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PODMIOTY, NA KTÓRYCH CI¥¯Y
OBOWI¥ZEK PRZEPOWIADANIA S£OWA BO¯EGO,
WED£UG KPK Z 1983 R.
Wstêp
Chrystus skierowa³ do swoich uczniów nakaz: Idcie na ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). W ten sposób przekaza³
Aposto³om obowi¹zek i w³adzê g³oszenia Dobrej Nowiny oraz powierzy³ im
zadanie, aby nauczali ludy i narody zachowywaæ wszystko, cokolwiek im przykaza³1. W kontekcie tego polecenia Pana, przepowiadanie S³owa Bo¿ego
stanowi sposób realizacji misji wspólnoty eklezjalnej i nale¿y zaliczyæ je do
istotnych zadañ, które wyp³ywaj¹ z samej natury Kocio³a. Ponadto zwiastowanie Dobrej Nowiny ma moc konstytutywn¹ w odniesieniu do budowania
Kocio³a i jest fundamentem wiary jego cz³onków2. Jakkolwiek przepowiadanie Ewangelii spoczywa na ca³ym Ludzie Bo¿ym, gdy¿ powo³aniem wszystkich wiernych w Kociele jest g³oszenie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa,
przekazywanie jej w sposób coraz pe³niejszy wierz¹cym i zapoznawanie z ni¹
niewierz¹cych, to jednak odpowiedzialnoæ za realizacjê tego zadania zmienia

1
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Evangelii nuntiandi, nr 1 [za: Adhortacja
Apostolska Papie¿a Paw³a VI do Biskupów, kap³anów i wiernych ca³ego Kocio³a
katolickiego o ewangelizacji w wiecie wspó³czesnym, Kielce 1990].
2
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores Gregis, nr 26 [za: Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores gregis Ojca wiêtego Jana Paw³a II o Biskupie s³udze
Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei wiata, Libreria Editrice Vaticana bdw.];
L. Gerosa, Prawo Kocio³a, Poznañ 1999, s. 114n; J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³owa Bo¿ego i nauczanie katechetyczne wed³ug norm nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, w: Duszpasterstwo w wietle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 127.
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siê w zale¿noci od stanu ¿ycia i zajmowanej w Kociele pozycji wiernych
oraz od pe³nionego urzêdu lub funkcji3.
W niniejszym artykule omówione zostan¹ uregulowania prawne na temat
pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Paw³a II, w ksiêdze III pt. De ecclesiae munere docendi. Dla
lepszego i ³atwiejszego w odbiorze przedstawienia interesuj¹cego nas zagadnienia zastosowany zostanie pewien schemat. Najpierw ukazana zostanie
natura zadania g³oszenia Dobrej Nowiny w aspekcie obowi¹zku-uprawnienia,
a nastêpnie przejdziemy do omówienia w porz¹dku hierarchicznym podmiotów, na których ów obowi¹zek-uprawnienie spoczywa.

1. Obowi¹zek przepowiadania S³owa Bo¿ego
Obowi¹zek i uprawnienie g³oszenia S³owa Bo¿ego przez kap³anów Kodeks z 1983 r. uregulowa³ w sposób ogólny, w kan. 762. Przepis ten otrzyma³
nastêpuj¹ce brzmienie:
Poniewa¿ Lud Bo¿y jednoczy siê przede wszystkim przez s³owo Boga ¿ywego,
którego z ca³¹ s³usznoci¹ mo¿na siê domagaæ z ust kap³añskich, st¹d wiêci
szafarze winni bardzo ceniæ pos³ugê przepowiadania, poniewa¿ ich podstawowym obowi¹zkiem jest g³oszenie wszystkim Ewangelii Bo¿ej4.

ród³a cytowanego powy¿ej kanonu mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do
pierwszej z nich nale¿¹ dokumenty Soboru Watykañskiego II, a mianowicie:
Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium, nr 25 oraz Dekret
o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum ordinis, nr 4. Drug¹ grupê
róde³ stanowi¹ posoborowe dokumenty Stolicy Apostolskiej, które z ró¿n¹
intensywnoci¹ nawi¹zuj¹ do nauczania Vaticanum II. Do grupy tej nale¿y
Dyrektorium dotycz¹ce pos³ugi duszpasterskiej biskupów Ecclesiae imago,
z dnia 22 lutego 1973, nr 55 i Adhortacja apostolska Paw³a VI Evangelii
Nuntiandi, z dnia 8 grudnia 1975 r., nr 425. Na podstawie analizy wymienionych przez prawodawcê róde³ kan. 762, mo¿na wnioskowaæ, i¿ norma ta
jest przek³adem podstawowych teologiczno-pastoralnych zasad zwi¹zanych
z g³oszeniem S³owa Bo¿ego na jêzyk jurydyczny, w aspekcie obowi¹zku-uprawnienia. Innymi s³owy, ustawodawca pos³udze g³oszenia Ewangelii
3
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza rodowa z 21.04.1993 r., w: Jan Pawe³ II, Wierzê
w Koció³ jeden, wiêty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996,
s. 270; E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 24.
4
Kan. 762 KPK 1983.
5
Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretendo, Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analityco-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989, s. 213.
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nada³ walor prawny, co mo¿e wiadczyæ o wielkim znaczeniu, jakie do tego
zagadnienia przyk³ada.
Gdy chodzi o sposób zredagowania kan. 762, to zauwa¿alne jest niemal
literalne powtórzenie w tekcie normy treci zapisanych w Dekrecie Presbyterorum ordinis, nr 46, w którym czytamy:
Lud Bo¿y najpierw gromadzi siê przez s³owo Boga ¿ywego, którego zupe³nie s³usznie nale¿y domagaæ siê z ust kap³anów. Poniewa¿ nikt nie mo¿e siê zbawiæ, je¿eli
wpierw nie uwierzy, prezbiterzy jako wspó³pracownicy biskupów, przede wszystkim maj¹ obowi¹zek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bo¿ej, aby wype³niaj¹c
nakaz Pana: Idcie na ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu
(Mk 16,15), tworzyli i pomna¿ali Lud Bo¿y. Przez zbawcze s³owo rodzi siê bowiem
wiara w sercach niewierz¹cych, a serca wierz¹cych nim siê karmi¹; dziêki niej
powstaje i wzrasta wspólnota wierz¹cych, wed³ug s³ów Aposto³a: Wiara rodzi
siê z tego, co siê s³yszy, tym za, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17).
Prezbiterzy s¹ wiêc d³u¿nikami wszystkich, po to ¿eby dzieliæ siê z nimi prawd¹
Ewangelii, któr¹ ciesz¹ siê w Panu7.

