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1. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, księga III (kan. 747-833) 

KSIĘGA III NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA 

Kan. 747 - § 1. Kościół, któremu Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha 

Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał, wiernie głosił i wykładał, ma 

obowiązek i wrodzone prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom, niezależnie od 

jakiejkolwiek ludzkiej władzy, także z zastosowaniem właściwych sobie środków społecznego 

przekazu. 

§ 2. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również w 

odniesieniu do porządku społecznego, oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, 

na ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka. 

Kan. 748 - § 1. Wszyscy ludzie obowiązani są szukać prawdy dotyczącej Boga i Jego Kościoła, 

a poznane mają obowiązek i prawo z mocy prawa Bożego przyjąć i zachowywać. 

§ 2. Ludzie nie mogą być przez nikogo zmuszani do przyjęcia wiary katolickiej wbrew własnemu 

sumieniu. 

Kan. 749 - § 1. Nieomylnością w nauczaniu, na mocy swego urzędu, cieszy się Biskup Rzymski, 

kiedy jako najwyższy Pasterz i Nauczyciel wszystkich wiernych, którego zadaniem jest utwierdzać 

braci w wierze, w sposób definitywny głosi obowiązującą naukę w sprawach wiary i obyczajów. 

§ 2. Nieomylnością w nauczaniu cieszy się również Kolegium Biskupów, kiedy biskupi wypełniają 

urząd nauczycielski zebrani na soborze powszechnym, gdy jako nauczyciele i sędziowie wiary 

i moralności ogłaszają w sposób definitywny całemu Kościołowi naukę którą należy wyznawać 

w sprawach wiary i obyczajów; albo kiedy rozproszeni po świecie, zachowując węzeł wspólnoty 

między sobą i z następcą Piotra, nauczając razem z tymże Biskupem Rzymskim autentycznie 

w sprawach wiary i moralności, wyrażają jednomyślność, że coś należy przyjąć jako definitywnie 

obowiązujące. 

§ 3. Tylko wtedy należy uznać jakąś naukę za nieomylnie określoną, gdy to zostało wyraźnie 

stwierdzone. 

 

Kan. 750 w wersji aktualnej, od motu proprio Ad tuendam fidem (1998) 

Kan. 750 - § 1. Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w słowie 

Bożym, spisanym lub przekazanym, a więc w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi, 

i co równocześnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, 

czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie 

ujawnia się we wspólnym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego Urzędu 

Nauczycielskiego. Wszyscy więc obowiązani są unikać doktryn temu przeciwnych. 

§ 2. Ponadto należy bez zastrzeżeń przyjąć i zachowywać również wszystkie i poszczególne 

prawdy dotyczące wiary i obyczajów, które Magisterium Kościoła ogłasza w sposób ostateczny, to 

znaczy te, które są wymagane, aby gorliwie strzec i wiernie przekazywać sam depozyt wiary; kto 
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zatem odrzuca te prawdy, które należy przyjąć w sposób definitywny, sprzeciwia się nauczaniu 

Kościoła katolickiego. 

Kan. 751 - Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, 

w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – 

całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą - odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa 

Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo. 

Kan. 752 - Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne posłuszeństwo rozumu i woli należy 

okazywać nauce, którą głosi Papież lub Kolegium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy 

sprawują autentyczne nauczanie, chociaż nie zamierzają przedstawić jej w sposób definitywny. 

Stąd wierni powinni starać się unikać wszystkiego, co się z tą nauką nie zgadza. 

Kan. 753 - Chociaż biskupi, pozostający we wspólnocie z głową Kolegium i członkami, czy to 

pojedynczy, czy też zebrani na Konferencjach Episkopatu lub na synodach partykularnych nie 

posiadają nieomylności w nauczaniu, są jednak w odniesieniu do wiernych powierzonych ich trosce 

autentycznymi nauczycielami i mistrzami wiary. Temu autentycznemu przepowiadaniu swoich 

biskupów wierni obowiązani są okazać religijne posłuszeństwo. 

Kan. 754 - Wszyscy wierni mają obowiązek zachowywać konstytucje i dekrety, które prawowita 

władza kościelna wydaje w celu przedstawienia nauki i napiętnowania błędnych opinii. Odnosi się 

to w sposób szczególny do aktów wydawanych przez Biskupa Rzymskiego lub Kolegium 

Biskupów. 

Kan. 755 - § 1. Do całego Kolegium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy przede wszystkim 

popieranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katolików. Jego celem jest przywrócenie 

jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego zobowiązany jest Kościół wolą Chrystusa. 

§ 2. Również biskupi oraz, zgodnie z prawem, Konferencje Episkopatu, mają popierać tę jedność 

i stosownie do różnych potrzeb i pożytku wydawać praktyczne normy, przy uwzględnieniu 

przepisów wydanych w tej sprawie przez najwyższą władzę kościelną. 

TYTUŁ I POSŁUGA SŁOWA BOŻEGO 

Kan. 756 - § 1. W odniesieniu do całego Kościoła, zadanie głoszenia Ewangelii zostało powierzone 

głównie Biskupowi Rzymskiemu i Kolegium Biskupów. 

§ 2. W odniesieniu do powierzonego sobie Kościoła partykularnego zadanie to sprawują 

poszczególni biskupi, którzy też są w nim kierownikami całej posługi słowa. Czasem niektórzy 

biskupi wspólnie pełnią to zadanie w odniesieniu do kilku równocześnie Kościołów, zgodnie 

z prawem. 

Kan. 757 - Do własnych zadań prezbiterów, którzy są współpracownikami biskupów, należy 

głoszenie Ewangelii Bożej. Ten obowiązek spoczywa zwłaszcza na proboszczach oraz innych 

duszpasterzach, w stosunku do powierzonego im ludu. Jest również rzeczą diakonów uczestniczyć 

w posłudze słowa, we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium. 
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Kan. 758 - Członkowie instytutów życia konsekrowanego, na mocy własnego poświęcenia się 

Bogu, w sposób szczególny dają świadectwo Ewangelii i są w odpowiedni sposób powoływani 

przez biskupa do świadczenia pomocy w głoszeniu Ewangelii. 

Kan. 759 - Wierni świeccy na mocy chrztu i bierzmowania są świadkami ewangelicznego orędzia 

przez słowo i przykład życia chrześcijańskiego. Mogą być też powoływani na współpracowników 

biskupa i prezbiterów w wykonywaniu posługi słowa. 

Kan. 760 - W posłudze słowa, która winna się opierać na Piśmie świętym, Tradycji, liturgii, 

Nauczycielskim Urzędzie i życiu Kościoła, należy przedstawiać w całości i wiernie tajemnicę 

Chrystusa. 

Kan. 761 - Do głoszenia nauki chrześcijańskiej należy stosować różne dostępne środki, zwłaszcza 

przepowiadanie i nauczanie katechetyczne, które zajmują zawsze naczelne miejsce; następnie 

przedstawianie nauki w szkołach, w akademiach, na konferencjach i różnego rodzaju zebraniach; 

upowszechnianie jej przez publiczne deklaracje dokonywanie przez kompetentną władzę z okazji 

pewnych wydarzeń nadto przez słowo drukowane oraz inne środki społecznego przekazu. 

ROZDZIAŁ I PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO 

Kan. 762 - Ponieważ Lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez słowo Boga żywego, którego 

z całą słusznością można się domagać z ust kapłańskich, stąd święci szafarze winni bardzo cenić 

posługę przepowiadania, ponieważ ich podstawowym obowiązkiem jest głoszenie wszystkim 

Ewangelii Bożej. 

Kan. 763 - Biskupi mają prawo przepowiadać wszędzie słowo Boże, również w kościołach 

i kaplicach instytutów zakonnych na prawie papieskim, chyba że miejscowy biskup 

w poszczególnych przypadkach wyraźnie tego odmówi. 

Kan. 764 - Z zachowaniem przepisu kan. 765, prezbiterzy i diakoni posiadają wszędzie władzę 

przepowiadania, za domyślną przynajmniej zgodą rektora kościoła, chyba że ta władza została 

ograniczona lub odwołana przez kompetentnego ordynariusza, albo na podstawie prawa 

partykularnego jest wymagane wyraźne zezwolenie. 

Kan. 765 - Do przepowiadania zakonnikom w ich kościołach lub kaplicach wymagana jest zgoda 

przełożonego, kompetentnego zgodnie przepisami konstytucji. 

Kan. 766 - Świeckich można dopuścić do przepowiadania w kościele lub kaplicy, jeśli 

w określonych okolicznościach domaga się tego konieczność albo gdy to w szczególnych 

wypadkach zaleca pożytek, zgodnie z przepisami wydanymi przez Konferencję Episkopatu 

i z zachowaniem przepisu kan. 767, § 1. 

Kan. 767 - § 1. Wśród różnych form przepowiadania szczególne miejsce zajmuje homilia. Stanowi 

ona część samej liturgii i jest zarezerwowana kapłanowi lub diakonowi. W ciągu roku liturgicznego 

należy wykładać w niej na podstawie świętych tekstów tajemnice wiary oraz zasady życia 

chrześcijańskiego. 
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§ 2. We wszystkich Mszach św. w niedziele i święta nakazane, odprawianych z udziałem wiernych, 

homilia jest obowiązkowa i nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny. 

§ 3. Gdy jest odpowiednia liczba wiernych, bardzo zaleca się homilię także w Mszach św. 

odprawianych w ciągu tygodnia, zwłaszcza w okresie adwentu i wielkiego postu, albo z racji 

jakiegoś święta lub wydarzenia żałobnego. 

§ 4. Do proboszcza lub rektora kościoła należy czuwać, by te przepisy były wiernie przestrzegane. 

Kan. 768 - § 1. Głosiciele słowa Bożego powinni przedstawiać wiernym przede wszystkim to, w co 

należy wierzyć i co trzeba czynić dla chwały Bożej i zbawienia ludzi. 

§ 2. Niech także przekazują wiernym naukę, jaką Urząd Nauczycielski Kościoła głosi o godności 

i wolności osoby ludzkiej, o jedności i trwałości rodziny oraz o jej zadaniach, o obowiązkach ludzi 

żyjących w społeczeństwie, jak również o układaniu spraw doczesnych zgodnie z porządkiem 

ustanowionym przez Boga. 

Kan. 769 - Naukę chrzescijanską należy wykładać w sposób dostosowany do poziomu słuchaczy, 

z uwzględnieniem potrzeb czasu. 

Kan. 770 - Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych 

okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub 

inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. 

Kan. 771 - § 1. Duszpasterze, zwłaszcza biskupi i proboszczowie, powinni troszczyć się, aby było 

głoszone słowo Boże również tym, którzy ze względu na warunki życia nie mogą dostatecznie 

korzystać z ogólnej i zwyczajnej opieki pasterskiej albo są jej całkowicie pozbawieni. 

§ 2. Mają też zadbać o to, by ewangeliczne orędzie docierało do niewierzących mieszkających na 

danym terytorium, ponieważ również ich, tak samo jak wiernych, trzeba objąć duszpasterstwem. 

Kan. 772 - § 1. W wykonywaniu przepowiadania wszyscy powinni ponadto zachować normy 

wydane w tej sprawie przez biskupa diecezjalnego. 

§ 2. Gdy idzie o przekazywanie nauki chrześcijańskiej przez radio lub telewizję, należy zachować 

przepisy wydane przez Konferencję Episkopatu. 

ROZDZIAŁ II NAUCZANIE KATECHETYCZNE 

Kan. 773 - Własnym i poważnym obowiązkiem, zwłaszcza duszpasterzy, jest troska o katechizację 

ludu chrześcijańskiego, ażeby wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i doświadczenie życia 

chrześcijańskiego stawała się żywa, wyraźna i czynna. 

Kan. 774 - § 1. Troska o katechezę, pod kierownictwem prawowitej władzy kościelnej, należy do 

wszystkich członków Kościoła, w części każdemu właściwej. 

§ 2. Rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze 

i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy zastępują 

rodziców oraz na chrzestnych. 

Kan. 775 - § 1. Przy zachowaniu przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską, zadaniem biskupa 

diecezjalnego jest wydawanie norm odnośnie do katechezy i troska o dostarczenie odpowiednich 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 6 z 150 

 

pomocy katechetycznych, w razie potrzeby również przygotowanie katechizmu, a także popieranie 

i koordynacja poczynań katechetycznych. 

§ 2. Jeśli się to wyda pożyteczne, Konferencja Episkopatu zatroszczy się o wydanie katechizmów 

dla własnego terytorium, uprzedniej aprobacie Stolicy Apostolskiej. 

§ 3. Przy Konferencji Episkopatu można powołać urząd katechetyczny, którego głównym 

zadaniem byłoby świadczenie pomocy poszczególnym diecezjom w sprawach katechezy. 

Kan. 776 - Z racji swej funkcji, proboszcz obowiązany jest troszczyć się o nauczanie katechetyczne 

dorosłych, młodzieży i dzieci. Dla osiągnięcia tego celu powinien skorzystać ze współpracy 

duchownych przydzielonych do parafii, członków instytutów życia konsekrowanego oraz 

stowarzyszeń życia apostolskiego, uwzględniając charakter każdego instytutu, jak również 

wiernych świeckich, głównie katechetów. Wszyscy wymienieni, jeśli tylko nie podlegają prawnej 

przeszkodzie, powinni chętnie spieszyć z pomocą. Do proboszcza należy popierać i umacniać 

zadanie rodziców w zakresie katechezy rodzinnej, o czym w kan. 774, § 2. 

Kan. 777 - Uwzględniając normy wydane przez biskupa diecezjalnego, proboszcz ma 

w szczególny sposób troszczyć się: 

  1° żeby była prowadzona katecheza przygotowująca do uczestnictwa w sakramentach; 

  2° aby dzieci, przez nauczanie katechetyczne trwające odpowiedni okres czasu, właściwie zostały 

przygotowane do pierwszego przyjęcia sakramentów pokuty i Najświętszej Eucharystii oraz do 

sakramentu bierzmowania; 

  3° by dzieci, po przyjęciu pierwszej Komunii świętej, były w dalszym ciągu przez formację 

katechetyczną szczegółowiej i w sposób bardziej pogłębiony kształtowane; 

  4° ażeby katechizować także upośledzonych fizycznie i umysłowo, na ile pozwala na to ich stan; 

  5° ażeby przez zastosowanie różnych form i poczynań umacniać, oświecać i potęgować wiarę 

młodzieży i dorosłych. 

Kan. 778 - Przełożeni zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego winni zatroszczyć się o to, 

ażeby w ich kościołach, szkołach lub w innych zakładach, w jakikolwiek sposób im powierzonych, 

pilnie prowadzono katechizację. 

Kan. 779 - Nauczanie katechetyczne winno być prowadzone z zastosowaniem wszelkich środków, 

pomocy dydaktycznych oraz środków społecznego przekazu, które wydają się bardziej skuteczne 

do tego, by wierni, w sposób dostosowany do ich charakteru, możliwości, wieku oraz warunków 

życia, mogli głębiej poznać naukę katolicką i lepiej według niej układać życie. 

Kan. 780 - Ordynariusze miejsca winni troszczyć się o odpowiednie przygotowanie katechetów do 

właściwego wypełniania ich zadania, a więc by ich kształcenie miało charakter stały, aby mogli 

poznać w wystarczającym zakresie naukę katolicką oraz przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie 

zasady dyscyplin pedagogicznych. 

TYTUŁ II MISYJNA DZIAŁALNOSC KOŚCIOŁA 
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Kan. 781 - Ponieważ cały Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji winno być 

uznane za fundamentalny obowiązek Ludu Bożego, stąd wszyscy wierni, świadomi swojej 

odpowiedzialności, winni wnosić swój udział w dzieło misyjne. 

Kan. 782 - § 1. Najwyższe kierownictwo oraz koordynacja poczynań i działań, związanych 

z dziełem misyjnym i współpracą misjonarską, należy do Biskupa Rzymskiego oraz Kolegium 

Biskupów. 

§ 2. Poszczególni biskupi, stanowiący rękojmię Kościoła powszechnego oraz wszystkich 

Kościołów, winni okazywać szczególną troskę o dzieło misyjne, zwłaszcza poprzez poczynania 

misyjne, podejmowane, rozwijane i podtrzymywane we własnym Kościele partykularnym. 

Kan. 783 - Ponieważ członkowie instytutów życia konsekrowanego na mocy samej konsekracji 

poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny 

udział w działalności misyjnej. 

Kan. 784 - Misjonarze, a więc ci, którzy są posyłani przez kompetentną władzę kościelną do 

podejmowania dzieła misyjnego, mogą być dobierani z terenów misyjnych lub spoza nich, spośród 

kleru diecezjalnego lub członków instytutów życia konsekrowanego, albo stowarzyszeń życia 

apostolskiego, albo spośród świeckich. 

Kan. 785 - § 1. Do realizacji dzieła misyjnego powinni być angażowani katechiści, a więc wierni 

świeccy odpowiednio przygotowani i wyróżniający się życiem chrześcijańskim. Pod 

kierownictwem misjonarza zajmują się oni przekazywaniem nauki ewangelicznej, organizowaniem 

życia liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej. 

§ 2. Katechiści winni otrzymać formację w przeznaczonych do tego szkołach, a gdy takich nie ma, 

pod kierunkiem misjonarzy. 

Kan. 786 - Działalność misyjna we właściwym tego słowa znaczeniu, dzięki której zaszczepia się 

Kościół w narodach i wspólnotach, w których jeszcze się nie zakorzenił, jest prowadzona przez 

Kościół, zwłaszcza poprzez wysyłanie zwiastunów Ewangelii, dopóki nowe Kościoły nie zostaną 

w pełni ukonstytuowane, a więc wyposażone we własne siły i wystarczające pomoce, dzięki czemu 

będą mogły same prowadzić dzieło ewangelizacji. 

Kan. 787 - § 1. Misjonarze przez świadectwo życia i słowa powinni nawiązać dialog 

z niewierzącymi w Chrystusa, ażeby w sposób przystosowany do ich mentalności i kultury, 

otworzyć im drogi, na których mogliby poznać orędzie ewangeliczne. 

§ 2. Mają także zatroszczyć się o to, ażeby ci, których uznają za przygotowanych do przyjęcia 

orędzia ewangelicznego, pouczyć o prawdach wiary, tak aby, gdy o to poproszą w sposób wolny, 

zostali dopuszczeni do przyjęcia chrztu. 

Kan. 788 - § 1. Ci, którzy wyrazili wolę przyjęcia wiary w Chrystusa, po odbyciu 

prekatechumenatu, winni być dopuszczeni do katechumenatu z zastosowaniem obrzędów 

liturgicznych, a ich nazwiska mają być wpisane do specjalnej księgi. 

§ 2. Katechumeni, przez naukę życia chrześcijańskiego i praktykę, winni być odpowiednio 

wprowadzeni w tajemnicę zbawienia oraz w życie przepojone wiarą, a także w liturgię, umiłowanie 

Ludu Bożego i apostolstwo. 
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§ 3. Jest rzeczą Konferencji Episkopatu wydać postanowienia, regulujące odbywanie 

katechumenatu i określające obowiązki oraz uprawnienia katechumenów. 

Kan. 789 - Przez odpowiednią formację należy neofitów doprowadzić do pełniejszego poznania 

prawdy ewangelicznej i właściwego wypełniania obowiązków podjętych na chrzcie. Mają być 

przepajani szczerą miłością do Chrystusa i Jego Kościoła. 

Kan. 790 - § 1. Do biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych należy: 

  1° inicjować, kierować i koordynować wszystkie poczynania i dzieła misyjne; 

  2° czuwać nad tym, by zostały zawarte odpowiednie umowy z przełożonymi instytutów, 

oddających się pracy misyjnej oraz żeby stosunki z nimi wychodziły na korzyść misji. 

§ 2. Przepisy, o których w § 1, n. 1, wydane przez biskupa diecezjalnego obowiązują wszystkich 

misjonarzy, także zakonników oraz ich pomocników, przebywających na danym terytorium. 

Kan. 791 - W poszczególnych diecezjach dla umacniania współpracy misyjnej : 

  1° należy popierać powołania misyjne; 

  2° trzeba wyznaczyć kapłana dla skutecznego popierania poczynań misyjnych, zwłaszcza 

Papieskich Dzieł Misyjnych; 

  3° winien być organizowany doroczny dzień misyjny; 

  4° trzeba każdego roku przekazać odpowiednią ofiarę na rzecz misji za pośrednictwem Stolicy 

Świętej. 

Kan. 792 - Konferencje Episkopatu powinny inicjować i popierać poczynania, dzięki którym 

osoby, przybywające z terenów misyjnych dla podjęcia pracy lub odbycia studiów, doznawały 

braterskiego przyjęcia i wsparcia. 

TYTUŁ III WYCHOWANIE KATOLICKIE 

Kan. 793 - § 1. Rodzice oraz ci, którzy ich zastępują, mają obowiązek i zarazem prawo 

wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy mają ponadto obowiązek i prawo dobrania takich 

środków i instytucji, przy pomocy których, uwzględniając miejscowe warunki, mogliby lepiej 

zadbać o katolickie wychowanie swoich dzieci. 

§ 2. Rodzice mają również prawo otrzymania od państwa pomocy potrzebnych do katolickiego 

wychowania dzieci. 

Kan. 794 - § 1. Z szczególnej racji prawo i obowiązek wychowania należy do Kościoła, któremu 

została zlecona przez Boga misja niesienia ludziom pomocy, aby mogli osiągnąć pełnię życia 

chrześcijańskiego. 

§ 2. Do duszpasterzy należy obowiązek czynić wszystko, ażeby wszyscy wierni mogli otrzymać 

katolickie wychowanie. 

Kan. 795 - Ponieważ prawdziwe wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, 

zarówno w odniesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego społeczności, 

dlatego dzieci i młodzież tak winny być wychowywane, ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje 

przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł 
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odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i przygotowywać się do czynnego udziału 

w życiu społecznym. 

ROZDZIAŁ I SZKOŁY 

Kan. 796 - § 1. Wśród środków wychowania wierni powinni bardzo cenić szkoły, które są dla 

rodziców główną pomocą w wypełnianiu obowiązku wychowania. 

§ 2. Rodzice mają ściśle współpracować z nauczycielami, którym powierzają nauczanie swoich 

dzieci. Również nauczyciele w wypełnianiu swojego obowiązku powinni ściśle współpracować 

z rodzicami, których też winni pilnie wysłuchiwać; należy organizować i doceniać zrzeszenia lub 

zebrania rodziców. 

Kan. 797 - W wyborze szkoły rodzice powinni mieć prawdziwą wolność. Stąd wierni mają 

zabiegać o to, ażeby społeczność świecka uznała tę wolność rodziców i zachowując wymogi 

sprawiedliwości rozdzielczej wyposażyła ją w odpowiednie subsydia. 

Kan. 798 - Rodzice powinni kierować swoje dzieci do szkół zapewniających katolickie 

wychowanie. Jeśli nie mogą tego uczynić, mają obowiązek sami zatroszczyć się o to, by dzieci poza 

szkołą otrzymały należne wychowanie katolickie. 

Kan. 799 - Wierni mają zabiegać o to, ażeby ustawy państwowe dotyczące kształcenia młodzieży 

zapewniały jej także w szkole wychowanie religijne i moralne, zgodne z sumieniem rodziców. 

Kan. 800 - § 1. Kościołowi przysługuje prawo zakładania szkół jakiejkolwiek specjalności, rodzaju 

i stopnia, a także kierowania nimi. 

§ 2. Wierni powinni popierać szkoły katolickie, świadcząc w miarę możliwości pomoc, gdy idzie 

o ich zakładanie i utrzymanie. 

Kan. 801 - Instytuty zakonne, których właściwym zadaniem jest wychowanie, pozostając wierne 

swojej misji, niech starają się podejmować katolickie wychowanie również poprzez własne szkoły, 

zakładane za zgodą biskupa diecezjalnego. 

Kan. 802 - § 1. Jeśli nie ma szkół, w których wychowanie jest przepojone chrześcijańskim duchem, 

jest rzeczą biskupa diecezjalnego zatroszczyć się o to, aby takie szkoły powstały. 

§ 2. Jeśli jest to wskazane, biskup diecezjalny winien zatroszczyć się także o zakładanie szkół 

zawodowych i technicznych oraz innych, wymaganych specjalnymi potrzebami. 

Kan. 803 - § 1. Szkołę wtedy uważa się za katolicką, gdy jest kierowana przez kompetentną władzę 

kościelną albo kościelną osobę prawną publiczną, albo za katolicką została uznana przez władzę 

kościelną dokumentem na piśmie. 

§ 2. W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny się opierać na zasadach chrześcijańskiej 

doktryny. Wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia. 

§ 3. Żadna szkoła, chociażby w rzeczywistości była katolicka, nie może nosić nazwy szkoła 

katolicka bez zgody kompetentnej władzy kościelnej. 
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Kan. 804 - § 1. Władzy kościelnej podlega katolickie nauczanie i wychowanie religijne 

przekazywane w jakichkolwiek szkołach, albo przy pomocy różnych środków społecznego 

przekazu. Jest rzeczą Konferencji Episkopatu wydać w tej sprawie ogólne normy, a do biskupa 

diecezjalnego należy kierowanie tą dziedziną i czuwanie nad nią. 

§ 2. Ordynariusz miejsca powinien zatroszczyć się o to, ażeby osoby wyznaczone do nauczania 

religii także w szkołach niekatolickich, odznaczały się zdrową nauką, świadectwem życia 

chrześcijańskiego i umiejętnością pedagogiczną. 

Kan. 805 - W odniesieniu do własnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub 

zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro 

religii lub obyczajów. 

Kan. 806 - § 1. Biskupowi diecezjalnemu przysługuje prawo czuwania nad szkołami katolickimi 

położonymi na jego terytorium oraz wizytowania ich, nawet wtedy, gdy zostały założone lub są 

kierowane przez członków instytutów zakonnych. Może on również wydawać przepisy dotyczące 

ogólnej struktury szkół katolickich. Tego rodzaju przepisy wiążą także szkoły kierowane przez 

zakonników, z zachowaniem wszakże ich autonomii w zakresie wewnętrznego zarządu tych szkół. 

§ 2. Kierownicy szkół katolickich winni zabiegać, pod nadzorem miejscowego ordynariusza, by 

wykształcenie przekazywane w tych szkołach było przynajmniej na tym samym poziomie, co 

w innych tego rodzaju szkołach danego kraju. 

ROZDZIAŁ II UNIWERSYTETY KATOLICKIE ORAZ INNE INSTYTUTY 

WYŻSZYCH STUDIÓW 

Kan. 807 - Kościół ma prawo zakładania uniwersytetów i kierowania nimi. Przyczyniają się one 

do pogłębienia kultury ludzi i pełniejszego rozwoju osoby ludzkiej, a także do wypełnienia posługi 

nauczania w Kościele. 

Kan. 808 - Żaden uniwersytet, chociaż rzeczywiście katolicki, nie może używać nazwy uniwersytet 

katolicki, bez zgody kompetentnej władzy kościelnej. 

Kan. 809 - Gdy to jest możliwe i wskazane, Konferencje Episkopatu powinny zatroszczyć się o to, 

ażeby na podległym im terytorium działały właściwie rozmieszczone uniwersytety lub 

przynajmniej wydziały, w których byłyby kultywowane i wykładane z zachowaniem ich naukowej 

autonomii różne dyscypliny, przy uwzględnieniu doktryny katolickiej. 

Kan. 810 - § 1. Władza kompetentna, zgodnie z postanowieniami statutów, ma obowiązek 

zatroszczyć się o to, ażeby nauczycielami uniwersytetów katolickich mianować osoby, które obok 

odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają się również nieskazitelnością 

doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów, powinni być usunięci ze 

stanowiska, z zachowaniem sposobu określonego w statutach. 

§ 2. Konferencje Episkopatu oraz zainteresowani biskupi diecezjalni mają obowiązek i prawo 

czuwać nad tym, by na katolickich uniwersytetach wiernie były przestrzegane zasady doktryny 

katolickiej. 
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Kan. 811 - § 1. Kompetentna władza kościelna powinna zatroszczyć się o to, by na katolickich 

uniwersytetach został utworzony wydział teologiczny albo instytut lub przynajmniej katedra 

teologii, prowadząca wykłady także dla studentów świeckich. 

§ 2. Na każdym uniwersytecie katolickim winny być prowadzone wykłady, uwzględniające 

głównie te kwestie teologiczne, które mają związek z przedmiotami wykładanymi na jego 

wydziałach. 

Kan. 812 - We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele przedmiotów teologicznych muszą 

mieć zlecenie kompetentnej władzy kościelnej. 

Kan. 813 - Biskup diecezjalny powinien otoczyć studentów szczególną troską duszpasterską, 

nawet erygując dla nich parafię albo przynajmniej wyznaczając do tego na sposób stały niektórych 

kapłanów. Winien również zatroszczyć się o to, żeby na uniwersytetach, także niekatolickich, 

powstały katolickie ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży pomoc, zwłaszcza duchową. 

Kan. 814 - Przepisy dotyczące uniwersytetów mają zastosowanie w taki sam sposób do innych 

instytutów studiów wyższych. 

ROZDZIAŁ III UNIWERSYTETY I FAKULTETY KOŚCIELNE 

Kan. 815 - Z tytułu swojego zadania głoszenia prawdy objawionej Kościół ma prawo do własnych 

uniwersytetów i wydziałów kościelnych, dla kultywowania w nich dyscyplin kościelnych lub 

z nimi związanych, a także kształcenia w nich studentów w sposób naukowy. 

Kan. 816 - § 1. Uniwersytety i wydziały kościelne mogą być tworzone tylko na mocy erekcji 

dokonanej przez Stolicę Apostolską lub uzyskanego od niej zatwierdzenia. Jej również przysługuje 

najwyższe kierownictwo tychże instytucji. 

§ 2. Każdy uniwersytet i wydział kościelny musi posiadać własne statuty i program studiów, 

zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. 

Kan. 817 - Stopnie akademickie, posiadające skutki kanoniczne w Kościele, może nadawać tylko 

uniwersytet lub wydział, który został erygowany albo zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. 

Kan. 818 - Przepisy zawarte w kan. 810, 812 i 813, dotyczące uniwersytetów katolickich, mają 

zastosowanie także do uniwersytetów i fakultetów kościelnych. 

Kan. 819 - Na ile wymaga tego dobro diecezji lub instytutu zakonnego, a nawet Kościoła 

powszechnego, biskupi diecezjalni albo kompetentni przełożeni instytutów zakonnych powinni 

posyłać na uniwersytety młodych duchownych i zakonników, odznaczających się charakterem, 

cnotą i uzdolnieniami. 

Kan. 820 - Przełożeni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów kościelnych powinni zatroszczyć 

się o to, ażeby poszczególne wydziały uniwersytetu świadczyły sobie wzajemną pomoc, na ile 

zezwala na to przedmiot, oraz żeby między własnym uniwersytetem lub widziałem i innymi 

uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, istniała wzajemna współpraca, przez którą, 

podejmując wspólne działanie, poprzez spotkania, skoordynowane badania naukowe czy inne 

środki, zmierzałoby się do większego postępu wiedzy. 
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Kan. 821 - Konferencja Episkopatu oraz biskup diecezjalny mają zatroszczyć się o to, ażeby tam, 

gdzie to możliwe, zakładać wyższe instytuty wiedzy religijnej, w których mianowicie wykładanoby 

dyscypliny teologiczne oraz inne związane z kulturą chrześcijańską. 

TYTUŁ IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU,  

W SZCZEGÓLNOŚCI KSIĄŻKI 

Kan. 822 - § 1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa 

przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami społecznego przekazu. 

§ 2. Pasterze ci mają pouczać wiernych, że spoczywa na nich obowiązek podejmowania współpracy 

zmierzającej do tego, by użycie środków społecznego przekazu przepoić duchem ludzkim 

i chrześcijańskim. 

§ 3. Wszyscy wierni, w szczególności zaś ci, którzy mają jakiś udział w organizowaniu lub użyciu 

środków społecznego przekazu, powinni się starać świadczyć pomoc pasterskiej działalności, tak 

żeby Kościół mógł także poprzez te środki skutecznie wypełniać swoją misję. 

Kan. 823 - § 1. Dla zachowania nieskazitelności wiary i obyczajów, pasterze Kościoła posiadają 

prawo i są zobowiązani czuwać, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku przez słowo 

pisane lub użycie środków społecznego przekazu. Przysługuje im również prawo domagania się, 

aby przedkładano do wcześniejszej oceny to, co ma być wydane przez wiernych na piśmie, 

a dotyczy wiary lub obyczajów, a także odrzucania pism przynoszących szkodę prawdziwej wierze 

lub dobrym obyczajom. 

