dyktuje Kodeks i voluntas Legislatoris. Kodyfikacja
nie jest punktem docelowym, o ile jest przede wszystkim punktem wyjcia.
Jeli nauczanie Vaticanum II i eklezjologia komunii stanowi¹ pewn¹ i sta³¹
bazê odniesienia dla kanonów, to Kodeks jest miejscem nie mniej uprzywilejowanym ponownego wczytania siê, rozwoju oraz praktycznego zastosowania
osi¹gniêæ Soboru Watykañskiego II. Wierne i rygorystyczne zastosowanie 
co nie oznacza drobiazgowe i podchwytliwe  nakazów prawnych jest i bêdzie
zawsze najpewniejsz¹ gwarancj¹ nabrania dystansu wobec b³êdnej ich interpretacji, braku kontynuacji i zerwania z tradycj¹.
Po tych dwóch okolicznociowych wyst¹pieniach publikacja zamieszcza referat wyg³oszony przez kard. Ivana Diasa, zatytu³owany Akceptacja
i skutecznoæ prawa kanonicznego na terenach misyjnych. Konfrontacja
kulturowa i techniczne ograniczenia. Kardyna³ zaznacza, ¿e w Kodeksie
mo¿na znaleæ osiemdziesi¹t kanonów, które porednio lub bezporednio
odsy³aj¹ do mo¿liwoci tworzenia prawa partykularnego w danym Kociele
lokalnym. Kanony te umo¿liwiaj¹ podjêcie odpowiednich decyzji, bior¹c pod
uwagê okolicznoci, miejsca, osoby i tradycje kulturowe danego narodu. Nie
nale¿y tak¿e uwa¿aæ za drugorzêdne organizmy uczestnictwa i wspó³odpowiedzialnoci, które przewiduje Kodeks dla ró¿nych form Kocio³a partykularnego, zró¿nicowanego w odniesieniu do stopnia przedstawicielstwa i obszaru
kompetencji zarówno na poziomie parafialnym, jak i diecezjalnym. Zdaniem
kard. Diasa natura, zadania i cele organizmów uczestniczenia nie s¹ jeszcze
w odpowiednim stopniu zrozumiane i urzeczywistniane. Daj¹ siê zauwa¿yæ
przypadki, kiedy biskupi nie troszcz¹ siê o ustanowienie wspomnianych organizmów, jak równie¿ wystêpuj¹ sytuacje, gdy organizmy te, le interpretowane,
usi³uj¹ narzuciæ siê ze swoj¹ wol¹ biskupowi lub dzia³aj¹ przeciw niemu,
tworz¹c prawdziwe grupy nacisku.
Dodatkowa przestrzeñ udzielona przez Kodeks prawu partykularnemu,
przynale¿y Konferencjom Episkopatów. Pocz¹tkowy schemat rewizji Kodeksu przewidywa³ dla nich wiêksz¹ kompetencjê ni¿ ta, która wystêpuje
w obecnie obowi¹zuj¹cym Kodeksie. Tym niemniej, obecny Kodeks posiada
osiemdziesi¹t szeæ odwo³añ, z których po³owa posiada naturê prawodawcz¹.