Prawodawca kodeksowy zapewne tak bardzo inspirowa³ siê numerem 4 Dekretu Presbyterorum Ordinis przy redagowaniu kan. 762, poniewa¿ tekst ten
zawiera syntezê wspó³czesnego nauczania Kocio³a na temat zadañ kap³anów, jakie maj¹ oni do wype³nienia w Kociele. Wród zadañ tych wyranie
zosta³ stwierdzony prymat s³owa oraz pos³ugi przepowiadania, które stanowi¹
primum officium dla kap³anów i to w takim wymiarze, i¿ g³osiciel S³owa
Bo¿ego realizuj¹c zadanie przepowiadania, musi zrezygnowaæ z siebie samego, gdy¿ nie mówi ju¿ od siebie, ale staje siê g³osem Chrystusa, aby wprowadzaæ s³uchaczy we wspólnotê z Bogiem8. Zapewne ustawodawcy chodzi³o
te¿ o zwrócenie uwagi na koniecznoæ interpretacji kan. 762 w duchu Soboru
Watykañskiego II. Jan Pawe³ II nazywa bowiem odnowiony Kodeks Prawa
Kanonicznego9 ostatnim dokumentem Vaticanum II10 oraz dope³nieniem nauki
6
Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, Lublin 1986, s. 19.
7
Sobór Watykañski II, Dekret Presbyterorum ordinis, nr 4, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002.
8
Por. J. Ratzinger, Koció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, Kraków 2005,
s. 142146.
9
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 1983,
nr 75, s. 1317.
10
Por. Jan Pawe³ II, Allocutio diei 21.11.1983, Communicationes, 15 (1983), nr 2,
s. 125; M. Stasiak, Teologiczne podstawy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
wed³ug konstytucji Sacrae disciplinae leges, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne,
31 (1984), z. 5, s. 8384; E. Sztafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985, s. 9199.
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przedstawionej przez sobór11. W nastêpstwie tego nale¿y stosowaæ tak¹ wyk³adniê norm kodeksowych, która uwzglêdnia³aby naukê zawart¹ w dokumentach soborowych, przy zachowaniu przez Kodeks charakteru prawnego12.
Po zaprezentowaniu i przeanalizowaniu róde³ kan. 762, zajmijmy siê bardziej szczegó³owym omówieniem zawartych w tym przepisie treci normatywnych. Kanon ten zawiera ogóln¹ dyspozycjê o charakterze jurydycznym
na temat podjêcia i starannego wype³nienia zadania g³oszenia S³owa Bo¿ego
przez biskupów i prezbiterów, którzy s¹ zwyczajnymi szafarzami pos³ugi
przepowiadania13. W normie tej u¿yty zosta³ termin praedicatio  przepowiadanie. Ma on tutaj znaczenie kluczowe. Aby w³aciwie zrozumieæ myl prawodawcy wyra¿on¹ w analizowanym przepisie, nale¿y okreliæ zakres tego
wyra¿enia. W jêzyku teologiczno-pastoralnym termin praedicatio obejmuje
zarówno przepowiadanie w sensie kerygmatycznym, skierowane do tych,
którzy nie znaj¹ jeszcze wiary chrzecijañskiej, jak i przepowiadanie katechetyczne, pog³êbiaj¹ce znajomoæ wiary, a tak¿e przepowiadanie homiletyczne, objaniaj¹ce orêdzie czytañ mszalnych i tekstów liturgicznych.
Natomiast wyra¿enie praedicatio u¿yte w kan. 762 ma nieco inny odcieñ
i zakres znaczeniowy ni¿ w teologii. Oznacza ono publiczne obwieszczanie
i wyjanianie Ewangelii, ponadto za szeroko rozumiane g³oszenie i objanianie
ca³okszta³tu orêdzia chrzecijañskiego14.
Prawodawca kodeksowy okreli³ w kan. 762 ci¹¿¹cy na kap³anach prawny obowi¹zek g³oszenia S³owa Bo¿ego, który nale¿y rozumieæ jako na³o¿on¹
na nich powinnoæ zwiastowania Ewangelii. Owego jurydycznego obowi¹zku
nie mo¿na uto¿samiaæ z obowi¹zkiem obyczajowym, który wynika ze zmys³u
wiary, zwyczaju lub s³usznoci kanonicznej, ani te¿ z obowi¹zkiem moralnym,
który wynika z nakazu moralnego15. Z drugiej strony analizowana norma
Por Jan Pawe³ II, Konstytucja Sacrae disciplinae leges, AAS 1983, nr 75, s. 12.
Por. M. Stasiak, Teologiczne podstawy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego wed³ug konstytucji Sacrae disciplinae leges, dz. cyt., s. 8384; E. Sztafrowski,
Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 1, dz. cyt., s. 9199.
13
Por. kan. 762 KPK 1983; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa Bo¿ego w wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne, 50 (2007), nr 34, s. 5354; J. Syryjczyk. Przepowiadanie S³owa
Bo¿ego , dz. cyt., s. 131; E. Sztafrowski, Podrêcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 28.
14
Por. Przepowiadanie s³owa Bo¿ego, w: Encyklopedia chrzecijañstwa. Historia i wspó³czesnoæ 2000 lat nadziei, Kielce 2000, s. 616; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 52, przypis 4.
15
Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II. Lud Bo¿y
jego nauczanie i uwiêcanie, t. 2, Olsztyn 1985, s. 33; A. Redelbach, S. Wronkowska,
Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa 1994, s. 144; L. Gerosa, Prawo
Kocio³a, dz. cyt., s. 100104; S. Olejnik, Dar  Wezwanie  Odpowied. Teologia
11
12
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deklaruje uprawnienie kap³anów do przepowiadania, którego nie nale¿y myliæ
z przywilejem. Obowi¹zek a zarazem prawo kap³anów do przepowiadania
wynika z samej istoty kap³añstwa ministerialnego, poniewa¿:
kap³an jest przede wszystkim szafarzem S³owa Bo¿ego, jest konsekrowany i pos³any, by g³osiæ wszystkim Ewangeliê o Królestwie, wzywaj¹c ka¿dego cz³owieka
do pos³uszeñstwa wiary i prowadz¹c wierz¹cych ku coraz g³êbszemu poznaniu
i uczestniczeniu w tajemnicy Boga, objawionej i przekazanej nam w Chrystusie.
( ) G³osi S³owo jako s³uga, uczestnicz¹c w urzêdzie prorockim Chrystusa
i Kocio³a16.