§ 2. Obowiązek i prawo, o których w § 1, należą do biskupów, zarówno poszczególnych, jak 

i zebranych na synodach lub Konferencjach Episkopatu - w odniesieniu do wiernych powierzonych 

ich pieczy. Natomiast należą do najwyższej władzy kościelnej - gdy idzie o cały Lud Boży. 

Kan. 824 - § 1. Jeśli inaczej nie postanawia się, ordynariuszem miejsca, którego należy prosić 

o zezwolenie lub aprobatę na wydanie książek według kanonów niniejszego tytułu, jest własny 

ordynariusz miejscowy autora albo ordynariusz miejsca wydawania książek. 

§ 2. Cokolwiek w kanonach tego tytułu postanawia się o książkach, należy stosować także do 

wszelkiego rodzaju pism przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, chyba że co innego 

jest stwierdzone. 

Kan. 825 - § 1. Księgi Pisma świętego wolno wydawać tylko za aprobatą Stolicy Apostolskiej lub 

Konferencji Episkopatu. Również do wydania ich tłumaczeń na języki narodowe wymagana jest 

aprobata tej samej władzy oraz zaopatrzenie ich w konieczne i wystarczające wyjaśnienia. 

§ 2. Tłumaczenia Pisma świętego, zaopatrzone w odpowiednie wyjaśnienia, katolicy mogą za 

zezwoleniem Konferencji Episkopatu przygotowywać i wydawać wspólnie z braćmi odłączonymi. 

Kan. 826 - § 1. Gdy idzie o księgi liturgiczne, należy zachować przepisy kan. 838. 

§ 2. Na ponowne wydanie ksiąg liturgicznych lub ich tłumaczeń na język narodowy, bądź ich 

części, konieczne jest potwierdzenie zgodności z wydaniem zatwierdzonym przez ordynariusza 

miejsca wydania. 

§ 3. Modlitewniki do publicznego lub prywatnego użytku wiernych mogą być wydawane tylko za 

zezwoleniem ordynariusza miejsca. 
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Kan. 827 - § 1. Katechizmy oraz inne pisma służące do katechizacji lub ich przekłady wymagają 

aprobaty ordynariusza miejsca, z zachowaniem przepisu kan. 775, § 2. 

§ 2. Tylko te książki z zakresu Pisma świętego, teologii, prawa kanonicznego, historii Kościoła 

oraz innych gałęzi wiedzy religijnej lub moralnej, które zostały wydane za aprobatą kompetentnej 

władzy kościelnej albo potem zostały przez nią zatwierdzone, mogą być używane jako podręczniki 

w szkołach podstawowych, średnich lub wyższych. 

§ 3. Zaleca się, aby książki zawierające treść, o której w § 2, chociaż nie są używane jako 

podręczniki, jak również pisma o treści szczególnie dotyczącej religii lub dobrych obyczajów, 

zostały poddane osądowi ordynariusza miejsca. 

§ 4. W kościołach lub kaplicach nie można wystawiać, sprzedawać lub rozdawać książek czy 

innych pism, traktujących o sprawach religii lub obyczajów, jeśli nie zostały wydane za 

zezwoleniem kompetentnej władzy kościelnej albo nie były przez nią potem zaaprobowane. 

Kan. 828 - Zbiory dekretów albo aktów, wydane przez jakąś władzę kościelną, mogą być ponownie 

wydane tylko po uzyskaniu zgody tejże władzy i z zachowaniem warunków przez nią przepisanych. 

Kan. 829 - Aprobata jakiegoś dzieła lub zezwolenie na jego wydanie dotyczy tekstu oryginalnego, 

nie zaś jego nowych wydań lub przekładów. 

Kan. 830 - § 1. Przy zachowaniu prawa każdego ordynariusza miejsca do powierzania oceny 

książek osobom przez niego zatwierdzonym, Konferencja Episkopatu może sporządzić listę 

cenzorów odznaczających się odpowiednią wiedzą oraz zdrową nauką i roztropnością, aby byli do 

dyspozycji kurii diecezjalnych, albo ustanowić komisję cenzorów, z którą mogliby się konsultować 

ordynariusze miejsca. 

§ 2. Odrzucając wszelki wzgląd na osobę, cenzor w wypełnianiu swojej funkcji winien mieć na 

uwadze tylko naukę Kościoła o wierze i obyczajach, przedstawianą przez Nauczycielski Urząd 

Kościoła. 

§ 3. Swoją opinię cenzor winien wydać na piśmie. Jeśli jest przychylna, ordynariusz, zgodnie z 

własnym roztropnym osądem, udziela zezwolenia na wydanie, zaznaczając swoje nazwisko, datę 

i miejsce udzielonego zezwolenia. W wypadku odmówienia zezwolenia ordynariusz przedstawia 

autorowi dzieła powody odmowy. 

Kan. 831 - § 1. W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyraźnie atakują religię lub 

dobre obyczaje, wierni mogą coś zamieszczać jedynie dla słusznej i uzasadnionej przyczyny. 

Duchowni i członkowie instytutów zakonnych mogą to czynić jedynie za zgodą ordynariusza 

miejsca. 

§ 2. Do Konferencji Episkopatu należy wydanie przepisów określających warunki, jakie winny być 

wypełnione, aby duchowni oraz członkowie instytutów zakonnych mogli brać udział w programach 

radiowych lub telewizyjnych dotyczących nauki katolickiej lub obyczajów. 

Kan. 832 - Członkowie instytutów zakonnych, aby mogli wydawać książki, traktujące o religii lub 

obyczajach, potrzebują także zezwolenia swojego wyższego przełożonego, zgodnie 

z konstytucjami. 

TYTUŁ V WYZNANIE WIARY 
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Kan. 833 - Do osobistego złożenia wyznania wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę 

Apostolską są zobowiązani: 

  1° przed przewodniczącym lub jego delegatem, wszyscy uczestnicy soboru powszechnego, 

synodu partykularnego, synodu biskupów oraz synodu diecezjalnego, biorący w nich udział 

z głosem decydującym lub doradczym; przewodniczący zaś - przed soborem lub synodem; 

  2° promowani do godności kardynalskiej, zgodnie z przepisami świętego Kolegium; 

  3° przed delegatem Stolicy Apostolskiej, wszyscy promowani do biskupstwa, a także ci, którzy są 

zrównani z biskupem diecezjalnym; 

  4° przed kolegium konsultorów administrator diecezji; 

  5° przed biskupem diecezjalnym lub jego delegatem: wikariusze generalni i wikariusze biskupi 

oraz wikariusze sądowi; 

  6° przed ordynariuszem miejsca lub jego delegatem: proboszczowie, rektor, wykładowcy teologii 

i filozofii w seminariach - przy podejmowaniu funkcji; promowani do diakonatu; 

  7° przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego nie ma, przed ordynariuszem miejsca albo ich 

delegatami, rektor uniwersytetu kościelnego lub katolickiego - przy podejmowaniu funkcji; przed 

rektorem, który jest kapłanem, lub przed ordynariuszem miejsca albo przed ich delegatami – 

wykładowcy dyscyplin dotyczących wiary lub obyczajów, na jakichkolwiek uniwersytetach – przy 

podejmowaniu funkcji; 

  8° przełożeni w kleryckich instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia apostolskiego, 

zgodnie z konstytucjami. 

 

2. Jan Paweł II, list apostolski motu proprio Ad teundam fidem 

 

Dla obrony wiary Kościoła katolickiego przed błędami głoszonymi przez niektórych wiernych, 

zwłaszcza zaś tych, którzy bezpośrednio zajmują się różnymi dyscyplinami świętej teologii, wydało 

się nam absolutnie konieczne – jako że naszym najważniejszym zadaniem jest utwierdzanie braci 

w wierze (por. Łk 22, 32) – uzupełnienie obowiązujących tekstów Kodeksu Prawa Kanonicznego 

i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich o przepisy, które jednoznacznie ustanawiałyby 

obowiązek zachowywania prawd ogłaszanych w sposób definitywny przez Magisterium Kościoła, 

a zarazem określały też sankcje kanoniczne dotyczące tej samej materii. 

1. Od pierwszych stuleci do dnia dzisiejszego Kościół wyznaje prawdy wiary w Chrystusa 

i w tajemnicę Jego odkupienia, które z czasem zostały ujęte w Symbolach wiary; dlatego też dzisiaj są 

one powszechnie znane i głoszone przez wiernych jako «Symbol apostolski» lub «Symbol nicejsko-

konstantynopolitański» podczas Mszy świętych sprawowanych w uroczystości i święta. 

Tenże «Symbol nicejsko-konstantynopolitański» stanowi część «Wyznania wiary», 

opracowanego ostatnio przez Kongregację Nauki Wiary, które w szczególny sposób zobowiązani są 

składać niektórzy wierni, gdy obejmują urząd bezpośrednio lub pośrednio związany z głębszymi 

poszukiwaniami w dziedzinie prawd wiary i obyczajów lub ze sprawowaniem określonej władzy 

w Kościele. 

2. «Wyznanie wiary» zawiera najpierw «Symbol nicejsko-konstantynopolitański», a następnie 

trzy stwierdzenia, czy też akapity, mające na celu dokładniejsze określenie hierarchii prawd wiary 
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katolickiej, które Kościół w ciągu wieków zgłębiał lub też będzie musiał jeszcze wnikliwiej zgłębić 

pod przewodnictwem Ducha Świętego, który «doprowadzi go do całej prawdy» (por. J 16, 13). 

Pierwszy akapit, w którym czytamy: «Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie 

Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje 

do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym», we 

właściwy sposób potwierdza powszechne prawodawstwo Kościoła i znajduje odpowiednik w kan. 750 

Kodeksu Prawa Kanonicznego i w kan. 598 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.  

Trzeci akapit, który brzmi: «Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę 

głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd 

Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia», 

zawarty jest w kan. 752 Kodeksu Prawa Kanonicznego i w kan. 599 Kodeksu Kanonów Kościołów 

Wschodnich.  

3. Natomiast drugi akapit, w którym czytamy: «Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również 

wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób 

ostateczny», nie znajduje odpowiednika w żadnym kanonie Kodeksów Kościoła katolickiego. Ten 

akapit «Wyznania wiary» jest niezwykle ważny, dotyczy bowiem prawd nierozerwalnie związanych 

z Bożym objawieniem. Prawdy te, które w dziejach rozwoju doktryny katolickiej są przejawem 

szczególnej inspiracji, jakiej Duch Boży udziela Kościołowi, aby dopomóc mu w głębszym 

zrozumieniu jakiejś prawdy w dziedzinie wiary lub obyczajów, są ze sobą powiązane z przyczyn 

historycznych lub też na mocy logicznego wynikania. 

4. Świadomi zatem wspomnianej konieczności, po dojrzałym namyśle postanowiliśmy wypełnić 

tę lukę w następujący sposób: 

A) Kan. 750 Kodeksu Prawa Kanonicznego będzie się odtąd składał z dwóch paragrafów: 

w pierwszym z nich znajdzie się tekst dotychczasowego kanonu, a w drugim tekst nowy, tak że 

w całości kan. 750 będzie brzmiał: 

Kan. 750 - § 1. Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w słowie 

Bożym, spisanym lub przekazanym, a więc w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co 

równocześnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, czy to 

w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia 

się we wspólnym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego Urzędu Nauczycielskiego. Wszyscy 

więc obowiązani są unikać doktryn temu przeciwnych. 

§ 2. Ponadto należy bez zastrzeżeń przyjąć i zachowywać również wszystkie i poszczególne 

prawdy dotyczące wiary i obyczajów, które Magisterium Kościoła ogłasza w sposób ostateczny, to 

znaczy te, które są wymagane, aby gorliwie strzec i wiernie przekazywać sam depozyt wiary; kto 

zatem odrzuca te prawdy, które należy przyjąć w sposób definitywny, sprzeciwia się nauczaniu 

Kościoła katolickiego. 

W kan. 1371 n. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego należy odpowiednio dodać odwołanie do kan. 

750, § 2, tak aby w całości kan. 1371 brzmiał odtąd następująco: 

Kan. 1371 - Powinien być sprawiedliwie ukarany: 

1° kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364, § 1, głosi naukę potępioną przez Biskupa 

Rzymskiego lub przez sobór powszechny, bądź z uporem odrzuca naukę o której w kan. 750, § 2 lub 

w kan. 752, i nie odwołuje tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza; 
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2° kto w inny sposób okazuje nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub 

przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa 

w nieposłuszeństwie. 

B) Kan. 598 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich będzie się odtąd składał z dwóch 

paragrafów: w pierwszym z nich znajdzie się tekst dotychczasowego kanonu, a w drugim tekst nowy, 

tak że w całości kan. 598 będzie brzmiał: 

Kan. 598 - § 1. Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w słowie 

Bożym, spisanym lub przekazanym, a więc w jednym depozycie wiary powierzonym Kościołowi, i co 

równocześnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd Kościoła, czy to 

w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia 

się we wspólnym uznaniu wiernych pod kierownictwem świętego Urzędu Nauczycielskiego. Wszyscy 

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

§ 2. Ponadto należy bez zastrzeżeń przyjąć i zachowywać również wszystkie i poszczególne 

prawdy dotyczące wiary i obyczajów, które Magisterium Kościoła ogłasza w sposób ostateczny, to 

znaczy te, które są wymagane, aby gorliwie strzec i wiernie przekazywać sam depozyt wiary; kto 

zatem odrzuca te prawdy, które należy przyjąć w sposób definitywny, sprzeciwia się nauczaniu 

Kościoła katolickiego. 

Kan. 1436 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich należy odpowiednio uzupełnić o słowa 

odwołujące się do kan. 598, § 2, tak aby w całości kan. 1436 brzmiał następująco: 

Kan. 1436 - § 1. Kto zaprzecza prawdzie, której przyjęcie nakazuje boska i katolicka wiara, lub 

podaje ją w wątpliwość, lub też odrzuca całkowicie wiarę chrześcijańską i nie odwołuje tego, gdy 

zostanie napomniany zgodnie z prawem, winien zostać ukarany ekskomuniką większą jako heretyk 

lub apostata; duchownemu można ponadto wymierzyć inne kary, nie wyłączając pozbawienia urzędu. 

§ 2. Poza tymi przypadkami, kto z uporem odrzuca prawdę, która została uznana za definitywnie 

obowiązującą przez Biskupa Rzymu lub Kolegium Biskupów mocą autentycznego Urzędu 

Nauczycielskiego, albo kto głosi twierdzenia potępione przez nich jako błędne, i nie odwołuje tego, 

gdy zostanie napomniany zgodnie z prawem, winien ponieść stosowną karę. 

5. Zarządzamy, aby wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Liście Apostolskim, 

wydanym «motu proprio», miały odtąd moc obowiązującą, i nakazujemy włączyć je do powszechnego 

prawodawstwa Kościoła katolickiego, odpowiednio do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu 

Kanonów Kościołów Wschodnich, tak jak ukazano powyżej, nie bacząc na jakiekolwiek względy 

przeciwne. 

Rzym, u Świętego Piotra, 18 maja 1998 r., w dwudziestym roku naszego Pontyfikatu. 

 

Jan Paweł II, papież 

 

3. Papieska Komisja ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, Odpowiedź autentyczna z 20 czerwca 1987 r. 

dotycząca kan. 767 § 1 Utrum Episcopus 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 17 z 150 

 

 

Wątpliwość: Czy biskup diecezjalny jest zdolny do udzielenia dyspensy od przepisu kan. 767 

§ 1, który zastrzega homilię dla prezbiterów i diakonów?  

Odpowiedź: Negatywnie. 

 

4. Papieska Komisja ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, Odpowiedź autentyczna z 20 czerwca 1987 r. 

dotycząca kan. 830 § 3 Utrum licentia 

 

Wątpliwość: Czy zezwolenia, o którym mowa w kan. 830 § 3, należy drukować w publikowanej 

książce, wymieniając nazwisko udzielającego zezwolenia, datę i miejsce udzielenia zezwolenia.  

Odpowiedź: Pozytywnie. 

 

5. Papieska Komisja ds. Interpretacji Dekretów II Soboru 

Watykańskiego, Odpowiedź autentyczna dotycząca nr 42 OWMR, 

nr 52 SC, nr 24 DV Utrum verba 

 

Wątpliwość: Czy słowo homilia, która zwykle jest głoszona przez samego celebransa (n. 42 

Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego), o którym w nr. 52 Konstytucji Sacrosanctum 

Concilium oraz w nr. 24 Konstytucji dogmatycznej Dei Verbum (por. także list apostolski Sacram 

Liturgiam z 29.01.1964, n. III; instrukcja Świętej Kongregacji Rytów Inter oecumenici z 26.10.1964, 

n. 53-55; i instrukcja Świętej Kongregacji Kultu Bożego Liturgicae instaurationes z 5.10.1970, n. 2), 

może być interpretowane tak, że mogą ją głosić ci mężczyźni i kobiety, nie będący ani kapłanami, ani 

diakonami, którzy uczestniczą jednak w Liturgii Świętej? 

Odpowiedź: Negatywnie. 

 

6. I Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

chrystusowym Pastor aeternus 

 

Biskup Pius, sługa sług Bożych, za zgodą świętego Soboru, na wieczną rzeczy pamiątkę. 

Wiekusty Pasterz i Biskup dusz naszych, w celu ustawicznego przekazywania dzieła zbawienia, 

postanowił zbudować Kościół święty, w którym jak w domu Boga żywego wszyscy wierni byliby 

objęci więzami jednej wiary i miłości. 
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Z tego powodu zanim Chrystus został uwielbiony, prosił Ojca nie tylko za Apostołów, ale także 

„za tymi, którzy dzięki ich słowu mieli uwierzyć w Niego, by wszyscy stanowili jedno, jak Syn i Ojciec 

są jedno”. Dlatego apostołów, których wybrał sobie ze świata, Chrystus posłał tak, jak sam został 

posłany przez Ojca. W ten sposób chciał, aby w Jego Kościele byli pasterze i nauczyciele aż do 

skończenia świata. 

Aby zaś episkopat był jeden i niepodzielny oraz aby cała rzesza wiernych mogła być zachowana 

w jedności wiary i w komunii przez związanych ze sobą nawzajem kapłanów, stawiając św. Piotra na 

czele pozostałych apostołów, ustanowił w nim trwałą zasadę i widzialny fundament tej dwojakiej 

jedności. Na jego „męstwie miała być zbudowana wieczna świątynia, a z wytrwałości jego wiary miała 

się wznosić do nieba wielka godność Kościoła”. 

A ponieważ bramy piekielne, chcąc zniszczyć Kościół, jak gdyby to było możliwe, zewsząd 

z coraz większą nienawiścią powstają przeciw jego fundamentom położonym przez Boga, za zgodą 

świętego Soboru uważamy, że dla ochrony, bezpieczeństwa i rozwoju owczarni katolickiej konieczne 

jest, aby wszystkim wiernym przedstawić naukę o ustanowieniu, ciągłości i naturze świętego prymatu 

apostolskiego, na którym opiera się siła i moc całego Kościoła, naukę, którą należy wyznawać 

i utrzymywać według starożytnej i niezmiennej wiary Kościoła powszechnego, oraz aby napiętnować 

i potępić błędy przeciwne tej nauce, które są szczególnie niebezpieczne dla owczarni Pańskiej. 

Rozdział I 

O ustanowieniu prymatu apostolskiego w osobie św. Piotra 

Nauczamy zatem i wyjaśniamy, zgodnie ze świadectwami Ewangelii, że Chrystus Pan 

bezpośrednio i wprost przyrzekł oraz udzielił św. Piotrowi Apostołowi prymatu jurysdykcji nad całym 

Kościołem Bożym. 

Tylko bowiem Szymonowi, któremu wcześniej powiedział: „Będziesz się nazywał Kefas”, gdy 

ten wyznał mówiąc: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, Pan rzekł w uroczystych słowach: 

„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec 

mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół, 

a bramy piekielne go nie przemogą. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 

Tylko też Szymonowi Piotrowi udzielił Jezus po swym zmartwychwstaniu jurysdykcji 

najwyższego pasterza i zarządcy całej owczarni, mówiąc: „Paś baranki moje… Paś owce moje”. 

Tej, jakże jasnej nauce Pisma Świętego, zawsze w ten sposób przez Kościół rozumianej, 

otwarcie sprzeciwiają się fałszywe opinie tych, którzy odrzucając formę rządów ustanowioną przez 

Chrystusa w Jego Kościele, przewrotnie zaprzeczają, że tylko sam Piotr przed pozostałymi apostołami 

– czy to przed każdym z osobna, czy to przed wszystkimi razem – został przez Chrystusa wyposażony 

w prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcyjny; albo opinie tych, którzy twierdzą, że ten prymat nie 

był powierzony bezpośrednio św. Piotrowi, ale Kościołowi, a przez niego jemu jako słudze tegoż 

Kościoła. 

Gdyby zatem ktoś mówił, 

że św. Piotr Apostoł nie został przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich 

apostołów ani widzialną głową całego Kościoła walczącego; 

albo że otrzymał tylko prymat honorowy, a nie prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcji wprost 

i bezpośrednio od Pana naszego Jezusa Chrystusa – niech będzie wyklęty. 
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Rozdział II 

O ciągłości prymatu św. Piotra w biskupach Rzymu 

To zaś, co książę pasterzy i wielki pasterz owiec, Jezus Chrystus Pan, ustanowił w osobie św. 

Piotra dla zbawienia wiecznego i trwałego dobra Kościoła, musi ustawicznie trwać w Kościele, który 

z Jego woli założony na skale nieprzerwanie będzie stał mocno aż do końca wieków. 

Nikt nie może wątpić, a wiedziano o tym w każdej epoce, że święty i błogosławiony Piotr, książę 

i głowa apostołów, filar wiary oraz fundament Kościoła katolickiego, przyjął klucze królestwa od 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Tenże Piotr żyje, 

przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i na zawsze w swoich następcach, biskupach świętej Stolicy 

rzymskiej, przez niego założonej i uświęconej Jego krwią. 

Dlatego ktokolwiek na tej katedrze następuje po Piotrze, ten z ustanowienia samego Chrystusa 

otrzymuje prymat Piotra w Kościele powszechnym. „Istnieje zatem dalej rozporządzanie prawdy, 

a św. Piotr trwając w przyjętej sile skały, nie porzuca otrzymanego steru Kościoła”. 

Z tego też powodu zawsze było „konieczne, aby cały Kościół, to znaczy ci, którzy gdziekolwiek 

są wierzącymi”, przyłączali się do Kościoła rzymskiego „ze względu na jego znamienitsze 

pierwszeństwo”, a przez to zrastali się w jedną strukturę ciała jak poprzez głowę złączone członki w tej 

Stolicy, z której na wszystkich rozpływają się „prawa czcigodnej wspólnoty”. 

Gdyby zatem ktoś mówił, 

że nie wskutek ustanowienia samego Chrystusa Pana, a więc nie na mocy prawa Bożego, św. 

Piotr na zawsze ma następców w prymacie nad całym Kościołem; 

albo że biskup Rzymu nie jest następcą św. Piotra w tym prymacie – niech będzie wyklęty. 

Rozdział III 

O wartości i zasadzie prymatu biskupa Rzymu 

Wsparci jasnym świadectwem Pisma Świętego oraz postępując za wyraźnymi i oczywistymi 

postanowieniami zarówno naszych poprzedników biskupów Rzymu, jak i soborów generalnych, 

odnawiamy definicję ekumenicznego Soboru Florenckiego, według której wszyscy wierni Chrystusa 

powinni wierzyć, że „Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski posiadają prymat nad całym 

światem, a biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, księcia apostołów, i prawdziwym zastępcą 

Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w osobie 

św. Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, 

rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym, zgodnie z uchwałami soborów powszechnych 

i świętych kanonów”. 

Dlatego nauczamy i wyjaśniamy, że Kościół rzymski, z rozporządzenia Pana posiada nad 

wszystkimi innymi Kościołami pierwszeństwo zwyczajnej władzy, oraz że ta jurysdykcyjna władza 

biskupa Rzymu, która jest rzeczywiście biskupia, jest bezpośrednia: wobec niej obowiązani są 

zachować hierarchiczne podporządkowanie i prawdziwe posłuszeństwo pasterze i wierni wszelkiego 

obrządku i godności, każdy z osobna i wszyscy razem, i to nie tylko w sprawach wiary i moralności, 

ale także w kwestiach dotyczących dyscypliny i kierowania Kościołem rozproszonym po całym 

świecie; w ten sposób, żeby – przez zachowanie jedności zarówno wspólnoty, jak i wyznawania tej 

samej wiary z biskupem Rzymu – Kościół Chrystusa był jedną owczarnią wokół jednego najwyższego 

pasterza. 
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To jest nauka prawdy katolickiej, od której nikt nie może odstąpić bez utraty wiary i zbawienia. 

Jednakże ta władza, jaką ma Summus Pontifex, nie stanowi utrudnienia dla zwyczajnej 

i bezpośredniej władzy jurysdykcyjnej, którą biskupi postawieni przez Ducha Świętego w miejsce 

apostołów, jako prawdziwi pasterze powierzonych każdemu z nich owczarni, karmią je i kierują nimi, 

a najwyższy i powszechny pasterz potwierdza ją, umacnia i broni, wedle słów św. Grzegorza 

Wielkiego: „Moim zaszczytem jest zaszczyt całego Kościoła. Moim zaszczytem jest trwała siła moich 

braci. Wtedy zostaję prawdziwie zaszczycony, gdy żadnemu z nich nie odmawia się należnego 

zaszczytu”. 

Następnie z tej najwyższej władzy biskupa Rzymu do kierowania całym Kościołem wynika 

uprawnienie, w ramach wykonywania jego funkcji, do swobodnego kontaktu z pasterzami 

i owczarniami całego Kościoła, aby mogli oni być nauczani i kierowani przez niego na drodze 

zbawienia. 

Dlatego potępiamy i odrzucamy opinie tych, którzy mówią, że można w godziwy sposób 

uniemożliwiać kontakty najwyższej głowy z pasterzami i owczarniami, albo że można je 

podporządkować władzy świeckiej, skąd dalej wnioskują, że decyzje Stolicy Apostolskiej lub podjęte 

w jej imieniu, dotyczące rządzenia Kościołem, nie mają mocy ani znaczenia bez wyrażenia zgody ze 

strony władzy świeckiej. 

Ponieważ biskup Rzymu na mocy Bożego prawa prymatu apostolskiego stoi na czele całego 

Kościoła, nauczamy i wyjaśniamy, że jest on najwyższym sędzią wiernych, oraz że „we wszystkich 

sprawach podpadających pod orzeczenie kościelne, można się odwołać do jego osądu”. Nikomu zaś 

nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy Apostolskiej, ponad którą nie ma żadnej wyższej 

władzy, a także nikt nie może osądzać jej wyroku. 

Dlatego porzucają prawdę ci, którzy twierdzą, że od decyzji biskupów Rzymu można się 

odwoływać do soborów ekumenicznych, jako do autorytetu wyższego od biskupa Rzymu. 

Gdyby zatem ktoś mówił, 

że biskup Rzymu posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, a nie pełną i najwyższą 

władzę jurysdykcji w całym Kościele, nie tylko w sprawach wiary i moralności, ale także w sprawach 

dotyczących karności i rządzenia Kościołem rozproszonego po całym świecie; 

albo że posiada on tylko większą część, a nie całą pełnię tej najwyższej władzy; 

albo że ta jego władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, zarówno w odniesieniu do wszystkich 

i każdego z kościołów, jak również wobec wszystkich i każdego z pasterzy i wiernych – niech będzie 

wyklęty. 

Rozdział IV 

O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu 

W prymacie apostolskim, posiadanym w całym Kościele przez biskupa Rzymu, jako następcy 

św. Piotra, księcia apostołów, zawiera się także najwyższa władza nauczania. Utrzymywała to zawsze 

święta Stolica, potwierdza to stała praktyka Kościoła, stwierdziły to sobory ekumeniczne, przede 

wszystkim te, na których Wschód i Zachód spotykał się w jedności wiary i miłości. 

Ojcowie bowiem Czwartego Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc śladem swoich 

poprzedników, ogłosili następujące uroczyste wyznanie: Pierwszym warunkiem zbawienia jest 

zachowanie reguły wiary. Skoro nie można pominąć decyzji naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
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mówiącego: „Ty jesteś Piotr…, i na tej skale zbuduję mój Kościół”, słowa te są potwierdzone swymi 

skutkami, ponieważ w Stolicy Apostolskiej zawsze była wiernie zachowywana religia katolicka 

i publicznie podawana święta nauka. Nie chcąc więc odłączyć się od tej wiary i nauki, mamy nadzieję, 

że osiągniemy trwanie w jednej wspólnocie, którą głosi Stolica Apostolska, i na której opiera się 

trwałość integralnej i prawdziwej religii chrześcijańskiej. 

Grecy zaś, za zgodą Drugiego Soboru Lyońskiego wyznali, że: „Święty Kościół rzymski posiada 

najwyższy i pełny prymat i zwierzchnictwo nad całym Kościołem katolickim, otrzymany – jak 

pokornie i zgodnie z prawdą uznaje – wraz z pełnią władzy od samego Pana w [osobie] św. Piotra, 

księcia bądź zwierzchnika apostołów, którego biskup Rzymu jest następcą. A że [ten Kościół] winien 

bardziej od innych troszczyć się o obronę prawdy wiary, dlatego – jeśli powstaną problemy dotyczące 

wiary – jego osądem należy je rozstrzygać”. 

I wreszcie Sobór Florencki określił, że „biskup rzymski jest prawdziwym zastępcą Chrystusa, 

głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w [osobie] św. Piotra 

przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia 

i kierowania Kościołem powszechnym”. 

Aby wypełnić ten pasterski obowiązek, nasi poprzednicy zawsze oddawali się przepowiadaniu 

zbawiennej nauki Chrystusa wobec wszystkich ludów ziemi i z jednakową troską czuwali nad tym, 

aby tam, gdzie została przyjęta, była zachowywana czysta i bez skazy. 

Dlatego też biskupi z całego świata, zarówno pojedynczo, jak i zgromadzeni na synodach, 

zachowując dawny zwyczaj kościołów oraz formę starożytnej zasady, zwracali się do Stolicy 

Apostolskiej zwłaszcza z tymi problemami, które dotyczyły zagrożeń dla wiary, aby przede wszystkim 

tam uzdrowić szkody powstałe w zakresie wiary, gdzie wiara nie może doznawać uszczerbku. 

Biskupi Rzymu, jak sugerowały okoliczności czasu i spraw, czasem zwołując sobory 

ekumeniczne lub uwzględniając poglądy Kościoła rozproszonego po całym świecie, czasem synody 

partykularne, a czasem korzystając z pomocy innych środków otrzymanych od Bożej Opatrzności, 

definiowali naukę, którą należy zachować, a którą z Bożą pomocą poznali jako zgodną z Pismem 

Świętym i tradycjami apostolskimi. 

Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego, aby z pomocą Jego 

objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali 

Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary. 

Ich naukę apostolską przyjmowali wszyscy czcigodni Ojcowie, a święci i prawowierni Doktorzy 

czcili ją i wypełniali, ponieważ byli w pełni świadomi, że ta Stolica św. Piotra pozostaje zawsze wolna 

od jakiegokolwiek błędu, zgodnie z Bożą obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną księciu Jego 

uczniów: „Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty nawróciwszy się utwierdzaj twoich 

braci”. 

Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary został przez Boga udzielony św. 

Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego urzędu dla zbawienia 

wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, 

karmiona była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do schizmy cały Kościół był zachowany w 

jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym. 

Skoro zaś w obecnej epoce, która tak bardzo potrzebuje zbawiennej skuteczności urzędu 

apostolskiego, tak wielu jest ludzi, którzy występują przeciwko jego autorytetowi, uważamy za 
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absolutnie konieczne, aby uroczyście potwierdzić przywilej, który jednorodzony Syn Boży zechciał 

połączyć z najwyższym urzędem pasterskim. 

My zatem, wiernie zachowując tradycję otrzymaną od początku wiary chrześcijańskiej, na 

chwałę Boga, naszego Zbawiciela, dla wywyższenia religii katolickiej i dla zbawienia narodów 

chrześcijańskich, za zgodą świętego soboru, nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez 

Boga, że gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd pasterza 

i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego najwyższego apostolskiego autorytetu określa 

naukę dotyczącą wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece Bożej obiecanej mu 

w [osobie] św. Piotra, wyróżnia się tą nieomylnością, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój 

Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności. Dlatego takie definicje biskupa Rzymu – same 

z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła – są niezmienialne. 

Gdyby zaś ktoś, nie daj Boże, odważył się sprzeciwiać tej naszej definicji – niech będzie 

wyklęty. 