Obawa przed uszczupleniem autonomii biskupa diecezjalnego i stworzenia
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w prawie nowego poziomu poredniego miêdzy Kocio³em powszechnym
a partykularnym, miêdzy Papie¿em a biskupami, byæ mo¿e zosta³a poddana
przesadnej ocenie. Jeli Kodeks powierza Konferencjom Episkopatów kompetencje w ró¿nych materiach, czyni to z myl¹ o zapewnieniu dyscypliny lub
rozwi¹zañ jednolitych, które odpowiadaj¹ wspólnym wymaganiom okrelonego terytorium. Konferencje Episkopatów mog¹ byæ uwa¿ane za organizmy
najbardziej odpowiednie do przystosowania powszechnych norm prawnych
Kocio³a do potrzeb miejsc i czasów i do bycia w ten sposób twórcami inkulturacji samego prawa kanonicznego. To zadanie wydaje siê elementem
konstytutywnym ich w³asnej to¿samoci, który byæ mo¿e do tej pory nie by³
wystarczaj¹co podkrelany. Jeli z jednej strony krytyczne zarzuty wysuniête
w zwi¹zku z przekazan¹ Konferencjom Episkopatów w³adz¹ wydawania
dekretów generalnych mog¹ znaleæ swoje uzasadnienie, poniewa¿ s¹ one
poddane precyzyjnym ograniczeniom odnonie do procedury podejmowania
decyzji oraz analizowane materie zosta³y ustanowione przez prawo powszechne lub przez Stolicê Apostolsk¹, a do ich wa¿noci jest wymagane recognitio,
to z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po dwudziestu piêciu latach od wejcia
w ¿ycie Kodeksu, m³ode Kocio³y terenów misyjnych jeszcze nie wype³ni³y
przestrzeni, która zosta³a im wyznaczona poprzez wyszczególnienie, dope³nienie i przystosowanie prawa powszechnego. Chocia¿ zanotowano znaczny wzrost
zatwierdzeñ statutów Konferencji Episkopatów podlegaj¹cych bezporednio
dykasterii misyjnej, to jednak te z nich, które wyda³y normy prawne uzupe³niaj¹ce w stosunku do aktualnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu, w chwili obecnej s¹
nieliczne. Dzie³o dostosowania jest jeszcze dalekie do zakoñczenia, podobnie
jak d³uga jest droga inkulturacji.
W nastêpnym referacie: Prawo powszechne i dzia³alnoæ normatywna
na poziomie Kocio³a partykularnego, Konferencji Episkopatów i Synodów partykularnych, kard. Giovanni Battista Re ukazuje, ¿e katolickoæ
karmi siê nie tylko komuni¹, tak zwan¹ wertykaln¹ pomiêdzy pojedynczymi
Kocio³ami partykularnymi i Kocio³em powszechnym oraz Nastêpc¹ w. Piotra, ale równie¿ komuni¹ horyzontaln¹, która wzajemnie wi¹¿e ró¿ne
Kocio³y partykularne. Prawodawstwo uzupe³niaj¹ce Konferencji Episkopatów mo¿e pomóc w rozwoju ci¹gle nowych form wspó³dzia³ania Kocio³ów
partykularnych, z coraz bardziej intensywn¹ relacj¹ dzielenia siê i wymiany.
Prawo partykularne mo¿e odegraæ pewn¹ rolê w powo³aniu do ¿ycia rozwi¹zañ, które powinny daæ wiêcej wiat³a na wspólnotê jednocz¹c¹ Kocio³y partykularne w katolickiej komunii cum Petro et sub Petro. Poza tym jest ze
wszech miar po¿¹dane, a¿eby rozwin¹æ wspó³pracê miêdzy wiernymi wieckimi a kap³anami, jak te¿ zwiêkszyæ wzajemny wk³ad na rzecz budowania
Kocio³a, zachowuj¹c jednak¿e ontologiczne rozró¿nienie pomiêdzy kap³añstwem powszechnym a s³u¿ebnym.
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Kardyna³ zwraca uwagê, ¿e w relacjach ze spo³eczeñstwem wieckim
nale¿a³oby te¿ rozwa¿yæ sytuacje mog¹ce zaistnieæ w przysz³oci, kiedy
pojawi siê problem, w jaki sposób stawiæ czo³a wzrastaj¹cemu pluralizmowi
prawnemu. W nawi¹zaniu do tego zagadnienia wystarczy wspomnieæ kwestiê
prawodawstwa Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajów, albo mówi¹c
bardziej ogólnie  prawodawstwa organizacji ponadnarodowych. Bêdzie to
wymaga³o konfrontacji kanonistyki z naukami prawnymi prawa cywilnego.