Ze sposobu, w jaki zosta³ sformu³owany kan. 762 wynika, ¿e dyspozycje
tam zawarte odnosz¹ siê tylko do kap³anów i nie mo¿na owej normy odnosiæ
do diakonów, ani do wieckich, co wynika z u¿ytego w tekcie sformu³owania:
ex ore sacerdotum omnino fas est requirere Termin sacerdos  oznacza kap³anów, czyli prezbiterów i biskupów17. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
zachodzi tutaj pewien dysonans pomiêdzy kan. 762 a kan. 764  w którym
prawodawca zrówna³ diakonów z prezbiterami, traktuj¹c ich jako zwyczajnych szafarzy pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego18. Wyjanienie tej
pozornej niekonsekwencji kryje siê w zestawieniu tych norm z kan. 757, który
stanowi, ¿e jest rzecz¹ diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium. Z tekstu tego wynika, i¿ diakoni uczestnicz¹ w pos³udze s³owa, ale w podporz¹dkowanej relacji wobec kap³anów.
Jeszcze precyzyjniej wyjani³ to Ojciec wiêty Jan Pawe³ II, stwierdzaj¹c,
i¿ diakoni tylko w pewnej mierze wspomagaj¹ biskupów i prezbiterów
moralna. Cz³owiek i jego dzia³anie, t. 2, Warszawa 1988, s. 38; S. Olejnik, Dar 
Wezwanie  Odpowied. Teologia moralna. Wartociowanie moralne. Prawo 
sumienie  dobro  z³o, t. 3, Warszawa 1988, s. 38n i 79n; Obowi¹zek, w: K. Rahner,
H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, Warszawa 1987, kol. 288289; H. Juros, Obowi¹zek, w: S³ownik teologiczny. O¯, t. 2, red. A. Zuberbier, Katowice 1989, s. 1315;
K. Wojty³a, Elementarz etyczny, Wroc³aw 1991, s. 4148.
16
Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores Dabo Vobis, nr 26 [za: Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastores dabo vobis Ojca wiêtego Jana Paw³a II do Biskupów,
do duchowieñstwa i wiernych o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie,
w: Adhortacje Ojca wiêtego Jana Paw³a II, t. 2, Kraków 1996].
17
Por. KKKat nr 1554: Nauka katolicka, wyra¿ona w liturgii, Urz¹d Nauczycielski
i sta³a praktyka Kocio³a uznaj¹, ¿e istniej¹ dwa stopnie uczestniczenia w kap³añstwie
Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i s³u¿enia. Dlatego pojêcie sacerdos  kap³an  oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie
diakonów ; Commission théologique internationale, Le Diakonat: Évolution et perspectives, w: Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede 2002,
t. 21, Bologna bdw., s. 764nn.
18
Por. kan 764 KPK 1983.

150

Ks. Wojciech W¹sik

w pos³udze przepowiadania S³owa Bo¿ego, czyni¹c to zgodnie z normami
i praktyk¹ Kocio³a19. Natomiast papie¿ Benedykt XVI dopowiada, ¿e pos³uga
diakona zwi¹zana z przepowiadaniem ma swoje ród³o w teologicznej to¿samoci diakona oraz w jego specyficznej duchowoci, która jawi siê jako duchowoæ pos³ugi, równie¿ gdy chodzi o przepowiadanie S³owa Bo¿ego20.
Komentatorzy zauwa¿aj¹ ponadto, ¿e ci¹¿¹cy na kap³anach obowi¹zek-uprawnienie zwiastowania Ewangelii, odpowiada uprawnieniu wiernych 21,
o którym jest mowa w kan. 213: Wierni maj¹ prawo otrzymywaæ pomoce
od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kocio³a, zw³aszcza za S³owa Bo¿ego
i sakramentów22.
Kan. 762 jest kanonem wstêpnym rozpoczynaj¹cym szereg norm kodeksowych powiêconych g³oszeniu S³owa Bo¿ego23. Prawodawca w nastêpuj¹cych po sobie kanonach 763766 szczegó³owo okrela, kto i w jakim zakresie
jest zobowi¹zany do wype³niania pos³ugi przepowiadania. W porz¹dku hierarchicznym wymienia podmioty zobowi¹zane do zwiastowania Ewangelii.
Najpierw wyszczególnia biskupów, nastêpnie prezbiterów i diakonów, zakonników, a na ostatnim miejscu wspomina o szafarzach nadzwyczajnych,
jakimi s¹ wieccy.

2. Biskupi
Ustawodawca w pierwszym rzêdzie zobowi¹zuje do g³oszenia Dobrej
Nowiny biskupów, poniewa¿ oni jako nastêpcy Aposto³ów otrzymali od
Chrystusa misjê nauczania wszystkich narodów i g³oszenia Ewangelii, aby
wszyscy ludzie dost¹pili zbawienia. Biskupi s¹ ponadto dla wiernych mistrzami wiary oraz przewodnikami dla wspólnoty chrzecijañskiej24. Zadanie
19
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza rodowa z 21 IV 1993, w: Jan Pawe³ II, Wierzê
w Koció³ jeden, wiêty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996, s. 270.
20
Por. Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, nr 81 [za: Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca wiêtego Benedykta XVI do Biskupów
i duchowieñstwa, do osób konsekrowanych i wiernych wieckich o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Kocio³a, Katowice 2010].
21
Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego w wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne, 50
(2007), nr 34, s. 54.
22
Kan. 213 KPK 1983.
23
Por. J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 131.
24
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen Gentium, nr 24, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ
2002; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 55; J. Syryjczyk, Przepowiadanie S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 131.
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przepowiadania oraz g³oszenia prawd wiary jest obowi¹zkiem biskupów
wynikaj¹cym z prawa Bo¿ego. Wraz z przyjêciem wiêceñ episkopalnych, ka¿dy
biskup podejmuje jako g³ówny swój obowi¹zek, g³oszenie Ewangelii. Otrzymuje on szczególny udzia³ w misji przepowiadania S³owa Bo¿ego, jako autentyczny nauczyciel wiary. Jego s³owo wyg³oszone we wspólnocie i wobec
wspólnoty nie jest ju¿ s³owem osoby prywatnej, ale s³owem pasterza, który
umacnia w wierze, który gromadzi Lud wokó³ tajemnicy Bo¿ej i wprowadza
w sferê ¿ycia nadprzyrodzonego. Dlatego te¿ biskupom nauczaj¹cym w komunii z Biskupem Rzymu, nale¿y siê od wszystkich wiernych szacunek jako
wiadkom Boskiej i katolickiej prawdy. W nastêpstwie tego wierni powinni
przyjmowaæ i akceptowaæ nauczanie biskupów w sprawach wiary i moralnoci oraz trwaæ przy nim w religijnej uleg³oci ducha25.
Zadanie g³oszenia Ewangelii w odniesieniu do ca³ego Kocio³a powszechnego  stosownie do kan. 756 § 1  zosta³o powierzone przede wszystkim
Biskupowi Rzymskiemu i Kolegium Biskupów, którego g³ow¹ jest papie¿26.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e prawo papie¿a do g³oszenia S³owa Bo¿ego rozci¹ga siê na ca³y Koció³ i nie podlega ono ¿adnym ograniczeniom27.
Powy¿sz¹ normê nale¿y jednak odczytywaæ nie tylko w kontekcie prymatu
papieskiego, ale tak¿e z uwzglêdnieniem doktryny Soboru Watykañskiego II
na temat kolegialnoci biskupów, która zawarta zosta³a w Konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen gentium, nr 25 i w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kociele Christus Dominus, nr 328.
W odniesieniu do kocio³ów partykularnych zadanie g³oszenia Ewangelii
spoczywa  zgodnie z kan. 756 § 2  na poszczególnych biskupach diecezjalnych, którzy w tych kocio³ach partykularnych s¹ kierownikami ca³ej pos³ugi
s³owa. Ponadto niektórzy biskupi mog¹ wspólnie pe³niæ zadanie przepowiadania S³owa Bo¿ego w odniesieniu do kilku równoczenie Kocio³ów29.
Sformu³owanie u¿yte w tekcie kanonu, którym pos³u¿y³ siê prawodawca:
 niektórzy biskupi wspólnie pe³ni¹ to zadanie w odniesieniu do kilku równoczenie Kocio³ów  nie jest zbyt precyzyjne ani jednoznaczne. Sam prawodawca nie wyjania, jak nale¿y to sformu³owanie rozumieæ, natomiast