Dan w Rzymie, podczas uroczystej sesji publicznej w Bazylice Watykańskiej, w roku Pańskim 

tysiąc osiemset siedemdziesiątym, dnia osiemnastego lipca, w dwudziestym piątym roku Naszego 

Pontyfikatu. 

Pius IX, papież 

 

7. II Sobór Watykański, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 

Gravissimum educationis 

 

Olbrzymie znaczenie wychowania w życiu człowieka i ciągle zwiększający się wpływ 

wychowania na współczesny postęp społeczny stanowi przedmiot bacznego rozważania świętego 

Soboru Powszechnego. Istotnie, wychowanie młodzieży, a nawet ciągłe jakieś kształcenie dorosłych 

stają się łatwiejsze i zarazem bardziej palące w warunkach naszych czasów. Ludzie bowiem bardziej 

świadomi swojej godności i swego obowiązku pragną coraz aktywniej brać udział w życiu 

społecznym, a zwłaszcza w życiu ekonomicznym i politycznym; prawdziwy postęp techniki i badań 

naukowych, nowe środki porozumienia społecznego dają ludziom, mającym więcej wolnego czasu od 

zajęć, sposobność łatwiejszego dostępu do spuścizny myślowej i kulturalnej, jak też do wzajemnego 

uzupełniania się przez ściślejsze powiązania tak między grupami społecznymi, jak i między samymi 

narodami. 

Stąd to podejmuje się wszędzie wysiłki celem większego doskonalenia pracy wychowawczej; 

głosi się i określa w publicznych dokumentach podstawowe prawa ludzi, a szczególnie prawa dzieci 

i rodziców dotyczące wychowania; z szybkim wzrostem liczby wychowanków mnożą się szeroko 

i doskonalą szkoły oraz tworzy się inne zakłady wychowawcze; na podstawie nowych doświadczeń 

wypracowuje się metody wychowania i nauczania; czyni się wysiłki wielkiej wagi, aby zapewnić 

wychowanie i wykształcenie wszystkim ludziom, choć co prawda wielka liczba dzieci i młodzieży 

pozbawiona jest jeszcze nawet podstawowego wykształcenia, a wielu innych należytego wychowania, 

w którym kultywuje się zarazem prawdę i miłość. 

Ponieważ zaś święta Matka Kościół celem wypełnienia nakazu otrzymanego od boskiego swego 

Założyciela, a mianowicie nakazu obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom 

i odnawiania wszystkiego w Chrystusie, powinien troszczyć się o całe życie ludzkie, również o życie 
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ziemskie, o ile ono łączy się z powołaniem niebiańskim — przeto ma on też swój udział w rozwoju 

i postępie wychowania. Stąd to święty Sobór ogłasza niektóre podstawowe zasady wychowania 

chrześcijańskiego szczególnie w szkołach, które to zasady po Soborze winny być szerzej rozwinięte 

przez specjalną Komisję, a następnie dostosowane przez Konferencje Biskupów do różnych warunków 

regionalnych. 

1. Wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają jako cieszący się godnością osoby 

nienaruszalne prawo do wychowania odpowiadającego ich własnemu celowi, dostosowanego do 

właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie nastawionego na 

braterskie z innymi narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. 

Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, 

a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy 

dorośnie, będzie brał udział. 

Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych 

dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, 

moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu 

odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu 

prawdziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód. Winni oni też 

otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym trzeba 

ich tak przygotowywać do uczestniczenia w życiu społecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne 

do tego i odpowiednie środki, mogli włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby 

ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatrywania i chętnie zabiegali o wspólne dobro. 

Święty Sobór oświadcza też, że dzieci i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich do oceny 

wartości moralnych wedle prawidłowego sumienia i do przyjmowania owych wartości przez osobisty 

wybór, a również do doskonalszego poznawania i miłowania Boga. Dlatego usilnie prosi wszystkich, 

którzy sprawują władzę nad narodami albo też kierują wychowaniem, aby dzięki ich trosce nigdy nie 

pozbawiono młodzieży tego świętego prawa. 

Synów zaś Kościoła zachęca do wspaniałomyślnej pracy w całej dziedzinie wychowawczej, 

w tym szczególnie celu, aby należyte dobrodziejstwa wychowania i nauczania można było szybciej 

rozciągnąć na wszystkich ludzi całego świata. 

2. Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha 

Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego. 

Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, dopiero co opisanego, lecz ma na 

względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, 

stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczą się 

chwalić Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4, 23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym; niechaj 

zaprawiają się w prowadzeniu własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości i świętości 

prawdy (Ef 4, 22-24); w ten sposób niech stają się ludźmi doskonałymi na miarę wieku pełności 

Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i przyczyniają się do wzrostu Ciała Mistycznego. Ponadto świadomi 

swego powołania niech się przyzwyczajają dawać świadectwo nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3, 

15), jako też pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu świata, dzięki któremu wartości naturalne 

włączone do pełnego rozumienia człowieka odkupionego przez Chrystusa przyczynią się do dobra 

całej społeczności. Dlatego obecny święty Sobór przypomina pasterzom dusz bardzo wielki 

obowiązek czynienia wszystkiego, aby z tego chrześcijańskiego wychowania korzystali wszyscy 

wierni, a zwłaszcza młodzież, która jest nadzieją Kościoła. 
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3. Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania 

potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie 

wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. 

Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością 

i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. 

Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom. 

Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa, 

należy już od najwcześniejszego wieku uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania 

i czci Boga, a także miłowania bliźniego; tam też doświadczają one najpierw zdrowej społeczności 

ludzkiej i Kościoła; a wreszcie przez rodzinę wprowadza się je powoli do obywatelskiej wspólnoty 

ludzkiej i do ludu Bożego. Niech więc rodzice uprzytomnia sobie dobrze, jak wielkie znaczenie ma 

rodzina prawdziwie chrześcijańska dla życia i rozwoju samego ludu Bożego. 

Obowiązek wychowywania ciążący w pierwszym rzędzie na rodzinie, potrzebuje pomocy całej 

społeczności. Oprócz więc praw rodziców i tych, którym oni powierzają część zadania 

wychowawczego, pewne obowiązki i prawa przysługują państwu, ponieważ do niego należy 

organizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro doczesne. Do jego zadań należy popieranie 

różnymi sposobami wychowania młodzieży, a mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz 

innych, którzy mają udział w wychowaniu, i dopomaganie im; przejmowanie wedle zasady 

pomocniczości wychowania w wypadku braku inicjatywy ze strony rodziców i innych społeczności, 

lecz z uwzględnieniem życzeń rodziców; ponadto zakładanie własnych szkół i instytutów, w miarę jak 

dobro wspólne tego wymaga. 

W szczególny wreszcie sposób obowiązek wychowawczy należy do Kościoła nie tylko dlatego, 

że winno się go uznać również za społeczność ludzką zdolną do pełnienia funkcji wychowawczej, lecz 

nade wszystko dlatego, że on zadanie wskazywania wszystkim ludziom drogi zbawienia, a wierzącym 

udzielania życia Chrystusowego i wspomagania ich ustawiczną opieką, aby mogli osiągnąć pełnię tego 

życia. Tym więc swoim dzieciom obowiązany jest Kościół jako Matka dawać takie wychowanie, 

dzięki któremu całe ich życie byłoby przepojone duchem Chrystusowym, równocześnie zaś udzielać 

swej pomocy wszystkim ludziom do zdobywania pełnej doskonałości ludzkiej osoby, do dobra 

również ziemskiej społeczności i w budowaniu świata bardziej ludzkiego. 

4. W wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego Kościół, zapobiegliwy o wszystkie 

odpowiednie środki, troszczy się szczególnie o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest 

katechizacja; ona to oświeca i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza 

do świadomego i czynnego uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności 

apostolskiej. Kościół wysoko ceni i stara się duchem swoim przepoić oraz udoskonalić także inne 

pomoce, które należą do wspólnego dziedzictwa ludzkości i które bardzo przyczyniają się do 

rozwijania umysłów i kształtowania ludzi, środki społecznego porozumiewania się, rozmaite 

zrzeszenia, których celem są ćwiczenia duchowe i cielesne, stowarzyszenia młodzieżowe, a zwłaszcza 

szkoły. 

5. Między wszystkimi środkami wychowania szczególne znaczenie ma szkoła, która mocą 

swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność 

wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe 

pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do 

wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się 

charakterem i pochodzeniem; ponadto stanowi jakby pewne centrum, w którego wysiłkach 

i osiągnięciach powinny uczestniczyć równocześnie rodziny, nauczyciele, różnego rodzaju 
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organizacje rozwijające życie kulturalne, obywatelskie, religijne, państwowe i cała społeczność 

ludzka. 

Piękne więc i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom 

w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania 

wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak 

najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się. 

6. Rodzice, którzy mają pierwszy i nienaruszalny obowiązek oraz prawo wychowywania dzieci, 

winni cieszyć się prawdziwą wolnością w wyborze szkół. Władza państwowa więc, której zadaniem 

jest strzec i bronić wolności obywatelskiej, powinna dbać zgodnie z zasadami sprawiedliwości 

rozdzielczej o takie rozdzielanie zasiłków państwowych, aby rodzice zgodnie ze swym sumieniem 

w sposób naprawdę wolny mogli wybrać szkoły dla swych dzieci. 

Zresztą państwo winno dbać, aby wszyscy obywatele mogli osiągnąć odpowiedni poziom 

kultury i aby byli należycie przygotowani do wykonywania obowiązków i praw państwowych. Samo 

więc państwo winno zabezpieczyć prawo młodzieży do odpowiedniego wychowania szkolnego, 

czuwać nad zdatnością nauczycieli i wysokim poziomem nauki, troszczyć się o zdrowie 

wychowanków i w ogóle doskonalić całą organizację szkolnictwa, pamiętając o zasadzie 

pomocniczości i dlatego wykluczając wszelki monopol szkolny, który sprzeciwia się wrodzonym 

prawom osoby ludzkiej, a także postępowi i upowszechnianiu samej kultury, pokojowemu współżyciu 

obywateli i pluralizmowi istniejącemu dziś w bardzo licznych społeczeństwach. 

Święty Sobór zachęca wiernych, aby ochoczo pomagali zarówno w wynajdywaniu 

odpowiednich metod wychowania i programu nauczania, jak i w kształtowaniu takich nauczycieli, 

którzy by mogli prawidłowo wychowywać młodzież, oraz aby popierali szczególnie przez komitety 

rodzicielskie całe zadanie szkoły, a zwłaszcza wychowanie moralne, które ma być w niej podawane. 

7. Oprócz tego potrzeba, aby Kościół, świadom bardzo poważnego obowiązku gorliwego 

troszczenia się o moralne i religijne wychowanie wszystkich swoich dzieci, darzył szczególną 

życzliwością i pomocą bardzo liczne szeregi tych, którzy się kształcą w szkołach niekatolickich. Czyni 

on to już to poprzez świadectwo życia tych, którzy ich uczą i nimi kierują, już też przez apostolską 

działalność współuczniów, już wreszcie najbardziej przez posługę kapłanów i świeckich, którzy im 

głoszą naukę zbawienia sposobem dostosowanym do ich wieku i okoliczności oraz użyczają im 

pomocy duchowej przez odpowiednie poczynania stosownie do warunków spraw i czasów. 

Rodzicom zaś Kościół przypomina poważną, ciążącą na nich powinność wydawania wszelkich 

zarządzeń, a nawet domagania się, aby dzieci ich mogły korzystać z owych pomocy i aby czyniły 

postępy w formacji chrześcijańskiej harmonijnie z formacją świecką. Dlatego Kościół pochwala te 

władze i państwa, które uwzględniając pluralizm dzisiejszego społeczeństwa i szanując należną 

wolność religijną, pomagają rodzinom, aby wychowanie dzieci we wszystkich szkołach mogło się 

odbywać zgodnie z własnymi zasadami moralnymi i religijnymi tych rodzin. 

8. Obecność Kościoła w dziedzinie szkolnictwa zaznacza się w szczególny sposób przez szkołę 

katolicką. Nie mniej niż inne szkoły zdąża ona do celów kulturalnych i do prawdziwie ludzkiej 

formacji młodzieży. Właściwością zaś jej jest to, że stwarza w społeczności szkolnej atmosferę 

przesiąkniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości, dopomaga młodzieży, aby w rozwijaniu 

własnej osobowości wzrastała zarazem wedle nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, 

a całą ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które 

wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą. 

W ten sposób szkoła katolicka, byleby tylko okazywała postawę otwartą wobec potrzeb bieżącej 
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chwili, naucza swoich wychowanków skutecznego pomnażania dobra społeczności ziemskiej 

i przygotowuje ich do służby w rozszerzaniu Królestwa Bożego, aby stali się oni przez wzorowe 

i apostolskie życie jakby zbawczym zaczynem społeczności ludzkiej. 

Szkoła więc katolicka, ponieważ może tak bardzo przyczyniać się do wypełniania misji ludu 

Bożego, a przez dialog między Kościołem i społecznością ludzką może przysłużyć się wzajemnemu 

ich dobru, zachowuje także w obecnych warunkach swe bardzo wielkie znaczenie. Dlatego ten Sobór 

święty na nowo ogłasza prawo Kościoła do wolnego zakładania szkół jakiegokolwiek rodzaju i stopnia 

i do kierowania nimi, co było już poruszane w wielu dokumentach Urzędu Nauczycielskiego; 

przypomina też, że korzystanie z takiego prawa jak najbardziej przyczynia się także do wolności 

sumienia i ochrony praw rodziców, a również do rozwoju samej kultury. 

Nauczyciele zaś winni pamiętać, że to od nich jak najbardziej zależy, aby szkoła katolicka mogła 

urzeczywistniać swoje zamierzenia i przedsięwzięcia. Dlatego niechże się oni przygotowują ze 

szczególną troską, aby posiadali wiedzę, tak świecką, jak religijną, potwierdzoną odpowiednimi 

tytułami naukowymi, i aby mieli opanowaną sztukę wychowywania, odpowiadającą zdobyczom 

bieżącej doby. Związani miłością między sobą i z uczniami oraz przepojeni duchem apostolskim, 

niechaj dają świadectwo tak życiem, jak i nauką jedynemu Nauczycielowi Chrystusowi. Niech 

współpracują przede wszystkim z rodzicami; w całym zaś procesie wychowawczym niech razem 

z nimi pamiętają o uwzględnieniu różnicy płci i celu właściwego każdej płci w rodzinie 

i społeczeństwie, wyznaczonego przez Bożą Opatrzność; niechaj pobudzają samych wychowanków 

do osobowego działania, a po ukończeniu okresu szkolnego niech im dalej pomagają radą, przyjaźnią, 

a także zakładaniem specjalnych stowarzyszeń przenikniętych duchem Kościoła. Święty Sobór 

ogłasza, że posługa tych nauczycieli jest prawdziwym apostolstwem, także w naszych czasach, jak 

najbardziej odpowiednim i koniecznym, a równocześnie prawdziwą służbą na rzecz społeczeństwa. 

Rodzicom zaś katolickim przypomina obowiązek posyłania swojej dziatwy, kiedy i gdzie to 

tylko możliwe, do szkół katolickich, wspomagania ich w miarę sił i współpracowania z nimi dla dobra 

swoich dzieci. 

9. Trzeba, aby do takiej szkoły katolickiej upodobniły się wedle możności wszystkie szkoły 

zależne w jakikolwiek sposób od Kościoła, chociaż szkoła katolicka może przybrać różne formy 

zależnie od miejscowych warunków. Rozumie się, że Kościołowi są bardzo drogie te szkoły katolickie, 

do których zwłaszcza na terenach misyjnych uczęszczają także uczniowie niekatoliccy. Zresztą przy 

zakładaniu i organizowaniu szkół katolickich należy liczyć się z koniecznymi potrzebami bieżącej 

doby. Dlatego obok poparcia należnego szkołom niższego i średniego stopnia, jako stanowiącym 

podstawę wychowania, trzeba też wysoko cenić te szkoły, których w szczególny sposób domagają się 

obecne warunki. Takimi są szkoły zwane zawodowymi i technicznymi, instytuty przeznaczone dla 

kształcenia dorosłych, dla rozbudowy usług społecznych oraz dla tych, którzy z powodu wrodzonego 

upośledzenia wymagają szczególnej opieki; a również szkoły, w których przygotowuje się nauczycieli 

czy to do udzielania nauki religii, czy do innych form wychowania. 

Święty Sobór usilnie zachęca pasterzy Kościoła i wszystkich wiernych, aby nie szczędząc 

żadnych ofiar, pomagali szkołom katolickim w coraz doskonalszym wypełnianiu ich zadania, a przede 

wszystkim w zaspokajaniu przez nie potrzeb tych, którzy albo są ubogimi w dobra doczesne, albo są 

pozbawieni pomocy i życzliwości ze strony rodziny lub znajdują się z dala cd łaski wiary. 

10. Również szkoły wyższe otacza Kościół gorliwą opieką, zwłaszcza uniwersytety i fakultety. 

Nawet w tych, które zależą od niego, dba usilnie o to, aby poszczególne dyscypliny tak rozwijały się 

w oparciu o własne założenia, własną metodę oraz własną swobodę badania naukowego, iżby z dnia 

na dzień można było osiągać głębsze ich zrozumienie i aby po najdokładniejszym rozważeniu nowych 
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problemów i badań bieżącej doby można głębiej poznać, w jaki sposób wiara i rozum prowadzą do 

jednej prawdy, podążając tu śladami Doktorów Kościoła, a szczególnie św. Tomasza z Akwinu. Takim 

sposobem ma wytwarzać się jakby publiczna, stała i powszechna obecność myśli chrześcijańskiej 

w całym wysiłku skierowanym ku rozwijaniu wyższej kultury, a wychowankowie tych instytutów 

mają kształtować się na ludzi naprawdę odznaczających się nauką, przygotowanych do spełniania 

poważnych obowiązków społecznych oraz na świadków wiary w świecie. 

W uniwersytetach katolickich, w których nie ma fakultetu teologicznego, powinien być instytut 

lub katedra świętej teologii, gdzie w stosowny sposób prowadzono by wykłady także dla studentów 

świeckich. Ponieważ wiedza postępuje zwłaszcza dzięki badaniom specjalistycznym o większym 

znaczeniu naukowym, dlatego w uniwersytetach i fakultetach katolickich należy najbardziej popierać 

instytuty, które w pierwszym rzędzie mają służyć postępowi badań naukowych. 

Święty Sobór wielce zaleca rozwijanie uniwersytetów i fakultetów katolickich rozmieszczonych 

należycie w różnych częściach świata, tak jednakże, aby one błyszczały nie ilością, ale zamiłowaniem 

do nauki. Łatwy dostęp do nich niech ma młodzież rokująca większe nadzieje, chociaż biedna, 

szczególnie jednak ta, która przybywa z nowych narodów. 

Ponieważ los społeczeństwa i samego Kościoła wiąże się ściśle z rozwojem młodzieży 

odbywającej wyższe studia, przeto pasterze Kościoła winni nie tylko usilnie dbać o życie duchowe 

wychowanków, którzy uczęszczają na uniwersytety katolickie, ale w trosce o formację duchową 

wszystkich swoich dzieci powinni starać się — powziąwszy odpowiednie decyzje na konferencjach 

biskupich — aby także uniwersytety niekatolickie posiadały konwikty i katolickie ośrodki 

uniwersyteckie, gdzie by kapłani, zakonnicy i świeccy katolicy sumiennie dobrani i przygotowani 

udzielali stale młodzieży akademickiej pomocy duchowej i intelektualnej. Młodzież zaś bardziej 

uzdolniona tak z katolickich, jak i z innych uniwersytetów, okazującą zdatność do uczenia i badania 

naukowego, winno się szczególnie troskliwie kształcić i kierować do podejmowania funkcji 

profesorskich. 

11. Kościół bardzo wiele oczekuje od skutecznej działalności fakultetów teologicznych. Im 

bowiem powierza bardzo odpowiedzialne zadania przygotowania swych wychowanków nie tylko do 

posługi kapłańskiej, lecz nade wszystko czy to do uczenia w zakładach wyższych studiów kościelnych, 

czy też do samodzielnego rozwijania nauk, czy do podjęcia bardziej uciążliwych zadań apostolatu 

intelektualnego. Jest również zadaniem tych fakultetów zbadać dokładniej rożne dziedziny nauk 

teologicznych, i to tak. aby można było osiągnąć coraz głębsze zrozumienie Objawienia, aby pełniej 

ujawniło się dziedzictwo mądrości chrześcijańskiej, przekazane przez przodków, aby rozwijał się 

dialog z braćmi rozłączonymi i z niechrześcijanami oraz aby można było rozwiązywać problemy 

powstałe skutkiem postępu nauk. 

Dlatego fakultety kościelne, po odpowiedniej rewizji własnych swoich ustaw, powinny usilnie 

rozwijać nauki teologiczne i inne z nimi związane, a stosując także nowsze metody i środki, 

przysposabiać słuchaczy do głębszych badań. 

12. Ponieważ współpraca, która na płaszczyźnie diecezjalnej, narodowej i międzynarodowej 

staje się z każdym dniem coraz bardziej nagląca i ważna, jest również i w sprawach szkolnych jak 

najbardziej potrzebna, dlatego najusilniej trzeba się starać, aby między szkołami katolickimi rozwijała 

się odpowiednia koordynacja i aby między nimi oraz innymi szkołami wzrastało współdziałanie, 

którego domaga się dobro całej ludzkości. 

Z większej koordynacji i współpracy, szczególnie w obrębie instytutów akademickich, dadzą się 

zebrać obfitsze owoce. Dlatego rożne wydziały każdego uniwersytetu powinny ze sobą 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 28 z 150 

 

współpracować, o ile na to pozwala przedmiot. Niech też same uniwersytety łączą się z sobą 

wzajemnie we współdziałaniu, niech organizują wspólne spotkania międzynarodowe, dzieląc się 

badaniami naukowymi, zawiadamiając się wzajemnie o osiągnięciach, wymieniając okresowo 

pracowników naukowych i podejmując inne inicjatywy, które przyczyniają się do większej 

współpracy. 

Zakończenie 

Święty Sobór usilnie zachęca samą młodzież, aby świadoma doniosłości zadania 

wychowawczego była gotowa podjąć je wielkodusznie, szczególnie w tych krajach, gdzie z powodu 

niedostatecznej liczby nauczycieli wychowanie młodzieży jest w niebezpieczeństwie. 

Tenże Sobór święty wyrażając swą wielką wdzięczność kapłanom, zakonnikom, zakonnicom 

i świeckim katolikom, którzy z ewangelicznym oddaniem poświęcają się zaszczytnej pracy na polu 

wychowania i szkolnictwa wszelkiego rodzaju i stopnia, zachęca ich, aby wspaniałomyślnie trwali 

w wykonywaniu podjętego zadania i aby usiłowali tak odznaczać się w przepajaniu wychowanków 

duchem Chrystusowym, w sztuce wychowania i zamiłowaniu do nauki, iżby nie tylko posuwali 

naprzód wewnętrzną odnowę Kościoła, ale utrzymali i wzmogli jego dobroczynną obecność 

w dzisiejszym świecie, szczególnie w świecie intelektualnym. 

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Deklaracji, w całości i w szczegółach zyskało 

uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy 

apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy 

i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą. 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 28 października roku 1965. 

Ja, Paweł, Biskup Kościoła Katolickiego 

(Następują podpisy Ojców) 

 

8. II Sobór Watykański, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad 

gentes divinitus 

1. Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był „powszechnym sakramentem zbawienia”, 

usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu 

swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady 

Chrystusa, „głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły”. A zadaniem ich następców jest nieustannie 

prowadzić to dzieło, aby „nauka Boża się szerzyła i była wysławiana” (2 Tes 3, 1) i aby Królestwo 

Boże na całym świecie głoszono i zakładano. 

W obecnym zaś stanie rzeczy, kiedy nastają nowe warunki życia ludzkości, Kościół, sól ziemi 

i światło świata, jeszcze bardziej czuje się powołany do zbawiania i odnowy wszelkiego stworzenia, 

aby wszystko doznało naprawy w Chrystusie i aby w Nim ludzie tworzyli jedną rodzinę i jeden lud 

Boży. 

Dlatego niniejszy Sobór święty, dziękując Bogu za wspaniałe dzieła dokonane szlachetnym 

wysiłkiem całego Kościoła, pragnie nakreślić zasady działalności misyjnej, a siły wszystkich wiernych 

tak zespolić, aby lud Boży, krocząc wąską drogą krzyża, wszędzie rozszerzał Królestwo Chrystusa, 

Pana i Znawcy wieków i przygotowywał drogi do nadchodzenia tego Królestwa. 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 29 z 150 

 

Rozdział I Zasady doktrynalne 

2. Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle 

planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. 

Plan ten zaś wypływa „ze źródła miłości”, czyli z miłości Boga Ojca. On to będąc Początkiem 

bez początku, z którego rodzi się Syn, a przez Syna pochodzi Duch Święty, stwarzając nas dobrowolnie 

w swej niezmiernej i pełnej miłosierdzia łaskawości i powołując łaskawie do uczestnictwa z sobą 

w życiu i chwale, rozlewa hojnie swą boską dobroć i rozlewać jej nie przestaje, tak żeby będąc Stwórcą 

wszystkiego, stał się ostatecznie „wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15, 28), osiągając równocześnie 

i własną chwałę i naszą szczęśliwość. Spodobało się zaś Bogu powołać ludzi do uczestnictwa w swym 

życiu, nie pojedynczo tylko, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi, lecz do utworzenia z nich 

ludu, w którym rozproszone Jego dzieci zgromadziłyby się w jedno. 

3. Ten powszechny Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego dokonuje się nie tylko jakoby 

tajemnie, w umyśle ludzkim, lub poprzez przedsięwzięcia także natury religijnej, w których ludzie na 

różny sposób szukają Boga, „czy Go może nie dosięgną albo nie znajdą, choć jest On niedaleko od 

każdego z nas” (Dz 17, 27); albowiem te przedsięwzięcia potrzebują oświecenia i uleczenia, chociaż 

za łaskawym wyrokiem dobrotliwego Boga można je niekiedy uważać za drogę wychowawczą 

(paedagogia) ku prawdziwemu Bogu lub za przygotowanie ewangeliczne. Bóg zaś dla ustalenia 

pokoju, to jest wspólnoty z sobą oraz dla zespolenia braterskiej społeczności wśród ludzi, i to 

grzesznych, postanowił wkroczyć w historię ludzką w sposób nowy i ostateczny, posyłając Syna 

swego w naszym ciele, aby przez Niego uwolnić ludzi spod władzy ciemności i szatana oraz pojednać 

w Nim świat z sobą. Tego więc, przez którego uczynił i wieki, ustanowił dziedzicem wszystkiego, aby 

w Nim wszystko naprawić. 

Chrystus Jezus bowiem został posłany na świat jako prawdziwy pośrednik między Bogiem 

a ludźmi. A ponieważ jest Bogiem, „zamieszkuje w Nim cała pełność bóstwa cieleśnie” (Kol 2, 9); 

według zaś ludzkiej natury, jako nowy Adam, ustanowiony jest głową odnowionej ludzkości, „pełen 

łaski i prawdy” (J 1, 14). A zatem Syn Boży przyszedł drogą prawdziwego Wcielenia, aby uczynić 

ludzi uczestnikami boskiej natury; będąc bogaty, stał się dla nas ubogi, aby nas ubóstwem swoim 

ubogacić. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje na okup 

za wielu, to jest za wszystkich. Ojcowie święci stale oświadczają, że nie doznało uzdrowienia to, czego 

Chrystus nie przyjął. Przyjął zaś całą naturę ludzką, taką jaka się znajduje w nas nędznych i biednych, 

z wyłączeniem jednak grzechu. O sobie samym bowiem powiedział Chrystus: „Którego Ojciec 

uświęcił i posłał na świat” (J 10, 36): „Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, abym głosił 

Ewangelię ubogim. Posłał mię, abym uzdrowił skruszonych w sercu, abym głosił więźniom 

uwolnienie i ślepym przejrzenie” (Łk 4, 18); i znowu: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać, 

co by zginęło” (Łk 19, 10). 

To zaś, co Pan raz głosił albo co raz w Nim dokonało się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, należy 

obwieszczać i rozpowszechniać aż po krańce ziemi, rozpoczynając od Jerozolimy, tak żeby to, co raz 

dopełnione zostało dla zbawienia wszystkich, z biegiem czasów osiągnęło we wszystkich swój skutek. 

4. Dla dokonania zaś tego posłał Chrystus od Ojca Ducha Świętego, by przeprowadzał zbawcze 

Jego dzieło od wewnątrz i pobudzał Kościół do rozszerzania się. Bez wątpienia Duch Święty działał 

już na świecie, nim jeszcze Chrystus został uwielbiony. W dniu jednak Zielonych Świąt zstąpił na 

uczniów, aby pozostać z nimi na zawsze. Kościół zaś publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło 

się rozszerzanie Ewangelii wśród narodów przez głoszenie słowa Bożego; wreszcie zaznaczyło się 

obrazowo zjednoczenie ludów w powszechnej wierze w Kościele Nowego Przymierza, mówiącym 

wszystkimi językami, w miłości rozumiejącym i ogarniającym wszystkie języki i przezwyciężającym 
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w ten sposób rozproszenie wieży Babel. Od dnia bowiem Zesłania Ducha Świętego zaczęły się „dzieje 

apostolskie”, tak jak z chwilą zstąpienia Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę począł się 

Chrystus, a z chwilą zstąpienia na Niego w czasie modlitwy tegoż Ducha Świętego Chrystus 

wprowadzony został w swe dzieło. Sam zaś Pan Jezus, zanim dobrowolnie oddał swe życie za świat, 

tak urządził apostolskie posługiwanie i przyrzekł zesłać Ducha Świętego, aby obaj zespoleni byli 

w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być uskuteczniane. Duch Święty przez wszystkie 

czasy cały Kościół „jednoczy we wspólnocie i w posłudze i uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne 

oraz charyzmatyczne”, ożywiając kościelne instytucje jakby ich dusza i wsączając do serc wiernych 

tego samego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus. Niekiedy nawet w sposób widoczny 

uprzedza działalność apostolską, tak jak na różny sposób nieprzerwanie jej towarzyszy i nią kieruje. 

5. Pan Jezus na początku „przywołał do siebie tych, których sam chciał i przybyli do Niego. 

I ustanowił dwunastu, aby z Nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać” (Mk 3, 13-14). W ten sposób 

zostali Apostołowie zarodkiem nowego Izraela i równocześnie zaczątkiem nowej hierarchii. 

Następnie, kiedy raz na zawsze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem dopełnił w sobie samym 

tajemnic naszego zbawienia i odnowienia wszystkiego, osiągnąwszy jako Pan wszelką władzę 

w niebie i na ziemi, zanim został wzięty do nieba, założył swój Kościół jako sakrament zbawienia. 

Apostołów zaś posłał na cały świat, podobnie jak Jego posłał Ojciec, polecając im: „Idąc tedy 

nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je 

zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). „Idąc na cały świat, głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, 

będzie potępiony” (Mk 16, 15-16). Dlatego na Kościele spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary 

i zbawienia Chrystusowego, tak na mocy wyraźnego rozkazu, który po Apostołach odziedziczył stan 

biskupi, wspomagany przez kapłanów i zjednoczony z Następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem 

Kościoła, jak też na mocy życia, które Chrystus przekazuje swoim członkom: „Z Niego całe ciało 

złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług według sposobu działania 

właściwego każdemu członkowi przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości” (Ef 4, 16). 

Posłannictwo więc Kościoła uskutecznia się działalnością, przez którą Kościół posłuszny rozkazowi 

Chrystusa, poruszony łaską i miłością Ducha Świętego, staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi 

czy narodów, aby ich doprowadzić do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, 

głoszenie słowa oraz przez sakramenty święte i inne środki łaski, tak aby stała dla nich otworem wolna 

i pewna droga do pełnego uczestnictwa w misterium Chrystusa. 

Ponieważ to posłannictwo trwa nadal i rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego Chrystusa, 

który został posłany, aby nieść ubogim dobrą nowinę, Kościół winien kroczyć tą samą drogą, pod 

działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, posłuszeństwa, 

służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus 

zwycięzcą. Tak bowiem z nadzieją kroczyli wszyscy Apostołowie, dopełniając wielu udrękami 

i cierpieniami braki cierpień Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Często też krew 

chrześcijan była posiewem. 

6. Zadanie to, jakie przy współpracy i modlitwie całego Kościoła wypełniać ma stan biskupi, 

któremu przewodzi Następca Piotra, jest wszędzie i w każdej sytuacji jedno i to samo, chociaż zależnie 

od okoliczności, jest w różny sposób wykonywane. Różnice więc, które należy uznać w tej działalności 

Kościoła, nie pochodzą z wewnętrznej natury samego posłannictwa, lecz z warunków, w jakich ono 

dochodzi do skutku. 

