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HISTORIA I KOMPETENCJE

PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

1. Zarys historii Penitencjarii Apostolskiej

Po zniesieniu Datarii Apostolskiej w 1967 r. i Kancelarii w 1973 r., jest
to aktualnie najstarsza Dykasteria Kurii Rzymskiej. Jej powstanie jest zwi¹-
zane z przybywaj¹cymi do Rzymu pielgrzymami, którzy odwiedzaj¹c �wiête
miejsca, pragnêli równie¿ uzyskaæ rozgrzeszenie z grzechów ciê¿kich, zdjêcie
cenzur zarezerwowanych papie¿owi oraz prosiæ o uzyskanie przywilejów,
³ask, dyspens, których móg³ udzieliæ tylko sam papie¿.

Mówi¹c o pocz¹tkach Penitencjarii Apostolskiej, trudno jest dok³adnie
ustaliæ konkretn¹ datê narodzin tej instytucji1. Wiêkszo�æ uczonych lokuje jej
powstanie na wiek XIII2. Ustanowienie prawdziwego trybuna³u, z w³a�ciwymi
mu przepisami prawnymi w relacji do spraw zwi¹zanych z sumieniem
w odniesieniu do potrzeb Ko�cio³a, nie dokona³o siê nagle, lecz stopniowo3.
Z biegiem czasu nastêpowa³o udoskonalenie dyscypliny ko�cielnej oraz kon-
centracja w Kurii Rzymskiej w³adzy jurysdykcyjnej.

Historia powstania Penitencjarii Apostolskiej zwi¹zana jest z funkcj¹
penitencjarzy, znanych ju¿ od pierwszych wieków chrze�cijañstwa. Wed³ug
niektórych autorów mia³o to mieæ miejsce za czasów papie¿a Korneliusza (251�
253), który ustanowi³ presbyteri poenitentium dla rozgrzeszania tzw. lapsi,
czyli upad³ych, którzy wyparli siê wiary w czasie prze�ladowañ4. Natomiast

1 Por. La penitenza tra I e II millenio. Per un compresione delle origini della
Penitenzeria Apostolica, red. M. Sodi i R. Salvarani, Città del Vaticano 2012, s. 21.

2 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa
1981, s. 194; J. Ickx, Conclusione, w: La penitenza tra I e II millenio..., dz. cyt., s. 279.

3 Por. G. Sessolo, Tribunali ecclesiastici: I. T. della Santa Sede: Penitenzieria
Apostolica, w: Enciclopedia Cattolica, t. XII, Città del Vaticano 1954, s. 496.

4 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska�, dz. cyt., s. 194.
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inni umiejscawiaj¹ powstanie Penitencjarii Apostolskiej na czas pontyfikatu
Benedykta II (684�685), kiedy to zosta³ ustanowiony kardyna³ penitencjarz,
który w imieniu papie¿a mia³ rozwi¹zywaæ ciê¿kie przypadki natury duchowej,
sakramentalnej i prawnej oraz rozgrzeszaæ grzechy zastrze¿one.

Pierwsza wzmianka o kardynale pe³ni¹cym tê funkcjê pochodzi z doku-
mentu z 1193 r., gdzie wymienia siê Johannes de Sancto Paulo tituli Sanc-
tae Priscae jako tego, który by³ kardyna³em wys³uchuj¹cym spowiedzi
w miejsce papie¿a (erat autem cardinalis, qui confessiones pro papa tunc
recipiebat). Jednak¿e nie ma pewno�ci, ¿e Johannes de Sancto Paolo by³ pierw-
szym piastuj¹cym urz¹d penitencjarza papieskiego. Pocz¹tkowo zadaniem
paenitentiarius papae by³a troska o spowied� oraz rozwi¹zywanie w imieniu
papie¿a przypadków szczególnie skomplikowanych, zwi¹zanych z nieprawi-
d³owo�ciami w przyjmowaniu �wiêceñ kap³añskich i z kwestiami ma³¿eñskimi.
Z up³ywem lat kompetencje papieskiego penitencjarza rozszerzy³y siê równie¿
na inne przestêpstwa i grzechy, które móg³ rozgrzeszaæ oraz wydawaæ sto-
sowne dyspensy i zezwolenia. Niew¹tpliwie by³ on wspomagany przez swoich
wspó³pracowników, a tak¿e penitencjarzy mniejszych, którzy ju¿ w czasach
staro¿ytnych mieli za zadanie wys³uchiwaæ spowiedzi5. Z czasów pontyfikatu
papie¿a Honoriusza III (1216�1227) zachowa³y siê nazwiska niektórych peni-
tencjarzy. W grupie tej figurowa³o wielu fratres, prawdopodobnie byli to cy-
stersi6. W okresie rz¹dów papie¿a Grzegorza IX (1227�1241) pojawiaj¹ siê
te¿ dominikanie i franciszkanie.

Za czasów papie¿a Bonifacego VIII (1294�1303) liczba papieskich peni-
tencjarzy waha³a siê pomiêdzy o�miu a jedenastu, w wiêkszo�ci zakonników.

Termin Penitencjaria po raz pierwszy pojawia siê w reskrypcie z 1256 r.,
gdzie kard. Ugo da San Caro nazywany jest poenitentiarius summus o Sedis
apostolicae poenitentiarius generalis, który uwolni³ z nieprawid³owo�ci pew-
nego Magistra Alberta, kanonika �w. Paw³a w Halberstad: Nos� auctoritate
domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, super irregularitate inde
contracta dispensavimus7.

W wyniku rosn¹cej liczby grzechów, których odpuszczenie by³o zarezer-
wowane papie¿owi, jak te¿ dyspens oraz innych zezwoleñ, które zosta³y og³o-
szone na Soborze Lateraneñskim II w 1139 r. jako zastrze¿one dla biskupa
Rzymu, stopniowo formuje siê specjalny organizm dla rozpatrywania przedsta-
wionych spraw. W pierwszej po³owie XIII stulecia przybiera postaæ sta³ego
urzêdu, o którego funkcjonowaniu mówi¹ �wiadectwa z czasów papie¿a

5 Por. A. Saraco, La Penitenzeria Apostolich e il suo archivio stolico, �Annuario
de Historia de la Iglesia�, 21 (2012), s. 424.

6 Por. G. Sessolo, Tribunali ecclesiastici..., dz. cyt., s. 496.
7 N. Del Re, La Curia romana. Lineamenta sotorico-giuridici, Città del Vaticano

1998, s. 199.
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Innocentego IV (1243�1254) oraz Aleksandra IV (1254�1261), jak te¿
wspomniany reskrypt z 1256 r. Podobnie jak w odniesieniu do papie¿a, tak
i w przypadku kardyna³a penitencjarza pojawia³a siê konieczno�æ posiadania
wspó³pracowników, aby we w³a�ciwy sposób wykonywaæ powierzon¹ sobie
misjê. W ten sposób w papieskiej kurii pojawi³ siê urz¹d zwany Paenitentia-
ria, którego g³ównym zadaniem by³a pomoc kardyna³owi wielkiemu peniten-
cjarzowi w dziedzinie prawa i moralno�ci. Ju¿ w XIII wieku w urzêdzie
kardyna³a penitencjarza mo¿na by³o wyró¿niæ funkcje correctores, scripto-
res, distributores et sigillator8. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e Penitencjaria
Apostolska od samego pocz¹tku posiada³a uprawnienia o wiele szersze ani¿eli
absolucja niektórych grzechów zastrze¿onych. Uprawnienia te by³y coraz bar-
dziej rozszerzane poprzez nadania de speciali et expresso oraz ustnie vivae
vocis oracolo. Pochodz¹ce z drugiej po³owy XIII wieku zbiory nadañ upraw-
nieñ, absolucji i dyspens, które papie¿e udzielili kardyna³om penitencjarzom,
�wiadcz¹ bardzo wyra�nie, ¿e przypadki, których one dotyczy³y � symonia,
podpalenia, zabójstwa, przeszkody ma³¿eñskie, fa³szowanie dokumentów
papieskich, relacje i kontakty z niewiernymi, rozbój wobec pielgrzymów, nie-
prawid³owo�ci, apostazja, by³y rozpatrywane w zakresie zewnêtrznym9.

Szczególny rozwój Penitencjarii nast¹pi³ w czasie rz¹dów papie¿y
awinioñskich. W tym okresie kardyna³owie wielcy penitencjarze, liczni peni-
tencjarze mniejsi oraz inni urzêdnicy tworz¹ do�æ dynamiczny urz¹d, którego
personel liczy³ oko³o czterdziestu cz³onków. O wa¿no�ci urzêdu kardyna³a
penitencjarza mo¿e �wiadczyæ dyspozycja Synodu w Vienne we Francji (1311�
1312), gdzie papie¿ Klemens V (1305�1314) postanawia, ¿e urz¹d kardyna³a
penitencjarza nie ustaje podczas sede vacante10. Bardziej dok³adne wiadomo-
�ci o organizacji Penitencjarii Apostolskiej pochodz¹ szczególnie z okresu
pontyfikatów Klemensa V i Benedykta XII (1334�1342), którzy nadali temu
urzêdowi nowe statuty i konstytucje, nowy formularz oraz skrupulatny i uzu-
pe³niony wykaz opublikowanych dokumentów. W tym okresie ka¿dy wielki
penitencjarz w momencie nominacji otrzymywa³ od papie¿a do�æ szerokie
kompetencje, w zale¿no�ci od przedk³adanych spraw i historycznych okolicz-
no�ci11. Wspomniany ju¿ papie¿ Klemens V, na mocy bulli Dignum est
z 2 wrze�nia 131112, powierzy³ wielkiemu penitencjarzowi kard. Berengariu-
szowi z Fredol zadania dokonania rewizji sk³adu personalnego trybuna³u,

8 Por. E. Göller, Die Päpstliche Pönitentiarie vom ihrem Ursprung bis zu ihrer
Umgestaltung unter Pius V, I, 1, Roma 1907, s. 84.

9 Por. M. Sodi i J. Ickx, La Penitenzeria Apostolica e il Sacramento della Peni-
tenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali, Roma 2009, s. 46.

10 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 200.
11 Por. F. Tamburini, La Penitenzeria Apostolica durante il papato avignonese,

w: �Collection de l�École française de Rome�, 138 (1990), s. 268.
12 Bullarium Romanum, IV, Torino 1859, s. 225�226.
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nakazuj¹c przede wszystkim zmniejszenie liczby kopistów z dwudziestu jeden
do dwunastu. Liczebno�æ personelu �wiadczy³a bez w¹tpienia o wielkiej ilo�ci
wydawanych uwolnieñ, dyspens i innych reskryptów.