25
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores gregis, nr 26 i 29; J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Lud Bo¿y, t. II, 1, Poznañ 2005, s. 247.
26
Por. kan. 756 § 1 KPK 1983.
27
Por. E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 28;
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 587.
28
Por. E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s 2829;
P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 17.
29
Por. kan. 756 § 2 KPK 1983.
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przedstawiciele jurysprudencji uwa¿aj¹, ¿e chodzi tutaj o nauczanie biskupów
dzia³aj¹cych poprzez Konferencje Episkopatu lub poprzez synody 30. Ponadto
nale¿y przy interpretacji analizowanej normy uwzglêdniæ treæ kan. 386 § 1,
wed³ug którego biskupi diecezjalni s¹ osobicie zobowi¹zani do nauczania
i wyjaniania prawdy wiary, w które nale¿y wierzyæ i stosowaæ w obyczajach.
Poniewa¿ tej formy apostolatu nic nie jest w stanie zast¹piæ, dlatego prawodawca zobowi¹zuje biskupów diecezjalnych do tego, aby sami czêsto przepowiadali S³owo Bo¿e. Drugim zadaniem biskupów diecezjalnych jest obrona
prawd wiary, dlatego powinni oni troszczyæ siê o to, aby pilnie wype³niano
przepisy kanonów, dotycz¹ce pos³ugi s³owa, zw³aszcza homilii, tak ¿eby wszystkim by³a przekazywana ca³a nauka chrzecijañska31.
Omówiony powy¿ej kanon 756 znajduje swoje rozwiniêcie w kan. 763,
w którym czytamy, ¿e:
Biskupi maj¹ prawo przepowiadaæ wszêdzie s³owo Bo¿e, równie¿ w kocio³ach
i kaplicach instytutów zakonnych na prawie papieskim, chyba ¿e miejscowy
biskup w poszczególnych przypadkach wyranie tego odmówi32.

Na mocy samego prawa wszyscy posiadaj¹cy sakrê biskupi¹, a wiêc biskupi
diecezjalni, biskupi koadiutorzy, a tak¿e biskupi pomocniczy, maj¹ upowa¿nienie do przepowiadania S³owa Bo¿ego w ca³ym Kociele, nie wy³¹czaj¹c kocio³ów i kaplic instytutów zakonnych na prawie papieskim. Wyj¹tek stanowi
sytuacja, gdy miejscowy biskup z jakiej bardzo powa¿nej przyczyny odmówi³by innemu biskupowi prawa do przepowiadania na terenie swojego kocio³a
partykularnego. Biskup diecezjalny nie mo¿e jednak wydaæ zarz¹dzenia, na
mocy którego pozamiejscowy biskup musia³by siê staraæ o zezwolenie do g³oszenia S³owa Bo¿ego na terenie jego diecezji. Ponadto ordynariusz miejsca,
który nie jest biskupem, nie mo¿e odmówiæ temu, kto posiada sakrê biskupi¹
prawa do przepowiadania S³owa Bo¿ego33.

30
Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 17.
31
Por. kan 386, § 1 KPK 1983; J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski,
M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Lud Bo¿y, t. II, 1, dz. cyt.,
s. 247; M. F. Pompedda, S³owo wstêpne, w: L. Gerosa, Interpretacja prawa w Kociele.
Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003, s. 12; Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 351.
32
Kan. 763 KPK 1983.
33
Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego..., dz. cyt., s. 56; E. Sztrafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 3,
dz. cyt., s. 29.
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3. Prezbiterzy i diakoni
Kan. 757 uwypukla misjê g³oszenia Ewangelii Bo¿ej przez prezbiterów
i diakonów. Wed³ug tego przepisu:
Do w³asnych zadañ prezbiterów, którzy s¹ wspó³pracownikami biskupów, nale¿y
g³oszenie Ewangelii Bo¿ej. Ten obowi¹zek spoczywa zw³aszcza na proboszczach
oraz innych duszpasterzach, w stosunku do powierzonego im ludu. Jest równie¿
rzecz¹ diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspólnocie z biskupem i jego
prezbiterium34.

Prawodawca w przytoczonej normie stanowi, ¿e prezbiterzy i diakoni
uczestnicz¹ w pos³udze przepowiadania, ale w podporz¹dkowanej relacji
w stosunku do biskupów. Prezbiterzy wype³niaj¹ owe zadanie w komunii hierarchicznej, we wspólnocie z biskupem i z jego prezbiterium35. Dawny Kodeks
Prawa Kanonicznego z 1917 r. wymaga³, aby prezbiterzy otrzymali od kompetentnego ordynariusza miejsca zezwolenie na przepowiadanie S³owa Bo¿ego
i na g³oszenie kazañ36. Wynika³o to z przyjmowanej w ówczesnej kanonistyce
koncepcji uto¿samiania funkcji nauczania z w³adz¹ rz¹dzenia37. Z treci obecnie obowi¹zuj¹cego kan. 757 wynika, ¿e przepowiadanie nale¿y do w³asnych
zadañ prezbiterów i nie s¹ oni ju¿ zobowi¹zani na mocy prawa do zyskania od
kompetentnego ordynariusza stosownej licencji38. Prawodawca przyj¹³ w nowym Kodeksie za³o¿enie, ¿e prawo g³oszenia Ewangelii wynika bezporednio
z przyjêtego sakramentu wiêceñ w stopniu prezbitera. Jest to konsekwencj¹
nauczania Soboru Watykañskiego II na temat prezbiterów jako wspó³pracowników biskupa. Wed³ug Konstytucji Lumen gentium, nr 28  prezbiterzy, choæ
nie posiadaj¹ pe³ni kap³añstwa i w wykonywaniu swej w³adzy s¹ zale¿ni od
biskupów, to jednak zwi¹zani s¹ z nimi godnoci¹ kap³añsk¹ i na mocy sakramentu wiêceñ s¹ wywiêcani, aby g³osiæ Ewangeliê. Prezbiterzy wed³ug
tego dokumentu soborowego uczestnicz¹ na swoim stopniu pos³ugi w misji
Chrystusa, g³osz¹c s³owo Bo¿e. S¹ oni wspó³pracownikami urzêdu biskupa,
jego pomocnikami i narzêdziami, powo³anymi do s³u¿enia Ludowi Bo¿emu,

Kan. 757 KPK 1983.
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów,
nr 45 [za: Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów.
Tekst i komentarze, Tarnów 1995]; A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do
przepowiadania S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 59.
36
Por. kan 1328 KPK 1917; kan 1337 KPK 1917; kan. 1341 KPK 1917.
37
Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20.
38
Por. tam¿e; L. Gerosa, Prawo Kocio³a, dz. cyt., s 115.
34
35

154

Ks. Wojciech W¹sik

stanowi¹c wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium39. Uzupe³nienie powy¿szej myli odnajdujemy w Konstytucji apostolskiej Pontificalis Romani
z dnia 18 czerwca 1968 r., w której papie¿ Pawe³ VI naucza, ¿e:
Prezbiterzy, choæ nie posiadaj¹ szczytu kap³añstwa i w wykonywaniu swej w³adzy
zale¿ni s¹ od Biskupów, zwi¹zani s¹ jednak z nimi godnoci¹ kap³añsk¹ i na mocy
sakramentu kap³añstwa, na podobieñstwo Chrystusa, najwy¿szego i wiekuistego
Kap³ana, wywiêcani s¹, by g³osiæ Ewangeliê, byæ pasterzami wiernych i sprawowaæ kult Bo¿y jako prawdziwi kap³ani Nowego Testamentu 40.