Warunki te zależą bądź to od Kościoła, bądź też od ludów, od grup społecznych lub 

pojedynczych ludzi, do których kieruje się posłannictwo. Kościół bowiem, chociaż sam obejmuje 

całość, czyli pełnię środków zbawienia, nie zawsze i nie od razu działa lub może działać w pełnym ich 
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zakresie, lecz zna okres początków i stadia rozwojowe swej działalności, w której usiłuje uskuteczniać 

plan Boży; a niekiedy nawet po szczęśliwie zaczętym rozwoju musi znowu opłakiwać cofanie się albo 

co najmniej pozostaje w stanie pewnej połowiczności i niedorozwoju. Co zaś dotyczy poszczególnych 

ludzi, grup i narodów, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko stopniowo, wprowadzając ich 

w ten sposób w katolicką pełnię. Do każdorazowych warunków lub stanu winno się stosować właściwe 

czynności, czyli odpowiednie środki. 

Ogólnie „misjami” nazywa się specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez Kościół głosiciele 

Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii, idąc na cały 

świat, podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów 

lub grup społecznych jeszcze nie wierzących w Chrystusa; dochodzą one do skutku przez działalność 

misyjną, a ponieważ prowadzi się je na pewnych terenach uznanych przez Stolicę Apostolską. 

Właściwym celem tej działalności misyjnej jest przepowiadanie Ewangelii i zakładanie Kościoła 

wśród ludów i grup, gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni. W ten sposób z posiewu słowa Bożego 

mają rozwijać się rodzime Kościoły partykularne, zakładane w dostatecznej ilości na całym świecie, 

wyposażone we własne siły i dojrzałe; one to, posiadając własną hierarchię zjednoczoną z wiernym 

ludem oraz dysponując środkami, prawie że odpowiednimi do prowadzenia pełnego życia 

chrześcijańskiego, mają dorzucać własną cząstkę dla dobra całego Kościoła. Głównym środkiem do 

zakładania Kościoła jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, do której przepowiadania posłał Pan 

swoich uczniów na cały świat, aby ludzie odrodzeni dzięki słowu Boga włączani byli przez chrzest do 

Kościoła, który jako Ciało Słowa Wcielonego karmi się i żyje słowem Bożym i chlebem 

eucharystycznym. 

W tej działalności misyjnej Kościoła zachodzą różne warunki, niekiedy z sobą pomieszane: 

najpierw warunki początku, czyli okresu zakładania, następnie wzrostu, czyli okresu młodości. Po ich 

jednak spełnieniu działalność misyjna Kościoła bynajmniej jednak nie ustaje, bo poszczególnym 

Kościołom już założonym przypada z kolei obowiązek dalszego jej prowadzenia i głoszenia Ewangelii 

tym, którzy stoją jeszcze poza Kościołem. Ponadto społeczności, wśród których Kościół jest obecny, 

nierzadko całkowicie się zmieniają z powodu różnych przyczyn, tak że mogą powstać zupełnie nowe 

warunki. Kościół wtedy musi rozważyć, czy owa sytuacja nie wymaga działalności misyjnej od nowa. 

Ponadto okoliczności są niekiedy tego rodzaju, że czasowo nie można bezpośrednio i od razu 

głosić nowiny ewangelicznej; wówczas misjonarze mogą i powinni cierpliwie, roztropnie, 

a równocześnie z wielką ufnością dawać choćby tylko świadectwo miłości i dobroci Chrystusowej 

i w ten sposób torować drogę Panu i w pewien sposób Go uobecniać. 

Tak tedy jasną jest rzeczą, że działalność misyjna wypływa z samej najgłębszej natury Kościoła, 

którego zbawczą wiarę propaguje, którego katolicką jedność urzeczywistnia, rozpowszechniając go, 

na którego apostolskości się opiera, którego wspólny zapał hierarchii realizuje, którego świętość 

poświadcza, rozszerza i wspiera. W ten sposób różni się działalność misyjna wśród narodów tak od 

działalności duszpasterskiej wśród wiernych, jak i od przedsięwzięć podejmowanych w celu 

przywrócenia jedności wśród chrześcijan. Jednakże te dwie ostatnie sprawy ściśle łączą się 

z działalnością misyjną Kościoła: rozłam bowiem między chrześcijanami szkodzi świętej sprawie 

głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i dla wielu zamyka drogę do wiary. Stąd wymagania 

działalności misyjnej wzywają wszystkich ochrzczonych do połączenia się w jednej owczarni, aby 

przez to mogli wobec narodów dawać jednozgodne świadectwo Chrystusowi, swemu Panu. A jeśli 

jeszcze nie są w stanie dawać w pełni świadectwa jednej wierze, to powinni przynajmniej żywić do 

siebie szacunek i miłość. 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 32 z 150 

 

7. Działalność misyjna ma swoje uzasadnienie w woli Boga, „który chce, aby wszyscy ludzie 

byli zbawieni i doszli do uznania prawdy. Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem 

i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 4-6), 

„i nie ma w żadnym innym zbawienia” (Dz 4, 12). Do Niego więc, poznanego przez nauczanie 

Kościoła, wszyscy powinni się nawrócić i przez chrzest złączyć się z Nim oraz z Kościołem, który jest 

Jego Ciałem. Sam Chrystus bowiem, „podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził 

równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie 

mogliby tedy być zbawieni ci ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za 

pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też 

w nim wytrwać”[40]. Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi, 

nie znających Ewangelii bez własnej winy, do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu – to 

jednak na Kościele ciąży konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii, a wobec tego 

działalność misyjna tak dziś, jak i zawsze zachowuje w pełni swą moc i konieczność. 

Poprzez nią Ciało Mistyczne Chrystusa nieustannie gromadzi i kieruje siły do własnego wzrostu. 

Do prowadzenia jej pobudza członków Kościoła miłość, którą kochają Boga i pod której impulsem 

pragną podzielić się z wszystkimi ludźmi dobrami duchowymi tak teraźniejszego, jak i przyszłego 

życia. A wreszcie przez tę działalność misyjną Bóg doznaje pełnej chwały, kiedy ludzie świadomie 

i całkowicie przyjmują Jego zbawcze dzieło dokonane w Chrystusie. W ten sposób dopełnia się przez 

nią plan Boży, któremu Chrystus w posłuszeństwie i miłości służy ku chwale Ojca, który Go posłał, 

aby cały rodzaj ludzki utworzył jeden Lud Boży, zrósł się w jedno Ciało Chrystusa i scalił się 

w budowie jednej świątyni Ducha Świętego; a ponieważ wszystko to prowadzi rzeczywiście do 

braterskiej zgody, odpowiada najgłębszym pragnieniom wszystkich ludzi. I tak ostatecznie dopełnia 

się prawdziwie plan Stwórcy, czyniącego człowieka na obraz i podobieństwo swoje, kiedy wszyscy 

uczestnicy natury ludzkiej, odrodzeni w Chrystusie przez Ducha Świętego, będą mogli w oglądaniu 

chwały Bożej jednozgodnie mówić: „Ojcze nasz”. 

8. Działalność misyjna związana jest również bardzo ściśle z samą naturą ludzką i jej dążeniami. 

Ukazuje bowiem Chrystusa, Kościół tym samym objawia ludziom autentyczną prawdę o ich stanie 

oraz ich pełnym powołaniu; Chrystus jest bowiem źródłem oraz wzorem tej odnowionej, przenikniętej 

braterską miłością, szczerością i duchem pokoju ludzkości, której wszyscy pragną. Chrystus i Kościół, 

który daje o Nim świadectwo przez głoszenie Ewangelii, stoją ponad wszelkimi partykularyzmami 

rasowymi czy narodowościowymi i dlatego nie mogą przez nikogo i nigdzie być uważani za obcych. 

Chrystus sam jest prawdą i drogą, które uprzystępnia wszystkim głoszenie Ewangelii, przekazującej 

wszystkim słowa tegoż Chrystusa: „Pokutujcie i wierzcie Ewangelii” (Mk 1, 15). A ponieważ ten, kto 

nie wierzy, już jest osądzony, przeto słowa Chrystusa są równocześnie słowami sądu i łaski, śmierci 

i życia. Do nowego bowiem życia możemy dojść tylko wtedy, kiedy zadamy śmierć sprawom starym; 

odnosi się to przede wszystkim do osób, ale i do różnych dóbr tego świata, które równocześnie noszą 

na sobie znamię grzechu człowieka i błogosławieństwa Bożego: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli 

i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Nikt nie doznaje wyzwolenia z grzechu ani nie wznosi się 

ponad siebie sam przez siebie i własnymi siłami; nikt też w ogóle nie uwalnia się od swej słabości, 

osamotnienia czy niewoli; wszyscy natomiast potrzebują Chrystusa jako wzoru, nauczyciela, 

wyzwoliciela, zbawiciela, ożywiciela. Zaiste, Ewangelia była w dziejach ludzkości, także ziemskich, 

zaczynem wolności i postępu i wciąż okazuje się zaczynem braterstwa, jedności i pokoju. Nie bez 

przyczyny więc wierni czczą Chrystusa jako „oczekiwanie narodów i ich Zbawiciela”. 

9. Działalność misyjna przypada zatem na okres między pierwszym a drugim przyjściem Pana, 

kiedy to Kościół zgromadzi się z czterech stron świata jakby czasu żniwa do Królestwa Bożego. Zanim 

bowiem Pan przyjdzie, Ewangelia powinna być głoszona wszystkim narodom. 
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Działalność misyjna polega jedynie i wyłącznie na okazaniu planu Bożego, czyli Epifanii 

i całkowitym jego wypełnieniu w świecie oraz w jego historii, w której Bóg przez misje jawnie 

realizuje historię zbawienia. Działalność misyjna uobecnia Chrystusa, sprawcę zbawienia, przez słowo 

Ewangelii i sprawowanie sakramentów, których szczytem i ośrodkiem jest Najświętsza Eucharystia. 

Cokolwiek zaś z prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby ukrytej obecności Boga, 

uwalnia to od zaraźliwych powiązań ze złym i przekazuje na powrót ich Sprawcy, Chrystusowi, który 

burzy władztwo szatana i kładzie tamę wielorakim złościom zbrodni. Dlatego jakikolwiek dobry 

posiew znajdujący się w sercach i umysłach ludzkich lub we własnych obrządkach i kulturach 

narodów, nie tylko nie ginie, lecz doznaje uleczenia, wyniesienia na wyższy poziom i pełnego 

udoskonalenia na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka. W ten sposób 

działalność misyjna zmierza do pełni eschatologicznej: przez nią bowiem aż do czasu i godziny, które 

Ojciec ustalił swoją władzą, rozkrzewia się Lud Boży, do którego proroczo powiedziano: „Rozszerz 

przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego (mieszkania), nie krępuj się!” (Iz 54, 2); wzrasta 

Ciało Mistyczne aż do miary pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej, a świątynia duchowa, 

w której oddawana jest cześć Bogu w duchu i prawdzie, rośnie i buduje się „na fundamencie 

Apostołów i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2, 20). 

Rozdział II Dzieło misyjne 

10. Kościół posłany przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim 

ludziom i narodom, jest świadom tego, że ma jeszcze do wykonania wielkie dzieło misyjne. Albowiem 

dwa miliardy ludzi – a liczna ich z dnia na dzień rośnie – którzy tworzą wielkie i określone 

społeczności, zespolone trwałymi więzami życia kulturalnego, starymi religijnymi tradycjami, silnymi 

węzłami społecznymi, nie słyszało wcale albo prawie wcale radosnej nowiny ewangelicznej. Jedni 

z nich wyznają którąś z wielkich religii, dla innych zaś obca jest znajomość Boga, jeszcze inni 

wyraźnie przeczą Jego istnieniu, a nawet niekiedy zwalczają prawdę o istnieniu Boga. Aby móc 

ofiarować wszystkim tajemnicę zbawienia i życie przyniesione przez Boga, powinien Kościół wrosnąć 

w te wszystkie społeczności w taki sam sposób, w jaki Chrystus włączył się przez swoje wcielenie 

w pewne społeczne i kulturalne warunki ludzi, wśród których przebywał. 

Świadectwo chrześcijańskie 

11. Kościół powinien w tych społecznościach ludzkich być obecny przez swoich synów, którzy 

wśród nich żyją, albo są do nich posłani. Wszyscy bowiem wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek się 

znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, 

przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie 

bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli prawdziwy sens życia 

ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej. 

Aby mogli dawać skutecznie to świadectwo o Chrystusie, powinni tym ludziom okazywać 

miłość i szacunek, uważać się za członków społeczności ludzi, wśród których żyją, i brać udział 

w życiu kulturalnym i społecznym przez różne życiowe kontakty i zajęcia. Powinni też zżyć się z ich 

narodowymi i religijnymi tradycjami; niech z radością i z szacunkiem odkrywają drzemiące w nich 

zarodki Słowa; równocześnie zaś niech zwracają uwagę na głębokie przemiany dokonujące się wśród 

narodów i starają się, aby ludzie naszej epoki, zafascynowani zbytnio nauką i techniką dzisiejszego 

świata, nie zaniedbywali spraw Bożych, lecz owszem, aby obudzali w sobie gorętsze pragnienie 

prawdy i miłości objawionej przez Boga. Jak Chrystus przenikał serca ludzi i przez prawdziwie ludzkie 

rozmowy doprowadzał ich do światła Bożego, tak niech i Jego uczniowie, przejęci głęboko duchem 

Chrystusowym, poznają ludzi, wśród których żyją, i niech tak z nimi przestają, aby się oni przez 

szczery i cierpliwy dialog dowiedzieli, jakimi bogactwami szczodrobliwy Bóg obdarzył narody; 
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równocześnie zaś niech usiłują owe bogactwa rozjaśnić światłem Ewangelii, wydobywać na wierzch 

i oddawać pod władzę Boga Zbawiciela. 

12. Obecność chrześcijan w społecznościach ludzkich powinna być ożywiona tą miłością, jaką 

umiłował nas Bóg, który chce, abyśmy i my tą samą miłością wzajemnie się miłowali. 

Przecież miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie 

społeczne czy religię; nie oczekuje też żadnej korzyści czy wdzięczności. Jak bowiem Bóg umiłował 

nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się o człowieka, okazując mu 

taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka. Jak więc Chrystus obchodził wszystkie miasta i wioski 

uzdrawiając wszelkie choroby i niemoce na znak, że nadeszło Królestwo Boże, tak i Kościół przez 

dzieci swoje łączy się z ludźmi każdego stanu, szczególnie zaś z biednymi i uciśnionymi i chętnie 

poświęca się dla nich. Uczestniczy bowiem w ich radościach i cierpieniach, zna ich pragnienia i tajniki 

życia, współczuje im w śmiertelnych niepokojach. Tym, co szukają pokoju, pragnie wyjść naprzeciw 

z braterskim dialogiem, przynosząc im pokój i światło wypływające z Ewangelii. 

Chrześcijanie powinni dołożyć starań, aby współpracować z innymi w należytym układaniu 

stosunków ekonomicznym i społecznych. Ze szczególną troską niech poświęcają się wychowaniu 

dzieci i młodzieży przez szkoły różnego stopnia, które należy uważać nie tylko za doskonały środek 

do kształcenia i rozwijania młodzieży chrześcijańskiej, lecz jednocześnie za najwyższej wagi usługę 

dla ludzi, a przede wszystkim dla narodów rozwijających się, oddaną podnoszeniu godności ludzkiej 

i przygotowaniu warunków życia bardziej ludzkich. Nadto niech biorą udział w wysiłkach tych 

narodów, które przez walkę z głodem, analfabetyzmem i chorobami dążą do stworzenia lepszych 

warunków życia i do umacniania pokoju w świecie. W tej działalności niech wierni starają się 

wspomagać roztropnie przedsięwzięcia, których podejmują się prywatne i publiczne instytucje, rządy, 

organizacje międzynarodowe, różne wspólnoty chrześcijańskie, jak i religie niechrześcijańskie. 

Kościół w żadnym wypadku nie chce się wtrącać w rządy ziemskiego państwa. Nie żąda dla 

siebie żadnej innej prerogatywy prócz tej, aby z pomocą Bożą mógł służyć ludziom miłością i wiernym 

posługiwaniem. 

Uczniowie Chrystusa, złączeni ściśle z ludźmi w swym życiu i działalności, mają nadzieję, że 

będą mogli dawać im prawdziwe świadectwo o Chrystusie i pracować dla ich zbawienia również tam, 

gdzie nie mogą w pełni głosić Chrystusa. Nie szukają bowiem jedynie materialnego postępu 

i dobrobytu ludzi, lecz przyczyniają się do wzrostu ich godności i braterskiej jedności, ucząc prawd 

religijnych i moralnych, które Chrystus opromienił swym światłem, i w ten sposób stopniowo torują 

coraz bardziej drogę do Boga. Tak więc przez miłość Boga i bliźniego pomaga się ludziom w osiąganiu 

zbawienia i jaśnieć zaczyna tajemnica Chrystusa, w którym ukazał się nowy człowiek stworzony na 

obraz Boży, i w którym objawia się miłość Boża. 

Głoszenie Ewangelii i zgromadzanie ludu Bożego 

13. Gdziekolwiek Bóg stwarza okazję mówienia o tajemnicy Chrystusowej, tam trzeba 

wszystkim ludziom śmiało i stanowczo mówić o żywym Bogu i o Jezusie Chrystusie, którego posłał 

dla zbawienia wszystkich, aby niechrześcijanie za przyczyną Ducha Świętego uwierzyli i nawrócili 

się z własnej woli do Pana i szczerze do Niego przylgnęli, gdyż On będąc „drogą, prawdą i życiem” 

(J 14, 6) wszystkie ich duchowe oczekiwania zaspokaja, a nawet nieskończenie przewyższa. 

To nawrócenie trzeba oczywiście pojąć jako początkowe, ale wystarczające, by człowiek 

zrozumiał, że uwolniony od grzechu, zostaje wprowadzony w tajemnicę miłości Boga, który wzywa 

go do osobistego przestawania z sobą o Chrystusie. Nowo nawrócony bowiem wchodzi za łaską Bożą 

na drogę duchową, na której, mając już udział przez wiarę w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania, 
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przechodzi ze starego do nowego człowieka doskonałego w Chrystusie. To przejście przynoszące 

z sobą postępującą zmianę myśli i obyczajów powinno uwidocznić się w swych społecznych skutkach, 

a w czasie katechumenatu powoli się rozwijać. Ponieważ Pan, któremu się wierzy, jest znakiem 

sprzeciwu, przeto nawrócony człowiek doznaje nieraz rozdarcia i osamotnienia, ale również radości, 

której Bóg udziela bez miary. 

Kościół surowo zabrania zmuszać kogoś do przyjęcia wiary lub doprowadzać do niej czy 

przynęcać niestosownymi środkami, jak też z drugiej strony stanowczo broni prawa, aby nikogo nie 

odstraszano od wiary niegodziwymi środkami. 

Według starodawnego zwyczaju Kościoła należy badać motywy nawrócenia, a w razie potrzeby 

oczyszczać je. 

14. Ci, którzy przyjęli od Boga za pośrednictwem Kościoła wiarę w Chrystusa, winni być 

dopuszczeni przez liturgiczne ceremonie do katechumenatu. Nie polega on na samym wyjaśnianiu 

dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wystarczająco długich 

ćwiczeniach, przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, swym Nauczycielem. Należy więc 

katechumenów odpowiednio wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę obyczajów 

ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wtajemniczać ich 

w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego. 

Następnie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego wybawieni z mocy ciemności, 

współumarli, współpogrzebani i współzmartwychwstali z Chrystusem, otrzymują Ducha przybrania 

za synów i obchodzą z całym Ludem Bożym pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana. 

Jest rzeczą pożądaną, aby liturgię Wielkiego Postu i Wielkanocy tak odnowiono, żeby dusze 

katechumenów przygotowała na obchodzenie tajemnicy wielkanocnej, kiedy to przy uroczystym jej 

święceniu odradzają się przez chrzest w Chrystusie. 

O to chrześcijańskie wtajemniczenie w katechumenacie powinni się troszczyć nie tylko 

katechiści i kapłani, ale cała społeczność wiernych, szczególnie zaś rodzice chrzestni, tak aby 

katechumeni od samego początku czuli, że należą do Ludu Bożego. A ponieważ życie Kościoła jest 

apostolskie, katechumeni winni również nauczyć się współpracować czynnie w ewangelizacji oraz 

budowaniu Kościoła przez świadectwo życia i wyznawanie wiary. 

W końcu, stanowisko prawne katechumenów należy określić jasno w nowym Kodeksie. Są już 

oni bowiem złączeni z Kościołem, są już domownikami Chrystusa, a nierzadko prowadzą już życie 

nacechowane wiarą, nadzieją i miłością. 

Tworzenie społeczności chrześcijańskiej 

15. Duch Święty, który przez niesienie Słowa i głoszenie Ewangelii wzywa wszystkich ludzi do 

Chrystusa i budzi w sercach posłuszeństwo wierze – kiedy wierzących w Chrystusa rodzi we chrzcie 

do nowego życia, wówczas gromadzi ich w jeden Lud Boży, który jest „rodzajem wybranym, 

królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym” (1 P 2, 9). 

Misjonarze więc, współpracownicy Boga, niech tworzą takie społeczności wiernych, które 

wiodąc życie godne powołania, do jakiego zostały wezwane, wykonywałyby zadanie zlecone im przez 

Boga, a mianowicie zadanie kapłańskie, nauczycielskie i pasterskie. W ten sposób wspólnota 

chrześcijańska staje się znakiem obecności Bożej w świecie. Sama bowiem przez ofiarę 

eucharystyczną nieustannie zdąża z Chrystusem do Ojca, karmiona troskliwie słowem Bożym – daje 

świadectwo Chrystusowi i wreszcie – postępuje w miłości oraz pała duchem apostolskim. Dlatego 
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wspólnotę chrześcijańską od samego początku tak należy ukształtować, aby – o ile to możliwe – sama 

mogła zaradzić swoim potrzebom. 

Ta społeczność wiernych, obdarzona bogactwem kultury własnego narodu, powinna głęboko 

zapuścić korzenie w lud: niech powstaną rodziny przeniknięte duchem Ewangelii, a odpowiednie 

szkoły niech je wspomagają; należy tworzyć stowarzyszenia i związki, poprzez które apostolstwo 

świeckich mogłoby całą społeczność przepoić duchem Ewangelii. Wreszcie niech zakwitnie miłość 

wśród katolików różnych obrządków. Wśród nowo nawróconych należy również pielęgnować ducha 

ekumenizmu. Powinni oni braci wierzących w Chrystusa uznać szczerze za uczniów Chrystusowych, 

którzy odrodzili się przez chrzest i uczestniczą w przelicznych dobrach Ludu Bożego. O ile pozwalają 

warunki religijne, działalność ekumeniczną należy tak rozwijać, aby katolicy po bratersku 

współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm Dekretu o ekumenizmie, przez wspólne w danym 

razie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz we współpracę zarówno 

na polu społecznym i technicznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak 

wszelkiego pozoru indyfrentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji. Niech 

współpracują przede wszystkim dla Chrystusa, swojego wspólnego Pana: Jego imię niech ich 

jednoczy. Tę współpracę należy zaprowadzać nie tylko między prywatnymi osobami, lecz również, 

wedle uznania ordynariusza miejscowego, między Kościołami lub wspólnotami kościelnymi i ich 

dziełami. 

Chrześcijanie, zgromadzeni w Kościele ze wszystkich narodów, „nie różnią się od innych ludzi 

ani formą rządów, ani mową, ani instytucjami politycznymi”. Dlatego niech żyją dla Boga i Chrystusa 

w uczciwej atmosferze życia swego narodu; jako dobrzy obywatele niech pielęgnują prawdziwą 

i czynną miłość ojczyzny; niech jednak unikają wszelkiej pogardy dla innej rasy oraz jątrzącego 

nacjonalizmu, a popierają miłość względem wszystkich ludzi. 

W osiągnięciu tego wszystkiego bardzo ważną rolę odgrywają i na szczególną opiekę zasługują 

świeccy, to znaczy ci chrześcijanie, którzy włączeni w Chrystusa przez chrzest, żyją w świecie. 

Właściwym ich bowiem zadaniem jest, aby napełnieni duchem Chrystusowym ożywiali, niby zaczyn, 

sprawy doczesne od wewnątrz i kierowali nimi tak, by zawsze działy się po myśli Chrystusa. 

Nie wystarcza jednak, żeby lud chrześcijański był obecny i zorganizowany wśród jakiegoś 

narodu; nie wystarcza też, żeby spełniał apostolstwo dobrego przykładu. Jest on na to ustanowiony 

i na to obecny, aby współobywatelom niechrześcijanom głosić Chrystusa słowem i czynem i pomagać 

im do pełnego przyjęcia Chrystusa. 

Jednakże do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne 

urzędy; powoływane przez Boga spośród wiernych, winny one doznawać od wszystkich troskliwego 

poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką. 

A również zakonnicy i zakonnice pełnią obowiązujące ich posłannictwo zakorzeniania i umacniania 

w duszach Królestwa Chrystusowego oraz rozszerzania go przez modlitwy czy dzieła apostolskie. 

16. Kościół z wielką radością dzięki czyni za nieoceniony dar powołania kapłańskiego, którym 

Bóg obdarzył tylu młodzieńców wśród ludów niedawno nawróconych do Chrystusa. Silniejsze 

bowiem korzenie zapuszcza Kościół w każdej społeczności, kiedy różne wspólnoty wiernych 

posiadają rekrutujących się spośród ich członków, szafarzy zbawienia, jako biskupów, kapłanów 

i diakonów posługującym swym własnym braciom. W ten sposób młode Kościoły uzyskują powoli 

organizację diecezjalną z własnym klerem. 

Tego, co obecny Sobór postanowił odnośnie do powołania i formacji przyszłych kapłanów, 

należy wiernie przestrzegać w świeżo zakładanych i młodych Kościołach. Za najważniejsze należy 
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uważać to, co powiedziano o ścisłym łączeniu formacji duchowej z naukową i pastoralną, 

o prowadzeniu życia według zasad Ewangelii, bez oglądania się na własną korzyść, czy korzyść 

rodziny, o pielęgnowaniu głębokiego poczucia tajemnicy Kościoła. W ten sposób kandydaci do 

kapłaństwa nauczą się: całkowitego poświęcenia się na służbę Ciała Chrystusowego i ewangelicznego 

dzieła, trwania w łączności z własnym biskupem jako wierni współpracownicy i współpracowania ze 

swoimi braćmi kapłanami. 

Dla osiągnięcia tego ogólnego celu należy całą formację alumnów ujmować w świetle tajemnicy 

zbawienia, tak jak ona uwidacznia się w Piśmie św. Niech ową tajemnicę Chrystusa i zbawienia 

ludzkiego odnajdują jako obecną w liturgii i przeżywają. 

Ogólne te wymagania kapłańskiej formacji, również duszpasterskiej i praktycznej, należy 

uzgodnić – w myśl przepisów Soboru – z dążeniem wychodzenia naprzeciw swoistemu sposobowi 

myślenia i postępowania własnego narodu. Umysły alumnów zatem należy otworzyć i uwrażliwić na 

to, aby dobrze poznali i umieli oceniać kulturę swego narodu. Podczas studium filozofii i teologii niech 

dokładnie poznają styczne między tradycjami i religią ojczystą a religią niechrześcijańską. Formacja 

kapłańska powinna również uwzględniać duszpasterskie potrzeby kraju. Alumni zatem mają poznać 

historię, cel i metodę działalności misyjnej Kościoła oraz specjalne warunki społeczne, ekonomiczne 

i kulturalne własnego narodu. Trzeba ich wychowywać w duchu ekumenizmu i należycie przygotować 

do braterskiego dialogu z niechrześcijanami. To wszystko wymaga, aby studia przygotowujące do 

kapłaństwa odbywali, o ile to możliwe, wśród swego narodu i w kręgu rodzimych zwyczajów. 

Wreszcie trzeba zatroszczyć się o wyszkolenie w zakresie porządnej administracji kościelnej a nawet 

ekonomicznej. 

Ponadto należy wybierać odpowiednich kapłanów, którzy po pewnej praktyce duszpasterskiej, 

powinni zdobyć wyższe wykształcenie na uniwersytetach, również zagranicznych, zwłaszcza 

w Rzymie i w innych instytutach naukowych, tak aby jako członkowie miejscowego kleru, 

wzbogaceni w odpowiednią wiedzę i doświadczenie, mogli służyć młodym Kościołom w wypełnianiu 

trudniejszych zadań kościelnych. 

Tam gdzie Konferencje Biskupów uznają to za słuszne, należy wznowić diakonat, jako trwały 

stan życia według norm Konstytucji o Kościele. Wypada bowiem, żeby mężowie, którzy spełniają 

prawdziwie służbę diakona, już to głosząc jako katechiści słowo Boże, albo kierując w imieniu 

proboszcza czy biskupa odległymi wspólnotami chrześcijańskimi, bądź praktykując miłość w dziełach 

społecznych czy charytatywnych, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją 

apostolską i łączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej 

wykonywać swoją służbę. 

17. Również godny pochwały jest ów zastęp tak bardzo zasłużony w dziele misyjnym, 

mianowicie zastęp katechistów, mężczyzn jak i niewiast, którzy pełni apostolskiego ducha, są dzięki 

swej wybitnej pracy szczególną i wręcz nieodzowną pomocą przy rozszerzaniu wiary i Kościoła. 

W naszych czasach, kiedy odczuwa się brak kapłanów do głoszenia Ewangelii tak licznym 

wiernym i do wykonywania posługi duszpasterskiej, urząd katechistów posiada szczególne znaczenie. 

Dlatego ich wykształcenie powinno się tak zorganizować i dostosować do postępu kultury, aby mogli 

jako dzielni współpracownicy kapłanów jak najlepiej wykonywać swoje zadanie, obarczane coraz to 

nowymi i poważniejszymi obowiązkami. 

Należy więc powiększyć liczbę szkół diecezjalnych i krajowych, w których przyszli katechiści 

kształciliby się tak w nauce katolickiej, szczególnie nauce Pisma świętego i liturgii, jak również 

w metodyce katechetycznej i praktyce duszpasterskiej, a siebie samych urabialiby według zasad 
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chrześcijańskich, starając się o stałe pielęgnowanie pobożności i świętości życia. Ponadto należy 

urządzać zebrania lub kursy, na których katechiści mają w określonych terminach odświeżać sobie 

nauki i umiejętności przydatne w ich pracy, a swoje życie duchowe ożywiać i umacniać. Poza tym 

należy poświęcającym się całkowicie tej pracy zapewnić przez sprawiedliwe wynagrodzenie 

odpowiednie warunki życia i społecznie ich ubezpieczyć. Jest rzeczą pożądaną, ażeby formacji oraz 

utrzymaniu katechistów zaradzono odpowiednio ze specjalnych funduszów Kongregacji 

Rozkrzewiania Wiary. Jeżeli okaże się rzeczą konieczną i stosowną, należy założyć Dzieło dla 

Katechistów. Kościoły ponadto z wdzięcznością przyjmą wspaniałomyślną pracę katechistów 

pomocniczych, którzy są im potrzebni. W swoich wspólnotach przewodniczą oni w modlitwach i uczą 

wiary chrześcijańskiej. Trzeba należycie zatroszczyć się o ich umysłową i duchową formację. Oprócz 

tego należy sobie życzyć, aby – gdzie się to okaże dogodne – udzielano katechistom odpowiednio 

przygotowanym misji kanonicznej do odprawiania publicznych czynności liturgicznych, by przez to 

z większym u ludu autorytetem służyli sprawie wiary. 

18. Od chwili założenia Kościoła należy gorliwie popierać życie zakonne, które pracy misyjnej 

daje nie tylko cenne i ze wszech miar potrzebne pomoce, lecz przez głębsze oddanie się Bogu, 

dokonane w Kościele, ukazuje też jasno i wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. 

Instytuty zakonne, pracujące nad założeniem Kościoła, przepojone na wskroś mistycznymi 

bogactwami, którymi oznacza się zakonna tradycja Kościoła, niech usiłują wyrazić je i przekazać 

odpowiednio do usposobienia i charakteru poszczególnego narodu. Niech uważnie zastanawiają się, 

w jaki sposób ascetyczne i kontemplacyjne tradycje, których nasiona Bóg niekiedy złożył 

w starożytnych kulturach jeszcze przed głoszeniem Ewangelii, można by przejąć do zakonnego życia 

chrześcijańskiego. 