Wieloæ porz¹dków prawnych z pewnoci¹ bêdzie oddzia³ywaæ na prawo
kocielne, które nie bêdzie mog³o nie braæ pod uwagê ró¿nych kontekstów
kulturalnych i terytorialnych, i byæ mo¿e bêdzie mia³o wp³yw na docenienie
prawa uzupe³niaj¹cego i prawa partykularnego. Jednoczenie prawo powszechne Kocio³a bêdzie musia³o silnie broniæ i popieraæ jego jednoæ oraz chroniæ
prawo Bo¿e pozytywne i naturalne, które pe³ni¹ rolê konstytutywn¹ w stosunku do prawa kanonicznego. Szybkie spojrzenie na przysz³e perspektywy
pozwala dostrzec, ¿e postêpuj¹ca ewolucja spo³eczeñstwa, a tak¿e dynamizm
samego ¿ycia Kocio³a z góry zak³adaj¹ aktualizacjê jednej czy drugiej normy
uzupe³niaj¹cej ju¿ promulgowanej, by mog³a ona odpowiedzieæ na konkretne
wymagania czasu i na ¿yw¹ problematykê aktualnej rzeczywistoci tak,
aby wp³yn¹æ na ¿ycie wspólnot w zmieniaj¹cych siê okolicznociach.
Kardyna³ P. J. Cordes, podejmuj¹c kwestiê Spontanicznoæ mi³osierdzia: wymagania i granice struktur normatywnych, inspiruje siê Encyklik¹
Deus caritas est, nr 32, gdzie wed³ug niego Papie¿ sygnalizuje koniecznoæ
wyjanienia, a byæ mo¿e i uzupe³nienia aktualnego prawodawstwa odnonie do
obowi¹zków biskupa w sferze dzie³ mi³osierdzia. Kardyna³ czyni wiadomym,
¿e prawodawca ju¿ sformalizowa³ niektóre przepisy, które mog¹ zagwarantowaæ na ró¿ne sposoby wiadczenie mi³osierdzia ze strony wiernych: prawo
i obowi¹zek apostolatu (kan. 211 i 216) oraz prawo swobodnego zak³adania
stowarzyszeñ i kierowania nimi dla celów mi³oci (kan. 215 i kan. 18 KKKW).
W³adze kocielne powinny zapewniæ wykonalnoæ owych fundamentalnych
zadañ, dla popierania i podtrzymywania inicjatyw tego typu. Kard. Cordes
postuluje, aby sformu³owaæ w sposób bardziej jasny normê, ¿e biskup, jako
zasada jednoci w swojej diecezji, przy poszanowaniu koniecznej autonomii,
posiada obowi¹zek nadzorowania jednostkowych inicjatyw wiernych, jak
i przedsiêwziêæ katolickich organizacji w sferze charytatywnej. Nale¿y wymagaæ uwra¿liwienia na to, a¿eby osoby i realizowane programy odpowiada³y
chrzecijañskiemu duchowi i w ten sposób sta³y siê miejscami autentycznego
wiadectwa. To z kolei implikuje zwracanie uwagi na przekonania i na styl
¿ycia tych, którzy dzia³aj¹ w organizmach katolickich. Nale¿y sprecyzowaæ
zadania biskupa w ustanowieniu Caritasu diecezjalnego oraz Caritasu parafialnego jako konkretny wyraz jego troski wobec potrzebuj¹cych ze strony
diecezji i parafii. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na kontakty z wolontariuszami,
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którzy stanowi¹ zjawisko bêd¹ce w stadium ci¹g³ego rozwoju, widoczne
w szczególny sposób w przestrzeni ¿ycia spo³ecznego. Oczywicie, promocja
wolontariatu jest bardzo po¿¹dana, ale warto tak¿e pomyleæ o jakiej formie
towarzyszenia temu zjawisku, która nosi³aby charakter duchowo-pedagogiczny. Kardyna³ wskazuje ponadto na koniecznoæ sprawowania kontroli, przewidzianej przez kan. 1265 dla pieniê¿nych zbiórek dla instytucji kocielnych, bez
zakazu uzdrawiaj¹cego fundraising równie¿ miêdzy wiernymi. By³oby te¿
stosowne, podkrela prelegent, uregulowaæ odpowiedzialnoæ biskupa za inicjatywy wspó³uczestnictwa z innymi Kocio³ami, w celu ich popierania i towarzyszenia w zakresie swojej jurysdykcji.