Obowi¹zek przepowiadania wed³ug kan. 757 odnosi siê do niektórych prezbiterów w sposób bardziej szczególny. Prawodawca wymienia tutaj na pierwszym miejscu proboszczów. Jest to zgodne z kan. 528 § 1, wed³ug którego:
Proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ siê o to, a¿eby przybywaj¹cym w parafii
g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e. St¹d zabiega o to, by wierni byli w³aciwie
o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza przez g³oszenie homilii w niedziele i wiêta
nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne 41

Na drugim miejscu w kan. 757 wymienieni zostali inni duszpasterze, do których zalicza siê: wikariuszy parafialnych, rektorów kocio³ów, kapelanów itp.42
Jakkolwiek wiêcenia diakonatu nie stanowi¹ stopnia kap³añstwa, lecz
pos³ugê, to tak¿e diakoni, podobnie jak prezbiterzy, zobowi¹zani s¹ wed³ug kan.
757 do przepowiadania S³owa Bo¿ego. Diakoni umocnieni ³ask¹ sakramentaln¹, w pos³udze liturgii, s³owa i mi³oci s³u¿¹ Ludowi Bo¿emu w ³¹cznoci
z biskupem i z kap³anami43. Nowy Kodeks równie¿ w tym przypadku ³¹czy
munus docendi z sakramentem wiêceñ44.
39
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Lumen Gentium, nr 28; Kodeks Prawa
Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 591.
40
Por. Pawe³ VI, Pontificalis Romani, w: De ordinatione Diaconi, Praesbyeri et
Episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis 1968, s. 89: Presbyteri, quamvis pontificatus
apicem non habeant et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis
tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi sacramenti Ordinis, ad imaginem Christi,
summi atqueaeterni sacerdotis, ad evangelium praedicandum, fidelesque pascendos,
et ad divinum cultum celebrandum consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti.
41
Kan. 528 § 1 KPK 1983.
42
Por. kan. 519 KPK 1983; kan. 545 KPK 1983; kan. 556 KPK 1983; kan. 562 KPK
1983; kan. 566 § 1 KPK 1983.
43
Por. Pawe³ VI, Pontificalis Romani, w: De ordinatione Diaconi, Praesbyeri
et Episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis 1968, s. 910: Hierarchiae sistunt Diaconi,
quibus «non ad sacerdotium, sed ad ministerium» manus imponuntur. Gratie etenim
sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt.
44
Por A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego , dz. cyt., s. 62.
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Prezbiter i diakon poprzez przyjêcie sakramentu wieceñ otrzymuj¹
mo¿liwoæ g³oszenia Dobrej Nowiny w ca³ym Kociele. Jednak ich prawo do
przepowiadania nie jest równorzêdne z uprawnieniem biskupów, co wynika
z treci kan. 764, wed³ug którego:
prezbiterzy i diakoni posiadaj¹ wszêdzie w³adzê przepowiadania, za domyln¹
przynajmniej zgod¹ rektora kocio³a, chyba ¿e ta w³adza zosta³a ograniczona
lub odwo³ana przez kompetentnego ordynariusza, albo na podstawie prawa partykularnego jest wymagane wyrane zezwolenie45.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kan. 757 odnosi siê wprost jedynie do prezbiterów
i diakonów diecezjalnych, gdy¿ dla zakonników wymagane jest jeszcze dodatkowe zezwolenie kompetentnego prze³o¿onego zakonnego, stosownie do
kan. 76546.
Zgodnie z kan. 764 prezbiter i diakon mog¹ realizowaæ pos³ugê g³oszenia
S³owa Bo¿ego nie tylko w swojej diecezji, ale równie¿ w innych kocio³ach
partykularnych, ale tylko za aprobat¹ biskupa tego kocio³a. Ordynariusz, o ile
istnieje powa¿na i zgodna z prawem przyczyna, mo¿e im zabroniæ przepowiadaæ lub mo¿e w jakiej czêci ograniczyæ im to uprawnienie. Prawodawca u¿y³
w treci analizowanego przepisu terminu ordynariusz, który nale¿y rozumieæ
zgodnie z kan. 134 § 1. W kanonie tym wyliczeni zostali ci, których okrela siê
mianem ordynariusza, a mianowicie: papie¿, biskupi diecezjalni oraz inni,
którzy choæby tylko czasowo s¹ prze³o¿onymi Kocio³a partykularnego lub
wspólnot do nich przyrównanych, zgodnie z przepisem kan. 368, wikariusze
generalni i biskupi, a tak¿e dla w³asnych cz³onków, wy¿si prze³o¿eni kleryckich
instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadaj¹ zwyczajn¹ w³adzê wykonawcz¹. Ponadto ordynariuszami, których nie wyliczono w kan. 134 § 1  s¹,
stosownie do Konstytucji apostolskiej Spirituali militum curae Jana Paw³a II,
nr 1 § 1 i nr 2 § 2  biskupi polowi oraz zgodnie z kan. 295 § 1  pra³at pra³atury
personalnej. Zakaz lub ograniczenie ze strony ordynariusza mo¿e odnosiæ siê
do swojego prezbitera lub diakona i dotyczyæ w³asnego terytorium, jak i terytorium obcego. Natomiast w odniesieniu do prezbitera lub diakona obcego zakaz
taki ordynariusz mo¿e wydaæ jedynie w odniesieniu do w³asnego terytorium.
Kan. 764 pozostawia równie¿ mo¿liwoæ ograniczenia owego prawa do
przepowiadania przez prawo partykularne. W takim przypadku prawo partykularne mo¿e wprowadziæ wymóg otrzymania wyranego zezwolenia na przepowiadanie S³owa Bo¿ego. Prawodawca ustanowi³ w omawianym kanonie
dodatkowy wymóg polegaj¹cy na koniecznoci uzyskania zgody, przynajmniej
Kan. 764 KPK 1983.
Por. kan. 765 KPK 1983; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20.
45
46
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domniemanej, ze strony rz¹dcy kocio³a, w którym prezbiter lub diakon bêd¹
g³osili s³owo Bo¿e47.

4. Zakonnicy
Do g³oszenia S³owa Bo¿ego mog¹ byæ dopuszczeni równie¿, po spe³nieniu
warunków przepisanych przez prawo, zakonnicy. Wed³ug kan. 765: Do przepowiadania zakonnikom w ich kocio³ach lub kaplicach wymagana jest zgoda
prze³o¿onego, kompetentnego zgodnie z przepisami konstytucji48. Pokodeksowi komentatorzy zwracaj¹ uwagê na to, i¿ cytowan¹ dyspozycjê nale¿y odczytywaæ z uwzglêdnieniem kan. 678 § 1 i § 249. Wed³ug § 1 tego kanonu:
W sprawach, które dotycz¹ duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu
Bo¿ego oraz innych dzie³ apostolskich, zakonnicy podlegaj¹ w³adzy biskupów,
którym winni okazaæ uleg³e pos³uszeñstwo i szacunek.