Pierwszym dokumentem pozwalaj¹cym na poznanie funkcjonowania
Penitencjarii jako dobrze zorganizowanego urzêdu kurialnego by³a, wydana
przez papie¿a Benedykta XII, bulla In agro dominico z 8 kwietnia 133813,
któr¹ zosta³y ustanowione dok³adne przepisy dotycz¹ce organizacji, kompe-
tencji oraz funkcjonowania Penitencjarii. Na mocy tego dokumentu zosta³a
te¿ ustalona procedura, któr¹ nale¿a³o zachowywaæ. Ponadto 13 kwietnia
1338 r. papie¿ Benedykt XII ustanowi³ urz¹d doctor expertus in jure canoni-
co. Mia³ on wspomagaæ kardyna³a penitencjarza we wszystkich sprawach
prawnych, w analizowaniu przedstawianych pró�b oraz w rozstrzyganiu
w¹tpliwo�ci. Z dyspozycji wydanych przez papie¿a Benedykta XII mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e Penitencjaria nie ogranicza³a siê tylko do zakresu wewnêtrz-
nego, ale udziela³a tak¿e licznych ³ask odnosz¹cych siê do zakresu zewnêtrz-
nego, jak np. dyspensê od super defectu Nataliom, od kar zaci¹gniêtych
z powodu buntu w czasie wojny itp. Tego typu dyspensy potwierdzaj¹ ów-
czesne formularze Penitencjarii, jak chocia¿by dokument autorstwa kard.
Idziego Albornoz z 135814.

Pod koniec XIV wieku zaczêto odczuwaæ potrzebê dokonania reformy
tego trybuna³u. Ostatecznie zaj¹³ siê tym Sobór w Konstancji w 1415 r., który
szczególn¹ uwagê po�wiêci³ uprawnieniom kardyna³a penitencjarza oraz wy-
maganiom w stosunku do personelu trybuna³u. Jednak¿e ze wzglêdu na nik³e
efekty w tej materii, konieczna okaza³a siê interwencja papie¿a Miko³aja V
(1447�1455) w 1425 r. Ostatecznie dopiero papie¿ Eugeniusz IV (1431�1447)
na mocy bulli In apostolicae dignitatis z 14 pa�dziernika 143815 dokona³ szcze-
gó³owego uporz¹dkowania wszystkich uprawnieñ udzielonych do tej pory kar-
dyna³owi penitencjarzowi. Bulla ta by³a stopniowo uzupe³niana w niektórych
punktach przez nastêpców Eugeniusza IV, a¿ do momentu, kiedy papie¿ Syk-
stus IV (1471�1484) wyda³ nowe kompendium poszerzaj¹ce uprawnienia kar-
dyna³a penitencjarza16. Papie¿ Eugeniusz IV ustanowi³ tak¿e urz¹d regensa
Penitencjarii Apostolskiej, za� papie¿ Aleksander VI (1492�1493) � urz¹d da-
tariusza. W miarê up³ywu czasu kolejni papie¿e nadawali Penitencjarii coraz to
nowe uprawnienia i kompetencje, dokonuj¹c znacznego rozszerzenia jej jurys-
dykcji. Papie¿ Sykstus IV, na mocy bulli Quoniam nonulli z 9 maja 148417,

13 Bullarium Romanum, IV, Torino 1859, s. 416�424.
14 Por. P. Lecacheux, Un formulaire de la Ppénitencerie apostolique au temps

du cardinal Albornoz (1357�1358), w: �Mélange d�archéologie et d�histoire�, 18
(1898), s. 37�49.

15 Por. E. Göller, Die Päpstliche Pönitentiarie�, dz. cyt., s. 37�47, 132�135.
16 Por. A. Saraco, La Penitenzieria Apostolica�, dz. cyt., s. 425.
17 Bullarium Romanum, V, Torino 1860, s. 292�295.
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uzna³ faktyczny stan rzeczy, potwierdzaj¹c wiele uprawnieñ tego urzêdu doty-
cz¹cych zakresu zewnêtrznego.

G³ównym motywem penitentów, którzy zwracali siê do Penitencjarii Apo-
stolskiej, by³o pragnienie lub konieczno�æ przedstawienia pro�by o otrzymanie
jednej z ³ask apostolskich. Prosz¹cy ci weszli w konflikt z prawem ko�cielnym,
lub te¿ pragnêli unikn¹æ przekroczenia prawa ko�cielnego przez czyny, których
zamierzali dokonaæ, a ³aska uzyskana od papie¿a by³a jedynym �rodkiem uzdro-
wienia w³asnej sytuacji, w szczególno�ci gdy okazywa³o siê, ¿e byli wy³¹czeni
ze wspólnoty wierz¹cych na skutek na³o¿onej ekskomuniki b¹d� interdyktu18.
Natomiast w przypadku duchownych naruszenie norm prawa kanonicznego nio-
s³o z sob¹ czêsto mo¿liwo�æ utraty stanu kap³añskiego, co z kolei wi¹za³o siê
z ryzykiem utraty posiadanych beneficjów. Ponownego przywrócenia do stanu
kap³añskiego móg³ dokonaæ tylko papie¿. Decyzja wydana papieskim autoryte-
tem uzdrawia³a stan nieregularno�ci (irregularitatis) albo niezdolno�ci (inhabi-
litatis), bêd¹cy konsekwencj¹ ewentualnych wykroczeñ (excessus) dokonanych
podczas sprawowania s³u¿by Bo¿ej lub przy sprawowaniu sakramentów19. Do
tej szerokiej gamy uprawnieñ dochodzi³y równie¿ kompetencje Penitencjarii
w stosunku do niechrze�cijan, szczególnie w odniesieniu do ̄ ydów20.

Jednak¿e zbyt szerokie uprawnienia tego trybuna³u prowadzi³y niejedno-
krotnie do nadu¿yæ, co by³o powodem dokonania kolejnej jego reformy21. Papie¿
Pawe³ III (1534�1549) nosi³ siê z zamiarem przeprowadzenia gruntownej odno-
wy Penitencjarii Apostolskiej i w tym celu ju¿ na pocz¹tku swojego pontyfikatu,
w 1534 r. ustanowi³ specjaln¹ komisjê. Ale na skutek silnego oporu ówczesnego
kardyna³a penitencjarza trzeba by³o zaczekaæ z wdro¿eniem tej reformy do pon-
tyfikatu papie¿a Juliusza III (1550�1555), który wprowadzi³ j¹ bull¹ Rationi
congruit z 22 lutego 1550 r.22 Nastêpnie papie¿ Pius IV (1559�1565) dokona³
dalszych zamian tego trybuna³u, co usankcjonowa³ na mocy bulli In sublimi
B. Petri solio, wydanej 4 maja 1562 r.23 Na mocy tej bulli jurysdykcja Penitencja-
rii uleg³a znacznemu ograniczeniu. Wiele spraw z zakresu zewnêtrznego zosta³o
przekazanych kompetencji Datarii Apostolskiej: ograniczono tym samym upraw-
nienia kardyna³a penitencjarza do zakresu wewnêtrznego, zakazuj¹c jednocze�-
nie � pod gro�b¹ surowych kar � rozszerzanie kompetencji tego trybuna³u24.

18 Por. A. Saraco, La Penitenzieria Apostolica�, dz. cyt., s. 425.
19 Por. O. Ostinelli, Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenien-

ti alla diocesi di Como (1438�1484), w: Materiali di storia ecclesiastica lombarda
(secoli XIV�XVI), v. 5, Milano 2003, s. 20.

20 Por. Tamburini, Ebrei, Saraceni, Cristiani, Vita sociale e vita religiosa dai
registri della Penitenzieria Apostolica (secoli XIV�XVI), Milano 1996.

21 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska�, dz. cyt., s. 194.
22 Bullarium Romanum, VI, Torino 1860, s. 401�404.
23 Bullarium Romanum, VII, Torino 1862, s. 193�197.
24 Por. G. Sessolo, Tribunali ecclesiastici..., dz. cyt., s. 497.
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�wiêty Pius V (1566�1572) najpierw odwo³a³ wszystkie uprawnienia wiel-
kiego penitencjarza i zniós³ sam¹ Penitencjariê 23 kwietnia 1569 r. na mocy
bulli In omnibus rebus25, aby ponownie powo³aæ j¹ do ¿ycia 18 maja tego
samego roku, dokonuj¹c jednocze�nie jej radykalnej reformy. Za podstawê
swojej reformy obra³ bullê Benedykta XII In agro dominico z 1338 r. Powo³a³
nowy personel, zmniejszaj¹c przy tym jego liczbê, co �wiadczy o zmniejszeniu
kompetencji tego urzêdu. Od tego momentu Penitecjaria sk³ada³a siê z: wiel-
kiego penitencjarza, regensa, datariusza, korektora, magistra teologii, doktora
prawa kanonicznego, dwóch prokuratorów (do tego momentu by³o ich dwu-
dziestu siedmiu), dwóch pisarzy (dotychczas by³o ich dwudziestu czterech),
oraz urzêdnika przyk³adaj¹cego pieczêæ26. Okre�li³ on tak¿e do�æ precyzyjnie
kompetencje tego trybuna³u. Ograniczy³ do minimum uprawnienia dotycz¹ce
zakresu zewnêtrznego oraz powo³a³ do ¿ycia nowy urz¹d teologa, który od
tego momentu zawsze pe³ni³ jezuita. Kardyna³ penitencjarz otrzyma³ upraw-
nienia do rozstrzygania w¹tpliwo�ci dotycz¹cych kwestii sumienia, a jego usta-
lenia mia³y charakter decyzji autentycznych. Na mocy bulli Ut bonus27 z 15
maja 1569 r. papie¿ ograniczy³ ró¿norodne uprawnienia adeptów Penitencjarii.
Z kolei bull¹ In earum rerum, tak¿e z 18 maja 1569 r.28 potwierdzi³ zasadê, ¿e
do kompetencji tego trybuna³u nale¿y wy³¹cznie zakres wewnêtrzny sakra-
mentalny i niesakramentalny. W konsekwencji Pius V dokona³ te¿ reformy
w odniesieniu do penitencjarzy mniejszych, ustanawiaj¹c dla nich trzy kolegia:
kolegium liberiañskie dla dominikanów, kolegium lateraneñskie dla Zakonu
Braci Mniejszych Obserwantów oraz kolegium watykañskie dla jezuitów,
które po kasacie zakonu zosta³o przekazane w 1774 r. franciszkanom kon-
wentualnym. 3 maja 1933 r. papie¿ Pius XI ustanowi³ czwarte kolegium
przy bazylice �w. Paw³a za Murami.

Pomimo tych wyra�nych regu³ co do kompetencji Penitencjarii, ograni-
czaj¹cych siê do zakresu wewnêtrznego, kardyna³om penitencjarzom udawa³o
siê otrzymaæ dodatkowe uprawnienia dotycz¹ce równie¿ zakresu zewnêtrzne-
go. Dokonywa³o siê to zazwyczaj na drodze vivae vocis oraculu, czyli decyzji
papieskich wydanych w formie ustnej. Papie¿ Urban VIII (1623�1644) w bre-
we Regimini universalis Ecclesiae z 27 wrze�nia 1634 r. usi³owa³ ponownie
wprowadziæ dyscyplinê ustanowion¹ przez Piusa V odno�nie do kompetencji
tego trybuna³u29. Nastêpnie Innocenty XII (1691�1700), na mocy bulli Roma-
nus Pontifex z 5 wrze�nia 169230 wyda³ katalog, w którym wylicza³ uprawnie-
nia tego trybuna³u.