Kardyna³ Zenon Grocholewski w wyst¹pieniu na temat: Nauczanie prawa
kanonicznego po promulgacji Kodeksu z 1983 r. ukazuje, ¿e po Soborze
Watykañskim II pojawi³y siê nowe elementy, które doprowadzi³y do utraty zainteresowania studiami prawa kanonicznego i do swego rodzaju dezorientacji
w Kociele. Kongregacja ds. Wychowania Chrzecijañskiego utrzymywa³a,
¿e owe tendencje mo¿na zredukowaæ do dwóch: przypuszczalne odzwyczajenie od Kodeksu Prawa Kanonicznego i brak nowego Kodeksu; niedoskona³a
i niejednokrotnie fa³szywa interpretacja eklezjologii Soboru Watykañskiego II.
W rzeczywistoci, ostatni Sobór mia³ prze³omowe znaczenie dla opracowania
Kodeksu z 1983 r. zarówno co do jego dyspozycji, jak i co do samych norm.
Wszystko to, tak¿e w wietle cytowanej niechêci wobec prawa kocielnego,
wp³ynê³o na przedmiot i metodologiê nauczania prawa kanonicznego.
Wed³ug kard. Grocholewskiego sytuacja tych, którzy zdecydowali siê
na studia kanoniczne pogorszy³a siê. W przesz³oci mo¿na by³o wyró¿niæ nastêpuj¹ce aspekty: 1) studia specjalistyczne z prawa kanonicznego podejmowali g³ównie kap³ani z ukoñczonymi studiami seminaryjnymi, podczas
których nauczanie prawa kanonicznego zajmowa³o znacz¹c¹ przestrzeñ;
2) kandydaci znali ³acinê, to znaczy jêzyk, w którym s¹ redagowane teksty
legislacyjne Kocio³a i dokumenty prawne; 3) zasadniczo posiadali oni równie¿
dobre przygotowanie teologiczne. Po Soborze Watykañskim II opisana sytuacja uleg³a rozbiciu; 1) podczas studiów seminaryjnych nauczanie prawa
kanonicznego zosta³o znacznie ograniczone, co niestety w wielu seminariach
duchownych trwa a¿ po dzi dzieñ; 2) przyjmowano na fakultety prawa
kanonicznego studentów z ca³kowitym brakiem znajomoci ³aciny albo ze
znajomoci¹ bardzo ograniczon¹; 3) pozwalano na odbycie studiów z prawa
kanonicznego kandydatom, którzy nie posiadali koniecznego przygotowania
teologicznego. W efekcie wielu wieckich rozpoczê³o studia z zakresu prawa
kanonicznego, poniewa¿ na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
mogli zajmowaæ niektóre stanowiska, wczeniej zarezerwowane tylko dla ksiê¿y.
Przede wszystkim dotyczy to wykonywania funkcji adwokatów w sprawach
ma³¿eñskich, które to sprawy pojawi³y siê w znacznej iloci w ostatnim czasie.
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Co do przygotowania teologicznego, to wydaje siê, ¿e studentom prawa stawiano mniejsze wymagania, ani¿eli to przewidywa³a Konstytucja apostolska
Deus scientiarum Dominus z 1931 r.
Bez w¹tpienia  podkrela kard. Grocholewski  pewnym powodem do
satysfakcji jest fakt, ¿e Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przyczyni³ siê
do wyeliminowania uprzedzeñ wobec prawa kanonicznego w Kociele i do
wzbudzenia zainteresowania t¹ dyscyplin¹ nauki, co pomog³o bardziej zrozumieæ jego potrzebê, jego teologiczn¹ naturê i duszpasterskie cele. Ostatnia
reforma studiów z zakresu prawa kanonicznego, która siê dokona³a w 2002 r.,
stworzy³a warunki dla korzystnego i autentycznego jego studiowania oraz
wyznaczy³a w³aciwy kierunek tych¿e studiów.