Kolejny, § 2 analizowanego kanonu dopowiada, ¿e:
W wykonywaniu zewnêtrznego apostolatu zakonnicy podlegaj¹ tak¿e w³asnym
prze³o¿onym oraz winni pozostawaæ wierni dyscyplinie instytutu. W razie potrzeby sami biskupi powinni pilnowaæ zachowania tego obowi¹zku50.

Udzia³ w przepowiadaniu S³owa Bo¿ego przez zakonników zaliczany jest przez
jurysprudencjê do wymienionych w kan. 678 dzie³ apostolskich. Poniewa¿
g³oszenie Ewangelii przez zakonników wywiera wp³yw tak¿e na diecezjê,
której g³ównym pasterzem jest biskup, dlatego zakonnicy uczestnicz¹cy
w pos³udze przepowiadania, pozostaj¹ w podporz¹dkowanej relacji w stosunku do biskupów, którym powinni okazywaæ uleg³e pos³uszeñstwo i szacunek.
Z drugiej strony kan. 765 wymaga zgody kompetentnego prze³o¿onego zakonnego, gdy¿ pe³nienie zadania polegaj¹cego na g³oszeniu S³owa Bo¿ego nie
powinno prowadziæ do uniezale¿nienia siê zakonników od ich w³asnych
47
Por. A. Domaszk SDB, Uprawnienie duchownych do przepowiadania S³owa
Bo¿ego , dz. cyt., s 63nn; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 20; J. Syryjczyk. Przepowiadanie S³owa Bo¿ego , dz. cyt., s. 131; J. Krukowski, R. Sobañski,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, Ksiêga I: Normy ogólne, Poznañ
2003, s. 219220; kan. 134 § 1; kan. 295 § 1; Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska
Spirituali militum curae z 21 IV 1986, nr 1 § 1 i nr 2 § 2, AAS 78 (1986), s. 482.
48
Kan. 765 KPK 1983.
49
Por. B. W. Zubert OFM, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
Ksiêga II: Lud Bo¿y. Czêæ III: Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego, Lublin 1990, s. 189.
50
Kan. 678 § 12.
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zwierzchników oraz spod dyscypliny instytutu zakonnego. Cz³onek instytutu
oddaj¹cy siê zewnêtrznej pracy apostolskiej, w tym pos³udze przepowiadania,
jest przede wszystkim zakonnikiem, zobowi¹zanym do przestrzegania konstytucji oraz nakazów swoich prze³o¿onych51.

5. wieccy  szafarze nadzwyczajni pos³ugi g³oszenia
S³owa Bo¿ego
Nowoci¹ wprowadzon¹ do KPK z 1983 r. jest mo¿liwoæ g³oszenia
S³owa Bo¿ego, w wyj¹tkowych przypadkach, przez wieckich. W prawie przedkodeksowym zauwa¿alne by³o istnienie ogromnego dystansu pomiêdzy duchowieñstwem a laikatem. Proces ten doszed³ a¿ do takiego stopnia, ¿e kap³ani
i zakonnicy uwa¿ani byli za tych, którzy jako jedyni powiêcaj¹ siê s³u¿bie
Bo¿ej, natomiast wieccy byli ca³kowicie zepchniêci na margines ¿ycia Kocio³a. Konsekwencj¹ podobnego sposobu mylenia by³o uto¿samienie Kocio³a
z klerem oraz pozbawienie laikatu wielu praw, równie¿ gdy chodzi o mo¿liwoci w sferze apostolstwa. Do o¿ywienia dzia³alnoci laikatu i wzrostu jego znaczenia w Kociele dosz³o dopiero pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku,
wskutek rozwoju spo³ecznego i postêpuj¹cych procesów demokratyzacji ¿ycia. Jednak i wtedy dzia³alnoci wieckich nie traktowano jako samodzielnej,
do której uzdalniaj¹ chrzest i bierzmowanie, ale traktowano j¹ jako dzia³alnoæ
pomocnicz¹, w ograniczonym wymiarze, w odniesieniu tylko do niektórych
sfer ¿ycia Kocio³a, które sprawowano na zlecenie hierarchii52. Wed³ug Kodeksu z 1917 r. przepowiadanie S³owa Bo¿ego zarezerwowane by³o tylko dla
tych zwierzchników kocielnych, którzy posiadali stosown¹ jurysdykcjê, a mianowicie dla papie¿a  w ca³ym kociele i dla biskupów, w ich diecezjach. Inni
g³osiciele, tzn. prezbiterzy i diakoni, musieli posiadaæ do tego osobne upowa¿nienie, b¹d to na mocy zlecenia ogólnego, b¹d te¿ poprzez nadanie urzêdu,
z którym z³¹czony by³ obowi¹zek kaznodziejski. Do takich urzêdów nale¿a³y
urz¹d proboszcza i urz¹d kanonika teologa. Natomiast wieccy byli ca³kowicie
wykluczeni z pos³ugi przepowiadania53. Nowy sposób patrzenia na Koció³
i jego zbawcze pos³annictwo w wiecie zaproponowali ojcowie Soboru Watykañskiego II. Skutkowa³o to tym, ¿e przestano traktowaæ stan duchowny jako
51
Por. B. W. Zubert OFM, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
Ksiêga II , dz. cyt., s. 189.
52
Por. wieccy, w: Encyklopedia chrzecijañstwa , dz. cyt., s 706707; I. Mierzwa, wieccy, w: S³ownik teologiczny. O¯, t. 2, dz. cyt., s. 296; J. Woniakowski,
wieccy, Kraków 1987, s. 15nn.
53
Por. kan. 1328 KPK 1917; kan. 1344 KPK 1917, kan. 400 KPK 1917; I. Grabowski,
Prawo kanoniczne, Warszawa 1948, s. 453n.
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punkt odniesienia dla egzystencji ludzi wieckich. Owocem tego by³o równie¿
sformu³owanie pozytywnej definicji laikatu. Taki sposób mylenia otworzy³
przed wieckimi nowe horyzonty dla ich dzia³alnoci wewn¹trz wspólnoty
eklezjalnej oraz w spo³eczeñstwie. Jako punkty odniesienia statusu wieckich
przyjêto osobê Jezusa Chrystusa (element chrystologiczny), odniesienie do Kocio³a  komunii (element eklezjalny), a szczególnie skutki, jakie wynikaj¹
dla wieckich z przyjêtych sakramentów chrztu i bierzmowania (element
sakramentalny)54.
Uwzglêdniaj¹c wytyczne wypracowane przez Vaticanum II, kan. 759
deklaruje, ¿e:
Wierni wieccy na mocy chrztu i bierzmowania s¹ wiadkami ewangelicznego orêdzia przez s³owo i przyk³ad ¿ycia chrzecijañskiego. Mog¹ byæ te¿
powo³ywani na wspó³pracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu
pos³ugi s³owa55.