25 Bullarium Romanum, VII, Torino 1862, s. 746�750.
26 Por. A. Saraco, La Penitenzieria Apostolica�, dz. cyt., s. 426.
27 Bullarium Romanum, VII, Torino 1862, s. 750�752.
28 Bullarium Romanum, VII, Torino 1862, s. 752�754.
29 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 203.
30 Bullarium Romanum, XX, Torino 1871, s. 450�461.
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Znacz¹cej reorganizacji tego urzêdu dokona³ nastêpnie papie¿ Bene-
dykt XIV (1740�1758), który bullami Pastor bonus31 i In Apostolicae32 z 13
kwietnia 1744 r. wyda³ nowe i dok³adne przepisy dotycz¹ce rozpatrywania
w Penitencjarii takich spraw, jak: rozgrzeszanie przypadków zastrze¿onych,
udzielanie dyspens w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach nieprawi-
d³owo�ci, wydawanie dyspens i reskryptów w innych przypadkach dotycz¹-
cych sumienia, autentyczne rozstrzyganie przedstawionych w¹tpliwo�ci.
Papie¿ ten na mocy bulli Quamvis iam z 13 grudnia 1747 r.33 oraz bull¹ Pa-
storali34 wprowadzi³ pewne zmiany, które mia³y na celu doprecyzowanie
poprzednich norm.

W czasie okupacji napoleoñskiej Rzymu i Pañstwa Ko�cielnego w latach
(1808�1814), Penitencjaria Apostolska by³a jedyn¹ spo�ród dykasterii Kurii
Rzymskiej, której uda³o siê funkcjonowaæ mniej lub bardziej w ukryciu35.
W tym czasie ów trybuna³ ponownie rozszerzy³ swoje kompetencje równie¿
w zakresie zewnêtrznym, jak chocia¿by udzielanie dyspens ma³¿eñskich dla
biednych i prawie biednych36.

W drugiej po³owie XIX wieku, w latach nastêpuj¹cych po zjednoczeniu
W³och, Penitencjaria Apostolska prowadzi³a tak¿e dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na
udzielaniu konsultacji teologiczno-kanonicznych w celu uregulowania w spo-
sób najlepszy z mo¿liwych powsta³ych konfliktów pomiêdzy Królestwem W³och
a Stolic¹ Apostolsk¹37. Wielu biskupów i wiernych zwraca³o siê do Penitencja-
rii o wskazówki dotycz¹ce sposobu zachowania w stosunku do nowej w³adzy
politycznej, która by³a wrogo nastawiona do Ko�cio³a.

Dopiero reformy �w. Piusa X (1903�1914), wprowadzone na mocy kon-
stytucji apostolskiej Sapienti Consilio z 29 czerwca 1908 r.38, ograniczy³y jej
kompetencje wy³¹czenie do zakresu wewnêtrznego. Odno�nie do dyspens
udzielanych w zakresie zewnêtrznym konstytucja ta odsy³a³a do Kongregacji
Sakramentów. Wed³ug norm wykonawczych tej¿e konstytucji Penitencjaria
Apostolska obejmowa³a � oprócz kardyna³a penitencjarza � regensa, piêciu
pra³atów Sygnatury, sekretarza, substytuta oraz kilku ni¿szych urzêdników.
W kwestii procedury mia³a byæ zachowana propozycja wprowadzona przez

31 Benedicti XIV P.M., Bullarium, I, Prato 1845, s. 354�363.
32 Benedicti XIV P.M., Bullarium, I, Prato 1845, s. 363�373.
33 Benedicti XIV P.M., Bullarium, II, Prato 1846, s. 286�288.
34 Benedicti XIV P.M., Bullarium, II, Prato 1846, s. 398�407.
35 Por. F. Tamburini, La Penitenzieria Apostolica negli anni dell�occupazione

napoleonica in Roma (1808�1814), �Archivio della Società Romana di Storia Patria�,
95�96 (1972�1973), s. 173�225.

36 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 204.
37 Por. F. Tamburini, Il non �expedit� negli atti della Penitenzieria Apostolica

(1861�1889), �Rivista di storia della Chiesa in Italia�, 41 (1987), s. 128�151.
38 Acta Apostolicae Sedis, I (1909), s. 97�113.
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Benedykta XIV na mocy bulli In Apostolicae z 13 kwietnia 1774 r., z uwzglêd-
nieniem po�niejszych zmian oraz z zachowaniem modyfikacji wprowadzonych
przez konstytucjê Sapienti Consilio. Wed³ug wspomnianej bulli Benedykta
XIV Penitencjaria mia³a rozstrzygaæ powierzone jej sprawy szybko i bez po-
bierania op³at39.

Papie¿ Benedykt XV (1914�1922) w motu proprio Alloquentes z 25 mar-
ca 1917 r.40 od³¹czy³ sekcjê odpustów od �wiêtego Oficjum i przy³¹czy³ j¹
wraz z urzêdnikami tej sekcji do Penitencjarii Apostolskiej.

W promulgowanym przez papie¿a Benedykta XV w 1917 r. Kodeksie
Prawa Kanonicznego41 zosta³a uwzglêdniona tak¿e konstytucja apostolska
Sapienti Consilio z 1908 r. i wspomniane wy¿ej motu proprio Alloquentes.
Penitencjarii Apostolskiej bezpo�rednio zosta³ po�wiêcony kan. 258 Kodek-
su42, który stanowi³ w paragrafie 1, ¿e na czele Penitencjarii stoi kardyna³
wielki penitencjarz. Jurysdykcja tego trybuna³u ogranicza siê do zakresu we-
wnêtrznego, równie¿ pozasakramentalnego. Dlatego te¿ Penitencjaria mog³a
udzielaæ ³ask, absolucji, zamian, sanacji i kondonacji. Rozpatrywa³a ponadto
sprawy dotycz¹ce sumienia. Natomiast paragraf 2 tego¿ kanonu stanowi³, ¿e
zadaniem trybuna³u jest os¹dzanie wszystkiego, co ma zwi¹zek z praktyk¹
udzielania odpustów. Przy czym �wiête Oficjum zachowa³o prawo do oceny
tego, co mia³o zwi¹zek z dogmatyk¹ w odniesieniu do odpustów, modlitw
i pobo¿nych praktyk43.

W odniesieniu do katolików nale¿¹cych do katolickich obrz¹dków
wschodnich, Kongregacja Ko�cio³ów Wschodnich wyja�nia³a 26 lipca 1930 r.,
¿e wierni tych obrz¹dków powinni zwracaæ siê do Penitecjarii w sprawach
dotycz¹cych zakresu wewnêtrznego, tak¿e niesakramentalnego44. Ta sama
Kongregacja 21 lipca 1935 r. wyja�nia³a, ¿e wierni Katolickich Ko�cio³ów

39 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska�, dz. cyt., s. 195.
40 Acta Apostolicae Sedis, 9 (1917), s. 167.
41 Codex Iuris Canonici Pii Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae

XV auctoritate promulgatus, Romae 27 maii 1917, Acta Apostolicae Sedis, 9 (1917),
s. 5�521.

42 CIC� 17: can. 258:
§ 1. Sacrae Poenitentiariae praeficitur Cardinalis Poenitentiarius Maior. Huius

tribunalis iurisdictio coarctatur ad quae forum internum, etiam non sacramentale, respi-
ciunt; quare hoc tribunal pro solo foro interno gratias largitur, absolutiones, dispensa-
tiones, commutationes, sanationes, condonationes; excutit praeterea quaestiones
conscientiae easque dirimit.

§ 2. Eiusdem insuper est de iis omnibus iudicare quae spectant ad usum et con-
cessionem indulgentiarum, salvo iure S. Officii videndi ea quae doctrinam dogmaticam
circa easdem indulgentias vel circa novas orationes et devotiones respiciunt.

43 Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska�, dz. cyt., s. 196.
44 Acta Apostolicae Sedis, 22 (1930), s. 394.
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Wschodnich w sprawach odpustów musz¹ siê zwracaæ równie¿ do Peniten-
cjarii Apostolskiej45.

Kardyna³ penitencjarz w latach 1928�1941, Lorenzo Lauri, zainspirowa³
kolejn¹ reformê trybuna³u, która mia³a dotyczyæ personelu, kompetencji urzêd-
ników oraz sposobu rozpatrywania spraw wnoszonych do Penitencjarii
Apostolskiej. Reformy tej dokona³ papie¿ Piusa XI (1922�1939) konstytucj¹
apostolsk¹ Quae Divinitus nobis z 25 marca 1935 r.46

Postaæ oraz w³a�ciwe kompetencje Penitencjarii Apostolskiej, nakre�lone
przez konstytucje apostolskie Sapienti Consilio i Quae Divinitus nobis,
zostan¹ przejête przez kolejne reformy, które bêd¹ mia³y miejsce w drugiej
po³owie XX wieku47. By³y one wprowadzane poprzez konstytucjê Regimini
Ecclesiae universae Paw³a VI (1963�1978) z 15 sierpnia 1967 r.48 oraz
przez konstytucjê apostolsk¹ Pastor bonus papie¿a Jana Paw³a II (1978�
2005) z 28 czerwca 1988 r.49

2. Kompetencje i struktura Penitencjarii Apostolskiej
w �wietle obecnego ustawodawstwa ko�cielnego

2.1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Obecnie obowi¹zuj¹cy Kodeks Prawa Kanonicznego zosta³ promulgowa-
ny 25 stycznia 1983 r. (dalej KPK�83) przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Po�ród norm tego kodeksu znajduj¹ siê równie¿ kanony, które bezpo�rednio
odnosz¹ siê do Penitencjarii Apostolskiej oraz inne, które czyni¹ to w sposób
po�redni.

2.1.1. Normy odnosz¹ce siê bezpo�rednio do Penitencjarii
Apostolskiej

W KPK�83 znajduj¹ siê trzy kanony, które wprost odnosz¹ siê do Peniten-
cjarii Apostolskiej, wymieniaj¹c nazwê tego trybuna³u. Pierwszym z nich
jest kan. 64, który stanowi, ¿e:

45 Acta Apostolicae Sedis, 27 (1935), s. 97�113.
46 Acta Apostolicae Sedis, 28 (1936), s. 242�243.
47 Por. A. Saraco, La Penitenzeria Apostolich�, dz. cyt., s. 428.
48 Paulus VI, Regimini Ecclesiae universae, Acta Apostolicae Sedis, 59 (1967),

s. 885�928.
49 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, Acta Apostolicae

Sedis, 80 (1988), s. 841�930.
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Zachowuj¹c nienaruszone prawo Penitencjarii w odniesieniu do zakresu wewnê-
trznego, ³aska, której odmówi³a jakakolwiek dykasteria Kurii Rzymskiej, nie mo¿e
byæ wa¿nie udzielona przez inn¹ dykasteriê tej¿e Kurii lub przez inn¹ kompetentn¹
w³adzê � ni¿sz¹ od Biskupa Rzymskiego � bez zgody dykasterii, z któr¹ sprawê
zaczêto za³atwiaæ.