Kardyna³ Franc Rodé, w swoim referacie zatytu³owanym ¯ycie konsekrowane i struktura normatywna. Dowiadczenie i perspektywy relacji
pomiêdzy norm¹ ogóln¹ a w³asnymi statutami, konstatuje, ¿e dowiadczenie Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia
Apostolskiego w porz¹dku relacji pomiêdzy norm¹ ogóln¹ a statutami instytucji, które podlegaj¹ tej¿e dykasterii, w wiêkszoci przypadków jest pozytywne.
Jednak¿e s¹ te¿ i pewne elementy, które podlegaj¹ krytyce. Odnosi siê ona do
braków wynikaj¹cych z niedostatecznej znajomoci lub zastosowania w³asnej
struktury normatywnej kanonicznego porz¹dku prawnego wobec ¿ycia konsekrowanego ze strony zainteresowanych podmiotów: ordynariuszy miejsca, wikariuszy/delegatów ds. ¿ycia konsekrowanego, innych dzia³aj¹cych z mocy
prawa, fundatorów itd. Dowiadczenie kongregacji, w szczególnoci w badaniu prób o nulla osta dla kanonicznej erekcji publicznego stowarzyszenia wiernych na instytut ¿ycia konsekrowanego na prawie diecezjalnym, nierzadko
wykazuje ze strony ordynariuszy miejsca pewn¹ nieuwagê w badaniu ich
konstytucji lub statutów. Wewn¹trz form ¿ycia konsekrowanego ju¿ uznanych
przez Kodeks  oprócz tych, które s¹ przedstawiane jako instytuty, wystêpuj¹ równie¿ te, które powszechnie okrelane s¹ jako indywidualne, tak jak
pustelnicy i dziewice konsekrowane  istnieje wielka ró¿norodnoæ i typologia, i w ka¿dym rodzaju olbrzymia wieloæ charyzmatów fundacyjnych,
których szczególna to¿samoæ jest kontemplowana i zachowana poprzez ich
w³asne statuty. Prawodawca wiedz¹c o tej rozmaitoci form rozlicznych charyzmatów i uwa¿ny na historyczne dowiadczenie, w przygotowaniu aktualnego Kodeksu by³ wiadomy ró¿norodnych inicjatyw w znajdowaniu nowych
form. Równoczenie by³ tak samo wiadomy, ¿e by³oby czym przedwczesnym wyznaczenie ju¿ ostatecznego kszta³tu w Kodeksie dla tych nowych
form, przewiduj¹c miêdzy innymi:
Tylko Stolicy Apostolskiej rezerwuje siê zatwierdzanie nowych form ¿ycia konsekrowanego. Biskupi za diecezjalni niech staraj¹ siê rozpoznaæ nowe dary ¿ycia
konsekrowanego, powierzone przez Ducha wiêtego Kocio³owi, i wspomagaæ
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ich promotorów, a¿eby mo¿liwie najlepiej wyra¿ali swoje za³o¿enia i zabezpieczali
odpowiednimi statutami, pos³uguj¹c siê zw³aszcza ogólnymi zasadami podanymi
w tej czêci (kan. 605),

nie podaj¹c jednak¿e konkretnych wskazówek odnonie do elementów dotycz¹cych ich porz¹dku prawnego. Dlatego szczególnej wagi nabieraj¹ w³asne
statuty. Powinny one byæ zredagowane w taki sposób, aby z jednej strony by³y
widoczne elementy zasadnicze, teologiczne i prawne, które s¹ w³aciwe dla
¿ycia konsekrowanego, a u drugiej strony zosta³y bardzo jasno wskazane
elementy specyficzne, na bazie których pewna nowa forma nie mo¿e wejæ,
bez specjalnego wymuszenia, do ¿adnej z form ju¿ istniej¹cych. W tym przypadku staje siê przed kwesti¹ o niew¹tpliwym znaczeniu dla przysz³oci ¿ycia
konsekrowanego, to znaczy znowu chodzi o kwestiê odpowiednioci i stosownoci aktualnej struktury normatywnej. W zwi¹zku z tym, wydaje siê czym
w³aciwym dokonanie pewnego rozró¿nienia miêdzy zatwierdzeniem nowych
form, uti singulae, i ostatecznym zatwierdzeniem jakiej nowej formy ¿ycia
konsekrowanego, w ramach której znajd¹ siê ró¿norodne instytuty. W przypadku pierwszej kwestii, tego typu zatwierdzenia s¹ dokonywane przez
kompetentn¹ kongregacjê w szerokim zakresie. W rzeczywistoci zosta³y ju¿
zaaprobowane, i dalej bêd¹, nowe formy ¿ycia konsekrowanego. Niemniej,
kard. Rodé uwa¿a, ¿e jest to jeszcze odleg³y czas, kiedy Najwy¿szy Prawodawca zatwierdzi ostateczne podstawy jakiej nowej formy ¿ycia konsekrowanego, analogicznie do tego, jak to mia³o miejsce w przesz³oci.