Bardziej szczegó³owo na ten temat mówi kan. 766, wed³ug którego:
wieckich mo¿na dopuciæ do przepowiadania w kociele lub kaplicy, jeli
w okrelonych okolicznociach domaga siê tego koniecznoæ, albo gdy to
w szczególnych wypadkach zaleca po¿ytek, zgodnie z przepisami wydanymi
przez Konferencjê Episkopatu i z zachowaniem przepisu kan. 767 § 156.

Dyspozycje zawarte w przytoczonym kan. 759 i kan. 766, s¹ korelatywne
z obowi¹zkiem na³o¿onym przez ustawodawcê kocielnego na laikat w kan.
225 § 157, wed³ug którego:
wieccy, którzy na równi ze wszystkimi wiernymi przez chrzest i bierzmowanie
s¹ przeznaczeni przez Boga do apostolstwa, maj¹ ogólny obowi¹zek i zarazem
prawo wspó³pracowaæ  czy to indywidualnie, czy te¿ zrzeszeni w stowarzyszeniach  a¿eby Bo¿e przepowiadanie zbawienia by³o poznane przez wszystkich
ludzi na ca³ym wiecie i przez nich przyjête. Ten obowi¹zek spoczywa na nich
w sposób szczególny w tych okolicznociach, w których tylko przez nich ludzie
mog¹ us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ Chrystusa58.

54
Por. J. Dyduch, Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa. Komentarz
do adhortacji apostolskiej Christifideles laici, Kraków 1989, s. 12; Lineamena
z 1985 r., w: Powo³anie i pos³annictwo ludzi wieckich w wietle dokumentów kocielnych. Wybra³ i przygotowa³ do druku E. Weron SAC, Poznañ 1989, s. 1314.
55
Kan. 759 KPK 1983.
56
Kan. 766 KPK 1983.
57
Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 18.
58
Por. kan. 225 § 1 KPK 1983.
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Obowi¹zek zwiastowania Dobrej Nowiny przez wieckich nie jest obowi¹zkiem jurydycznym, tak jak to mia³o miejsce w przypadku duchownych, ale jest
obowi¹zkiem moralnym59.
Prawodawca w kan. 759 i 225 § 1 siêgn¹³ do teologii chrztu oraz bierzmowania i przypomnia³, ¿e sakramenty te s¹ dla laikatu podstaw¹ bycia
wiadkami ewangelicznego orêdzia poprzez g³oszenie s³owa oraz dzia³alnoci
apostolskiej. Chrzest inkorporuje w Mistyczne Cia³o Chrystusa, które jest cia³em Kap³ana, Proroka i Króla. Tym samym przyjêcie tego sakramentu pozwala wiernym partycypowaæ w zbawczej misji Kocio³a w wiecie, na mocy
uczestnictwa, we w³aciwym sobie stopniu, w potrójnym urzêdzie Chrystusa.
Natomiast bierzmowanie ustanawia wiernych uczniami w mocy, którzy
w sposób widzialny realizuj¹ owe funkcje w spo³ecznoci eklezjalnej60. Nale¿y
jednak odró¿niæ apostolstwo, które wieccy realizuj¹ na mocy chrztu i bierzmowania, od ministerialnej pos³ugi s³owa61. U¿yta w kan. 766 formu³a: Ad
praedicandum admitti possunt laici  uwypukla fakt, ¿e w ¿adnym przypadku nie mo¿e tu byæ mowy o takim prawie w³asnym wieckich do przepowiadania S³owa Bo¿ego, jakie przys³uguje na mocy prawa Bo¿ego biskupom,
ani te¿ o uprawnieniu, jakie maj¹ na mocy sakramentu wiêceñ kap³ani lub
diakoni. Mo¿liwoæ g³oszenia S³owa Bo¿ego przez laikat, w wyj¹tkowych
sytuacjach, nie mo¿e byæ równie¿ postrzegana jako wyraz autentycznej
promocji laikatu62. Kan. 766 KPK precyzyjnie okrela warunki, w jakich
kompetentna w³adza kocielna mo¿e zezwoliæ wiernym wieckim na g³oszenie
s³owa w kociele lub kaplicy. Otó¿ mog¹ oni przepowiadaæ tylko wtedy, je¿eli
w okrelonych okolicznociach domaga siê tego koniecznoæ, albo gdy to
w szczególnych wypadkach zaleca po¿ytek. Kan. 766 stanowi ponadto, ¿e
nale¿y zawsze postêpowaæ zgodnie z przepisami wydanymi przez Konferencje Biskupów, za wierni wieccy nie mog¹ g³osiæ homilii, któr¹ kan. 767 § 1
rezerwuje kap³anowi lub diakonowi63. Norma ta nawi¹zuje do nauki zawartej
w Konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykañskiego II, nr 52,

Por. Code de droit canonique annoté. Bilingue et annoté, Montréal 2007, s. 667.
Por. E. Sztafrowski, Podrêcznik prawa kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 24; E. H.
Schillebeecks OP, Chrystus Sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966, s. 202203;
Jan Pawe³ II, Adhortacja Christifideles laici, nr 23.
61
Por. Code de droit canonique annoté , dz. cyt., s. 667.
62
Por. kan. 763 KPK 1983; kan. 764 KPK 1983; Sobór Watykañski II, Konstytucja
Lumen Gentium, nr 25; Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach dotycz¹cych wspó³pracy wiernych wieckich w ministerialnej pos³udze kap³anów.
Rozporz¹dzenia praktyczne, LOsservatore Romano (pol.), 12 (1998) (208), s. 35;
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 592.
63
Por. Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach , dz. cyt. s. 35;
kan. 767 § 1 KPK 1983.
59
60
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która definiuje homiliê jako czêæ liturgii Mszy w., w której z biegiem roku
liturgicznego wyk³ada siê na podstawie tekstów wiêtych tajemnice wiary
i zasady ¿ycia chrzecijañskiego64. Przy czym celem homilii g³oszonej w czasie
sprawowania Mszy w. jest to, aby s³owo Bo¿e, wraz z liturgi¹ eucharystyczn¹, stawa³o siê zwiastowaniem misterium Chrystusa65. Prawodawca w kan.
767 § 1 potraktowa³ termin homilia szerzej ni¿ wspomniana soborowa konstytucja, gdy¿ odnosi go zarówno do homilii g³oszonych w czasie Mszy w., jak
i podczas celebracji innych sakramentów, a nawet podczas liturgii s³owa
w czasie nabo¿eñstw66. Wierni wieccy wy³¹czeni s¹ od g³oszenia homilii
we wszystkich tych przypadkach i stosownie do odpowiedzi udzielonej przez
Papiesk¹ Radê ds. Autentycznej Interpretacji KPK, nawet biskup diecezjalny
nie mo¿e ich dyspensowaæ. Niedopuszczalna jest równie¿ praktyka powierzania homilii seminarzystom studiuj¹cym teologiê, którzy nie s¹ jeszcze duchownymi, gdy¿ nie mo¿na homilii traktowaæ jako æwiczenia przygotowuj¹cego do
przysz³ej pos³ugi. Wierni wieccy jakkolwiek nie mog¹ g³osiæ homilii, to jednak
mog¹ wyg³aszaæ w kocio³ach lub kaplicach krótkie komentarze przy wprowadzeniu do liturgii, za podczas samej liturgii eucharystycznej sprawowanej
ze szczególnych okazji, ale to tylko w wyj¹tkowych przypadkach, mog¹ oni
byæ dopuszczeni do sk³adania wiadectw, które nie powinny jednak przybieraæ
formy przypominaj¹cej homiliê67.
Analizuj¹c normy kodeksowe, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prawodawca w dzie³o
pos³ugi przepowiadania S³owa Bo¿ego w³¹czy³  we w³aciwym im wymiarze
 równie¿ wieckich, gdy¿ ca³y Lud Bo¿y odpowiedzialny jest za zwiastowanie Ewangelii. Zadanie to spoczywa na nich w sposób bardziej szczególny
w sytuacji opisanej przez kan. 225 § 1  chodzi mianowicie o takie okolicznoci, w których tylko przez wieckich ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê
i poznaæ Chrystusa68.