W młodych Kościołach należy pielęgnować rozmaite formy życia zakonnego, aby przez nie 

ukazać różne rodzaje misji Chrystusowej i życia Kościoła, a także poświęcić je różnym dziełom 

duszpasterskim, swoich zaś członków dobrze do tej pracy przygotować. Konferencje Biskupów niech 

jednak zważają na to, aby zgromadzeń, mających ten sam cel apostolski, nie mnożyć ze szkodą dla 

życia zakonnego i pracy apostolskiej. 

Na specjalną wzmiankę zasługują różne przedsięwzięcia podejmowane w celu zaszczepienia 

życia kontemplacyjnego, przy czym jedni, zatrzymując podstawowe elementy instytucji zakonnej, 

starają się przeszczepić bogatą tradycję swego zakonu, inni zaś nawracają do prostszych form 

starożytnego życia monastycznego; wszyscy jednak niech pilnie szukają właściwej formy 

przystosowania się do miejscowych warunków. A ponieważ życie kontemplacyjne należy do pełnej 

obecności Kościoła, trzeba je wszędzie w młodych Kościołach wprowadzać. 

Rozdział III Kościoły partykularne 

19. Dzieło zakładania Kościoła w określonej społeczności wtedy osiąga swój pewny kres, gdy 

zgromadzenie wiernych, zakorzenione już w życiu społecznym i w jakiejś mierze dostosowane do 

kultury miejscowej, cieszy się pewną trwałością i siłą, tzn. posiada własną, chociaż jeszcze 

niedostateczną liczbę rodzimych kapłanów, osób zakonnych i świeckich oraz wyposażone jest 

w urzędy i instytucje, które niezbędne są do prowadzenia i rozwoju życia Ludu Bożego pod 

kierownictwem własnego biskupa. 

W tego rodzaju młodych Kościołach Lud Boży powinien nabierać dojrzałości we wszystkich 

dziedzinach życia chrześcijańskiego, odnowionego wedle wskazań obecnego Soboru. Według nich 

społeczności wiernych stają się coraz bardziej świadomie żywymi wspólnotami wiary, liturgii 

i miłości; ludzie świeccy przez działalność obywatelską i apostolską starają się zaprowadzić w swoim 
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kraju porządek miłości i sprawiedliwości; odpowiednio i roztropnie korzysta się ze środków 

społecznego przekazywania myśli; rodziny przez prawdziwie chrześcijańskie życie stają się źródłem 

zarówno apostolstwa świeckich jak i powołań kapłańskich i zakonnych. Na koniec naucza się 

w stosownej katechezie prawd wiary, wyraża się ją w liturgii zgodnie z wrodzonym odczuciem ludu, 

a przez odpowiednie prawodawstwo kanonicznie wprowadza się ją do godziwych organizacji 

i zwyczajów miejscowych. 

Biskupi natomiast wraz ze swoim klerem, coraz bardziej przejęci duchem Chrystusa i Kościoła, 

winni czuć i żyć w łączności z całym Kościołem; jego tradycje niech połączą z własną kulturą, aby 

przez swego rodzaju wymianę sił pomnażać życie Ciała Mistycznego. Dlatego należy rozwijać 

wartości teologiczne, psychologiczne i ogólnoludzkie, które mogą się przyczynić do wzmocnienia 

ducha łączności z całym Kościołem. 

Kościoły te jednak, położone najczęściej w biedniejszych częściach świata, cierpią jeszcze 

niejednokrotnie na ogromny brak kapłanów i środków materialnych. Przeto w najwyższym stopniu 

potrzebują tego, aby dalej prowadzona misyjna działalność całego Kościoła dostarczała tych środków, 

które głównie służą wzrostowi Kościoła lokalnego i dojrzewaniu chrześcijańskiego życia. Ta 

działalność misyjna powinna dostarczać pomocy również tym Kościołom, dawno już założonym, które 

znajdują się w stanie pewnego regresu lub osłabienia. 

Jednakże Kościoły te powinny podjąć wspólny duszpasterski wysiłek i odpowiednie środki, 

dzięki czemu wzrosłyby liczebnie powołania do kleru diecezjalnego i instytutów zakonnych, dałyby 

się pewniej rozpoznać i skuteczniej pielęgnować, tak żeby Kościoły owe mogły powoli zaspokoić 

własne potrzeby i innym przychodzić z pomocą. 

20. Ponieważ Kościół partykularny powinien jak najdoskonalej odzwierciedlać Kościół 

powszechny, ma on sobie dobrze uświadomić fakt, że jest posłany również do tych, którzy w Chrystusa 

nie wierzą, a żyją razem z nim na tym samym terytorium, aby przez świadectwo życia poszczególnych 

wiernych i całej wspólnoty stać się znakiem ukazującym im Chrystusa. 

Poza tym konieczna jest posługa słowa, aby Ewangelia dotarła do wszystkich. Szczególnie 

biskup powinien być głosicielem wiary i przyprowadzać nowych uczniów do Chrystusa. Aby to 

doniosłe zadanie dobrze wypełnić, musi on doskonale znać tak warunki życia swojej owczarni, jak też 

istotne pojęcia o Bogu swoich rodaków; musi również pilnie uwzględnić te zmiany, jakie wnosi tak 

zwana urbanizacja, migracja ludności i zobojętnienie religijne. 

Niech w młodych Kościołach kapłani miejscowego pochodzenia przystąpią z zapałem do 

głoszenia Ewangelii, ściśle współpracując z misjonarzami przybyłymi z zagranicy; niech tworzą z nim 

jedno tylko kolegium kapłańskie, zespolone pod kierownictwem biskupa nie tylko dla opieki 

duszpasterskiej nad wiernymi i sprawowania służby Bożej, lecz także celem głoszenia Ewangelii tym, 

którzy są poza Kościołem. Powinni być gotowi, a przy nadarzającej się sposobności chętni do 

stawienia się do dyspozycji swego biskupa, by podjąć pracę misyjną w odległych i opuszczonych 

okręgach własnej diecezji lub w innych diecezjach. 

Ten sam zapał powinni okazać zakonnicy i zakonnice, a także świeccy względem swoich 

współobywateli, zwłaszcza uboższych. 

Konferencje Biskupów powinny troszczyć się o to, by co pewien czas odbywały się kursy 

odnowy biblijnej, teologicznej, ascetycznej i pastoralnej, aby kler, wśród różnorodnych 

i zmieniających się warunków, zdobywał coraz to pełniejszą wiedzę teologiczną i znajomość metod 

duszpasterskich. 
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Poza tym należy wiernie zachowywać to, co zostało przez obecny Sobór postanowione, 

zwłaszcza w Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów. 

Aby to dzieło misyjne Kościoła partykularnego można było w pełni wykonać, potrzebni są 

odpowiedni szafarze, których należy na czas przygotować, stosownie do warunków poszczególnych 

Kościołów. A ponieważ ludzie coraz bardziej łączą się w społeczności, jest rzeczą jak najbardziej 

pożądaną, by Konferencje Biskupie odbywały wspólne narady nad nawiązaniem dialogu z tymi 

społecznościami. Jeżeli zaś w pewnych krajach znajdują się grupy ludzi, które do przyjęcia wiary 

katolickiej powstrzymuje niemożliwość dostosowania się ich do szczególnej formy, przyjętej przez 

tamtejszy Kościół, jest rzeczą pożądaną, by tej okoliczności w specjalny sposób zaradzić, ażby 

wszyscy chrześcijanie mogli się złączyć w jedną wspólnotę. Jeśliby zaś Stolica Apostolska miała do 

tego celu w pogotowiu jakichś misjonarzy, niech poszczególni biskupi zawezwą ich albo chętnie 

przyjmą do swoich diecezji, a ich przedsięwzięcia niech popierają skutecznie. 

Aby ten misyjny zapał mógł zakwitnąć wśród miejscowej ludności danego kraju, jest rzeczą 

bardzo wskazaną, by młode Kościoły jak najprędzej czynnie uczestniczyły w powszechnym dziele 

misyjnym Kościoła, wysyłając od siebie misjonarzy do głoszenia Ewangelii na całym świecie, 

chociażby same cierpiały na brak kapłanów. Przez gorliwe bowiem i czynne włączenie się ich 

w działalność misyjną wśród innych narodów, łączność z Kościołem powszechnym znajdzie w pewien 

sposób swe dopełnienie. 

21. Kościół nie jest naprawdę założony, nie żyje w pełni ani też nie jest doskonałym znakiem 

Chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje i nie pracuje autentyczny laik. Ewangelia 

bowiem nie może zapuścić głębokich korzeni w umysłach, w życiu i pracy jakiegoś narodu bez 

czynnego udziału ludzi świeckich. Dlatego już przy zakładaniu Kościoła należy przywiązywać jak 

największą wagę do tworzenia dojrzałego, chrześcijańskiego laikatu. 

Wierni świeccy bowiem należą w całej pełni równocześnie i do Ludu Bożego, i do społeczności 

cywilnej: należą do swego narodu, w którym się urodzili, w którego bogactwach kulturalnych zaczęli 

uczestniczyć przez wychowanie, z którego życiem są połączeni różnorodnymi więzami społecznymi, 

do którego rozwoju przyczyniają się własnym wysiłkiem w swych zawodach, którego problemy 

uważają za własne i starają się je rozwiązać; należą również do Chrystusa, gdyż odrodzili się 

w Kościele przez wiarę i przez chrzest, aby przez nowość życia i działania byli Chrystusowymi, aby 

w Chrystusie wszystko poddane było Bogu i by wreszcie Bóg był wszystkim we wszystkim. 

Szczególnym ich obowiązkiem, mężczyzn i kobiet, jest świadectwo o Chrystusie, które winni 

dawać życiem i słowem w rodzinie, w swojej grupie społecznej i środowisku pracy. Trzeba bowiem, 

by w nich objawił się nowy człowiek stworzony według wzoru Boga w sprawiedliwości i świętości 

polegającej na prawdzie. Tę nowość życia powinni wyrażać w obrębie społeczności i kultury ojczystej, 

zgodnie z tradycjami swego narodu. Sami powinni znać tę kulturę, uszlachetniać ją i zachowywać, 

rozwijać ją stosownie do nowych warunków i wreszcie udoskonalać ją w Chrystusie, by dla 

społeczeństwa, w którym żyją, wiara Chrystusowa i życie Kościoła, nie były już czymś obcym, ale 

aby zaczęły je przenikać i przekształcać. Niech łączy ich ze współobywatelami szczera miłość, by 

w ich obcowaniu ujawniła się nowa więź jedności i powszechnej solidarności, zaczerpnięta 

z Chrystusowej tajemnicy. Niech też krzewią wiarę Chrystusową wśród tych, z którymi łączy ich 

wspólne życie i praca zawodowa; obowiązek ten tym bardziej jest pilny, że bardzo wielu ludzi może 

usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa tylko poprzez bliskich ludzi świeckich. A nawet, gdzie to jest 

możliwe, niech świeccy będą gotowi wypełniać w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią 

szczególne posłannictwo głoszenia Ewangelii i przekazywania nauki chrześcijańskiej, by dodać siły 

rodzącemu się Kościołowi. 
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Szafarze zaś Kościoła powinni wysoko cenić mozolne apostolstwo laikatu. Niech urabiają 

świeckich wiernych, aby jako członki Chrystusa byli świadomi swej odpowiedzialności za wszystkich 

ludzi; niech ich gruntownie pouczają o tajemnicy Chrystusowej, niech ich wprowadzają w praktyczne 

metody i wspierają ich w trudnościach, zgodnie z Konstytucją dogmatyczną o Kościele i Dekretem 

o apostolstwie świeckich. 

Przy zachowaniu zatem własnych zadań i odpowiedzialności pasterzy i świeckich katolików 

niechaj cały młody Kościół daje Chrystusowi jedno żywe i mocne świadectwo, by stać się świetlanym 

znakiem zbawienia, które przypada nam w Chrystusie. 

22. Ziarno, którym jest słowo Boże, wyrastając z dobrej gleby, zwilżonej rosą niebieską, czerpie 

soki, przetwarza je i przyswaja sobie, aby w końcu przynieść dużo owoców. Otóż na wzór ekonomii 

Wcielenia młode Kościoły, zakorzenione w Chrystusie i zbudowane na fundamencie Apostołów, 

przyjmują do przedziwnej wymiany wszelkie bogactwo narodów, które oddane jest Chrystusowi 

w dziedzictwo. Kościoły te czerpią ze zwyczajów i tradycji, z mądrości i wiedzy, ze sztuki 

i umiejętności swoich ludów to wszystko, co może się przyczynić do wyznawania chwały Stwórcy, do 

zobrazowania łaski Zbawiciela i właściwego ukształtowania życia chrześcijańskiego. 

Do wypełnienia tego zamierzenia konieczne jest rozbudzenie na każdym wielkim obszarze tzw. 

społeczno-kulturowym takich badań teologicznych, w których czyny i słowa objawione przez Boga, 

zapisane w Piśmie św. i wyjaśnione przez Ojców oraz Magisterium Kościoła, powinno się na nowo 

przebadać w świetle Tradycji Kościoła powszechnego. W ten sposób jaśniej dostrzeże się, jakimi 

drogami, uwzględniając filozofię i mądrość ludów, może wiara szukać zrozumienia, i w jaki sposób 

zwyczaje, światopogląd oraz porządek społeczny można pogodzić z przepisami moralnymi, zawartymi 

w objawieniu Bożym. Dzięki temu otworzą się drogi do głębszego przystosowania w całym zakresie 

życia chrześcijańskiego. Takim sposobem wykluczy się wszelkie pozory synkretyzmu i fałszywego 

partykularyzmu, życie chrześcijańskie dostosuje się do ducha i charakteru poszczególnych kultur, 

a partykularne tradycje wraz z cechami właściwymi poszczególnym rodzinom ludów, przepojone 

światłem Ewangelii, zostaną przyjęte do katolickiej jedności. Nowe wreszcie Kościoły partykularne, 

wzbogacone swoimi tradycjami, znajdą swe miejsce w kościelnej wspólnocie bez naruszania prymatu 

Stolicy Piotrowej, która przewodniczy całemu zgromadzeniu miłości. 

Jest więc rzeczą pożądaną, a nawet bardzo właściwą, aby Konferencje Biskupów w granicach 

każdego większego terytorium społeczno-kulturowego tak łączyły się z sobą, by mogły zgodnie we 

wspólnych naradach realizować ów plan przystosowania. 

Rozdział IV Misjonarze 

23. Chociaż obowiązek rozszerzania wiary ciąży w odpowiedniej części na każdym uczniu 

Chrystusowym, to jednak Chrystus Pan powołuje zawsze z liczby uczniów tych, których sam chce, 

aby byli z Nim i aby mógł ich wysłać na głoszenie nauki narodom. Dlatego przez Ducha Świętego, 

który udziela, jak chce, charyzmatów dla wspólnego dobra, wzbudza w sercach jednostek powołanie 

misyjne, a równocześnie w Kościele powołuje do życia instytuty, które by obowiązek ewangelizacji 

należący do całego Kościoła przyjęły jako swoje właściwe zadanie. 

Specjalnym bowiem powołaniem naznaczeni są ci, którzy obdarzeni odpowiednimi naturalnymi 

właściwościami, przymiotami serca i umysłu, gotowi są podjąć dzieło misyjne, obojętnie czy to będą 

miejscowi, czy też obcy: kapłani, osoby zakonne i ludzie świeccy. Wysłani przez prawowitą władzę, 

idą z wiarą i posłuszeństwem do tych, którzy są daleko od Chrystusa, wyznaczeni do dzieła, do którego 

zostali powołani jako słudzy Ewangelii, „by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą 

Duchem Świętym” (Rz 15, 16). 
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24. Gdy jednak Bóg woła człowiek powinien odpowiedzieć w ten sposób, że nie radząc się ciała 

i krwi, cały poświęca się dziełu Ewangelii. Taką zaś odpowiedź może dać tylko pod natchnieniem 

i przy pomocy Ducha Świętego. Misjonarz bowiem wkracza w życie i posłannictwo Tego, który 

„wyniszczył samego siebie, przyjąwszy naturę sługi” (Flp 2, 7). Powinien zatem być gotowy przez 

całe życie trwać przy swym powołaniu, wyrzec się siebie i wszystkiego, co dotychczas uważał za 

swoje, i stać się wszystkim dla wszystkich. 

Głosząc Ewangelię narodom, niech śmiało ukazuje misterium Chrystusa, w którego imieniu 

poselstwo sprawuje, tak aby w Nim miał odwagę mówić jak powinien, nie wstydząc się zgorszenia 

krzyża. Idąc śladami swego Mistrza, który był cichy i pokornego serca, niech pokazuje, że jarzmo Jego 

jest słodkie, a brzemię lekkie. Niech świadczy o Panu swoim przez życie prawdziwie ewangeliczne, 

przez wielką cierpliwość, łagodność, słodycz, przez miłość nieobłudną, a nawet, gdy zajdzie tego 

potrzeba, przez przelanie krwi. Siłę i męstwo otrzyma od Boga, aby zrozumiał, że w licznych próbach 

ucisku i skrajnego ubóstwa tkwi obfita radość. Niech będzie przekonany, że posłuszeństwo jest 

szczególną cnotą sługi Chrystusa, który przez swoje posłuszeństwo odkupił rodzaj ludzki. 

Ażeby zwiastunowie Ewangelii nie zaniedbali łaski, która jest w nich, niech z dnia na dzień 

odnawiają się duchem w swoim umyśle. Ordynariusze natomiast i przełożeni niech gromadzą 

w oznaczonym czasie misjonarzy, aby wzmacniali się w ufności do swego powołania oraz odnawiali 

w służbie apostolskiej, a nawet niech zakładają w tym celu specjalne domy. 

25. Do tak wspaniałego dzieła przyszły misjonarz powinien przygotować się przez specjalną 

formację duchową i moralną. Powinien bowiem być skory do podejmowania inicjatywy, stały 

w wykonywaniu pracy i wytrwały w trudnościach, znosząc cierpliwie i mężnie samotność, zmęczenie 

i bezowocną pracę. Z otwartym umysłem i szerokim sercem wychodził będzie ludziom naprzeciw; 

chętnie będzie przyjmował powierzone mu zadania; wspaniałomyślnie dostosuje się także do cudzych 

obyczajów narodowych i do zmieniających się warunków; w zgodzie i wzajemnej miłości podejmie 

solidarną współpracę z braćmi i tymi wszystkimi, którzy poświęcają się tej samej sprawie, aby w ten 

sposób razem z wiernymi, naśladując wspólnotę apostolską, byli jednym sercem i jednym duchem. Te 

zalety ducha powinno się już w czasie studiów gorliwie ćwiczyć i pielęgnować, a przez życie 

duchowne podtrzymywać i rozwijać. Misjonarz, przepojony żywą wiarą i niesłabnącą nadzieją, niech 

będzie mężem modlitwy; niech płonie duchem mocy, miłości i trzeźwości; niech uczy się wystarczać 

sobie w potrzebach swoich; w duchu ofiary niech nosi w sobie konanie Jezusa, aby życie Jezusa 

objawiało się w tych, do których się go posyła; w swej gorliwości o dusze niech chętnie ofiaruje 

wszystko, a nawet wyda samego siebie tak, żeby „wzrastał poprzez codzienne sprawowanie swej 

powinności w miłości Boga i bliźniego”. W ten sposób posłuszny razem z Chrystusem woli Ojca, 

poprowadzi dalej Chrystusowe dzieło pod hierarchicznym zwierzchnictwem Kościoła i będzie 

współpracował w tajemnicy zbawienia. 

26. Tych zaś, których pośle się do różnych narodów, należy wychować na dobrych pomocników 

Chrystusa „słowami wiary i dobrej nauki” (1 Tm 4, 6), które niech czerpią przede wszystkim z Pisma 

świętego, zgłębiając tajemnicę Chrystusa, którego będą głosicielami i świadkami. 

Wszyscy tedy misjonarze: kapłani, bracia, siostry i świeccy, każdy stosownie do swego stanu, 

muszą być przygotowani i ukształceni, by okazali się zdatnymi do wykonywania przyszłych zadań. 

Naukowe ich przygotowanie już od samego początku powinno się tak ustawić, by uwzględniało 

zarówno powszechność Kościoła, jak i różnorodność narodów. Zasada ta odnosi się do wszystkich 

dyscyplin, które ich przygotowują do wypełnienia zadania, a także do innych dziedzin wiedzy, które 

sobie z pożytkiem przyswajają, aby zdobyć ogólne wiadomości o narodach, o ich kulturach i religiach, 

i to odnośnie nie tylko do przeszłości, lecz i do czasów obecnych. Ktokolwiek bowiem ma zamiar udać 
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się do innego narodu, powinien mieć w wielkim poszanowaniu jego spuściznę narodową, jego język 

i obyczaje. Dla przyszłego misjonarza szczególnie konieczne są studia misjologiczne, tzn. poznanie 

nauki i zasad Kościoła dotyczących działalności misyjnej, prześledzenie dróg, jakimi w ciągu wieków 

szli zwiastunowie Ewangelii, a także poznanie obecnego stanu misji i zarazem metod, które teraz 

uznaje się za bardziej skuteczne. 

Choć zaś tę całą formację powinno się przepoić troską duszpasterską, to jednak należy urządzić 

specjalne i systematyczne przygotowanie do apostolstwa tak teoretyczne, jak i praktyczne. 

Jak najwięcej braci i sióstr niech się dobrze zaznajomi z umiejętnością katechizacji i przygotuje 

się, aby móc jeszcze bardziej współpracować w dziele apostolskim. 

Jest rzeczą konieczną, aby również ci, którzy tylko przez pewien czas biorą udział w działalności 

misyjnej, otrzymali odpowiednie do swego stanu przygotowanie. 

Te zaś rodzaje formacji tak należy uzupełnić w krajach, do których misjonarze będą wysłani, 

aby poznali szerzej historię, struktury społeczne i zwyczaje ludów, aby zgłębili porządek moralny 

i nakazy religijne i również najskrytsze pojęcia, jakie ludy te na podstawie uświęconych tradycji 

wytworzyły sobie o Bogu, o świecie i o człowieku. Niech w takim stopniu opanują języki, aby mogli 

się nimi posługiwać poprawnie i swobodnie i aby w ten sposób znaleźli łatwiejszy dostęp do umysłów 

i serc ludzi. Ponadto trzeba ich należycie wprowadzić w specyficzne potrzeby duszpasterskie. 

Niektórzy zaś powinni gruntowniej przygotować się w instytutach misjologicznych lub na 

innych fakultetach czy uniwersytetach, aby mogli skuteczniej wypełniać specjalne zadania i swą 

wiedzą pomagać innym misjonarzom w wykonywaniu działalności misyjnej, która szczególnie 

w naszych czasach stwarza wiele tak trudnych, jak i korzystnych sytuacji. Ponadto jest rzeczą bardzo 

pożądaną, aby Regionalne Konferencje Biskupów miały do dyspozycji wielu takich fachowców 

i owocnie korzystały w trudnościach swego urzędu z ich wiedzy i doświadczenia. Niech nie brakuje 

takich ludzi, którzy by umieli doskonale posługiwać się środkami techniki i społecznego 

przekazywania myśli i wysoko oceniali ich znaczenie. 

27. Chociaż wszystko to jest jak najbardziej potrzebne każdemu wysłannikowi na misje, jednak 

w rzeczywistości jest prawie nieosiągalne dla jednostek zdanych na własne siły. Ponieważ, jak uczy 

doświadczenie, jednostki nie mogą podołać dziełu misyjnemu, dlatego wspólne powołanie złączyło 

jednostki w instytutach, aby wspólnym wysiłkiem zdobyć w nich stosowne wyszkolenie i wykonać to 

dzieło w imieniu Kościoła oraz według woli hierarchicznej władzy. Instytuty te od wieków znosiły 

ciężar dnia i spiekoty, poświęcając się bądź w całości, bądź w części pracy misyjnej. Stolica święta 

często powierzała im rozległe terytoria do ewangelizacji, na których zgromadziły dla Boga nowy lud: 

Kościół lokalny, ściśle związany z własnymi pasterzami. Kościołom, założonym swoim potem a nawet 

krwią, będą nadal w braterskiej współpracy służyć gorliwie i umiejętnie, zajmując się duszpasterstwem 

lub wykonując specjalne zadania dla wspólnego dobra. 

Niekiedy podejmą się pewnych prac, które są specjalnie naglące, dla całości jakiegoś kraju, np. 

ewangelizacji grup społecznych czy ludów, które może jeszcze nie przyjęły ze szczególnych powodów 

nowiny ewangelicznej lub dotąd jej się sprzeciwiały. 

W razie potrzeby niech będą gotowe kształcić i wspomagać własnym doświadczeniem tych, 

którzy poświęcają się działalności misyjnej tylko na pewien czas. 

Dla tych powodów, jak również dlatego, że jest jeszcze dużo narodów, które trzeba 

przyprowadzić do Chrystusa, instytuty pozostają nadal bardzo potrzebne. 
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Rozdział V Organizacja działalności misyjnej 

28. Wierni Chrystusowi, ponieważ posiadają różne dary, powinni współpracować w dziele 

ewangelizacji, każdy zależnie od okoliczności, możliwości, darów łaski i urzędu; wszyscy zatem, 

którzy sieją i żniwują, którzy sadzą i podlewają, winni być jedno, aby „zdążając w sposób wolny, 

a zarazem według przepisanego porządku do tego samego celu” zgodnie przykładali się do budowy 

Kościoła. 

Dlatego pracą głosicieli Ewangelii i pomocą innych wiernych należy tak pokierować i tak je 

zespolić, aby na każdym polu działalności i współpracy misyjnej „wszystko odbywało się w należytym 

porządku” (1 Kor 14, 40). 

29. A ponieważ troska o głoszenie Ewangelii w całym świecie należy w pierwszym rzędzie do 

Kolegium Biskupów, niech Synod Biskupów, czyli „Stała Rada Biskupów dla całego Kościoła” 

uwzględni wśród spraw o ogólnym znaczeniu w szczególny sposób sprawę działalności misyjnej, jako 

najważniejszego i najświętszego zadania Kościoła. 

Dla wszystkich misji i dla całej misyjnej działalności ma być jedna tylko kompetentna 

dykasteria, mianowicie „Kongregacja Rozkrzewiania Wiary”, która w całym świecie prowadziłaby 

i koordynowała zarówno dzieło misyjne, jak i współpracę misyjną, nie naruszając jednak praw 

Kościołów Wschodnich. 

Chociaż Duch Święty w wieloraki sposób pobudza ducha misyjnego w Kościele Bożym, 

a nierzadko i uprzedza działalność tych, do których należy kierowanie życiem Kościoła, to jednak 

także ta Kongregacja ma ze swej strony popierać powołania i duchowość misyjną, zapał i modlitwy 

za misje oraz podawać dokładne i pewne wiadomości o nich. Ma się ona zatroszczyć o misjonarzy 

i przydzielać ich według pilniejszych potrzeb terenu. Ma układać odpowiedni plan pracy, podawać 

miarodajne wskazówki i zasady użyteczne w dziele ewangelizacji oraz pobudzać inicjatywę. Ma 

organizować i koordynować skuteczne gromadzenie środków, które należy rozdzielać na zasadzie 

potrzeb lub użyteczności, jak również wielkości terenu, liczby wiernych i niewierzących, dzieł 

i instytutów, pomocników i misjonarzy. 

Razem z Sekretariatem dla Jedności Chrześcijan niech szuka dróg i środków do wytworzenia 

i zorganizowania braterskiej współpracy i zgodności z misyjnymi poczynaniami innych wspólnot 

chrześcijańskich, by w miarę możliwości usunąć zgorszenie rozłamu. 

A zatem konieczną jest rzeczą, aby Kongregacja ta była narzędziem administracji, jak i organem 

dynamicznego kierownictwa, który posługuje się naukowymi metodami i współczesnymi narzędziami 

pracy, uwzględniając mianowicie dzisiejsze badania w dziedzinie teologii, metodologii 

i duszpasterstwa misyjnego. W kierownictwie tej Kongregacji mają brać czynny udział z głosem 

wiążącym wybrani przedstawiciele spośród tych wszystkich, którzy pracują w dziele misyjnym: 

biskupi z całego świata na wniosek Konferencji Biskupów, kierownicy Instytutów i Dzieł Papieskich, 

w sposób i w zakresie, jaki ma wyznaczyć Biskup Rzymski. Ci wszyscy powinni być w określonych 

terminach zwoływani i pod władzą papieża mają sprawować najwyższe kierownictwo całym dziełem 

misyjnym. Kongregacja ta powinna mieć do dyspozycji stałe grono fachowych doradców, ludzi 

mądrych i doświadczonych. Ich zadaniem między innymi będzie zbieranie odpowiednich wiadomości 

o lokalnej sytuacji w różnych krajach, o sposobie myślenia różnych grup ludzi, o metodach, które 

należy stosować w ewangelizacji oraz przedstawianie naukowo udowodnionych wniosków 

odnoszących się do działalności i współpracy misyjnej. 

Żeńskie zgromadzenie zakonne, krajowe dzieła misyjne oraz organizacje świeckich, przede 

wszystkim międzynarodowe, mają być reprezentowane w sposób należyty. 
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30. Aby w wykonywaniu pracy misyjnej osiągnąć cele i skutki, niech wszyscy pracownicy 

misyjni tworzą „jednego ducha i jedno serce” (Dz 4, 32). 

Do obowiązków biskupa, jako kierownika i ośrodka jedności w apostolskiej pracy diecezjalnej 

należy popieranie, kierowanie i uzgadnianie działalności misyjnej, tak jednak, aby zachować i rozwijać 

inicjatywę tych, którzy uczestniczą w tym dziele. Wszyscy misjonarze, również i zakonnicy wyjęci, 

podlegają jego władzy w różnych pracach, które odnoszą się do wykonywania świętego apostolstwa. 

Celem lepszej współpracy niech biskup tworzy w miarę możliwości Radę duszpasterską, w której mają 

uczestniczyć przez wybranych delegatów duchowni, zakonnicy i świeccy. Ponadto niech się stara, by 

praca apostolska nie ograniczała się tylko do już nawróconych, ale by przeznaczono odpowiednią ilość 

i pracowników, i środków na ewangelizację niechrześcijan. 

31. Konferencje Biskupów niech się zajmują na wspólnych naradach ważniejszymi 

zagadnieniami i naglącymi sprawami, nie przeoczając jednak miejscowych różnic. Aby nie rozpraszać 

szczupłych sił personelu i środków i nie mnożyć bez potrzeby przedsięwzięć, poleca się tworzyć 

wspólnymi siłami dzieła służące dobru ogółu, jak np. seminaria, szkoły wyższe i techniczne, ośrodki 

duszpasterskie, katechetyczne i liturgiczne, jak również ośrodki społecznego przekazywania myśli. 

Tego rodzaju współpracę należy zorganizować, o ile to jest korzystne, również pomiędzy 

różnymi Konferencjami Biskupów. 

32. Jest rzeczą stosowną uzgodnić również działalność instytutów i stowarzyszeń kościelnych. 

Wszystkie one, jakiegokolwiek są rodzaju, winny podlegać ordynariuszowi miejscowemu we 

wszystkim, co dotyczy działalności misyjnej. Dlatego też będzie bardzo dobrze zawierać oddzielne 

umowy, które uregulują stosunki pomiędzy ordynariuszem miejscowym i przełożonym instytutu. 

Gdy jakiemuś instytutowi powierzono terytorium, wtedy przełożony kościelny oraz instytut 

skierują całym sercem wszystko do tego celu, aby z nowej wspólnoty chrześcijańskiej wyrósł 

miejscowy Kościół, na którego czele w odpowiednim czasie stanie własny pasterz z własnym 

duchowieństwem. 

Gdy wygaśnie pełnomocnictwo nad terytorium, powstaje nowa sytuacja. Wtedy Konferencje 

Biskupów i instytuty na wspólnej naradzie winny ustalić normy regulujące stosunki pomiędzy 

ordynariuszami miejscowymi a instytutami. Stolica Apostolska zaś wyda ogólne zasady, według 

których będzie można zawierać umowy regionalne, czy nawet partykularne. 

Chociaż instytuty będą gotowe prowadzić dalej rozpoczęte dzieło, pomagając w zwykłym 

duszpasterstwie, to jednak gdy wzrośnie liczba miejscowego kleru, trzeba będzie zatroszczyć się o to, 

by instytuty, o ile to odpowiada ich celowi, pozostały wierne diecezji obejmując w niej wielkodusznie 

specjalne zadania lub jakiś teren. 

33. Instytuty zaś, które oddają się działalności misyjnej na tym samym terytorium, powinny 

znaleźć drogi i sposoby, by uzgodnić swoje prace. Dlatego też bardzo pożyteczne są Konferencje 

Zakonów męskich i żeńskich, w których powinny brać udział wszystkie instytuty tej samej 

narodowości lub tego samego okręgu. Konferencje te powinny badać, co można osiągnąć wspólnym 

wysiłkiem, i być w ścisłej łączności z Konferencjami Biskupów. 