Kardyna³ Péter Erdö w wyst¹pieniu na temat: Sztywnoæ i elastycznoæ
struktur normatywnych w dialogu ekumenicznym (Instytucjonalne elementy w Kodeksie Prawa Kanonicznego otwarte dla dialogu ekumenicznego) podkrela, ¿e w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. obowi¹zuje
zasada, wed³ug której czêæ ludu Bo¿ego, która tworzy Koció³ partykularny,
jest oznaczona okrelonym terytorium, w ten sposób, ¿e obejmuje wszystkich
wiernych na nim mieszkaj¹cych (kan. 372 § 1). Pomimo to istnieje doæ znacz¹cy wyj¹tek, bêd¹cy skutkiem póniejszego rozwoju w stosunku do Soboru
Laterañskiego IV, o którym mówi kan. 372 § 1: Jednak¿e tam, gdzie zdaniem
najwy¿szej w³adzy kocielnej, po wys³uchaniu opinii zainteresowanych Konferencji Episkopatu, oka¿e siê to po¿yteczne, mog¹ byæ na tym samym terytorium erygowane Kocio³y partykularne odrêbne z racji obrz¹dku wiernych, lub
innej podobnej racji. Katolickie Kocio³y wschodnie, w rzeczywistoci, na
niektórych terytoriach posiadaj¹ w³asn¹ hierarchiê, paraleln¹ do hierarchii
³aciñskiej. Taka sytuacja, wed³ug kardyna³a, staje siê coraz czêstsza. W innych
regionach wierni z katolickich Kocio³ów wschodnich s¹ cz³onkami partykularnych Kocio³ów ³aciñskich miejsca, chocia¿ jako nale¿¹cy Kocio³a
partykularnego sui iuris, znajduj¹ siê w pewnej relacji ze swoimi Patriarchami (KKKW, kan. 193 i 678 § 2). W praktyce Kocio³a ³aciñskiego nie
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s¹ ustanawiane diecezje personalne, bazuj¹ce tylko na jêzyku b¹d narodowej
przynale¿noci wiernych, chocia¿ teoretycznie by³oby to mo¿liwe. Pomimo to,
Prawodawca stara siê zachowaæ staro¿ytn¹ zasadê jednego biskupa na okrelonym terytorium.
Na podstawie rzeczywistoci teologicznej i prawnej, które by³y przedmiotem analizy kard. Erdö, wskazuje siê na ogóln¹ mo¿liwoæ uznania rozlicznych
relacji prawno-kanonicznych wewn¹trz Kocio³ów prawos³awnych ze strony
Kocio³a katolickiego. Dla wzmocnienia braterstwa i dla konkretyzacji
mo¿liwoci funkcjonowania w ewentualnej i tak po¿¹danej pe³nej jednoci,
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce kryteria: w Kocio³ach prawos³awnych
istnieje prawdziwa kocielna w³adza rz¹dzenia, zwi¹zana z sakramentem wiêceñ biskupich; relacje pomiêdzy Kocio³em katolickim  ³aciñskim i w postaci
wspólnot wschodnich  z tak zwanymi Kocio³ami prawos³awnymi mog³yby
zostaæ sformu³owane, przynajmniej w swoich g³ównych zasadach, w dokumencie o znaczeniu kanonicznym w postaci prawa fundamentalnego lub Traktatu Konstytutywnego. Naturalnie taki tekst, nie by³by ca³kowicie z prawa
Bo¿ego. Jako pewna alternatywa, mog³yby zostaæ wydane normy kanoniczne doæ ogólne, ró¿ni¹ce siê od szczegó³owego dyrektorium ekumenicznego.