Kanon ten okre�la zasady wp³ywu subrepcji na wa¿no�æ reskryptów
wydawanych przez dykasterie Kurii Rzymskiej lub te¿ ni¿sze organy w³adzy
hierarchicznej. Subrepcjê nale¿y rozumieæ jako przemilczenie przez prosz¹ce-
go faktu, ¿e ³askê, o któr¹ prosi, odmówi³ mu ju¿ inny prze³o¿ony. W tym kon-
tek�cie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e Penitencjaria Apostolska mo¿e udzieliæ
w zakresie wewnêtrznym ³aski, której odmówi³a inna dykasteria w zakresie
zewnêtrznym. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e ³aski otrzymanej w zakresie
wewnêtrznym nie mo¿na udowodniæ w zakresie zewnêtrznym. W tym miejscu
rodzi siê pytanie, czy ³aski, której odmówiono w zakresie wewnêtrznym, mo¿e
udzieliæ inna dykasteria w zakresie zewnêtrznym. Zauwa¿yæ jednak nale¿y,
¿e na to pytanie KPK�83 nie udziela odpowiedzi. Konstytucja apostolska
Pastor bonus w art. 117 stanowi, ¿e kompetencja Penitencjarii Apostolskiej
odnosi siê do zakresu wewnêtrznego oraz odpustów. St¹d mo¿na wysnuæ wnio-
sek, ¿e kompetencje innych dykasterii odnosz¹ siê tylko do zakresu zewnêtrz-
nego. Dlatego te¿ przy rozstrzyganiu tego typu kwestii nale¿y kierowaæ siê
kryterium kompetencji50.

Nastêpnym kanonem, w którym ustawodawca wprost odwo³uje siê do
Penitencjrii Apostolskiej jest kan. 1048:

W nagl¹cych przypadkach tajnych, gdy nie mo¿na siê udaæ do ordynariusza, albo
gdy chodzi o nieprawid³owo�ci, o których w kan. 1041, nn. 3 i 4, do Penitencjarii
Apostolskiej, a zagra¿a niebezpieczeñstwo powa¿nej szkody lub znies³awienia,
zwi¹zany nieprawid³owo�ci¹ nie pozwalaj¹c¹ wykonywaæ �wiêceñ, mo¿e je wyko-
nywaæ. Pozostaje jednak obowi¹zek zwrócenia siê jak najszybciej do ordynariusza
lub Penitencjarii, za po�rednictwem spowiednika, bez podawania nazwiska.

Ten kanon okre�la normy, które nale¿y stosowaæ w przypadkach tajnych
i nagl¹cych, w których nie mo¿na zwróciæ siê do ordynariusza. Dotyczy on
równie¿ przypadków, kiedy nie mo¿na zwróciæ siê do Penitencjarii Apostol-
skiej, a o których mówi kan. 1041, nn. 3 i 4. Kanon ten odnosi siê do nieprawi-
d³owo�ci zabraniaj¹cej wykonywania �wiêceñ, co mog³oby spowodowaæ
niebezpieczeñstwo zaistnienia znacznej szkody lub znies³awienia51.

50 Por. J. Krukowski, Reskrypty, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go, t. I., Ksiêga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznañ 2003, s. 128.

51 Por. J. Krukowski, �wiêcenia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go, t. III. 2, Ksiêga IV. U�wiêcaj¹ce zadanie Ko�cio³a, red. J. Krukowski, Poznañ 2011,
s. 245.
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Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego wprost odnosi siê do tego trybuna³u
w kan. 1082:

Je�li czego innego nie postanawia reskrypt Penitencjarii, dyspensa udzielona w za-
kresie wewnêtrznym niesakramentalnym od przeszkody tajnej, powinna byæ wpisana
do ksiêgi przechowywanej w tajnym archiwum kurii i nie jest potrzebna inna dys-
pensa w zakresie zewnêtrznym, gdy przeszkoda tajna stanie siê pó�niej publiczn¹.

Przepis tego kanonu dotyczy obowi¹zku odnotowania faktu udzielenia
przez spowiednika dyspensy od przeszkody w zakresie wewnêtrznym niesa-
kramentalnym. Jednocze�nie kanon ten zastrzega, ¿e w reskrypcie udzielonym
przez Penitencjariê Apostolsk¹ mo¿e byæ postanowione co� innego. Gdy
jednak nie ma w reskrypcie dodatkowych wskazówek, to wówczas fakt udzie-
lenia tego typu dyspensy powinien byæ odnotowany w specjalnej ksiêdze
przechowywanej w tajnym archiwum kurii diecezjalnej, na terenie tej diecezji,
gdzie zosta³a udzielona dyspensa. Kuria powinna byæ powiadomiona przez tego,
który dyspensy udzieli³. Jest to niezwykle wa¿ne, poniewa¿ w razie ujawnienia
siê pó�niej przeszkody, od której spowiednik udzieli³ dyspensy w zakresie we-
wnêtrznym niesakramentalnym, nie jest konieczne udzielenie nowej dyspensy
w zakresie zewnêtrznym. Takim w³a�nie dowodem udzielenia dyspensy jest
adnotacja dokonana w ksiêdze, o której wspomina kan. 1082 KPK�83. W przy-
padku jednak, gdy spowiednik udzieli³ dyspensy w zakresie wewnêtrznym
sakramentalnym i gdyby przeszkoda, od której udzieli³ dyspensy w zakresie
wewnêtrznym sta³a siê publiczn¹, to w takiej sytuacji nale¿a³oby zwróciæ siê
o udzielenie nowej wa¿nej dyspensy w zakresie zewnêtrznym52.

2.2. Normy w KPK�83 po�rednio odnosz¹ce siê do
Penitencjarii Apostolskiej

Po�ród kanonów, które po�rednio odnosz¹ siê do Penitencjarii Apo-
stolskiej, nale¿y wymieniæ te, które zwi¹zane s¹ z uwalnianiem od kary
ekskomuniki latae sententiae, czyli zaci¹gniêtej przez sam fakt pope³nienia
przestêpstwa, a które zarezerwowa³a sobie Stolica Apostolska. Sam fakt
rezerwacji Stolicy Apostolskiej kompetencji uwolnienia z kary ekskomuniki
latae sententiae oznacza, ¿e tylko sama Stolica Apostolska mo¿e uchyliæ za-
ci¹gniêt¹ karê. KPK�83 rozumienie Stolicy Apostolskiej podaje w kan. 361:

Przez Stolicê Apostolsk¹ lub Stolicê �wiêt¹ rozumie siê w niniejszym Kodeksie
nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz tak¿e � o ile nie wynika co innego z natury
rzeczy lub z kontekstu � Sekretariat Stanu, Radê Publicznych Spraw Ko�cio³a,
jak równie¿ inne instytucje Kurii Rzymskiej.

52 Por. W. Góralski, Ma³¿eñstw, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. III. 2, Ksiêga IV. U�wiêcaj¹ce zadanie Ko�cio³a, red. J. Krukowski, Poznañ 2011, s. 281.
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Do tych innych instytucji Kurii Rzymskiej nale¿y równie¿ Penitencjaria
Apostolska, której kompetencje dotycz¹ zakresu wewnêtrznego, w tym i uwal-
nianie z kary ekskomuniki. W KPK�83, ze wzglêdu na wagê pope³nionego
czynu, prawodawca rezerwuje Stolicy Apostolskiej uwolnienie z ekskomuniki
w piêciu nastêpuj¹cych przypadkach:

1) profanacji postaci eucharystycznych (por. kan. 1367);
2) bezpo�redniego naruszenia tajemnicy sakramentu pokuty (por. kan. 1388

§ 1);
3) rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu

Dekalogu (por. kan. 1378);
4) agresji fizycznej wobec osoby Biskupa Rzymskiego (por. kan. 1370 § 1);
5) konsekracji biskupiej bez papieskiego zlecenia (por. kan. 1382).
Ekskomunika, jako konsekwencje, niesie z sob¹ zakaz udzia³u ministe-

rialnego w celebracji Ofiary Mszy �w. lub w jakimkolwiek innym rycie
liturgicznym, zakazuje sprawowania i otrzymywania sakramentów �w. i sakra-
mentaliów, pe³nienie urzêdów ko�cielnych lub sprawowanie aktów w³adzy
duszpasterskiej53. Zdjêcie ekskomuniki mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach
tajnych i pod warunkiem, ¿e kara ekskomuniki nie zosta³a deklarowana na
forum zewnêtrznym. W wiêkszo�ci przypadków uwolnienie w zakresie we-
wnêtrznym nastêpuje za po�rednictwem spowiednika z zachowaniem w³a�ci-
wych procedur, gwarantuj¹cych charakter sakramentalny samej absolucji
i uchyleniu z kary. Penitent, przystêpuj¹c do sakramentalnej spowiedzi, musi
wyznaæ wszystkie grzechy, tym bardziej te, których skutkiem by³o zaci¹gniêcie
ekskomuniki latae sententiae zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej. Eksko-
munika, jako kara lecznicza lub cenzura, mo¿e byæ zdjêta w przypadku, gdy
wierny rzeczywi�cie odczuwa ¿al z powodu grzechu, który pope³ni³. Istotnym
elementem jest tutaj fakt, czy wierny trwa z uporem w grzechu i niepos³uszeñ-
stwie wobec w³adzy ko�cielnej i jej poleceñ, która wykaza³a mu, ¿e pope³ni³
przestêpstwo. Celem kar leczniczych jest przezwyciê¿enie uporu i uzyskanie
nawrócenia serca grzesznika. Dlatego nie mog¹ one byæ na³o¿one na czas
okre�lony ani pozostawione swobodnej decyzji prze³o¿onego. W momencie,
kiedy usta³ upór, wierny ma prawo byæ uwolniony od kary (por. 1358 § 1). Jak
to ju¿ zosta³o wcze�niej wspomniane, osoba ekskomunikowana nie mo¿e przy-
stêpowaæ do sakramentów, w tym i do sakramentu pokuty i pojednania, a je¿eli
przyst¹pi � nie otrzyma rozgrzeszenia. Je¿eli jednak dla penitenta pozostawa-
nie d³u¿szy czas w stanie grzechu ciê¿kiego jest szczególnie uci¹¿liwe z powo-
du niemo¿no�ci przyjmowania sakramentów, w oczekiwaniu, a¿ spowiednik
uzyska pozwolenie na rozgrzeszenie go, wówczas spowiednik mo¿e skorzy-
staæ z uprawnieñ, które przyznaje mu kan. 1357:

53 Por. C. Encina Commentz, Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apo-
stolica, Città del Vaticano 2011, s. 14.
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§ 1. Z zachowaniem przepisów kan. 508 i 976 z cenzury ekskomuniki
lub interdyktu, wi¹¿¹cej moc¹ samego prawa, jeszcze niedeklarowanej, mo¿e
w zakresie wewnêtrznym sakramentalnym zwolniæ spowiednik, je�li peniten-
towi jest trudno pozostawaæ w grzechu ciê¿kim przez czas konieczny do tego,
aby zaradzi³ kompetentny prze³o¿ony.