Wszystko to wypada w podobny sposób rozszerzyć i na współpracę misyjnych instytutów 

w krajach ojczystych, tak aby z problemami i wspólnymi poczynaniami można było uporać się łatwiej 

i mniejszym kosztem, np. jeśli chodzi o naukowe wykształcenie przyszłych misjonarzy, kursy dla 

misjonarzy, łączność z władzami publicznymi, jak również z organami międzynarodowymi 

i ponadnarodowymi. 
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34. Poprawa i uporządkowana działalność misyjna wymaga, aby ewangeliczni pracownicy byli 

naukowo przygotowani do swoich zadań, szczególnie do dialogu z religiami i kulturami 

niechrześcijańskimi, i aby w jej wykonywaniu otrzymywali skuteczną pomoc; jest więc rzeczą 

pożądaną, aby wszystkie instytuty naukowe, które zajmują się misjologią lub innymi naukami czy 

umiejętnościami pożytecznymi dla misji, jak etnologią, lingwistyką, historią, religioznawstwem, 

socjologią, umiejętnościami pastoralnymi i innymi, współpracowały z sobą po bratersku 

i wspaniałomyślnie dla dobra misji. 

Rozdział VI Współpraca 

35. Ponieważ cały Kościół jest misyjny i dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu 

Bożego, święty Sobór wzywa wszystkich do głębokiej odnowy wewnętrznej, aby mając żywą 

świadomość własnej odpowiedzialności za rozszerzenie Ewangelii, podjęli swoją cząstkę w dziele 

misyjnym wśród narodów. 

36. Wszyscy wierni, jako członki żywego Chrystusa, wcieleni i upodobnieni do Niego przez 

chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do współpracy w szerzeniu i w rozwoju Jego 

Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni. 

Dlatego też wszyscy synowie Kościoła winni mieć żywą świadomość odpowiedzialności swojej 

za świat, powinni pielęgnować w sobie ducha prawdziwie katolickiego i poświęcić swe siły dziełu 

ewangelizacji. Jednakże niech wszyscy wiedzą, że pierwszą i najważniejszą ich powinnością 

w szerzeniu wiary jest głębokie życie chrześcijańskie. Gorliwość ich bowiem w służbie Bożej i miłość 

wobec bliźniego wniosą świeży powiew duchowy do całego Kościoła, który okaże się jako znak 

podniesiony wśród ludów, jako „światłość świata” (Mt 5, 14) i „sól ziemi” (Mt 5, 13). To świadectwo 

życia będzie skuteczniejsze, jeśli się je dawać będzie razem z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, 

w myśl przepisów Dekretu o ekumenizmie. 

Tak odnowiony duch złoży w Bogu w spontanicznej ofierze modlitwy i uczynki pokutne, aby 

użyźniał swą łaską dzieło misyjne, zrodzi powołania misyjne i sprawi, że popłyną pomoce, których 

misje potrzebują. Aby zaś chrześcijanie wszyscy i każdy z osobna poznali dokładnie obecny stan 

Kościoła w świecie i usłyszeli tłumy wołające: „pomóż nam”, należy podawać takie wiadomości 

o misjach – posługując się także nowoczesnymi, środkami społecznego przekazywania myśli – aby 

uważając działalność misyjną za swoją, otwierali serca na tak ogromne i głębokie potrzeby ludzi 

i starali się im pomóc. 

Potrzebna jest również koordynacja podawanych wiadomości i współpraca z organami 

narodowymi i międzynarodowymi. 

37. Ponieważ zaś Lud Boży żyje we wspólnotach, przede wszystkim diecezjalnych 

i parafialnych, i w nich niejako okazuje się widoczny, muszą również i one świadczyć o Chrystusie 

wobec narodów. 

Łaska odnowy może wzrastać we wspólnotach tylko wówczas, jeśli każda z nich rozszerza 

granice miłości aż po krańce ziemi i troszczy się o tych, którzy są z dala, w podobny sposób jak 

o własnych członków. 

W ten sposób cała wspólnota przez synów swoich, których Bóg wybiera do tego 

najszlachetniejszego, modli się, współpracuje i działa wśród narodów. 

Będzie rzeczą bardzo pożyteczną – byleby nie zaniedbywać ogólnego dzieła misyjnego – 

utrzymywanie łączności z misjonarzami pochodzącymi z tej samej wspólnoty albo z jakąś parafią czy 
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diecezją misyjną, aby łączność między wspólnotami stała się widoczna i służyła ku wzajemnemu 

zbudowaniu. 

38. Wszyscy biskupi jako członkowie ciała biskupiego, będącego dalszym ciągiem Kolegium 

Apostołów, zostali konsekrowani nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zbawienia całego świata. 

Rozkaz Chrystusa głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu odnosi się przede wszystkim 

i bezpośrednio do nich z Piotrem i pod kierownictwem Piotra. Stąd rodzi się owa wspólnota 

i współdziałanie Kościołów, która dzisiaj jest tak konieczna do prowadzenia dzieła ewangelizacji. Na 

mocy tej wspólnoty poszczególne Kościoły dzielą troski wszystkich innych Kościołów, powiadamiają 

się nawzajem o własnych potrzebach, wzajemnie się wspomagają, albowiem rozszerzanie Ciała 

Chrystusowego jest zadaniem całego Kolegium Biskupów. 

Biskup w swej diecezji, z którą stanowi jedno, wzbudzając dzieło misyjne, popierając i kierując 

nim, sprawia, że duch i zapał misyjny Ludu Bożego obleka się w ciało i niejako uwidacznia, tak że 

cała diecezja staje się misjonarską. 

Obowiązkiem biskupa będzie: wyszukiwanie spomiędzy swego ludu osób, szczególnie wśród 

chorych i nieszczęśliwych, które by wielkodusznie ofiarowały Bogu swe modlitwy i pokutne uczynki 

w intencji ewangelizacji świata; chętne popieranie powołań spośród młodzieży i kleryków do 

instytutów misyjnych i przyjmowanie z wdzięcznym sercem, jeśli Bóg powoła kogoś do misyjnej 

działalności Kościoła; zachęcanie i wspomaganie stowarzyszeń diecezjalnych, by przyjęły swoją 

cząstkę w dziele misyjnym; popieranie wśród swych wiernych dzieł instytutów misyjnych, a zwłaszcza 

Papieskich Dzieł Misyjnych. Tym Dziełom bowiem słusznie należy się pierwszeństwo, ponieważ są 

środkiem tak do wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego, 

jak i do pobudzania do skutecznego zbierania dobrowolnych ofiar na rzecz wszystkich misji, zależnie 

od ich potrzeb. 

Ponieważ zaś z dniem każdym wzrasta coraz bardziej zapotrzebowanie na pracowników winnicy 

Pańskiej, a kapłani diecezjalni pragną mieć coraz większy udział w ewangelizacji świata, święty Sobór 

życzy sobie, aby biskupi, mając na uwadze ogromny brak kapłanów, utrudniający ewangelizację 

w wielu krajach, wysłali po należytym przygotowaniu niektórych spośród lepszych swoich kapłanów, 

pragnących poświęcić się dziełu misyjnemu, do diecezji pozbawionych księży, aby tam przynajmniej 

przez pewien czas w duchu posługiwania pracowali w dziele misyjnym. 

Aby zaś działalność misyjną biskupów na rzecz całego Kościoła można było skuteczniej 

wykonywać, dobrze będzie, jeśli Konferencje Biskupów pokierują sprawami, które odnoszą się do 

należytej współpracy we własnym kraju. Na swoich Konferencjach powinni biskupi obradować nad 

oddaniem księży diecezjalnych dziełu ewangelizacji wśród narodów; nad określoną składką, którą 

każda diecezja, proporcjonalnie do swoich dochodów, ma obowiązek corocznie przekazać na dzieło 

misyjne; nad pokierowaniem i organizacją sposobów i środków, które bezpośrednio wspierają misje; 

nad wspomaganiem, a w razie potrzeby nad zakładaniem instytutów misyjnych i seminariów kleru 

diecezjalnego dla misji; nad pielęgnowaniem ściślejszej łączności między tego rodzaju instytutami 

a diecezjami. 

Również do Konferencji Biskupów należy powoływanie do życia i wspomaganie dzieł, dzięki 

którym doznają braterskiego przyjęcia i odpowiedniej opieki duszpasterskiej przybywający z terenów 

misyjnych na studia lub w poszukiwaniu pracy. Z ich przybyciem bowiem dalekie ludy stają się 

niejako bliskie, a wspólnoty od dawna chrześcijańskie mają doskonałą sposobność do dialogu 

z narodami, które jeszcze nie słyszały Ewangelii oraz do pokazania im poprzez osobistą służbę miłości 

i pomocy prawdziwego oblicza Chrystusa. 
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39. Kapłani zastępują Chrystusa i są współpracownikami stanu biskupiego w potrójnym świętym 

urzędzie, który z natury swej należy do posłannictwa Kościoła. Powinni więc dobrze zrozumieć, że 

ich życie jest poświęcone również na służbę misjom. Ponieważ zaś na mocy swego powołania – które 

polega głównie na sprawowaniu Eucharystii, udoskonalającej Kościół – pozostają we wspólnocie 

z Chrystusem – Głową i innych do tej wspólnoty prowadzą, muszą zdawać sobie sprawę z tego, ile to 

jeszcze brakuje do pełni Jego Ciała i ile zatem trzeba wkładu pracy, by Ono z dniem każdym wzrastało. 

Tak zatem ułożą pracę duszpasterską, aby mogła służyć rozszerzaniu Ewangelii wśród niechrześcijan. 

Kapłani w pracy duszpasterskiej będą obudzać i podtrzymywać wśród wiernych gorliwość do 

ewangelizacji świata, pouczając ich przez katechizację i kazania o obowiązkach Kościoła głoszenia 

narodom Chrystusa; ukazując rodzinom chrześcijańskim konieczność i zaszczyt pielęgnowania 

powołań misyjnych wśród swych synów i córek; podtrzymując w młodzieży szkolnej 

i w stowarzyszeniach katolickich zapał misyjny, tak by z nich wyrośli przyszli zwiastunowie 

Ewangelii. Niech uczą wiernych modlić się za misje i niech się nie wstydzą prosić ich o jałmużnę, 

stawszy się niejako żebrakami dla Chrystusa i zbawienia dusz. 

Profesorowie seminariów i uniwersytetów przedstawią młodzieży prawdziwe położenie świata 

i Kościoła, tak by się jej uwidoczniła konieczność intensywniejszej ewangelizacji niechrześcijan i aby 

się ożywiał jej zapał. W czasie zaś wykładów z zakresu nauk dogmatycznych, biblijnych, moralnych 

i historycznych niech uwypuklą zawarte w nich aspekty misyjne, aby w ten sposób kształtować 

w przyszłych kapłanach misyjną świadomość. 

40. Instytuty zakonne, oddane życiu czynnemu i kontemplacyjnemu, miały dotychczas i mają 

największy udział w ewangelizacji świata. Święty Sobór z zadowoleniem uznaje ich zasługi i dziękuje 

Bogu za tyle trudów poniesionych na chwałę Bożą i dla dobra dusz. I zachęca je, aby w podjętym 

dziele niezmordowanie trwały, świadome tego, że cnota miłości, którą na mocy powołania obowiązane 

są doskonalej praktykować, pobudza je i zobowiązuje do ducha i trudu prawdziwie katolickiego. 

Instytuty oddane życiu kontemplacyjnemu mają przez swoje modlitwy, pokutne uczynki 

i cierpienia ogromne znaczenie dla nawracania dusz, gdyż Bóg na prośby wyprawia robotników na 

swoje żniwo, otwiera serca niechrześcijan na głos Ewangelii i daje wzrost słowu zbawienia w ich 

sercach. Co więcej, kieruje się prośbę do tych instytutów, aby zakładały swe domy na terenach 

misyjnych, jak to już niejedne uczyniły, aby tam wśród niechrześcijan, prowadząc życie dostosowane 

do prawdziwie religijnych tradycji ludów, dawać wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga 

oraz jedności w Chrystusie. 

Instytuty zaś oddane życiu czynnemu, czy to mające cel ściśle misyjny, czy też nie, niech 

szczerze postawią sobie pytanie wobec Boga: czy zdolne są rozciągnąć swą działalność na krzewienie 

Królestwa Bożego wśród narodów; czy nie mogą pewnych prac pozostawić innym, by swoje siły 

poświęcić dla dobra misji; czy mogą podjąć się pracy misyjnej, dostosowując do tego w razie potrzeby 

swoje konstytucje, jednak zgodnie z duchem założyciela; czy ich członkowie w miarę możności 

uczestniczą w działalności misyjnej; czy ich sposób życia jest świadectwem Ewangelii dostosowanym 

do charakteru i warunków danego ludu. 

Skoro zaś z natchnienia Ducha Świętego stale rozwijają się w Kościele coraz bardziej instytuty 

świeckie, stąd również ich działalność, pod kierownictwem biskupa, może być pod niejednym 

względem korzystna dla misji, jako znak całkowitego oddania się ewangelizacji świata. 

41. Ludzie świeccy współpracują w dziele ewangelicznym Kościoła i uczestniczą w jego 

zbawczym posłannictwie jako świadkowie i jako żywe narzędzia, zwłaszcza jeśli powołani przez Boga 

– zostaną do tej pracy przyjęci przez biskupa. 
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W krajach już chrześcijańskich świeccy współpracują w dziele ewangelizacji, pielęgnując 

w sobie i w innych znajomość i umiłowanie misji, budząc powołania misyjne we własnej rodzinie, 

w stowarzyszeniach katolickich i w szkołach, ofiarując wszelkiego rodzaju pomoc, aby dar wiary, 

który darmo otrzymali i innym można było przekazać. 

Świeccy zaś w krajach misyjnych, czy to przybysze, czy tubylcy, niech uczą w szkołach, 

prowadzą sprawy gospodarcze, współpracują w działalności parafii i diecezji, niech wprowadzają 

i ożywiają różne formy apostolatu świeckich, aby wierni młodych Kościołów jak najprędzej mogli 

przejąć własną rolę w życiu Kościoła. 

Wreszcie niech świeccy chętnie udzielają pomocy społeczno-gospodarczej narodom będącym 

na drodze rozwoju; a pomoc ta jest tym bardziej godna pochwały, im bardziej ma na uwadze 

zakładanie instytucji, które dotyczą podstawowych struktur życia społecznego lub przeznaczone są do 

wykształcenia osób, odpowiedzialnych za sprawy publiczne. 

Szczególnej pochwały godni są ci świeccy, którzy na uniwersytetach lub w instytutach 

naukowych przyczyniają się swymi badaniami historycznymi lub religioznawczymi do lepszego 

poznania ludów i religii, pomagając w ten sposób zwiastunom Ewangelii i przygotowując dialog 

z niechrześcijanami. 

Niech w braterskim usposobieniu współpracują z innymi chrześcijanami, z niechrześcijanami, 

szczególnie z członkami stowarzyszeń międzynarodowych, mając stale przed oczyma to, aby 

„budowanie społeczności ziemskiej opierało się zawsze na Panu i ku Niemu się kierowało”. 

Do wykonania tych wszystkich zadań świeccy koniecznie potrzebują przygotowania 

technicznego i duchowego, które powinny im dać instytuty do tego przeznaczone, aby ich życie wśród 

niechrześcijan było świadectwem dla Chrystusa, według słów Apostoła: „Nie dawajcie zgorszenia ani 

Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu, jako i ja wszystkim i we wszystkim staram się dogodzić, 

nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni” (1 Kor 10, 32-33). 

Zakończenie 

42. Ojcowie Soboru wraz z Papieżem, mając głębokie poczucie obowiązku szerzenia wszędzie 

Królestwa Bożego, najserdeczniej pozdrawiają wszystkich zwiastunów Ewangelii, przede wszystkim 

tych, którzy dla imienia Chrystusowego cierpią prześladowania, jak również łączą się z ich 

cierpieniami. 

Pałają oni tą samą miłością, jaką i Chrystus płonął do ludzi. Świadomi jednak, że Bóg to sprawia, 

iż Królestwo Jego przychodzi na ziemię, modlą się razem z wszystkimi wiernymi, aby za wstawieniem 

się Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, narody jak najprędzej doszły do uznania prawdy i aby 

światłość Boża, która jaśnieje na obliczu Jezusa Chrystusa, olśniła wszystkich przez Ducha Świętego. 

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszym Dekrecie, w całości i w szczegółach zyskało 

uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy 

apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy 

i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą. 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 7 grudnia roku 1965. 

Ja, Paweł, Biskup Kościoła Katolickiego 

(Następują podpisy Ojców) 
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9. II Sobór Watykański, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów 

Christus Dominus (nr. 1-21)  

 

1. Chrystus Pan, Syn Boga żywego, który przyszedł, aby wybawić lud swój z grzechów 

i uświęcić wszystkich ludzi, jak sam został posłany przez Ojca, tak też posłał swoich Apostołów, 

dlatego uświęcił ich, dając im Ducha Świętego, by i oni uwielbiali Ojca na ziemi i zbawiali ludzi „ku 

budowaniu ciała Chrystusowego” (Ef 4, 12), którym jest Kościół. 

2. W tym Kościele Chrystusowym Biskup Rzymski, jako następca Piotra, któremu Chrystus 

powierzył misję pasienia swych owiec i baranków, cieszy się z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną 

bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską. On też wobec tego – jako pasterz wszystkich 

wiernych otrzymał posłannictwo, aby dbać o dobro wspólne całego Kościoła i o dobro poszczególnych 

Kościołów – zajmuje naczelne stanowisko w zwyczajnej władzy nad wszystkimi Kościołami. 

Biskupi zaś, ustanowieni również przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako 

pasterze dusz, otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego 

zwierzchnictwem nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał 

Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi 

w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się 

prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami. 

3.Biskupi, dzieląc troskę o wszystkie Kościoły, sprawują ten swój biskupi urząd, otrzymany 

przez konsekrację biskupią, w łączności i pod zwierzchnictwem Papieża w zakresie urzędu 

nauczycielskiego i kierownictwa pasterskiego, będąc wszyscy złączeni w jedno Kolegium, czyli ciało 

w stosunku do całego Kościoła Bożego. 

Pojedynczo wykonują go w odniesieniu do wyznaczonych sobie części trzody Pańskiej, 

otaczając troską powierzony każdemu poszczególny Kościół lub też czasem w kilku podejmując razem 

troskę o pewne wspólne potrzeby różnych Kościołów. 

Dlatego Sobór święty, licząc się również z położeniem społeczności ludzkiej, zmierzającej 

w tych naszych czasach do nowego porządku rzeczy, pragnie dokładniej określić pasterskie zadania 

biskupów i postanawia, co następuje. 

Rozdział I Biskupi w stosunku do całego Kościoła 

I. Rola biskupów w stosunku do całego Kościoła. 

4. Biskupi na mocy sakramentalnej konsekracji i przez swą hierarchiczną wspólnotę z Głową 

i członkami Kolegium, są ustanowieni członkami biskupiego Ciała. „Stan zaś biskupi, który jest 

następcą Kolegium Apostolskiego w nauczycielstwie i rządzeniu pasterskim, co więcej, w którym trwa 

nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi również z głową swoją, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez 

niego, podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem, władza ta jednak może być 

wykonywana tylko za zgodą Biskupa Rzymskiego”. Władza ta „sprawowana jest w sposób uroczysty 

na Soborze powszechnym”. Dlatego Sobór święty postanawia, że wszyscy biskupi będący członkami 

Kolegium biskupiego, mają prawo udziału w Soborze powszechnym. 

„Ta sama władza kolegialna może być sprawowana wespół z papieżem przez rozproszonych po 

świecie biskupów, byle tylko Głowa Kolegium wezwała ich do kolegialnego działania albo 
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przynajmniej zatwierdziła jednakową działalność przebywających w rozproszeniu biskupów lub 

dobrowolnie ją przyjęła, tak żeby stała się ona prawdziwym aktem kolegialnym”. 

5. Biskupi wybrani z różnych okręgów świata, wedle sposobów i zasad ustalonych lub 

pozostających do ustalenia przez papieża, okazują Najwyższemu Pasterzowi Kościoła skuteczniejszą 

pomoc na Radzie, zwanej „Synodem Biskupów”. Synod ten, jako reprezentujący cały episkopat 

katolicki, jest równocześnie znakiem, że wszyscy biskupi zespoleni hierarchicznie uczestniczą 

w trosce o cały Kościół. 

6. Jako prawowici następcy Apostołów i członkowie Kolegium biskupiego powinni biskupi być 

zawsze świadomi swej wzajemnej łączności i okazywać troskę o wszystkie Kościoły, skoro każdy 

z nich na mocy Bożego ustanowienia i z nakazu swego apostolskiego urzędu stanowi razem z resztą 

biskupów rękojmię Kościoła. Szczególnie muszą się troszczyć o te tereny świata, na których nie 

głoszono jeszcze słowa Bożego lub na których szczególnie z powodu szczupłej liczby kapłanów, 

zagraża wiernym niebezpieczeństwo odstępstwa od nakazów wiary albo nawet utrata samej wiary. 

Toteż powinni z całym wysiłkiem zabiegać o to, by wierni gorliwie popierali i rozwijali dzieła 

ewangelizacji i apostolatu. Nadto muszą dołożyć starań celem przygotowania godnych kapłanów oraz 

pomocników, tak zakonnych jak świeckich, dla misji i terenów cierpiących na brak kleru. Niech się 

również zatroszczą, by w miarę możliwości niektórzy z ich kapłanów udali się na wspomniane misje 

lub do diecezji w celu sprawowania tam świętej posługi na zawsze lub przynajmniej na określony czas. 

Ponadto w użytkowaniu dóbr kościelnych winni biskupi mieć przed oczyma wzgląd nie tylko na 

potrzeby swojej diecezji, lecz i innych Kościołów partykularnych, które przecież stanowią części 

jednego Kościoła Chrystusowego. W końcu niech i na to zwrócą uwagę, że w miarę sił trzeba nieść 

ulgę w klęskach, które dotykają inne diecezje lub tereny. 

7. Nade wszystko niech obejmą bratnią miłością i otoczą szczerą oraz czynną troską tych 

pasterzy, których dla imienia Chrystusowego poniewiera się obelgami i udrękami, przetrzymuje 

w więzieniach lub odsuwa od obowiązków, by modlitwa i wsparcie współbraci przyniosły ulgę 

i złagodzenie ich cierpieniom. 

II. Biskupi a Stolica Apostolska 

8. a) Biskupom, jako następcom Apostołów, przysługuje w powierzonych im diecezjach siłą 

rzeczy całkowita władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, wymagana przez ich pasterskie zadania, 

zawsze z zachowaniem we wszystkim władzy, którą na mocy swego urzędu posiada Biskup Rzymski 

co do zastrzegania spraw sobie lub innej władzy. 

b) Poszczególni biskupi diecezjalni mają upoważnienia do dyspensowania w szczegółowym 

wypadku od ogólnego prawa kościelnego tych wiernych, nad którymi sprawują władzę wedle norm 

prawnych, ilekroć uznają to za przydatne dla ich duchowego dobra, o ile najwyższa władza kościelna 

nie zastrzegła sobie jakiegoś szczególnego wypadku. 

9. W wykonywaniu najwyższej, pełnej i bezpośredniej władzy nad całym Kościołem Biskup 

Rzymski posługuje się dykasteriami Kurii Rzymskiej, które wobec tego w imieniu i mocą jego 

autorytetu pełnią swe obowiązki ku dobru Kościołów i posłudze świętych pasterzy. 

Ojcowie świętego Soboru wyrażają życzenie, by te dykasterie, które bezsprzecznie świadczyły 

ogromną pomoc Biskupowi Rzymskiemu i pasterzom Kościoła, poddano nowej organizacji 

z większym przystosowaniem do wymagań czasu, krajów i obrządków, zwłaszcza gdy chodzi o ich 

liczbę, nazwę uprawnienia i własny tryb postępowania oraz wzajemne uzgadnianie prac. Również 
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życzą sobie, by licząc się z właściwym biskupom zadaniem pasterskim, dokładniej określono 

obowiązki legatów papieskich. 

10. Poza tym skoro te dykasterie ustanowiono dla dobra całego Kościoła, istnieje życzenie, by 

ich członkowie, funkcjonariusze i doradcy, a także legaci papiescy byli więcej, w miarę możności, 

dobierani z różnych połaci Kościoła, dla ukazania naprawdę powszechnego charakteru urzędów 

Kościoła katolickiego, czyli jego centralnych organów. 

Pożądaną jest również rzeczą, by do grona członków dykasterii przybierać też niektórych 

biskupów, głównie diecezjalnych, którzy by mogli obszerniej zdawać sprawę papieżowi z nastawienia, 

pragnień i potrzeb wszystkich Kościołów. 

W końcu Ojcowie soborowi uważają, że będzie to wielce korzystne, jeśli te dykasterie dadzą 

więcej posłuchu ludziom świeckim, odznaczającym się cnotą, wiedzą i doświadczeniem, tak żeby i oni 

mieli odpowiedni udział w sprawach Kościoła. 

Rozdział II Biskupi w stosunku do Kościołów partykularnych czyli diecezji 

I. Biskupi diecezjalni 

11. Diecezję stanowi część Ludu Bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa 

i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego 

w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w którym 

prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy. 

Poszczególni biskupi, którym zlecono troskę o Kościół partykularny, sprawują w imię Pana 

pieczę duszpasterską nad swymi owcami, pod zwierzchnictwem papieża, jako ich właściwi, zwyczajni 

i bezpośredni pasterze, spełniając względem nich obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania. Sami 

wszakże winni uznawać prawa, przysługujące prawomocnie czy to patriarchom, czy innym 

hierarchicznym autorytetom. 

Do swoich zadań apostolskich winni się biskupi przykładać jako świadkowie Chrystusowi 

wobec wszystkich ludzi, troszcząc się nie tylko o tych, którzy idą już za Księciem pasterzy, lecz 

oddając się całym sercem także tym, którzy w jakikolwiek sposób zboczyli z drogi prawdy lub nie 

znają Ewangelii Chrystusowej oraz zbawczego miłosierdzia, ażeby w końcu wszyscy postępowali 

wedle „wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdy” (Ef 5, 9). 

12. W spełnianiu swego obowiązku nauczania niech obwieszczają ludziom Ewangelię 

Chrystusową – co wysuwa się na czoło wśród zasadniczych zadań biskupich – nawołując ich w mocy 

Ducha do wiary lub umacniając ich w żywej wierze. Niech ich zapoznają z całością tajemnicy 

Chrystusowej, czyli z tymi prawdami, których nieznajomość jest nieznajomością Chrystusa, a nadto 

z objawioną przez Boga drogą do oddawania Mu czci, a tym samym do osiągnięcia wiecznej 

szczęśliwości. 

Oprócz tego niech wykazują, że nawet rzeczy doczesne oraz instytucje ludzkie kierowane są 

również wedle zamiarów Boga Stwórcy ku zbawieniu ludzi, i dlatego mogą się niemało przyczyniać 

do budowania Chrystusowego Ciała. 

Dlatego niech pouczają, jak należy oceniać w myśl nauki Kościoła osobę ludzką razem z jej 

wolnością i z samym życiem ciała, rodzinę oraz jej jedność i stałość, wydawanie i wychowanie 

potomstwa, społeczność świecką z jej prawami i stanami, pracę i wypoczynek, wiedzę i wynalazki 

techniczne, nędzę i nadmiar dóbr. Na koniec winni przedstawić zasady rozwiązywania najbardziej 
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doniosłych zagadnień dotyczących posiadania, wzrostu i należytego rozdziału dóbr materialnych, 

pokoju i wojny oraz braterskiego współżycia wszystkich narodów. 

13. Naukę chrześcijańską winni podawać w sposób przystosowany do potrzeb chwili, by 

odpowiadała na trudności i zagadnienia, które przede wszystkim dręczą i niepokoją ludzkość. Niech 

też tej nauki strzegą, przyuczając wiernych do jej obrony i rozwoju. W jej podawaniu mają dawać 

dowody macierzyńskiej troski Kościoła względem wszystkich ludzi, zarówno wierzących jak 

i niewierzących, a szczególną troską niech otaczają ubogich i słabych, do których posłał ich Bóg 

z opowiadaniem Ewangelii. 

Ponieważ do Kościoła należy nawiązywanie dialogu ze społecznością ludzką, w której żyje, 

ciąży przede wszystkim na biskupach obowiązek zbliżania się do ludzi, szukania ich i podtrzymywania 

rozmowy z nimi. By w tych zbawiennych rozmowach zawsze prawda szła w parze z dobrocią, 

a zrozumienie z miłością, musi je cechować jasność wyrażania się łącznie z pokorą i delikatnością, 

a nadto należyta roztropność, połączona jednak z zaufaniem, które zaskarbiając przyjaźń wytwarza 

więź duchową. 

Dla upowszechnienia nauki chrześcijańskiej niech się starają posłużyć różnymi dostępnymi 

w dzisiejszych czasach środkami, przede wszystkim oczywiście kaznodziejstwem i nauczaniem 

katechizmu, które zawsze przecież wysuwają się na czoło, lecz też wykładem nauki w szkołach, 

akademiach, konferencjach i wszelkiego rodzaju zebraniach, a niemniej również upowszechnianiem 

przez publiczne deklaracje, czynione z okazji pewnych wydarzeń, nadto przy pomocy prasy oraz 

środków społecznego przekazywania myśli, którymi bezsprzecznie należy się posługiwać w głoszeniu 

Ewangelii Chrystusowej. 

14. Niech dopilnują, aby tak dzieciom i dorastającej oraz dojrzałej młodzieży, jak też starszym 

podawano pilnie naukę katechizmu, która zmierza do tego, by u ludzi wiara oświecona nauką stawała 

się żywą, wyraźną i czynną. Niech też dopilnują, aby w podawaniu jej zachowano odpowiedni rozkład 

i metodę przystosowaną nie tylko do omawianego materiału, lecz również do charakteru, pojętności 

i wieku oraz warunków życia słuchaczy, niech baczą aby to nauczanie opierało się na Piśmie świętym, 

Tradycji, liturgii oraz na Magisterium i życiu Kościoła. 

Prócz tego winni zatroszczyć się o stosowne przygotowanie katechetów do ich zadań, tak żeby 

mieli dokładną znajomość nauki Kościoła oraz zasad psychologii, a wiedzę pedagogiczną aby 

opanowali teoretycznie i praktycznie. 

Mają też postarać się o przywrócenie katechumenatu dorosłych lub lepsze przystosowanie go. 

15. W spełnianiu swego obowiązku uświęcania winni biskupi pamiętać, że wzięci zostali z ludzi 

i że dla ludzi postanowieni są w tym, co do Boga należy, aby składali dary i ofiary za grzechy. Biskupi 

cieszą się przecież pełnią sakramentu kapłaństwa i od nich są zależni w wykonywaniu swej władzy 

zarówno kapłani, którzy także otrzymali święcenia na prawdziwych kapłanów Nowego Testamentu, 

by być skrzętnymi współpracownikami biskupów, jako też diakoni, którzy wyświęceni na ten urząd 

służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem oraz gronem jego kapłanów. Biskupi więc są głównymi 

szafarzami tajemnic Bożych, jako też kierownikami, krzewicielami i stróżami całego życia 

liturgicznego w powierzonym sobie Kościele. 

Muszą przeto ciągle dokładać starań, by wierni coraz głębiej poznawali i przeżywali poprzez 

Eucharystię tajemnicę paschalną celem wytworzenia jednego, mocno zwartego Ciała w jedności 

Chrystusowej miłości, „pilnując modlitwy i posługi słowa” (Dz 6, 4), niech dołożą trudu, by wszyscy 

powierzeni ich opiece byli jednomyślni w modlitwie, a przez przyjmowanie sakramentów wzrastali 

w łasce i byli wiernymi świadkami Pana. 
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Jako ci, którzy mają zadanie doskonalenia, winni biskupi przyczyniać się do wzmożenia 

świętości swego kleru, zakonników i świeckich według właściwego im powołania, świadomi wszakże 

tego, że są zobowiązani dawać przykład świętości przez miłość, pokorę i prostotę życia. Niech tak 

uświęcają powierzone sobie Kościoły, by ujawniał się w nich zmysł całego Kościoła Chrystusowego. 

Dlatego jak najbardziej winni popierać powołania kapłańskie i zakonne, otaczając szczególną troską 

powołania misyjne. 