Dla uregulowania sytuacji zwi¹zanych z udzielaniem sakramentów, mog³yby
s³u¿yæ jako model zasady Kocio³a katolickiego odnonie do stosunków miêdzy obrz¹dkami i Kocio³ami, zawsze maj¹c na uwadze stopieñ jednoci istniej¹cy pomiêdzy Kocio³em katolickim a pojedynczymi Kocio³ami wschodnimi,
z którymi jednoæ nie jest jeszcze pe³na. Bez tej nowej aktywnoci prawnej,
pojedyncze lokalne w³adze kocielne, co wiêcej pojedynczy wierni, musieliby
siê czêsto odwo³ywaæ do mechanizmów elastycznoci prawa, jak odwo³ania
siê do zasady s³usznoci kanonicznej, dyspensy, zastosowania elementów
prawa Boskiego nie kanonizowanego itp.
Chc¹c unikn¹æ praktyk nie daj¹cych siê usprawiedliwiæ teologicznie, wydaje siê konieczne, aby zasady reguluj¹ce rozpatrywane relacje miêdzykocielne
zosta³y bardziej uporz¹dkowane przez prawo kanoniczne. Kard. Erdö uwa¿a,
¿e ze strony Prawodawcy by³oby to prawdziw¹ przys³ug¹ dla Kocio³a. Ka¿dy
jednostronny krok, lub wspólny z Kocio³ami prawos³awnymi, w kierunku
wprowadzenia norm kanonicznych o wskazanej typologii, musi byæ poprzedzony przez seriê teologicznych refleksji, a¿eby zagwarantowaæ poprawnoæ
proceduraln¹, o doktrynalnej autentycznoci i o moralnym fundamencie norm
kanonicznych. Wartoci te umacniaj¹ równie¿ szacunek i przestrzeganie
prawa w ca³ym Kociele.
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Riassunto
ATTI DEL CONVEGNO DI STUDIO DEL XXV ANNIVERS
ARIO DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Legge canonica nella
vita nella Chiesa. Indagini e prospettive nel segno del recente Magistero Pontificio.
Atti del Convegno di Studio del XXV anniversario della promulgazione del Codice
di Diritto Canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 2425 gennaio 2008, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009.
Il volume qui recensito è molto importante sia per la materia che per gli autori del
suo contenuto. Convegno di Studio del XXV anniversario della promulgazione del
Codice di Diritto Canonico, svoltosi in Vaticano nel venticinquesimo anniversario
dellentrata in vigore del Codice del Diritti Canonico, organizzato dal Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi è stato indubbiamente un evento di grande rilievo, di
cui una espressione era lUdienza Pontificia concessa ai partecipanti dellevento e le
parole di Sua Santità Benedetto XVI che in tale occasione ha rivolto ai radunati. Oltre
allAllocuzione del Pontefice, il volume contiene lIndirizzo di omaggio e Relazione
introduttiva di S.E. Mons. Francesco Cocopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; due interveti commemorativi, uno del Card Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità ed altro del. Card. Julián Herranz, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e poi seguono cinque
relazioni del Card. Sig. Card. Ivan Dias, Prefetto della Congregazione per lEvangelizzazione dei Popoli; Card. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per
i Vescovi; Card. Paul Josef Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio «Cor Unum»;
Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per lEducazione Cattolica;
Card. Franc Rodé, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica; Card. Péter Erdö, Arcivescovo di Budapest, Presidente
del C.C.E.E.
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