§ 2. Udzielaj¹c zwolnienia, spowiednik powinien na³o¿yæ na penitenta
obowi¹zek odniesienia siê w ci¹gu miesi¹ca, pod gro�b¹ ponownego popadniê-
cia w karê, do kompetentnego prze³o¿onego b¹d� do kap³ana posiadaj¹cego
odpowiednie uprawnienia oraz zastosowania siê do otrzymanych poleceñ. Tym-
czasem spowiednik powinien na³o¿yæ odpowiedni¹ pokutê i w razie potrzeby
nakazaæ naprawienie zgorszenia i wyrównanie wyrz¹dzonej szkody. Odniesie-
nia mo¿e dokonaæ tak¿e spowiednik bez podania nazwiska.

§ 3. Taki sam obowi¹zek odniesienia siê z chwil¹ wyzdrowienia maj¹ ci,
którzy zgodnie z kan. 976 zostali zwolnieni z cenzury wymierzonej lub deklaro-
wanej albo zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

Chodzi tutaj o zwolnienie z cenzury, które jest jednak uwarunkowane
przyjêciem przez penitenta obowi¹zku zwrócenia siê do odpowiedniej w³adzy,
a nastêpnie powiadomienia o tym spowiednika. Gdy penitent przyjmie ten obo-
wi¹zek, ale z powa¿nych przyczyn, niezale¿nych od niego, nie wype³ni³ go
w ci¹gu miesi¹ca, obowi¹zek ten ulega zawieszeniu a¿ do momentu, kiedy nie
ustanie przeszkoda. Je¿eli jednak z w³asnej woli nie podejmuje dzia³añ, na nowo
popada w tê sam¹ karê54. Spowiednik w li�cie skierowanym do Penitecjarii
powiadamia o tym, ¿e uwolni³ go z cenzury ze wzglêdu na piln¹ konieczno�æ.
Wskazówki praktyczne, co do kontaktów spowiednika z Penitencjari¹, podane
w punkcie II. 7, maj¹ zastosowanie równie¿ i w tym przypadku.

2.2.1. Normy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
dotycz¹ce uwalniania od nieprawid³owo�ci
do przyjêcia i wykonywania �wiêceñ

Drug¹ grup¹ kanonów, które po�rednio dotycz¹ Penitencjarii, s¹ kanony
odnosz¹ce siê do uwalniania od nieprawid³owo�ci do przyjêcia i wykonywania
�wiêceñ.

Nieprawid³owo�ci to inaczej przeszkody trwa³e, ustanowione na mocy
prawa ko�cielnego, które zabraniaj¹ w pierwszym rzêdzie przyjmowania �wiê-
ceñ, a co za tym idzie i ich wykonywania. W�ród nieprawid³owo�ci wyró¿nia
siê pochodz¹ce z braku (ex defectu) lub z przestêpstwa (ex delicto), o czym
mówi kan. 1041. Oprócz przeszkód trwa³ych, istniej¹ równie¿ przeszkody
zwyk³e, które wylicza kan. 1042. Przeszkody zwyk³e to okoliczno�ci, których

54 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011,
s. 1019.
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zaistnienie powoduje przej�ciowo te same skutki, co przeszkody trwa³e. Zgod-
nie z kan. 18 przeszkody i nieprawid³owo�ci podlegaj¹ �cis³ej interpretacji.
Ich wyliczenie jest liczb¹ zamkniêt¹, i nie wolno dodawaæ nowych przeszkód
na zasadzie analogii. Jednak¿e Kongregacja Nauki Wiary w li�cie z 19 czerw-
ca 1995 r., skierowanym do wszystkich przewodnicz¹cych Konferencji
Episkopatów, mówi¹cym o ustanowienia przepisów dotycz¹cych chleba
i wina koniecznych do sprawowania Eucharystii postanowi³a, ¿e: �kandydaci
do kap³añstwa, którzy s¹ chorzy na celiakiê lub s¹ dotkniêci alkoholizmem, lub
analogicznymi chorobami, bior¹c pod uwagê centralne miejsce celebracji eu-
charystycznej w ¿yciu kap³añskim, nie mog¹ byæ dopuszczeni do �wiêceñ�55.

Przeszkody zwyk³e ustaj¹ z chwil¹ ust¹pienia przyczyny albo przez
udzielenie dyspensy przez legaln¹ w³adzê. Nieprawid³owo�ci ustaj¹, gdy ustaje
ustawa, która je ustanowi³a, b¹d� na mocy uzyskania dyspensy. Je¿eli niepra-
wid³owo�æ jest uwarunkowana okoliczno�ci¹ personaln¹, wówczas przeszko-
dy wynikaj¹ce z przestêpstwa nie ustaj¹ przez odpuszczenie kary. Dyspensy
od wszystkich nieprawid³owo�ci s¹ zarezerwowane Stolicy Apostolskiej wów-
czas, gdy fakt, na którym s¹ oparte, jest wniesiony na forum s¹dowe � tak
kanoniczne, jak i cywilne. Dyspensa przewidziana w przypadkach, o których
stanowi kan. 1041, nn. 2�3, w przypadku przestêpstwa publicznego, jest zare-
zerwowana Stolicy Apostolskiej, w przypadkach, o których stanowi kan. 1041,
n. 4, równie¿ gdy przestêpstwo jest tajne. Wed³ug konstytucji apostolskiej
Pastor bonus z 28 czerwca 1988 r., Kongregacji do spraw Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów zastrze¿one s¹ dyspensy, które wykraczaj¹ poza
uprawnienia biskupów diecezjalnych (art. 63); Kongregacji do spraw Instytu-
tów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego zarezerwo-
wane s¹ dyspensy od �lubów zakonnych (art. 108 § 1); Kongregacja Doktryny
Wiary dyspensuje od nieprawid³owo�ci, o których mówi kan. 1041, n. 2 (art.
53)56. Od nieprawid³owo�ci nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej, zgod-
nie z postanowieniem kan. 1047 § 4 KPK�83, mo¿e dyspensowaæ ka¿dy
ordynariusz. Wierny mo¿e zwróciæ siê do Penitecjarii Apostolskiej równie¿
z przeszkodami, które nie s¹ jej zarezerwowane. Natomiast Penitencjaria Apo-
stolska udziela dyspensy w zakresie wewnêtrznym tylko w przypadkach
tajnych, je�li chodzi o nieprawid³owo�ci zarezerwowane Stolicy Apostolskiej.
G³ównie s¹ to nieprawid³owo�ci zaci¹gniête na skutek pope³nienia przestêp-
stwa umy�lnego zabójstwa lub spêdzenia p³odu, czy te¿ pozytywnego wspó³-
dzia³ania w dokonywaniu tych przestêpstw (Por. kan. 1041, n. 4; 1044 § 1,

55 Kodeks Prawa�, dz. cyt. s. 769. Por. Lettera della Congregazione per la
Dottrina della Fede a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull�uso del
pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, �Notitiae�,
31 (1995), s. 610.

56 Por. J. Krukowski, �wiêcenia�, dz. cyt., s. 244.
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n. 3). Pro�ba do Penitencjarii o udzielenie dyspensy od nieprawid³owo�ci jest
kierowana za po�rednictwem spowiednika lub ojca duchownego. Je¿eli chodzi
o kandydata do �wiêceñ, spowiednik powinien wyraziæ równie¿ swoj¹ opiniê
co do jego zdolno�ci ich przyjêcia. W przypadku kap³ana spowiednik powinien
wyraziæ równie¿ swoj¹ opiniê odno�nie do jego poprawy. Wszyscy po�rednicy
kieruj¹cy pismo do Penitencjarii s¹ zobowi¹zani do nieujawniania tej dykasterii
imienia i nazwiska osoby bêd¹cej w nieprawid³owo�ci. Gdy o swojej nieprawi-
d³owo�ci podmiot dowiedzia³ siê w rozmowie, która nie by³a spowiedzi¹, wów-
czas kap³an ten mo¿e zwróciæ siê do Penitencjarii, bez obowi¹zku spowiadania
go. W tym wypadku pos³uguje siê zakresem wewnêtrznym, niesakramental-
nym, który tak¿e chroniony jest tajemnic¹.

2.2.2. Uzdrowienia w zawi¹zku ma³¿eñstwa niewa¿nie
zawartego

W obecnym KPK�83 definicja uwa¿nienia nadzwyczajnego w zawi¹zku
ma³¿eñstwa niewa¿nie zawartego znajduje siê w kan. 1161 § 1:

Uwa¿nienie w zawi¹zku ma³¿eñstwa niewa¿nego jest uwa¿nieniem go bez pona-
wiania zgody, dokonane przez kompetentn¹ w³adzê. Zawiera ono w sobie dyspen-
sê od przeszkody, gdyby istnia³a, oraz od formy kanonicznej, gdy nie zosta³a
zachowana, jak równie¿ cofniêcie wstecz skutków kanonicznych.

Zazwyczaj uzdrowienia zwi¹zku ma³¿eñstwa niewa¿nie zawartego doko-
nuje biskup diecezjalny, a tak¿e z umotywowanych powodów mo¿e tego aktu
udzieliæ Stolica Apostolska. Penitencjaria Apostolska mo¿e udzieliæ ³aski uzdro-
wienia ma³¿eñstwa niewa¿nie zwartego, gdy ze wzglêdu na usprawiedliwione
przyczyny wydaje siê korzystne uczynienie tego w zakresie wewnêtrznym.
Dzieje siê to w przypadkach, kiedy nie chce siê upublicznienia sanacji ma³¿eñ-
stwa powszechnie uwa¿anego za prawid³owo zawarte. Instytucja ta ma zasto-
sowanie jedynie w przypadku ma³¿eñstw zawartych niewa¿nie z powodu
istniej¹cej przeszkody zrywaj¹cej albo braku formy kanonicznej. Podstaw¹ lub
korzeniem (radix), na którym jest oparta ca³a konstrukcja prawna uwa¿nienia,
jest trwaj¹ca zgoda ma³¿eñska, w³a�ciwie ukszta³towana i wyra¿ona w mo-
mencie zawarcia ma³¿eñstwa, lecz prawnie nieskuteczna z uwagi na prze-
szkodê zrywaj¹c¹ b¹d� brak formy kanonicznej. Samo uwa¿nienie nastêpuje
w chwili udzielenia sanatio in radice przez kompetentn¹ w³adzê ko�cieln¹,
skutki prawne tego aktu przeniesione zostaj¹ do momentu, w którym zawiera-
ne by³o niewa¿ne ma³¿eñstwo, chyba, ¿e wyra�nie zastrze¿ono co innego57.