16. W wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza niech biskupi będą pośród swoich jako ci, co 

usługują, niech będą dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi, prawdziwymi 

ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich, tak że ich władzy 

pochodzącej od Boga wszyscy się z wdzięcznością poddają. Całą rodzinę swej trzody niech tak 

skupiają i urabiają, by wszyscy, świadomi swych obowiązków, żyli i działali we wspólnocie miłości. 

By mogli to czynić skutecznie, biskupi „nadający się do wszelkiego dzieła dobrego” (2 Tm 2, 

21) i „wszystko znoszący ze względu na wybranych” (2 Tm 2, 10), muszą tak swoje życie ułożyć, by 

dostrajało się do wymagań czasów. 

Szczególną miłością winni zawsze otaczać kapłanów, mających ich za synów i przyjaciół, 

ponieważ oni w swoim zakresie podejmują ich zadania i troski i spełniają je tak gorliwie 

w codziennych zabiegach. Toteż niech będą gotowi do ich wysłuchania, a przez zażyłe z nim 

obcowanie niech usiłują rozwijać całokształt pracy duszpasterskiej w całej diecezji. 

Niech się troszczą o ich duchowy, intelektualny i materialny stan, by byli zdolni do świętego i 

pobożnego życia oraz do wiernego i owocnego spełniania swych posług. Z tego względu winni 

popierać wszelkie poczynania i urządzać specjalne zebrania, które by od czasu do czasu gromadziły 

kapłanów tak w celu odprawienia dłuższych rekolekcji dla odnowy swego życia, jak i celem zdobycia 

głębszej znajomości różnych dziedzin wiedzy kościelnej, zwłaszcza Pisma św. i teologii, 

donioślejszych zagadnień społecznych oraz nowych zasad działalności duszpasterskiej. Kapłanom, 

którzy w jakikolwiek sposób znajdują się w niebezpieczeństwie lub w czymś nie dopisali, winni 

okazać czynne miłosierdzie. 

By mogli stosowniej zaradzić dobru wiernych odpowiednio do stanu każdego, niech dążą do 

należytego rozeznania ich potrzeb w warunkach społecznych, w jakich żyją, niech posługują się w tym 

celu właściwymi środkami, głównie badaniami socjologicznymi. W stosunku do wszystkich mają 

okazywać zainteresowanie, bez względu na wiek, stan lub narodowość, zarówno w stosunku do 

miejscowej ludności, jak i przybyszów czy cudzoziemców. W roztaczaniu tej pasterskiej pieczy niech 

zostawiają swym wiernym przynależny im udział w sprawach Kościoła, uznając ich obowiązek jak też 

prawo do czynnej współpracy w budowie Mistycznego Ciała Chrystusowego. 

Braci odłączonych niech darzą miłością, przykazując również wiernym, by odnosili się do nich 

z wielką uprzejmością i miłością, udzielając zarazem poparcia ekumenizmowi w rozumieniu Kościoła: 

Nawet nieochrzczonych winni darzyć sercem, by również im przyświecała miłość Jezusa Chrystusa, 

którego biskupi są świadkami wobec wszystkich. 

17. Należy rozwijać różne formy apostolatu oraz dążyć do uwzględnienia i ścisłego zespolenia 

pod kierownictwem biskupa wszelkich dzieł apostolskich w całej diecezji lub na jego odrębnych 

terenach, które by zestroiło w harmonijnej działalności wszelkie przedsięwzięcia oraz instytucje 

katechetyczne, misyjne, charytatywne, społeczne, rodzinne, szkolne oraz jakiekolwiek inne, mające w 

założeniu cele duszpasterskie, żeby przez tę współpracę ujawniła się zarazem jedność diecezji. 

Szczególny nacisk należy położyć na obowiązek apostołowania, ciążący na wiernych zależnie 

od ich stanu i uzdolnień każdego, i polecać im, by brali udział lub wspierali różne dzieła apostolatu 
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świeckich, a zwłaszcza Akcję Katolicką. Niech też popierają i rozwijają stowarzyszenia mające wprost 

lub ubocznie cel nadprzyrodzony, a mianowicie osiągnięcie doskonalszego życia lub głoszenie 

wszystkim Ewangelii Chrystusowej czy rozwój nauki chrześcijańskiej lub wzrost kultu publicznego 

bądź cele społeczne, bądź też pełnienie dzieł pobożności czy miłości. 

Formy apostolatu trzeba przystosować należycie do dzisiejszych wymagań, mając na uwadze 

nie tylko duchowe i moralne, lecz społeczne, demograficzne i ekonomiczne warunki ludzkiego życia. 

Do skutecznych i owocnych osiągnięć w tym względzie bardzo dużo wnoszą badania socjologiczne 

i religioznawcze przez instytuty socjologii pastoralnej, które gorąco się zaleca. 

18. Specjalną troską należy otoczyć tych wiernych, którzy ze względu na warunki życia nie mogą 

dostatecznie korzystać z ogólnej zwykłej opieki duszpasterskiej proboszczów lub całkowicie są jej 

pozbawieni, jak np. mnogie rzesze emigrantów, uchodźcy i wygnańcy, podróżujący statkami czy 

samolotami, koczownicy oraz inni tego rodzaju. Dla roztoczenia opieki nad życiem duchowym tych, 

którzy okresowo udają się w inne strony celem wypoczynku, trzeba oglądnąć się za trafnymi metodami 

duszpasterskimi. 

Konferencje Biskupów, głównie krajowe, mają starannie prześledzić palące zagadnienia 

odnośnie do wyżej wspomnianych ludzi oraz zgodnie i wspólnymi siłami zaradzić pieczołowicie 

duchowej opiece nad nimi przy pomocy odpowiednich środków i organizacji, biorąc w rachubę przede 

wszystkim zasady ustalone lub mające być ustalone przez Stolicę Apostolską, umiejętnie 

przystosowane do warunków czasu, miejsca i osób. 

19. W pełnieniu swego apostolskiego zadania, zmierzającego do zbawienia dusz, biskupom 

przysługuje sama przez się pełna i całkowita wolność oraz niezależność od jakiejkolwiek władzy 

świeckiej. Z tego powodu nie wolno wprost czy pośrednio stawiać przeszkód w pełnieniu ich zadań 

kościelnych lub nie dopuszczać do swobodnego kontaktowania się ze Stolicą Apostolską czy innymi 

władzami kościelnymi oraz ze swymi podwładnymi. 

Bezsprzecznie, zabiegając około duchowej opieki nad swoją trzodą, święci pasterze działają w 

rzeczy samej również na korzyść postępu społecznego i kulturalnego oraz dobrobytu, okazując w tym 

celu czynną współpracę z władzami państwowymi w ramach swego obowiązku i jak na biskupów 

przystało, oraz nakłaniając do uległości wobec słusznych spraw i do szacunku dla prawnie 

ustanowionej władzy. 

20. Ponieważ apostolski urząd biskupów został ustanowiony przez Chrystusa Pana i zdąża do 

celu duchowego oraz nadprzyrodzonego, święty Sobór powszechny oświadcza, że prawo nominacji 

i ustanawiania biskupów należy do odpowiedniej władzy kościelnej jako jej własne, specjalne 

i wyłącznie jej przysługujące. 

Wobec powyższego jest życzeniem świętego Soboru, by dla należytej obrony wolności Kościoła 

oraz dla sprawniejszego i swobodniejszego przymnożenia dobra wiernych nie przyznawano już więcej 

w przyszłości władzom świeckim żadnych praw czy przywilejów co do wyboru, nominacji, 

przedstawiania lub wyznaczania na stanowisko biskupa. Natomiast uprzejmie prosi się władze 

świeckie, których przychylność dla Kościoła Sobór święty z wdzięcznością uznaje i wielce ceni, aby 

zechciały samorzutnie zrzec się wspomnianych praw czy przywilejów, przysługujących im dotychczas 

na mocy umowy lub zwyczaju, po porozumieniu się ze Stolicą świętą. 

21. Z uwagi więc na tak wielką doniosłość i ważność pasterskich zadań biskupów, uprasza się 

gorąco biskupów diecezjalnych oraz wszystkich innych prawnie z nimi zrównanych, by w wypadku, 

gdyby ze względu na podeszły wiek, czy z innego ważnego powodu stali się nie dość zdatni do 

pełnienia swych obowiązków, zgłosili rezygnację ze stanowiska czy to samorzutnie, czy za 
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wskazaniem miarodajnej władzy. Kompetentna natomiast władza w razie przyjęcia rezygnacji, 

zatroszczy się o odpowiednie utrzymanie rezygnujących i o rozpatrzenie ich specjalnych uprawnień. 

 

10. II Sobór Watykański, Dekret o środkach społecznego 

przekazywania myśli Inter mirifica 

 

1. Spośród podziwu godnych wynalazków techniki, które geniusz ludzki z pomocą Bożą 

w naszych zwłaszcza czasach odkrył w rzeczach stworzonych, Kościół - Matka przyjmuje i śledzi ze 

szczególną troską te, które odnoszą się przede wszystkim do ducha ludzkiego, a które odsłoniły nowe 

drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego rodzaju wiadomości, myśli i wskazań. 

Wśród wynalazków tych najdonioślejsze są urządzenia, które z natury swej zdolne są dosięgnąć 

i poruszyć nie tylko jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką, jak: prasa, 

kinematografia, radiofonia, telewizja i inne tym podobne. Można je dlatego słusznie nazwać środkami 

przekazu społecznego. 

2. Kościół - Matka zdaje sobie sprawę z tego, że środki te, właściwie użyte, oddają rodzajowi 

ludzkiemu wielką przysługę, ponieważ przyczyniają się niemało do odprężenia i ubogacenia ducha 

oraz szerzenia i umacniania Królestwa Bożego. Wie jednak również, że ludzie mogą ich użyć przeciw 

zamierzeniom Stwórcy, obracając je na własną szkodę. Macierzyńskie serce Kościoła boleje z powodu 

szkód, jakie zbiorowość ludzka ponosi zbyt często wskutek złego korzystania z tych środków. 

Dlatego też święty Sobór, podzielając czujną troskę papieży i biskupów w sprawie tak wielkiej 

wagi, uważa za swą powinność zająć się najważniejszymi zagadnieniami, związanymi z tymi środkami 

przekazu społecznego. nadto przekonany jest, że jego nauka oraz wskazania w ten sposób 

przedstawione, przysłużą się nie tylko zbawieniu chrześcijan, lecz również postępowi całej 

społeczności ludzkiej. 

Rozdział I 

3. Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom 

nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto 

uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu 

społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich. 

Kościołowi więc przysługuje naturalne prawo używania i posiadania wszelkiego rodzaju owych 

środków, o ile są one konieczne lub pomocne w chrześcijańskiej działalności wychowawczej 

i w każdej jego pracy, podejmowanej dla zbawienia dusz. Zadaniem zaś pasterzy jest takie pouczenie 

wiernych i kierowanie nimi, by przy pomocy tych również środków zmierzali oni do zbawienia 

i doskonałości własnej oraz całej rodziny ludzkiej. 

Zresztą do świeckich przede wszystkim należy ożywianie tego rodzaju środków duchem 

humanizmu i chrześcijaństwa, aby odpowiadały one w pełni wielkim oczekiwaniom ludzkości oraz 

zamierzeniom Bożym. 

4. Aby właściwie posługiwać się tymi środkami jest rzeczą zgoła konieczną, by wszyscy, którzy 

ich używają, znali zasady porządku moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie. Niech więc 

zwracają uwagę na treść przekazywaną wedle specyficznej natury każdego z tych środków. Niech też 

mają przed oczyma warunki i wszystkie okoliczności, jak: cel, osoby, miejsce, czas i inne, w jakich 
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dokonuje się przekazu, a które mogą zmieniać lub wręcz wypaczać jego godziwość. Wchodzi tu 

w rachubę również sposób działania właściwy każdemu z tych środków, jego siła oddziaływania, która 

może być tak wielka, że ludzie - szczególnie jeśli są nieprzygotowani - z trudem potrafią ją zauważyć, 

opanować lub w razie potrzeby odeprzeć. 

5. Szczególnie konieczną jest rzeczą, by wszyscy zainteresowani urobili sobie prawe sumienie 

co do właściwego korzystania z tych środków - przede wszystkim gdy chodzi o niektóre zagadnienia, 

gwałtowniej dyskutowane w naszych czasach. 

Pierwsze z nich dotyczy tak zwanej informacji, czyli zbierania i rozpowszechniania wiadomości. 

Jest rzeczą oczywistą, że wobec postępu dzisiejszej społeczności ludzkiej i coraz ściślejszych 

powiązań, łączących jej członków, informacja stała się niezwykle użyteczna, a bardzo często 

nieodzowna. Publiczne bowiem i szybkie przekazywanie informacji o wydarzeniach i sprawach 

umożliwia poszczególnym ludziom pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czemu mogą oni skutecznie 

przyczyniać się do ogólnego dobra i wspólnie łatwiej wpływać na szeroki postęp całego 

społeczeństwa. Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do informacji o tym, o czym ludzie, czy 

to pojedynczy, czy zespoleni w społeczności, powinni by wiedzieć, odpowiednio do warunków 

każdego. Właściwe jednak zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego 

informacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby 

co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz 

słusznych praw i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. Nie 

każda bowiem wiadomość jest pożyteczna, "a miłość buduje" (1 Kor 8,1). 

6. Drugie zagadnienie dotyczy stosunku, jaki zachodzi między tak zwanymi prawami sztuki 

a normami moralności. Ponieważ coraz częstsze kontrowersje w tej materii wywodzą się nierzadko 

z fałszywych doktryn dotyczących etyki i estetyki, Sobór podkreśla prymat obiektywnego porządku 

moralnego, który bezwzględnie winien być uznany przez wszystkich. Przewyższa on bowiem 

wszystkie inne porządki spraw ludzkich, choćby o wielkim znaczeniu - nie wyłączając estetycznego - 

oraz należycie je w stosunku wzajemnym do siebie ustawia. Albowiem tylko porządek moralny 

obejmuje całą naturę człowieka, będącego rozumnym stworzeniem Bożym, powołanym do spraw 

wyższych. Jeśli porządek ten zostanie przez człowieka całkowicie i wiernie zachowany, doprowadzi 

go do osiągnięcia pełni doskonałości i szczęścia. 

7. Wreszcie omawianie, opisywanie czy przedstawianie zła moralnego również przy pomocy 

środków przekazu społecznego, może rzeczywiście służyć głębszemu poznaniu i analizowaniu 

człowieka. Przy użyciu odpowiednich form dramatycznych można przez te środki ukazać i uwypuklić 

wspaniałość prawdy i dobra. by jednak środki te nie przyniosły duszom szkody raczej niż pożytku, 

niech będą jak najściślej podporządkowane zasadom moralnym, szczególnie gdy chodzi o sprawy 

wymagające należytego szacunku lub takie, które w człowieku, osłabionym przez grzech pierworodny, 

mogłyby łatwo wzbudzić niskie pożądania. 

8. Ponieważ opinia publiczna wywiera dziś ogromny wpływ zarówno na prywatne, jak i na 

publiczne życie obywateli wszystkich warstw społecznych, jest rzeczą konieczną, by wszyscy 

członkowie społeczeństwa wypełniali i w tej dziedzinie swe obowiązki sprawiedliwości i miłości. 

Dlatego też niech również przy użyciu tych środków dążą do kształtowania i szerzenia słusznej opinii 

publicznej. 

9. Szczególne obowiązki ciążą na wszystkich odbiorcach: czytelnikach, widzach i słuchaczach, 

którzy przekazywane tymi środkami programy odbierają z osobistego i dobrowolnego wyboru. 

Właściwy bowiem wybór wymaga, by pełnego poparcia udzielali oni temu wszystkiemu, co wyróżnia 

się wartościami moralnymi, naukowymi i artystycznymi, a unikali tego, co byłoby dla nich przyczyną 
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i okazją szkody duchowej albo mogłoby innych przez zły przykład narazić na niebezpieczeństwo, lub 

co stwarzałoby trudności programom dobrym, a sprzyjało złym; a dzieje się to często przez płacenie 

przedsiębiorcom, którzy środków tych używają wyłącznie ze względów natury ekonomicznej. 

Aby więc odbiorcy czynili zadość prawu moralnemu, niech nie zaniedbują obowiązku 

zapoznawania się w porę z oceną, wydawaną w tych sprawach przez kompetentny autorytet, oraz 

kierowania się tą oceną zgodnie z zasadami prawego sumienia. Aby zaś łatwiej mogli oprzeć się mniej 

słusznym sugestiom, a w pełni przyjąć dobre, niech starają się sumienie swoje normować i kształtować 

przez odpowiednie pomoce. 

10. Odbiorcy - a szczególnie młodzież - niech starają się przyzwyczajać do korzystania z tych 

środków z umiarem i poczuciem karności. Ponadto niech usiłują głębiej zrozumieć to, co oglądają, 

czego słuchają lub co czytają. Niech dyskutują na te tematy z wychowawcami i ludźmi 

doświadczonymi i niech się uczą wydawać słuszną ocenę. Rodzice zaś niech pamiętają, że ich 

obowiązkiem jest troskliwie czuwać, by widowiska, publikacje i inne rzeczy tego rodzaju, które 

uwłaczałyby wierze i dobrym obyczajom, nie miały wstępu do ich domu i by dzieci ich nie spotykały 

się z tym gdzie indziej. 

11. Szczególny obowiązek moralny odnośnie do właściwego korzystania ze środków przekazu 

społecznego ciąży na dziennikarzach, pisarzach, aktorach, reżyserach, producentach, nakładcach, 

dystrybutorach, wynajmujących lokale, agentach i sprzedawcach, na krytykach i w ogóle na 

wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w przygotowywaniu i przekazywaniu 

programów. Zupełnie bowiem jasną jest rzeczą, jakie i jak ważne obowiązki mają oni wszyscy 

w obecnych warunkach, skoro mogą przez informację oraz propagandę prowadzić rodzaj ludzki ku 

dobremu lub ku złemu. 

Obowiązkiem ich przeto będzie tak układać czynniki ekonomiczne, polityczne czy artystyczne, 

by one nigdy nie sprzeciwiały się dobru wspólnemu. Aby cel ten pełniej osiągnąć, niechaj wstępują 

w szeregi takich organizacji zawodowych, które członków swoich zobowiązują - w razie potrzeby 

nawet mocą zawartej umowy co do należytego zachowania kodeksu moralnego - do poszanowania 

praw moralnych w wykonywaniu zawodowych zajęć i obowiązków. 

Zawsze zaś niechaj pamiętają o tym, że większość czytelników i widzów stanowi młodzież, 

która potrzebuje takich pism i takich widowisk, które dawałyby godziwą rozrywkę, a jednocześnie 

pociągałyby umysły do wyższych rzeczy. Niech się ponadto starają, by opracowywanie programów 

o treści religijnej zalecane było osobom godnym i doświadczonym, oraz by wykonywano je 

z należytym szacunkiem. 

12. Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej z racji przeznaczenia tych środków dla 

dobra społecznego. Władza ta winna we właściwym sobie zakresie bronić i ochraniać prawdziwą 

i słuszną wolność informacji, szczególnie w prasie, co jest niezbędne dla rozwoju współczesnego 

społeczeństwa; popierać wartości religijne, kulturalne i sztuki piękne; otoczyć opieką odbiorców, by 

swobodnie mogli korzystać ze swoich praw. Obowiązkiem władzy świeckiej jest poza tym popieranie 

inicjatyw, szczególnie pożytecznych zwłaszcza dla młodzieży, których realizacja w inny sposób jest 

niemożliwa. 

Nadto obowiązkiem tej samej władzy świeckiej, która z urzędu dba o pomyślny stan obywateli, 

jest starać się należycie i pilnie przez ustanowienie i egzekwowanie specjalnych praw, by ze złego 

używania tych środków nie wynikło poważne niebezpieczeństwo dla dobrych obyczajów oraz postępu 

społeczeństwa. Ta czujna troska w niczym nie umniejszy wolności czy to jednostek, czy grup 
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społecznych, szczególnie wówczas, gdy brak jest należytej gwarancji ze strony tych, którzy zawodowo 

posługują się tymi środkami. 

Szczególnie zaś należy ochraniać młodzież przed prasą i widowiskami, które byłyby szkodliwe 

w jej wieku. 

Rozdział II 

13. Niechaj wszyscy synowie Kościoła starają się jednomyślnie i jednozgodnie o to, by środki 

przekazu społecznego stosowane były skutecznie - bez zwłoki i z jak największą zapobiegliwością - 

w rozlicznych pracach apostolskich, tak jak tego wymagają okoliczności spraw i czasu. Niech 

uprzedzają szkodliwe inicjatywy, szczególnie tam, gdzie postęp religijny i moralny wymaga pilniejszej 

aktywności. 

Pasterze więc niech spieszą wypełniać swe zadanie w tej dziedzinie, które wiążą się ściśle ze 

zwyczajnym ich obowiązkiem nauczania. Także i świeccy, którzy mają udział w posługiwaniu się 

tymi środkami, niechaj starają się dać świadectwo Chrystusowi, spełniając przede wszystkim 

umiejętnie i w duchu apostolstwa swe zadania, a nawet wspomagając w miarę możności wprost 

duszpasterską działalność Kościoła przez uzdolnienia techniczne, ekonomiczne, kulturalne 

i artystyczne. 

14. Przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czytelników w pełni 

duchem chrześcijańskim, należy też tworzyć i rozwijać prawdziwie katolicką prasę, która - wywodząc 

się i będąc zależną już to bezpośrednio od władzy kościelnej, już to od katolików - niech wychodzi 

wyraźnie w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię publiczną, zgodnie z prawem naturalnym, 

nauką i nakazami katolickimi, oraz by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać fakty, dotyczące 

życia Kościoła. wiernych zaś należy pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy 

katolickiej dla wyrobienia sobie chrześcijańskiego sądu o wszelkich wydarzeniach. 

Wszelkimi skutecznymi środkami należy popierać i otaczać opieką produkcję 

i rozpowszechnianie filmów, służących godziwej rozrywce, kulturze i sztuce, szczególnie zaś 

przeznaczonych dla młodzieży. Cel ten osiągnie się, wspierając i koordynując wysiłki oraz inicjatywy 

uczciwych producentów i dystrybutorów, polecając filmy godne uznania według powszechnej opinii 

krytyków i wyróżnione nagrodami oraz popierając i łącząc w związki kina prowadzone przez 

katolickich i uczciwych przedsiębiorców. 

Tak samo skuteczną pomoc należy okazywać godziwym transmisjom radiowym i telewizyjnym, 

zwłaszcza tym, które przedstawiają wartość dla rodzin. Szczególnie zaś należy popierać transmisje 

katolickie, które prowadzą słuchaczy i widzów do uczestnictwa w życiu Kościoła i karmią ich 

prawdami religijnymi. Gdzie zachodzi tego potrzeba, winno się także z pilnością zakładać katolickie 

stacja nadawcze i baczyć, aby programy ich odznaczały się odpowiednim poziomem i skutecznością 

oddziaływania. 

Zatroszczyć się trzeba i o to, by szlachetna, dawna sztuka teatralna, które dzięki środkom 

przekazu społecznego, szeroko już jest rozpowszechniana, przyczyniała się do uszlachetniania widzów 

oraz kształtowania ich obyczajów. 

15. Aby zadośćuczynić wyżej wskazanym wymogom, trzeba bezzwłocznie przygotować 

kapłanów, zakonników i ludzi świeckich, którzy odznaczaliby się odpowiednią wiedzą co do 

stosowania tych środków dla celów apostolskich. 
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Przede wszystkim winni świeccy otrzymywać wykształcenie w dziedzinie sztuki, nauki 

i obyczajowości. W tym celu należy zwiększyć liczbę szkół, fakultetów oraz instytutów, w których 

dziennikarze, autorzy programów kinowych, radiowych, telewizyjnych i inni zainteresowani mogliby 

otrzymać pełną formację w duchu chrześcijańskim, szczególnie gdy chodzi o społeczną naukę 

Kościoła. Kształcić i popierać należy również aktorów teatralnych, by sztuką swą mogli we właściwy 

sposób służyć społeczeństwu ludzkiemu. Starannie wreszcie trzeba przygotować krytyków literackich, 

kinowych, radiowych, telewizyjnych i innych - tak by doskonale orientowali się w swych dziedzinach 

oraz nauczyli się i zachęcili do wydawania takich sądów, w których byłyby zawsze uwydatnione 

zasady moralne. 

16. Ponieważ należyte korzystanie ze środków przekazu społecznego, stojących do dyspozycji 

odbiorców zróżnicowanych pod względem wieku i kultury, wymaga odpowiedniego przygotowania 

i wychowania tych odbiorców, należy popierać, rozpowszechniać i według zasad chrześcijańskich 

kierować wszystkimi poczynaniami, prowadzącymi do tego celu - zwłaszcza gdy odnoszą się do 

młodzieży - we wszystkich szkołach katolickich, seminariach, jak również w kołach apostolstwa 

świeckich. Aby to szybciej osiągnąć, należy podawać wykład i objaśnienie katolickiej nauki oraz 

wskazań w tej materii przy katechizacji. 

17. Jest rzeczą wprost niegodną synów Kościoła, by bezczynnie patrzyli jak przepowiadanie 

słowa zbawienia krępowane jest trudnościami technicznymi i wydatkami - co prawda olbrzymimi - 

które związane są z tymi środkami. Dlatego też święty Sobór zwraca uwagę, że obowiązkiem ich jest 

utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy, czasopism, przedsięwzięć kinematograficznych, stacji 

nadawczych oraz transmisji radiowych i telewizyjnych, których głównym celem ma być 

rozpowszechnianie i obrona prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowanie ludzkiej społeczności. 

Równocześnie zaś Sobór usilnie wzywa stowarzyszenia i poszczególne osoby, które cieszą się wielkim 

autorytetem w dziedzinie ekonomiki i techniki, by swoimi zasobami i doświadczeniem ochotnie 

udzielali szerokiego poparcia tym środkom, w miarę jak służą one prawdziwej kulturze apostolstwu. 

18. Aby skutecznie wesprzeć te różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków 

przekazu społecznego, winno się wyznaczać we wszystkich diecezjach świata, według uznania 

biskupów, jeden dzień roku, w którym wierni byliby pouczani o swych obowiązkach w tej dziedzinie, 

wzywani do modlitwy w tej sprawie oraz do zbierania funduszu na tenże cel, by go uczciwie obrócić 

na utrzymanie i rozwijanie popieranych przez Kościół instytucji i przedsięwzięć w tej dziedzinie, 

wedle potrzeb katolickiego świata. 

19. W wypełnianiu najwyższego swego zadania pasterskiego w sprawie środków przekazu 

społecznego ma papież do pomocy specjalny urząd, utworzony przy Stolicy świętej. 

20. Zadaniem zaś biskupów będzie czuwanie nad tego rodzaju sprawami i przedsięwzięciami we 

własnych diecezjach i popieranie ich, w miarę jak służą apostolstwu publicznemu, koordynowanie ich, 

nie wyłączając dzieł prowadzonych przez zakony „wyjęte”. 

21. Ponieważ zaś skuteczne apostolstwo w obrębie całego narodu wymaga jednolitości planu 

i zjednoczenia sił, dlatego święty Sobór postanawia i poleca, aby wszędzie ustanawiano oraz popierano 

wszelkimi środkami narodowe urzędy do spraw prasy, kina, radia i telewizji. Szczególnym zadaniem 

tych urzędów będzie troska o to, by właściwie urabiać sumienia wiernych w dziedzinie korzystania 

z tych środków, jak również popierać i kierować wszelkimi poczynaniami, jakie podejmują katolicy 

w tej dziedzinie. 
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Kierownictwo tych urzędów w poszczególnych krajach należy powierzyć osobnej Komisji 

Biskupów albo też jednemu biskupowi do tego delegowanemu. W pracach owych urzędów winni brać 

udział również świeccy, dobrze obeznani z nauką katolicką oraz z tymi sztukami. 

22. A ponadto, ponieważ oddziaływanie tych środków wybiega poza granice narodów i czyni 

jednostki jakby obywatelami całej wspólnoty ludzkiej, należy poczynania narodowe w tej dziedzinie 

zespolić wzajemnie również w skali międzynarodowej. Urzędy zaś, o których była mowa w n. 21, 

winny usilnie współpracować z odpowiednimi katolickimi instytutami międzynarodowymi. Te zaś 

międzynarodowe katolickie instytuty zatwierdzane są prawowicie jedynie przez samą tylko Stolicę 

świętą i od niej są zależne. 

Klauzule 

23. Aby wszystkie zasady i wskazania tego świętego Soboru odnośnie do środków przekazu 

społecznego zostały wprowadzone w życie, Sobór wyraźnie poleca, aby staraniem Urzędu przy Stolicy 

świętej, o którym mowa w n. 19, wydana została Instrukcja duszpasterska przy pomocy ekspertów 

z różnych krajów. 

24. Święty Sobór ufa, że to jego przedstawienie zasad i norm zostanie ochotnie przyjęte i będzie 

święcie przestrzegane przez wszystkie dzieci Kościoła. One to, korzystając również z tych pomocy, 

nie tylko nie poniosą szkody, lecz jak sól i światło, zaprawią ziemię i oświecą świat. Ponadto wzywa 

Sobór wszystkich ludzi dobrej woli, a w pierwszym rzędzie tych, którzy kierują środkami przekazu 

społecznego, aby starali się używać ich jedynie dla dobra społeczności ludzkiej, której los coraz 

bardziej uzależniony jest od właściwego korzystania z tych środków. Niech więc, jak już przez dawne 

dzieła sztuki, jak również i przez nowe wynalazki doznaje imię Pana uwielbienia stosownie do słów 

Apostoła: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś tenże sam i na wieki" (Hbr 13,8). 

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszym Dekrecie, w całości i w szczegółach zyskało 

uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy 

apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy 

i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą. 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 4 grudnia roku 1963. 

Ja, Paweł, Biskup Kościoła katolickiego 

(Następują podpisy Ojców) 

 

11. II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 

Bożym Dei verbum 

 

1. Sobór święty, słuchając nabożnie Słowa Bożego i z ufnością je głosząc, kieruje się słowami 

św. Jana, który mówi: „Głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam. Cośmy 

widzieli i słyszeli, to wam głosimy, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami, a uczestnictwo nasze 

jest z Ojcem i synem jego Jezusem Chrystusem”. Dlatego, trzymając się śladów Soboru Trydenckiego 

i I Watykańskiego, zamierza wyłożyć właściwą naukę o Objawieniu Bożym i jego przekazaniu 

ludzkości, aby świat cały słuchając wieści o zbawieniu uwierzył jej, a wierząc ufał, a ufając miłował. 

Rozdział I O samym objawieniu 
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2. Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam 

tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w 

Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny 

w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do 

wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa 

wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują 

i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone, słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają 

tajemnicę w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez 

to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. 

3. Bóg, przez Słowo stwarzając wszystko i zachowując, daje ludziom poprzez rzeczy stworzone 

trwałe świadectwo o sobie: a chcąc otworzyć drogę do zbawienia nadziemskiego, objawił ponadto 

siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na początku. Po ich zaś upadku wzbudził w nich nadzieję 

zbawienia przez obietnicę odkupienia, i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, aby wszystkim, 

którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny. W swoim czasie znów 

powołał Abrahama, by uczynić zeń naród wielki, który to naród po Patriarchach pouczał przez 

Mojżesza i Proroków, by uznawał Jego samego, jako Boga żywego i prawdziwego, troskliwego Ojca 

i Sędziego sprawiedliwego, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. I tak poprzez wieki 

przygotowywał drogę Ewangelii. 

4. Skoro zaś już wielokrotnie i wielu sposobami Bóg mówił przez Proroków, „na koniec w tych 

czasach przemówił do nas przez Syna”. Zesłał bowiem Syna swego, czyli Słowo odwieczne, 

oświecającego wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i opowiedział im tajemnice Boże. Jezus 

Chrystus więc, Słowo Wcielone, „człowiek do ludzi” posłany, „głosi słowa Boże” i dopełnia dzieła 

zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do wykonania. Dlatego Ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też 

i Ojca, przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza 

zaś przez śmierć swoją i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, 

objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem bożym potwierdza, że Bóg jest 

z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. 

Ekonomia więc chrześcijańska, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie ustanie i nie należy 

się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. 

5. Bogu objawiającemu należy okazać „posłuszeństwo wiary”, przez które człowiek z wolnej 

woli cały powierza się Bogu, okazując „pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego” 

i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane. By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę 

Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca 

i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał „wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary 

prawdzie”. Aby zaś coraz głębsze było zrozumienie objawienia tenże Duch święty darami swymi 

wiarę stale udoskonala. 

6. Przez objawienie Boże zechciał Bóg ujawnić i oznajmić siebie samego i odwieczne 

postanowienia swej woli o zbawieniu ludzi „dla uczestnictwa mianowicie w darach Bożych, które 

przewyższają całkowicie poznanie rozumu ludzkiego”. 