64
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, nr 52,
w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, nowe t³umaczenie, Poznañ 2002.
65
Por. J. Janicki, Liturgia s³owa, w: Msza wiêta, red. W. wierzawski, Kraków
1992, s. 236.
66
Por. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytu³a, J. Bakalarz TCh, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, dz. cyt., s. 21; Code de droit canonique
annoté , dz. cyt., s. 671673.
67
Por. Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach , dz. cyt., s. 36;
Interpretacje autentyczne kanonów KPK, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, dz. cyt., s. 1324.
68
Por. kan. 225 § 1 KPK 1983; J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski,
M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, dz. cyt., s. 4446;
W. Góralski, Lud Bo¿y. Kocielne prawo osobowe, Czêstochowa 1996, s. 29n.
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* * *
Zadaniem tych wszystkich, którzy przynale¿¹ do wspólnoty Ludu Bo¿ego
jest g³oszenie Ewangelii. Jednak zwi¹zany z tym obowi¹zek jest zale¿ny od
stanu ¿ycia wiernych oraz od pe³nionego przez nich urzêdu kocielnego. Na
duchownych ci¹¿y jurydyczny obowi¹zek przepowiadania, który nale¿y traktowaæ w wymiarze kategorycznego imperatywu, wynikaj¹cego z norm prawa
kocielnego. Natomiast obowi¹zek wiernych wieckich w tej materii ma
inny wymiar, gdy¿ jest on obowi¹zkiem moralnym. To zró¿nicowanie jest
konsekwencj¹ tego, i¿ zadanie g³oszenia Dobrej Nowiny przys³uguje duchownym na mocy sakramentu wieceñ, natomiast wieckim na mocy sakramentu
chrztu i bierzmowania. KPK 1983 wylicza w porz¹dku hierarchicznym tych,
na których ci¹¿y obowi¹zek g³oszenia Ewangelii, a mianowicie: biskupów,
prezbiterów, diakonów, cz³onków instytutów zakonnych oraz szafarzy nadzwyczajnych, jakimi s¹ wieccy. Na pierwszym miejscu zadanie przepowiadania S³owa Bo¿ego w ca³ym Kociele nale¿y do biskupów. Prawodawca
stanowi, ¿e powinni oni g³osiæ Ewangeliê osobicie. Do ich zadañ nale¿y
ponadto koordynacja i nadzorowanie przepowiadania w ich kocio³ach
partykularnych. Równie¿ prezbiterzy i diakoni na mocy sakramentu wiêceñ
s¹ powo³ani do tego, aby g³osiæ Ewangeliê, jako wspó³pracownicy urzêdu biskupa. Stosownie do norm kodeksowych mog¹ oni przepowiadaæ w ca³ym
Kociele, ale wymagana jest do tego aprobata biskupa. Gdyby istnia³a jaka
powa¿na i zgodna z prawem przyczyna, to ordynariusz mo¿e im zabroniæ
przepowiadaæ lub ograniczyæ im to uprawnienie. Takie ograniczenie mo¿e
równie¿ wynikaæ z norm prawa partykularnego. Ponadto powinni oni otrzymaæ zgodê na przepowiadanie od w³aciwego rz¹dcy kocio³a. Na trzecim
miejscu prawodawca wymienia zakonników, którym nie wolno przepowiadaæ
bez dodatkowej zgody w³asnego prze³o¿onego zakonnego. Normy KPK 1983
dopuszczaj¹ równie¿  co stanowi zupe³n¹ nowoæ  wiernych wieckich do
g³oszenia S³owa Bo¿ego na zasadzie wyj¹tkowej, je¿eli domaga siê tego
koniecznoæ, albo gdy zaleca to po¿ytek. Chodzi tutaj o takie okolicznoci,
w których tylko poprzez wieckich ludzie mog¹ us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ
Chrystusa. Jednak i w tym przypadku prawodawca zastrzega g³oszenie
homilii wy³¹cznie kap³anom i diakonom.
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Résumé
LES SUJETS OBLIGÉS À LANNONCE DE LA PAROLE DE DIEU
SELON LE CIC 1983
Dans son article  Les sujets obligés à lannonce de la Parole de Dieu selon le
CIC 1983  lauteur présente les normes du droit canonique du Livre III De ecclesiae munere docendi de CIC 1983, à ce sujet. Tous les fideles ont le devoir et le droit
dannoncer lÉvangile au monde. Le CIC 1983 énumére dans lordre hiérarchique ceux
qui sont obligés prêcher lÉvangile. Les normes du Livre III de Code se réfèrent aux
différentes responsabilités détenues à légard du ministère de la Parole par les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les laïcs. La proclamation de lÉvangile par
les clercs provient dun mandat que lÉglise a reçu du Seigneur et constitue un devoir
juridique. Cette mission nest pas une action facultative, mais un devoir qui relève
dun impératif catégorique. Par contre le devoir des laïcs à ce sujet est moral. La charge
dannoncer lÉvangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des
Évêques. Les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour premier devoir dannoncer lÉvangile à tous les hommes. Les prêtres ont partout la faculté de prêcher, mais
ils peuvent lexercer avec le consentement du recteur de léglise, à moins que cette
faculté nait été restreinte ou enlevée par lordinaire compétent, ou quune autorisation
expresse ne soit requise par une loi particulière. Les diacres aussi sont obligés à lannonce de la Parole de Dieu, en communion avec lévêque et son presbyterium. LEglise
est une société qui sincarne dans les personnes qui la constituent formellement
par leur adhésion ou incorporation, par lentremise du baptême perfectionné par la
confirmation. Cest pourquoi les fidèles chrétiens jouissent, en qualité des membres
du Peuple de Dieu, du droit de prêcher la Parole de Dieu, individuellement ou en
association. Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le
besoin le requiert en certaines circonstances ou si lutilité le suggère dans des cas
particuliers. Lhomélie qui fait partie de la célébration de l Eucharistie elle-même est
réservée au prêtre ou au diacre.
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