57 Por. W. Góralski, Ma³¿eñstwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go, t. III. 2, Ksiêga IV. U�wiêcaj¹ce zadanie Ko�cio³a, red. J. Krukowski, Poznañ 2011,
s. 364.
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Pro�ba o sanacjê mo¿e byæ przedstawiona przez jedn¹, albo przez dwie
strony. Kap³an, który otrzyma³ uwa¿nienie ma³¿eñstwa za po�rednictwem
reskryptu Penitencjarii Apostolskiej, powinien umie�ciæ nazwiska obydwojga
ma³¿onków w reskrypcie i przekazaæ go do tajnego archiwum kurii diecezjal-
nej. Jest wskazane, aby osoba lub osoby prosz¹ce zachowa³y numer proto-
ko³u otrzymanego reskryptu, gdyby w przysz³o�ci zasz³a potrzeba udowodnie-
nia jego otrzymania. Je¿eli kap³an dowiedzia³ siê o niewa¿no�ci ma³¿eñstwa
w trakcie spowiedzi, wówczas reskrypt Penitencjarii nale¿y zniszczyæ, po
zaznajomieniu osoby zainteresowanej z jego zawarto�ci¹ i przekazaniu jej
numeru protoko³u58.

2.2.3. Kwestia ewentualnej redukcji zobowi¹zañ mszalnych

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. o redukcji zobowi¹zañ mszalnych
mówi w kan. 1308:

§ 1. Redukcja zobowi¹zañ dotycz¹cych Mszy �w., której mo¿na dokony-
waæ tylko ze s³usznej i koniecznej przyczyny, jest zarezerwowana Stolicy
Apostolskiej, z zachowaniem zamieszczonych przepisów, które nastêpuj¹.

§ 2. Je�li w akcie fundacyjnym zosta³o to wyra�nie zastrze¿one ordyna-
riusz, mo¿e zredukowaæ zobowi¹zania mszalne na skutek zmniejszenia siê
dochodów.

§ 3. Biskup diecezjalny posiada w³adzê redukowania z powodu zmniej-
szenia siê dochodów, dopóki trwa przyczyna, Mszy �w. zwi¹zanych z legatami
lub w jakikolwiek sposób fundowanych, które s¹ samoistne, do wysoko�ci sty-
pendium prawnie obowi¹zuj¹cego w diecezji, pod warunkiem jednak, ¿e nie
ma nikogo, kto jest zobowi¹zany i kogo mo¿na by by³o skutecznie nak³oniæ do
podwy¿szenia dochodów.

§ 4. Przys³uguje temu¿ w³adza redukowania zobowi¹zañ lub legatów
mszalnych, obci¹¿aj¹cych instytucjê ko�cieln¹, je�li dochody sta³y siê niewy-
starczaj¹ce do osi¹gniêcia w odpowiedni sposób w³asnego celu tej instytucji.

§ 5. Te same w³adze, o których w §§ 3 i 4, przys³uguj¹ równie¿ najwy¿-
szemu prze³o¿onemu kleryckiego instytutu zakonnego na prawie papieskim.

Zagadnienie to odnosi siê do zobowi¹zañ dotycz¹cych Mszy �w., które
podj¹³ pojedynczy kap³an i z jakich� powodów nie mo¿e osobi�cie czy przez
innych kap³anów zado�æuczyniæ obowi¹zkowi ich odprawienia w intencjach
okre�lonych przez ofiarodawców. W tej sytuacji ów kap³an ma mo¿liwo�æ
zwrócenia siê z pro�b¹ do Penitencjarii Apostolskiej za po�rednictwem spo-
wiednika o redukcjê zobowi¹zañ mszalnych. W pro�bie, omijaj¹c imiê i nazwi-
sko kap³ana, nale¿y podaæ liczbê nieodprawionych Mszy �w., przybli¿ony
wiek kap³ana oraz jego stan zdrowia, motyw niezado�æuczynienia przyjêtemu

58 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 29�31.
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obowi¹zkowi odprawienia, sposób, w jaki zosta³y u¿yte przyjête stypendia,
a tak¿e okre�liæ liczbê tych Mszy �w., które mog¹ byæ odprawione osobi�cie
lub przez innych, aby zado�æuczyniæ przyjêtemu obowi¹zkowi. Na podstawie
przes³anych w rekursie wiadomo�ci, Penitencjaria udzieli kap³anowi peniten-
towi zmniejszenia ilo�ci Mszy �w. do odprawienia. O wszystkich przypadkach
redukcji Mszy �w. wielki penitencjarz informuje Ojca �wiêtego na audiencji
prywatnej. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e takie zwrócenie siê do Peniten-
cjarii nie jest mo¿liwe w przypadku redukcji zobowi¹zañ mszalnych zaci¹gniê-
tych przez osoby prawne czy instytucje (np. seminaria, kurie diecezjalne,
instytuty zakonne). W tych przypadkach kompetentn¹ dykasteri¹, do której
nale¿y siê zwróciæ, jest Kongregacja do spraw Duchowieñstwa59.

2.2.4. Odpusty

Obecnie odpusty zosta³y oddzielone od sakramentalnej pokuty oraz od-
puszczania grzechów. Reformy dotycz¹cej odpustów dokona³ papie¿ Pawe³
VI na mocy konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia
1967 r.60. Nastêpnie, wykonuj¹c papieskie polecenia, Penitencjaria Apostolska
opublikowa³a Enchiridion Indulgentiarum, którego pierwsze wydanie
ukaza³o siê 29 czerwca 1968 r., a czwarte 16 lipca 1999 r.61.

Normy dotycz¹ce odpustów znalaz³y siê w IV Ksiêdze KPK�83 pt.
�U�wiêcaj¹ce zadanie Ko�cio³a� w kann. 992�997 i obejmuj¹ nastêpuj¹ce
zagadnienia:

1) definicjê oraz rodzaje odpustów (kan. 992�994);
2) kto ma w³adzê do ich udzielania (kan. 995);
3) kto z wiernych posiada zdolno�æ do ich przyjêcia (kan. 996);
4) kan. 997 dotyczy przepisów prawa ko�cielnego, znajduj¹cych siê poza

KPK�83.
Kan. 995 § 1 zawiera zasadê ogóln¹ potwierdzaj¹c¹, ¿e udzielanie odpu-

stów przys³uguje podmiotom najwy¿szej w³adzy w Ko�ciele. Wed³ug kann.
331 i 336 tymi najwy¿szymi podmiotami s¹ papie¿ i kolegium biskupów. Wszy-
scy inni mog¹ j¹ otrzymaæ na mocy samego prawa albo na mocy specjalnego
upowa¿nienia od papie¿a. Na mocy prawa specjalnego, jakim jest Pastor bo-
nus (art. 120), w³adza do udzielania odpustów przys³uguje � spo�ród dykasterii
Kurii Rzymskiej � wy³¹cznie Penitecjarii Apostolskiej, z zastrze¿eniem prawa
Kongregacji Doktryny Wiary do badania wszystkiego, co dotyczy doktryny

59 Por. Pastor bonus, art. 97, 2; C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt.,
s. 31�32.

60 Acta Apostolicae Sedis, 59 (1967), s. 5�24.
61 Acta Apostolicae Sedis, 92 (2000), s. 301�302; Por. J. Krukowski, Sakrament

pokuty, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III. 2, Ksiêga IV: U�wiêca-
j¹ce zadanie Ko�cio³a, red. J. Krukowski, Poznañ 2011, s. 176�177.
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dogmatycznej w odpustach. Ci, którzy otrzymali od papie¿a kompetencje do
udzielania odpustów wszystkim wiernym, maj¹ obowi¹zek przes³aæ autentycz-
ne odpisy takiego nadania do Penitencjarii Apostolskiej. Obowi¹zek ten obwa-
rowany jest klauzul¹ niewa¿no�ci otrzymanej ³aski62.

O ich udzielenie mo¿na wyst¹piæ do Penitencjarii za pomoc¹ listu wys³a-
nego poczt¹ lub faksem. Pro�ba ta powinna byæ w³a�ciwie umotywowana co
do zasadno�ci udzielenia odpustu oraz powinna zawieraæ pisemn¹ zgodê
biskupa diecezjalnego na jego udzielenie. Powinna te¿ zostaæ wys³ana odpo-
wiednio wcze�nie, a¿eby Penitecjaria Apostolska mog³a przygotowaæ i prze-
s³aæ na czas w³a�ciwy dekret63.

2.3. Kompetencje Penitencjarii Apostolskiej w �wietle norm
konstytucji Apostolskiej Pastor bonus

Jan Pawe³ II, konstytucj¹ apostolsk¹ Pastor Bonus z 28 czerwca 1988 r.,
okre�li³ kompetencje Trybuna³u Penitecjarii Apostolskiej w art. 117�120:

Art. 117 � Do kompetencji Penitencjarii Apostolskiej nale¿y wszystko, co
dotyczy zakresu wewnêtrznego, a tak¿e odpustów.

Art. 118 � Udziela absolucji, dyspens, zmiany, sanacji, zezwoleñ i innych
³ask w zakresie wewnêtrznym, zarówno sakramentalnym, jak i pozasakramen-
talnym.

Art. 119 � Troszczy siê, by w bazylikach patriarchalnych Rzymu by³a
wystarczaj¹ca liczba spowiedników wyposa¿onych w odpowiednie upowa¿-
nienia.

Art. 120 � Dykasterii tej zleca siê wszystko, co odnosi siê do udzielania
i korzystania z odpustów, z zachowaniem uprawnieñ Kongregacji Nauki Wiary
do sprawowania kontroli nad kwestiami natury dogmatycznej dotycz¹cej
odpustów.

Trybuna³ ten jest wymieniony we wspomnianym dokumencie jako pierwszy
z pomiêdzy innych trybuna³ów Stolicy Apostolskiej (Penitencjaria Apostolska,
Sygnatura Apostolska, Rota Rzymska). W zakresie wewnêtrznym Penitencjaria
posiada przede wszystkim kompetencjê udzielania rozgrzeszeñ, dyspens oraz
innych ³ask zastrze¿onych Stolicy Apostolskiej, które w zakresie zewnêtrznym
udzielaj¹ inne dykasterie Kurii Rzymskiej. Oczywi�cie przedmiot przedstawio-
nej sprawy musi posiadaæ odpowiedni charakter, który pozwoli na jego rozwi¹-
zanie w zakresie wewnêtrznym. Ponadto Penitencjaria rozstrzyga sprawy
zwi¹zane ze sprawowaniem sakramentu pokuty oraz zajmuje siê tym wszyst-
kim, co odnosi siê do udzielania i korzystania z odpustów.

62 Por. J. Krukowski, Sakrament pokuty�, dz. cyt., s. 179�180.
63 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 34�35.
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2.4. Normy Kodeksu Kanonów Ko�cio³ów Wschodnich
dotycz¹ce Penitencjarii Apostolskiej

Pierwszy w historii kodeks dla katolickich Ko�cio³ów wschodnich: Ko-
deks Kanonów Ko�cio³ów Wschodnich (dalej: KKKW) zosta³ promulgowa-
ny 18 pa�dziernika 1990 r. przez papie¿a Jana Paw³a II konstytucj¹ apostolsk¹
Sacri canones64. Wszed³ on w ¿ycie 1 pa�dziernika 1991 r.

Odno�nie do wiernych obrz¹dku wschodniego nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie
dotycz¹ ich przepisy karne oraz te odnosz¹ce siê do nieprawid³owo�ci zawarte
w KPK�83. W przeciwieñstwie do KPK�83 w KKKW nie wystêpuj¹ kary
latae sententiae65, które zaci¹ga na siebie przestêpca przez sam fakt pope³-
nienia okre�lonego przestêpstwa. W normach KKKW wystêpuj¹ tylko kary
ferendae sententiae, to jest takie, które dopiero wtedy wi¹¿¹ winnego, gdy
zosta³y wymierzone.

W normach KKKW znajduj¹ siê przepisy rezerwuj¹ce niektóre grzechy
Stolicy Apostolskiej, przez któr¹ nale¿y rozumieæ Penitencjariê Apostolsk¹,
gdy rzecz dotyczy zakresu wewnêtrznego. Do tych grzechów nale¿y bezpo-
�rednie naruszenie tajemnicy spowiedzi oraz rozgrzeszenie wspólnika grzechu
przeciwko czysto�ci, jak to przewiduje kan. 728 § 1, nn. 1 i 2:

§ 1. Stolicy Apostolskiej jest zarezerwowane rozgrzeszenie z nastêpuj¹-
cych grzechów:

1° bezpo�rednie naruszenie tajemnicy spowiedzi;
2° rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko czysto�ci.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w KKKW te zastrze¿enia ustaj¹, gdy spo-

wiada siê chorego, który nie mo¿e opu�ciæ domu, a wed³ug roztropnego os¹du
spowiednika nie mo¿na zwróciæ siê do kompetentnej w³adzy o absolucjê, bez
powa¿nej niedogodno�ci dla penitenta lub te¿ gdy mo¿e zachodziæ niebezpie-
czeñstwo naruszenia tajemnicy spowiedzi, oraz gdy spowiada siê nupturien-
tów przed przyjêciem sakramentu ma³¿eñstwa (kan. 729, nn. 1 i 2). KKKW
w kan. 730 stanowi tak¿e, ¿e rozgrzeszenie wspólnika grzechu przeciwko
czysto�ci jest niewa¿ne.

2.5. Przedstawianie Penitencjarii Apostolskiej kwestii
o charakterze moralnym lub prawnym

Jak dowodzi praktyka ¿ycia trudno jest przewidzieæ wszystkie przypadki,
jakie mog¹ przydarzyæ siê w ¿yciu ludzkim, a tym bardziej uj¹æ je w zwiêz³y
system norm, zw³aszcza gdy dotycz¹ kwestii sumienia. Do Penitecjarii

64 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli pp. II
promulgatus, Acta Apostolicae Sedi, 82 (1990), s. 1045�1363.

65 Por. Kodeks Prawa�, dz. cyt., s. 988.
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Apostolskiej mog¹ byæ kierowane rekursy tak¿e w sprawach, które nie s¹ praw-
nie zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Dlatego te¿ w sytuacjach, kiedy kap³an
posiada pewne w¹tpliwo�ci w wa¿nych kwestiach natury moralnej b¹d� praw-
nej, które nastrêczaj¹ mu trudno�ci w rozwi¹zaniu jakiego� konkretnego przy-
padku, z którym siê spotka³ w trakcie wykonywania jego kap³añskiej pos³ugi,
wówczas mo¿e zwróciæ siê z tymi problemami do Penitencjarii Apostolskiej.
Jednym s³owem, mo¿e siê zwracaæ w tych wszystkich sprawach, które dotycz¹
sumienia wiernych jakiegokolwiek obrz¹dku, nie tylko ³aciñskiego, ale tak¿e
i wschodnich. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e musz¹ to byæ przypadki konkret-
ne. Natomiast pytania i w¹tpliwo�ci o charakterze ogólnym b¹d� teoretycznym
powinny byæ kierowane do innej kongregacji Kurii Rzymskiej, która jest kom-
petentna ze wzglêdu na materiê. Oczywi�cie uciekaj¹c siê do tego nadzwyczaj-
nego �rodka, najpierw powinien wykorzystaæ �rodki zwyczajne, konsultuj¹c
dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego Ko�cio³a oraz prace zatwierdzonych auto-
rów. W takich przypadkach, gdy nie osi¹gn¹³ pewno�ci moralnej, mo¿e zwróciæ
siê do Penitencjarii. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w przedstawianiu sytuacji i for-
mu³owaniu pytania nale¿y unikaæ podawania nazwisk osób, które s¹ zwi¹zane
z przedstawion¹ spraw¹, lub u¿yæ wymy�lone imiona zastêpcze uniemo¿liwia-
j¹ce identyfikacjê konkretnych osób, których dana sprawa dotyczy66.

2.6. Struktura Penitencjarii Apostolskiej

Na czele Penitencjarii Apostolskiej stoi wielki penitencjarz bêd¹cy zawsze
kardyna³em. W czasie wakatu Stolicy Apostolskiej jego funkcja nie ulega za-
wieszeniu, w przeciwieñstwie do innych przewodnicz¹cych dykasterii Kurii
Rzymskiej, kontynuuje on wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych ze sprawo-
wanym urzêdem. Norma ta by³a ju¿ ustanowiona w konstytucji apostolskiej
Quae divinitus Piusa XI z 1935 r., i do tej¿e konstytucji odwo³uje siê bezpo-
�rednio b³ogos³awiony Jan Pawe³ II w n. 18, w swojej konstytucji apostolskiej
Universi Dominici gregis, wydanej 22 lutego 1996 r. dotycz¹cej wakatu
Stolicy Apostolskiej67, któr¹ potwierdzi³ powy¿sz¹ normê.

Od kardyna³a Wielkiego Penitencjarza zale¿¹ tak¿e penitencjarze mniejsi
czterech bazylik patriarchalnych Rzymu: �w. Jana na Lateranie, Matki Bo¿ej
Wiêkszej, �w. Piotra na Watykanie oraz �w. Paw³a za Murami, jak równie¿
penitencjarze bazylik po³o¿onych na terenie W³och, które podlegaj¹ bezpo�re-
dnio papie¿owi, tj. �w. Franciszka w Asy¿u i �w. Antoniego w Padwie. Peni-
tencjarze ci s¹ nominowani przez wielkiego penitencjarza i otrzymuj¹ od
niego specjalne uprawnienia. Chocia¿ konstytucja apostolska Pastor bonus

66 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 33�34.
67 Acta Apostolicae Sedis, 88 (1996), s. 305�343.
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wspomina o nich w art. 119, to jednak nie nale¿¹ oni w �cis³ym sensie do
personelu Penitencjarii. Trybuna³ ten organizuje dla penitencjarzy mniejszych
okresowe spotkania, a¿eby zagwarantowaæ jedno�æ linii pastoralnej pe³nionej
przez nich funkcji68. Na spotkaniach omawiane s¹ szczegó³owe zagadnienia
o charakterze teologicznym i prawnym. Penitencjaria troszczy siê równocze�-
nie o zapewnienie na czas zamiany penitencjarzy, którzy odchodz¹ ze swojej
funkcji, aby zostali zast¹pieni przez osoby mog¹ce sprostaæ wymaganiom, ja-
kie niesie z sob¹ funkcja penitencjarza mniejszego, równie¿ za po�rednictwem
egzaminów i odpowiedniej selekcji.

W sk³ad tego trybuna³u wchodz¹: zaliczaj¹cy siê do wy¿szych pra³atów
regens, który w rzeczywisto�ci kieruje prac¹ trybuna³u, oraz piêciu pozosta-
³ych pra³atów: pra³at teolog, pra³at kanonista i trzech pra³atów radców. W prze-
sz³o�ci ka¿dy z nich nosi³ w³asn¹ nazwê, odpowiednio: korektor, datariusz
i pieczêtuj¹cy. Pra³aci ci nazywani s¹ tak¿e ogólnie pra³atami Sygnatury. Ra-
zem z regensem tworz¹ oni radê kardyna³a penitencjarza, której zebrania no-
sz¹ nazwê Signaturae Poenitentiariae Apostolicae69. Do personelu tego
trybuna³u nale¿¹ te¿ pomocnik studium, archiwista oraz adept zajmuj¹cy siê
przygotowywaniem i przechowywaniem dokumentów.

Sprawy, którymi zajmuje siê Penitencjaria Apostolska zgodnie ze swoj¹
kompetencj¹, s¹ rozpatrywane wed³ug odpowiedniej procedury na Kongresie
Penitencjarii, Sygnaturze Penitencjarii Apostolskiej i Audiencji Papieskiej.

W celu za³atwienia spraw zwyczajnych dwa razy dzienne zbiera siê Kon-
gres Penitencjarii, któremu przewodniczy regens. W przypadku jakiej� przeszko-
dy uniemo¿liwiaj¹cej regensowi przewodniczenie Kongresowi, mo¿e on byæ
zast¹piony przez którego� z pra³atów Sygnatury. Jeden z Kongresów po�wiêco-
ny jest rozpatrywaniu spraw zwi¹zanych ze spowiedzi¹, natomiast drugi zaj-
muje siê pro�bami o udzielenie odpustów. Decyzje podjête na Kongresie s¹
nastêpnie przedstawione do zatwierdzenia kardyna³owi penitencjarzowi70.

Sygnatura Penitencjarii Apostolskiej zbiera siê co najmniej jeden raz
w miesi¹cu. Temu zebraniu przewodniczy Wielki Penitencjarz, a uczestnicz¹
w nim regens i piêciu pra³atów. Na Sygnaturze dyskutuje siê sprawy wa¿niej-
sze i bardziej skomplikowane � zarówno z sekcji trybuna³u, jak te¿ i z sekcji
odpustów � oraz nad zasadno�ci¹ egzaminowania kandydatów na penitencja-
rzy mniejszych i aspirantów na urzêdników Penitencjarii. Pra³aci ci maj¹ tylko
g³os doradczy i zabieraj¹ go w porz¹dku ustanowionym przez papie¿a Piusa XI.
Regens zabiera g³os zawsze ostatni oraz czyta decyzjê sformu³owan¹ przez
kardyna³a penitencjarza71.

68 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 206.
69 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 207.
70 Por. N. Del Re, La Curia romana�, dz. cyt., s. 207.
71 Por. tam¿e.



150 Ks. Henryk M. Jagodziñski

Podczas audiencji papieskiej Ojcu �wiêtemu s¹ przedstawiane wszystkie
te przypadki z obydwu sekcji, które przekraczaj¹ w³adze zwyczajn¹ Wielkiego
Penitencjarza, a które by³y prezentowane papie¿owi na poprzedniej audiencji.
Ponadto przedk³adane s¹ i te przypadki, które kardyna³ penitencjarz uwa¿a, ¿e
powinny byæ rozpatrzone w³a�nie wed³ug tej procedury. W czasie gdy audien-
cje z ró¿nych przyczyn s¹ zawieszone, Wielki Penitencjarz mo¿e swoj¹ w³adz¹
rozstrzygn¹æ nagl¹ce i powa¿ne przypadki z zastrze¿eniem, ¿e ma je zrefero-
waæ papie¿owi na najbli¿ej audiencji. Takimi uprawnieniami dysponuje rów-
nie¿ regens w sytuacji, kiedy Wielki Penitencjarz jest nieobecny, a audiencje
papieskie s¹ zawieszone72.

2.7. Niektóre wskazówki proceduralne, które nale¿y
zachowaæ w kontaktach z Trybuna³em Penitencjarii
Apostolskiej

Ka¿dy wierny ma prawo przedstawiæ swoj¹ pro�bê do Penitencjarii
Apostolskiej, równie¿ osobi�cie. Jednak¿e w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy
grzechu lub cenzur, to rekurs powinien jednak skierowaæ do Penitencjarii spo-
wiednik osoby zainteresowanej.

Rekurs, czyli zwrócenie siê do Penitencjarii, powinien mieæ formê zwy-
k³ego listu, w którym spowiednik pomija jednak imiê i nazwisko penitenta oraz
jakiekolwiek inne dane pozwalaj¹ce na jego identyfikacjê. W li�cie spowiednik
powinien opisaæ ca³e zdarzenie, dodaj¹c równocze�nie okoliczno�ci obci¹¿aj¹-
ce albo umniejszaj¹ce winê73. Taki list nale¿y przes³aæ poczt¹ na nastêpuj¹cy
adres: Penitenzieria Apostolica � 00120 Città del Vaticano. Poniewa¿
w sprawach dotycz¹cych tajemnicy spowiedzi nie mo¿na korzystaæ z pomocy
wspó³czesnych �rodków elektronicznych, takich jak faks czy internet, dla
przes³ania wspomnianego listu nale¿y pos³u¿yæ siê poczt¹. Sam list mo¿e byæ
napisany w jakimkolwiek jêzyku. Jednak¿e dla u³atwienia pracy personelu
Penitecjarii, a co za tym idzie dla przyspieszenia odpowiedzi, lepiej jest sformu-
³owaæ taki list w jednym z jêzyków powszechnie u¿ywanych w Kurii Rzym-
skiej: w³oskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpañskim, portugalskim,
polskim lub ³aciñskim. Zazwyczaj Penitencjaria podejmuje decyzje i wysy³a
odpowied� w ci¹gu dwudziestu czterech godzin od momentu otrzymania listu
od spowiednika74, ale oczywi�cie zale¿y to od skuteczno�ci dzia³ania poczty
w okre�lonym kraju.

72 Por. tam¿e.
73 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 20.
74 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 23.
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Jak to ju¿ zosta³o wspomniane, spowiednik zwracaj¹c siê do Penitencjarii
Apostolskiej, powinien podaæ rodzaj pope³nionego przestêpstwa oraz okolicz-
no�ci jego pope³nienia.

W przypadku profanacji postaci eucharystycznej nale¿y podaæ przybli¿o-
ny wiek penitenta oraz stan jego zdrowia psychicznego; kiedy, ile razy i w jaki
sposób pope³ni³ przestêpstwo; co by³o motywem jego pope³nienia; czy zosta³o
pope³nione indywidualnie b¹d� przy wspó³udziale innych, czy te¿ z inspiracji
jakiej� sekty75.

W przypadku bezpo�redniej zdrady tajemnicy spowiedzi przez kap³ana,
spowiednik powinien podaæ przybli¿ony wiek kap³ana; kiedy, ile razy i w jakich
okoliczno�ciach zosta³a ujawniona tajemnica spowiedzi; czy wyjawienie
tajemnicy by³o pope³nione �wiadomie, czy raczej by³o nastêpstwem nieza-
chowania nale¿ytej ostro¿no�ci; czy ujawnienie tajemnicy wyrz¹dzi³o jakie�
szkody penitentowi. Powinien tak¿e przedstawiæ w³asn¹ ocenê wiarygodno�ci
kap³ana w zakresie dalszego sprawowania sakramentu pokuty76.

W rekursie dotycz¹cym pope³nienia przestêpstwa udzielenia rozgrzesze-
nia wspólnikowi grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu nale¿y podaæ:
przybli¿ony wiek zarówno kap³ana, jak i wspólnika grzechu; p³eæ oraz stan
wspólnika grzechu (celibatariusz, zwi¹zany wêz³em ma³¿eñskim, zakonnik, du-
chowny); ile razy i kiedy ostatni raz mia³o miejsce rozgrzeszenie; czy zerwa³
grzeszne relacje ze wspólnikiem. Ponadto spowiednik powinien nakre�liæ
tak¿e aktualn¹ postawê kap³añsk¹ penitenta odno�nie do sprawowania Eucha-
rystii, modlitwy brewiarzowej itd.77.

Powiadomienie penitenta o otrzymanej odpowiedzi powinno nast¹piæ
w odpowiedni sposób. Dlatego te¿ spowiednik powinien siê umówiæ z peniten-
tem w czasie bêd¹cym odpowiednim dla obydwu stron. Penitent ma prawo do
anonimowo�ci, st¹d spowied� powinna odbyæ siê w konfesjonale z krat¹. Po
podaniu do wiadomo�ci penitentowi tre�ci reskryptu Penitencjarii wraz z nu-
merem protoko³u, spowiednik powinien zniszczyæ otrzymane pismo. Odpowie-
dzi Penitencjarii Apostolskiej, zreszt¹ nie tylko w tym przypadku, nie mog¹ byæ
rozpowszechniane w ¿adnym wypadku. Jest jednak wskazane, a¿eby penitent
zachowa³ numer protoko³u, poniewa¿ byæ mo¿e bêdzie musia³ ponownie
zwróciæ siê do Penitencjarii i wówczas bêdzie konieczne wskazanie go, a¿eby
Penitencjaria mog³a zidentyfikowaæ sprawê, o któr¹ chodzi78. Zazwyczaj
w reskrypcie znajduje siê potwierdzenie absolucji udzielonej na mocy kan. 1357,
z powodu pilnej konieczno�ci. Je¿eli penitent nie zosta³ jeszcze uwolniony

75 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 20.
76 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 21.
77 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 21�22.
78 Por. P. V. Pinto, Diritto amministrativo canonico. La Chiesa mistero e istitu-

zione, Bologna 2006, s. 215.
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z cenzury, wówczas Penitencjaria udziela takiego uprawnienia spowiednikowi.
Ponadto w reskrypcie zostaje wyznaczona pokuta, jak¹ penitent ma odprawiæ,
jak te¿ pewne instrukcje dla spowiednika dotycz¹ce jego kontaktów z peniten-
tem. W sytuacjach, kiedy penitent z przyczyn niezawinionych nie bêdzie móg³
ponownie zwróciæ siê do spowiednika, który go rozgrzeszy³, wówczas powi-
nien zostawiæ adres, na który spowiednik prze�le list informuj¹cy o decyzji
Penitencjarii. Nale¿y przy tym do³o¿yæ wszelkich starañ, a¿eby zosta³a zacho-
wana tajemnica spowiedzi79.

Zakoñczenie

Penitencjaria Apostolska, obecnie najstarsza dykasteria Kurii Rzymskiej,
przesz³a do�æ skomplikowany proces ewolucji. Na przestrzeni wieków trybu-
na³ ten by³ poddawany rozlicznym reformom. Mo¿na by³o zaobserwowaæ, jak
kompetencje Penitencjarii Apostolskiej, poczynaj¹c od spraw sumienia zwi¹-
zanych ze spowiedzi¹, ulega³y stopniowemu rozszerzaniu równie¿ na sprawy
zwi¹zane z zakresem zewnêtrznym. W momencie jednak, kiedy kolejni papie-
¿e doszli do wniosku, ¿e wykraczanie poza zakres wewnêtrzny i zbyt szerokie
kompetencje staj¹ siê przyczyn¹ nadu¿yæ oraz staj¹ na przeszkodzie w wype³-
nianiu misji, dla której zosta³a powo³ana, wówczas podjêli siê trudu reform, aby
ograniczyæ kompetencje tego trybuna³u do zakresu wewnêtrznego, spraw
zwi¹zanych z sumieniem oraz odpustów, jak to jest obecnie. Dlatego wyda³o
siê konieczne dla zrozumienia obecnego kszta³tu, zadañ, kompetencji i sto-
sowanej praktyki w tej szczególnej dykasterii Kurii Rzymskiej, prze�ledzenie
równie¿ jej historii.

Trybuna³ Penitencjarii Apostolskiej niejednokrotnie nazywany jest Trybu-
na³em Mi³osierdzia80, poniewa¿ jego g³ówn¹ misj¹ jest pomoc w dziele pojed-
nania z Bogiem i Ko�cio³em wiernych, którzy znale�li siê w sytuacji nie do
pogodzenia ze swoim wiecznym zbawieniem. Chocia¿ dykasteria ta nosi na-
zwê trybuna³u, to jednak nale¿y podkre�liæ, ¿e nie wykonuje ona swojej funkcji
w taki sposób, jak czyni¹ to trybuna³y w zakresie zewnêtrznym. Przede wszyst-
kim jest w nim zachowywana anonimowo�æ wiernych. Ponadto nie wystêpuje
spór pomiêdzy stronami, które walcz¹ o ochronê swoich interesów i wystêpuj¹
o zastosowanie norm prawnych w swojej obronie lub przeciwko innemu
wiernemu.

Kompetencje Penitencjarii Apostolskiej dotycz¹ zakresu wewnêtrznego,
który jest skierowany bezpo�rednio w stronê zbawienia dusz, bêd¹cego naj-
wy¿szym prawem w Ko�ciele (por. KPK�83 kan. 1752). Funkcje, które s¹

79 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 25�26.
80 Por. C. Encina Commentz, Quando e come�, dz. cyt., s. 35.
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wykonywane w tym zakresie, nale¿¹ do porz¹dku teologicznego, gdy¿ s¹
one skierowane na u�wiêcenie poszczególnych dusz w ich osobistej relacji
z Bogiem, szczególnie w g³êbi ich sumienia.

Zadanie, które realizuje Penitencjaria Apostolska, obejmuje chrze�cijañ-
skie misterium w jego najg³êbszej rzeczywisto�ci, poniewa¿ dotyczy historii
cz³owieka, grzechu i ³aski, odkupienia i Dobrej Nowiny, któr¹ przyniós³ Chry-
stus Pan.

Summary

HISTORY AND COMPETENCES OF THE APOSTOLIC PENITENTIARY

The article is composed of two parts. In the first part, a brief history of this tri-
bunal, from its origins to its governing legislation, shall be presented. The increasing
number of requests for absolutions, dispensations and indults, in the second half
of the XII Century, constituted the seed from which would rise up a century later
the bureaucratic office of the Penitentiary, presided over by a Cardinal Major Peni-
tentiary and composed of various officials, at the beginning primarily clerks
and advocates.

In the second part, the most important legislatives acts regarding this dicastery
shall be analysed: the Code of Canon Law of 1983, the Apostolic Constitution Pastor
Bonus of 1988 and the Code of Canons of the Oriental Churches of 1990. On the basis
of an analysis of the relevant juridical norms, the competences in force of the Aposto-
lic Penitentiary shall be explained. There shall also be presented some practical consi-
derations such as the procedures for making appeals to this Tribunal.

In the conclusion it is noted that throughout its long history the Tribunal has had
a considerable evolution of the competences assigned to it, for which it was preferred
to reserve to the Apostolic Penitentiary only cases of the internal forum, such
as questions of conscience and of indulgences. The Apostolic Penitentiary has also
been called the �Tribunal of Mercy�.
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