Sobór święty wyznaje, że „Boga będącego początkiem i końcem wszystkich rzeczy można 

poznać z pewnością przy naturalnym świetle rozumu ludzkiego z rzeczy stworzonych”, uczy też, że 

objawieniu Bożemu przypisać należy fakt, „iż to, co w sprawach Bożych samo z siebie jest dla rozumu 

ludzkiego dostępne, również w obecnych warunkach rodzaju ludzkiego może być poznane przez 

wszystkich szybko, z mocną pewnością i bez domieszki jakiegokolwiek błędu”. 
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Rozdział II O przekazywaniu objawienia Bożego 

7. Bóg postanowił najłaskawiej, aby to, co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało 

na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom. Dlatego Chrystus Pan, 

w którym całe objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by 

Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, 

głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary 

Boże. Polecenie to zostało wiernie wykonane przez Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, 

przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, 

albo czego nauczyli się od Ducha Świętego, dzięki Jego sugestii, jak też przez tych Apostołów i mężów 

apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść 

o zbawieniu. 

Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili 

Apostołowie biskupów jako następców swoich „przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie”. Ta 

więc Tradycja święta i Pismo Święte obu Testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół 

pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego, wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do 

oglądania Go twarzą w twarz, takim jaki jest. 

8. Nauczanie przeto apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach 

natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych. 

Stąd Apostołowie, przekazując to, co sami otrzymali, upominają wiernych, by trzymali się 

tradycji, które poznali czy to przez naukę ustną, czy też przez list, i aby staczali bój o wiarę raz na 

zawsze sobie przekazaną. A co przez apostołów zostanie przekazane, obejmuje wszystko to, co 

przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud Boży i pomnożenia w nim wiary. I tak 

Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to 

wszystko, czym on jest i to wszystko, w co wierzy. 

Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. 

Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazywanych, już to dzięki kontemplacji oraz 

dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, już też dzięki głębokiemu, 

doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz 

z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków 

dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże. 

Wypowiedzi Ojców świętych świadczą o obecności tej życiodajnej Tradycji, której bogactwa 

przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. Dzięki tej samej Tradycji 

Kościół rozpoznaje cały kanon Ksiąg świętych, a i samo Pismo Święte w jej obrębie głębiej jest 

rozumiane i nieustannie w czyn wprowadzane. Tak więc Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez 

przerwy z Oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii 

rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz 

sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. 

9. Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje 

bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego 

celu. Albowiem Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na 

piśmie, a święta Tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone 

Apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w swym 

nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do 
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wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Toteż obydwoje należy z równym 

uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. 

10. Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony 

Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce 

Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza 

się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej 

i wyznawaniu. 

Zadanie zaś autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez 

Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który 

autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem 

Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy 

Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, 

co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary. 

Jasne więc jest, że Święta Tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle 

najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez 

pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem 

jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. 

Rozdział III O Boskim natchnieniu Pisma świętego i o jego interpretacji 

11. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane 

zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem święta Matka – Kościół uważa na podstawie 

wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami 

za święte i kanoniczne dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego Boga mają za autora 

i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, 

którymi jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy Jego działaniu w nich i przez 

nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał. 

Ponieważ więc wszystko, co twierdzą autorowie natchnieni, czyli hagiografowie, winno być 

uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że Księgi biblijne w sposób 

pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona 

dla naszego zbawienia. Dlatego „każde Pismo przez Boga natchnione użyteczne (jest) do pouczania, 

do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości: by człowiek Boży stał się 

doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony”. 

12. Ponieważ zaś Bóg w Piśmie Świętym przemawiał przez ludzi, na sposób ludzki, komentator 

Pisma Świętego chcąc poznać, co On zamierzał nam oznajmić, powinien uważnie badać, co 

hagiografowie w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu spodobało się ich słowami ujawnić. 

Celem odszukania intencji hagiografów należy między innymi uwzględnić również „rodzaje 

literackie”. 

Całkiem inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę o tekstach historycznych rozmaitego typu, 

czy prorockich, czy w poetyckich, czy innego rodzaju literackiego. 

Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, 

w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywiście wyraził za pomocą 

rodzajów literackich, których w owym czasie używano. By zdobyć właściwe zrozumienie tego, co 

święty autor chciał na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić należytą uwagę tak na owe zwyczaje, naturalne 
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sposoby myślenia, mówienia i opowiadania, przyjęte w czasach hagiografa, jak i na sposoby, które 

zwykło się było stosować w owej epoce przy wzajemnym obcowaniu ludzi z sobą. 

Lecz ponieważ Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, 

w jakim zostało napisane, należy, celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów, nie mniej 

uważnie także uwzględnić treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą Tradycję całego Kościoła 

oraz analogię wiary. Zdaniem egzegetów jest pracować wedle tych zasad nad głębszym zrozumieniem 

i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego, aby dzięki badaniu przygotowawczemu sąd Kościoła nabywał 

dojrzałości. Albowiem wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega 

ostatecznie sądowi Kościoła, który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania 

słowa Bożego. 

13. W Piśmie Świętym więc objawia się – przy stałym zachowaniu Bożej prawdy i świętości – 

przedziwne „zniżanie się” wiecznej Mądrości, „byśmy uczyli się o niewysłowionej dobroci Boga 

i o tym, jak bardzo dostosował się On w mowie, okazując przezorność i troskliwość względem naszej 

natury”. Bo słowa Boże, językami ludzkimi wyrażone, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś 

Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi. 

Rozdział IV O Starym Testamencie 

14. Najmiłościwszy Bóg, zmierzając troskliwie ku zbawieniu całego rodzaju ludzkiego 

i przygotowując je, szczególnym postanowieniem wybrał sobie naród, by mu powierzyć swe obietnice. 

Zawarłszy przymierze z Abrahamem i z narodem izraelskim za pośrednictwem Mojżesza, tak objawił 

się słowami i czynami ludowi nabytemu, jako jedyny, prawdziwy i żywy Bóg, ażeby Izrael 

doświadczył, jakie są drogi Boże w stosunku do ludzi, i aby dzięki przemawianiu Boga przez usta 

Proroków z biegiem czasu coraz głębiej i jaśniej je rozumiał i coraz szerzej wśród narodów budził ich 

świadomość. Plan zbawienia przez autorów świętych przepowiedziany, opisany i wyjaśniony, zawarty 

jest jako prawdziwe słowo Boże w księgach Starego Testamentu, dlatego księgi te przez Boga 

natchnione zachowują stałą wartość: „cokolwiek bowiem zostało napisane, dla naszego pouczenia 

napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę ze świętych Pism mieli nadzieję”. 

15. Ekonomia zbawienia w Starym Testamencie na to była przede wszystkim nastawiona, by 

przygotować, proroczo zapowiedzieć59 i rozmaitymi obrazami typicznymi oznaczyć nadejście 

Chrystusa Odkupiciela wszystkich oraz Królestwa mesjańskiego. A księgi Starego Testamentu, 

stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez Chrystusa zbawieniem, 

udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego 

i miłosiernego w stosunku do ludzi. Jakkolwiek księgi te zawierają także sprawy niedoskonałe 

i przemijające, pokazują jednak prawdziwą pedagogię Bożą61. Stąd też owe księgi, które przecież 

wyrażają żywy zmysł Boży, w których kryją się wzniosłe o Bogu nauki oraz zbawienna mądrość co 

do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitw, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego 

zbawienia – powinny być przez wiernych chrześcijan ze czcią przyjmowane. 

16. Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy 

Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił 

Nowe Przymierze we krwi swojej, wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki 

ewangelicznej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens i nawzajem oświetlają 

i wyjaśniają Nowy Testament. 

Rozdział V O Nowym Testamencie 

17. Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, w pismach Nowego 

Testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swą siłę. Gdy bowiem nadeszła pełność 
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czasu, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami pełne łaski i prawdy. Chrystus założył 

Królestwo Boże na ziemi, czynami i słowami objawił Ojca swego i siebie samego, a przez śmierć, 

zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie oraz zesłanie Ducha Świętego dokończył swego 

dzieła. Podwyższony nad ziemię wszystkich do siebie przyciąga, On, który sam jeden ma słowa 

żywota wiecznego. 

Tajemnica ta nie została oznajmiona innym pokoleniom tak, jak teraz objawiona została przez 

Ducha Świętego jego świętym Apostołom i Prorokom, aby głosili Ewangelię, wzbudzali wiarę 

w Jezusa Chrystusa i Pana oraz zgromadzali Kościół. Pisma Nowego Testamentu są trwałym, boskim 

świadectwem tych spraw. 

18. Niczyjej nie uchodzi uwagi, że wśród wszystkich pism Nowego Testamentu, Ewangelie 

zajmują słusznie miejsce najwybitniejsze. Są bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa 

Wcielonego, naszego Zbawiciela. 

Kościół zawsze i wszędzie utrzymywał i utrzymuje, że cztery Ewangelie są pochodzenia 

apostolskiego. Co bowiem Apostołowie na polecenie Chrystusa głosili, to później oni sami oraz 

mężowie apostolscy pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie nam przekazali, jako fundament 

wiary, mianowicie czteropostaciową Ewangelię według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 

19. Święta Matka-Kościół silnie i bardzo stanowczo utrzymywał i utrzymuje, że cztery 

wspomniane Ewangelie, których historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie to, co Jezus, 

Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia rzeczywiście uczynił i tego uczył aż do 

dnia, w którym został wzięty do nieba. Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana to, co On powiedział 

i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym zrozumieniu, którym cieszyli się pouczeni 

chwalebnymi wydarzeniami życia Jezusa oraz światłem Ducha prawdy oświeceni. Święci zaś 

autorowie napisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub 

pisemnie, ujmując pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając, przy uwzględnieniu sytuacji Kościołów, 

zachowując wreszcie formę przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam przekazać szczerą prawdę 

o Jezusie. W tej przecież intencji pisali czerpiąc z własnej pamięci i własnych wspomnień, czy też 

korzystając ze świadectwa tych, którzy „od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa”, 

byśmy poznali „prawdę” tych nauk, które otrzymaliśmy. 

20. Kanon Nowego Testamentu, oprócz czterech Ewangelii, zawiera także listy św. Pawła i inne 

pisma apostolskie, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. W nich, za mądrym zrządzeniem 

Bożym, znajdujemy potwierdzenie wiadomości o Chrystusie Panu, coraz dokładniejsze objaśnienie 

prawdziwej Jego nauki, ogłoszenie zbawczej potęgi boskiego dzieła Chrystusa, opis początków 

Kościoła i jego przedziwnego rozszerzania się oraz zapowiedź jego chwalebnego dopełnienia. 

Pan Jezus bowiem pomagał swym Apostołom, jak przyrzekł, i zesłał im Ducha Pocieszyciela, 

by ich prowadził ku pełni prawdy. 

Rozdział VI O Piśmie świętym w życiu Kościoła 

21. Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza 

w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak 

i Ciała Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe 

prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują 

niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwala rozbrzmiewać 

głosowi Ducha Świętego. Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia 

chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który 

jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś 
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tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów 

Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. 

Stąd doskonałe zastosowanie ma do Pisma Świętego powiedzenie: „żywe jest słowo Boże 

i skuteczne”, które „ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym”. 

22. Wierni Chrystusowi winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego. Z tej to przyczyny 

Kościół zaraz od początku przejął, jako swój, ów najstarszy grecki przekład Starego Testamentu, 

biorąc nazwę od siedemdziesięciu mężów, a inne przekłady wschodnie i łacińskie, zwłaszcza tzw. 

Wulgatę, zawsze ma w poszanowaniu. A ponieważ słowo Boże powinno być po wszystkie czasy 

wszystkim dostępne, Kościół stara się o to z macierzyńską troskliwością, by opracowano odpowiednie 

i ścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z oryginalnych tekstów Ksiąg świętych. Skoro one przy 

danej sposobności i za zezwoleniem władzy Kościoła zostaną sporządzone wspólnym wysiłkiem 

z braćmi odłączonymi, będą mogły być używane przez wszystkich chrześcijan. 

23. Oblubienica Słowa Wcielonego, czyli Kościół, przez Ducha Świętego pouczony, usiłuje 

coraz głębsze osiągnąć zrozumienie Pisma Świętego, by dzieci swoje bezustannie karmić słowami 

Bożymi. Dlatego też należycie popiera także studium Ojców Kościoła tak wschodnich jak i zachodnich 

oraz studium świętych Liturgii. Egzegeci zaś katoliccy i inni uprawiający świętą teologię powinni 

starać się, by wspólnym wysiłkiem pod nadzorem świętego Urzędu Nauczycielskiego, przy 

zastosowaniu odpowiednich pomocy naukowych, tak badać i wykładać boskie Pisma, by jak 

najliczniejsi słudzy Słowa Bożego mogli z pożytkiem podawać ludowi Bożemu pokarm owych Pism, 

który by rozum oświecał, wolę umacniał, a serca ludzi ku miłości Bożej rozpalał. Sobór święty dodaje 

otuchy synom Kościoła, którzy zajmują się studiami biblijnymi, by z odnawianą ciągle energią dzieło 

szczęśliwie podjęte prowadzili nadal z wszelką starannością wedle myśli Kościoła. 

24. Teologia święta opiera się, jako na trwałym fundamencie, na pisanym słowie Bożym łącznie 

z Tradycją świętą. W nim znajduje swe najgruntowniejsze umocnienie i stale się odmładza, badając 

w świetle wiary wszelką prawdę ukrytą w misterium Chrystusa. Pisma zaś święte zawierają słowo 

Boże, a ponieważ są natchnione, są one naprawdę słowem Bożym. Niech przeto studium Pisma 

Świętego będzie jakby duszą teologii świętej. Tymże słowem Pisma Świętego żywi się również 

korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie 

nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miejsce. 

25. Konieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani Chrystusowi, i inni, 

którzy, jak diakoni i katechiści, zajmują się prawowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze 

i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego, aby żaden z nich nie stał się „próżnym 

głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego słuchaczem”, podczas gdy winien 

z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromnymi bogactwami słowa Bożego, szczególnie 

w liturgii świętej. Również Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, 

a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali „wzniosłego 

poznania Jezusa Chrystusa”. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Niech 

więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi 

słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które 

za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się 

rozpowszechniają. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma 

Świętego, by ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż „do Niego przemawiamy, gdy 

się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi”. 

Do czcigodnych biskupów, „przy których jest nauka apostolska”, należy, aby wiernych sobie 

powierzonych pouczali odpowiednio o należytym korzystaniu z ksiąg Bożych, zwłaszcza z Nowego 
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Testamentu, a przede wszystkim z Ewangelii. Mają to czynić przez przekłady świętych tekstów 

zaopatrzone w konieczne i dostatecznie liczne objaśnienia, by synowie Kościoła mogli bezpiecznie 

i pożytecznie obcować z Pismem Świętym i przepoić się jego duchem. 

Niech ponadto sporządzone zostaną wydania Pisma Świętego zaopatrzone w odpowiednie 

przypisy, dostosowane także do użytku niechrześcijan i do ich warunków, a o ich rozpowszechnianie 

niech mądrze troszczą się duszpasterze czy też chrześcijanie jakiegokolwiek stanu. 

26. Tak więc niech przez czytanie i studium Ksiąg świętych „słowo Boże szerzy się i jest 

wysławiane”, a skarbiec Objawienia powierzony Kościołowi niech serca ludzkie coraz więcej 

napełnia. Jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, 

tak spodziewać się wolno nowego bodźca do życia duchowego ze wzmożonej czci dla słowa Bożego, 

które „trwa na wieki”. 

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Konstytucji dogmatycznej, w całości 

i w szczegółach zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez 

Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, 

postanawiamy i ustalamy, i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą. 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 18 listopada roku 1965. 

Ja, Paweł, Biskup Kościoła Katolickiego 

 

Z akt Świętego Soboru Watykańskiego II 

Wyjaśnienia podane przez Sekretarza Generalnego Soboru na 171 Kongregacji Ogólnej w dniu 

15 listopada 1965 roku. 

Zapytano, jaka powinna być kwalifikacja teologiczna nauki wyłożonej w schemacie 

o Objawieniu Bożym i poddanej pod głosowanie. Komisja doktrynalna wiary i obyczajów podała 

odpowiedź w Deklaracji z dnia 6 marca 1964 roku: „Uwzględniając obyczaj soborowy oraz pastoralny 

cel niniejszego Soboru, Sobór święty to tylko orzeka w sprawach wiary czy obyczajów jako 

obowiązujące dla Kościoła, co sam jako takie wyraźnie określił”.  

„Wszystko zaś inne, co Sobór święty podaje jako naukę Najwyższego Urzędu Nauczycielskiego 

Kościoła, powinni wszyscy chrześcijanie i każdy z nich z osobna przyjmować i uznawać zgodnie 

z intencją samego Soboru świętego, która daje się poznać bądź z przedłożonej treści, bądź ze sposobu 

mówienia, według norm interpretacji teologicznej”. 

† Pericles Felici 

Arcybiskup tytularny Samosaty 

Sekretarz Generalny 

Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II 

 

12. Franciszek, Konstytucja apostolska o uniwersytetach i wydziałach 

kościelnych Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach 

kościelnych  



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 69 z 150 

 

 

1. Radość prawdy wyraża przejmujące pragnienie, które sprawia, że serce każdego człowieka 

staje się niespokojne, dopóki nie spotka, nie żyje i nie dzieli się ze wszystkimi Światłością Boga. 

Prawda nie jest bowiem ideą abstrakcyjną, ale to Jezus, Słowo Boże, w którym jest Życie będące 

światłością ludzi (por. J 1, 4), Syn Boga, który jest zarazem Synem człowieczym. Jedynie On sam, 

„objawiając tajemnicę Ojca i Jego miłości, objawia człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed 

nim jego najwyższe powołanie”. 

W spotkaniu z Nim, Żyjącym (por. Ap 1, 18) i Pierworodnym pośród wielu braci (por. Rz 8, 29), 

ludzkie serce już obecnie w zmiennych kolejach dziejów doświadcza światła i święta bez żadnego już 

kresu, w zjednoczeniu z Bogiem i w jedności z braćmi i siostrami we wspólnym domu stworzenia, 

którym będzie się nieskończenie radowało w pełnej komunii z Bogiem. W modlitwie Jezusa do Ojca: 

„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” 

(J 17, 21) zawarta jest tajemnica radości, którą Jezus pragnie nam przekazać w pełni (por. 15, 11) od 

Ojca wraz z darem Ducha Świętego: Ducha prawdy i miłości, wolności, sprawiedliwości i jedności. 

To właśnie ta radość, do której świadczenia i głoszenia nieustannie i z ciągle nową żarliwością 

w swojej misji Kościół pobudzany jest przez Jezusa. Lud Boży jest pielgrzymem na drogach dziejów, 

szczerze i solidarnie towarzysząc mężczyznom i kobietom wszystkich narodów i wszystkich kultur, 

aby światłem Ewangelii oświecić pielgrzymowanie ludzkości ku nowej cywilizacji miłości. Z misją 

ewangelizacyjną Kościoła, wypływając wręcz z jego tożsamości całkowicie dążącej do krzewienia 

autentycznego i integralnego rozwoju rodziny ludzkiej aż po jej definitywną pełnię w Bogu, ściśle 

związany jest szeroki i zróżnicowany system studiów kościelnych, rozwinięty w ciągu wieków przez 

mądrość Ludu Bożego pod przewodnictwem Ducha Świętego oraz w dialogu i rozeznawaniu znaków 

czasu i różnych form ekspresji kulturowej. 

Nie dziwi więc, że Sobór Watykański II, promując zdecydowanie i proroczo odnowę życia 

Kościoła, dla bardziej skutecznej misji w tym nowym okresie dziejów, zalecił w Dekrecie Optatam 

totius wierną i twórczą reformę studiów kościelnych (por. nn. 13-22). Takie zadanie, po dokładnym 

studium i mądrym doświadczeniu znalazło swój wyraz w Konstytucji Apostolskiej Sapientia 

christiana, ogłoszonej przez św. Jana Pawła II w dniu 15 kwietnia 1979 r. Dzięki niej jeszcze bardziej 

zostało wypromowane i udoskonalone zaangażowanie Kościoła na rzecz „wydziałów i uniwersytetów 

kościelnych, które zajmują się w Objawieniem chrześcijańskim, jak również powiązanymi z nim 

dyscyplinami, i które z tego powodu wiążą się ściślej z właściwą posługą ewangelizacyjną”, wraz 

z tymi wszystkimi innymi dyscyplinami, które „wprawdzie nie posiadają szczególnego związku 

z chrześcijańskim Objawieniem, ale mogą w dużej mierze pomóc w dziele ewangelizacji”. 

Po prawie czterdziestu latach, w wierności duchowi i wytycznym Soboru Watykańskiego II oraz 

jako jego stosowne uaktualnienie, okazuje się dziś konieczna i nagląca nowelizacja tej konstytucji 

apostolskiej. Pozostając w pełni ważną w swojej proroczej wizji i jasnych wytycznych, wymaga ona 

zintegrowania z przepisami wydanymi w tym czasie, biorąc jednocześnie pod uwagę rozwój studiów 

akademickich odnotowany w ostatnich dekadach, a także zmieniony kontekst społeczno-kulturowy na 

poziomie globalnym, jak również to, co jest zalecane na poziomie międzynarodowym w realizacji 

różnych inicjatyw, do których przyłączyła się Stolica Apostolska. 

Jest to stosowna okazja do przejścia z przemyślaną i proroczą determinacją do promocji, na 

wszystkich poziomach, ożywienia studiów kościelnych w kontekście nowego etapu misji Kościoła, 

naznaczonej świadectwem radości, która wypływa ze spotkania z Jezusem i z głoszenia Jego 

Ewangelii, którą programowo zaproponowałem całemu Ludowi Bożemu w Evangelii gaudium. 
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2. Konstytucja apostolska Sapientia christiana stanowi pod każdym względem dojrzały owoc 

wielkiego dzieła reformy studiów kościelnych rozpoczętej przez Sobór Watykański II. Zbiera ona, 

w szczególności, rezultaty osiągnięte w tym kluczowym obszarze misji Kościoła pod mądrym 

i rozważnym kierownictwem bł. Pawła VI, a jednocześnie zapowiada wkład, który kontynuując te 

działania wniosło później nauczanie św. Jana Pawła II. 

Jak miałem okazję podkreślić: „Jednym z głównych wkładów Soboru Watykańskiego II była 

właśnie próba przezwyciężenia tego rozdźwięku między teologią a duszpasterstwem, między wiarą 

a życiem. Śmiem powiedzieć, że Sobór zrewolucjonizował do pewnego stopnia status teologii, sposób 

działania i myślenia człowieka wierzącego”. To właśnie w tej perspektywie Optatam totius energicznie 

zachęca studia kościelne do „harmonijnego powodowania coraz większego odsłaniania się w umysłach 

alumnów misterium Chrystusa. Ono bowiem przenika całą historię rodzaju ludzkiego, wywiera 

nieustanny wpływ na Kościół”. Aby osiągnąć ten cel, dekret soborowy zachęca do łączenia rozważania 

i studium Pisma Świętego, które „powinno być jakby duszą całej teologii” wraz z gorliwym 

i sumiennym uczestnictwem w liturgii świętej, jako „pierwszym i niezbędnym źródłem prawdziwie 

chrześcijańskiego ducha”, z systematycznym studiowaniem żywej Tradycji Kościoła w dialogu 

z ludźmi naszych czasów, wsłuchując się głęboko w ich problemy, ich zranienia i potrzeby. W ten 

sposób – podkreśla Optatam totius - „troska duszpasterska musi przenikać całą formację alumnów”, 

aby przyzwyczaić ich do „wychodzenia poza granice własnej diecezji, narodu czy obrządku i nieść 

pomoc w potrzebach całego Kościoła, wewnętrznie gotowi wszędzie głosić Ewangelię”. 

Etapami milowymi, które od tych wskazań Vaticanum II prowadzą do Sapientia christiana, są 

w szczególności Evangelii nuntiandi i Populorum progressio Pawła VI i, zaledwie miesiąc przed 

ogłoszeniem Konstytucji Apostolskiej, encyklika Redemptor hominis Jana Pawła II. Prorocze 

natchnienie adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym papieża Montiniego 

rozbrzmiewa mocno we wstępie do Sapientia christiana, tam gdzie stwierdza się, że „obowiązek 

ewangelizacji, właściwy Kościołowi wymaga nie tylko ustawicznego głoszenia Ewangelii na coraz to 

nowych terytoriach i coraz większej liczbie ludzi, ale również i tego, ażeby treść tej Ewangelii 

przepajała sposoby myślenia, kryteria ocen, i normy działania - mówiąc krótko, należy dążyć do tego, 

aby cała ludzka kultura została przeniknięta Ewangelią”. Jan Paweł II, ze swej strony, zwłaszcza 

w encyklice Fides et ratio, podkreślił i pogłębił w ramach dialogu między filozofią a teologią 

przekonanie, które wzmacnia nauczanie Vaticanum II, zgodnie z którym „człowiek jest w stanie 

wypracować sobie jednolitą i organiczną koncepcję poznania. Jest to jedno z zadań, jakie myśl 

chrześcijańska będzie musiała podejmować w nadchodzącym trzecim tysiącleciu ery 

chrześcijańskiej”. 

Także Populorum progressio odegrała decydującą rolę w przekształceniu studiów kościelnych 

w światle Vaticanum II, oferując wraz z Evangelii nuntiandi, jak o tym świadczy droga 

poszczególnych Kościołów lokalnych, znaczące impulsy i konkretne wytyczne dla inkulturacji 

Ewangelii i ewangelizacji kultur w różnych regionach świata, odpowiadając na wyzwania 

współczesności. Ta encyklika społeczna Pawła VI wnikliwie zauważa bowiem, że rozwój ludów jest 

niezbędnym kluczem, aby na poziomie globalnym miały miejsce sprawiedliwość i pokój, „powinien 

on być zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka” 

i przypomina o konieczności „ludzi mądrych; zdolnych do wnikliwej refleksji, poszukujących nowego 

humanizmu…, który pozwoliłby współczesnym ludziom odnaleźć samych siebie”. Populorum 

progressio interpretuje zatem kwestię społeczną z proroczą wizją jako kwestię antropologiczną, która 

dotyczy losów całej rodziny ludzkiej. 

Jest to wyróżniająca wykładnia, która zainspiruje późniejsze nauczanie społeczne Kościoła, od 

Laborem exercens do Sollicitudo rei socialis i Centesimus annus Jana Pawła II, po Caritas in veritate 
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Benedykta XVI i Laudato si’. Podejmując zachętę do dążenia do nowej ery myśli, zawartą 

w Populorum progressio, Benedykt XVI ukazał pilną potrzebę „przeżywania globalizacji ludzkości 

i kierowania nią w jej aspekcie relacyjności, komunii i wzajemnego dzielenia się”, podkreślając, że 

Bóg pragnie połączyć ludzkość z tą niewysłowioną tajemnicą komunii, jaką jest Najświętsza Trójca, 

której Kościół jest znakiem i narzędziem w Chrystusie Jezusie. Aby realistycznie osiągnąć ten cel, 

Benedykt XVI zaprasza nas do „otwarcia umysłu”, by był on zdolny do poznania i pokierowania 

potężnymi nowymi zjawiskami, które nękają rodzinę ludzką, „wykorzystując je w perspektywie 

cywilizacji miłości, której ziarno Bóg zasiał w każdym narodzie, w każdej kulturze” i przez 

„współdziałanie różnych dyscyplin ludzkiej wiedzy”: teologicznej i filozoficznej, społecznej 

i naukowej. 

3. Nadeszła teraz pora, aby to bogate dziedzictwo spostrzeżeń i wystąpień, zweryfikowanych 

i ubogaconych, że tak powiem, „na polu” przez wytrwały trud mediacji kulturowej i społecznej 

Ewangelii realizowanej przez Lud Boży w różnych środowiskach kontynentalnych i w dialogu 

z różnymi kulturami, stało się widoczne w nadaniu studiom kościelnym cech tej mądrej i odważnej 

odnowy, jakiej wymaga przemiana misyjna Kościoła „wychodzącego”. 

Naglącym priorytetem dnia dzisiejszego jest bowiem to, aby cały Lud Boży przygotowywał się 

do podjęcia „z duchem” nowego etapu ewangelizacji. Wymaga to „wejścia w zdecydowany proces 

rozeznania, oczyszczenia i reformy”. A w tym procesie do odegrania roli strategicznej powołane jest 

odpowiednie odnowienie systemu studiów kościelnych. Są one bowiem wezwane nie tylko do 

zaoferowania miejsca i programów pełnowartościowej formacji prezbiterów, osób życia 

konsekrowanego i zaangażowanych świeckich, ale stanowią rodzaj opatrznościowego laboratorium 

kulturowego, w którym Kościół dokonuje performatywnej interpretacji rzeczywistości, która wypływa 

z wydarzenia Jezusa Chrystusa i która karmi się darami mądrości i wiedzy, jakimi Duch Święty 

ubogaca w różnych formach cały lud Boży: od sensus fidei fidelium do magisterium pasterzy, od 

charyzmatu proroków po charyzmat doktorów i teologów. 

I to jest istotna wartość dla Kościoła „wychodzącego”! Zwłaszcza, że dzisiaj jesteśmy 

świadkami nie tylko czasu przemian, ale czasu prawdziwej i w pełnym tego słowa znaczeniu zmiany 

epoki, naznaczonego przez kompleksowy „kryzys antropologiczny” i „społeczno-ekologiczny”, 

w którym dostrzegamy każdego dnia „widoczne przejawy dochodzenia do punktu zwrotnego, ze 

względu na szybkość zmian i degradacji, które przejawiają się zarówno w regionalnych klęskach 

żywiołowych, jak i w kryzysie społecznym, a nawet finansowym”. W ostateczności idzie o „zmianę 

modelów globalnego rozwoju” i „redefinicję postępu”: „Problem polega na tym, że nie mamy jeszcze 

kultury niezbędnej, by stawić czoło temu kryzysowi, i konieczne jest stworzenie przywództwa, które 

wskazałoby drogi”. 

To ogromne zadanie, którego już nie można odkładać na później, wymaga na poziomie 

kulturowym formacji akademickiej i badań naukowych wielkodusznego i wspólnego zaangażowania 

ku radykalnej zmianie paradygmatu, a wręcz - śmiem powiedzieć - „śmiałej rewolucji kulturowej”. 

W tym trudzie globalna sieć uniwersytetów i fakultetów kościelnych jest powołana do wnoszenia 

decydującego wkładu zaczynu, soli i światła Ewangelii Jezusa Chrystusa i żywej Tradycji Kościoła, 

nieustannie otwartej na nowe scenariusze i nowe propozycje. 

Jest dziś coraz bardziej oczywiste, że „istnieje potrzeba prawdziwej hermeneutyki 

ewangelicznej, aby lepiej zrozumieć życie, świat, ludzi, nie syntezy, lecz duchowej atmosfery badań 

naukowych i pewności w oparciu o prawdy wiary i rozumu. Filozofia i teologia pozwalają nabyć 

przekonania, które budują i umacniają inteligencję oraz oświecają wolę... ale to wszystko jest owocne 

tylko wówczas, jeśli czynimy to z otwartym umysłem i na kolanach. Teolog, który jest zadowolony ze 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 72 z 150 

 

swojej pełnej i zakończonej myśli, jest miernym teologiem. Dobry teolog i filozof ma myśl otwartą, 

to znaczy niepełną, zawsze otwartą na Boże maius i na prawdy nieustannie się rozwijające, zgodnie 

z prawem, które św. Wincenty z Lerynu opisuje jako annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur 

aetate”. 

4. W tym rozległym i bezprecedensowym horyzoncie, który otwiera się przed nami, jakie 

powinny być podstawowe kryteria odnowienia i odrodzenia wkładu studiów kościelnych w Kościół 

wychodzący na misję? Możemy tutaj wymienić co najmniej cztery kryteria kierując się nauczaniem 

Soboru Watykańskiego II i doświadczeniem Kościoła zdobytym w minionych dziesięcioleciach w jego 

szkole, słuchając Ducha Świętego i najgłębszych potrzeb i najbardziej dojmujących pytań rodziny 

ludzkiej. 

a) Przede wszystkim stałym i priorytetowym kryterium jest kontemplacja i wprowadzenie 

duchowe, intelektualne i egzystencjalne w serce kerygmatu, to znaczy nieustannie nową i fascynującą 

radosną nowinę Ewangelii Jezusa, „która coraz bardziej i doskonalej się ukonkretnia” w życiu 

Kościoła i ludzkości. Jest to tajemnica zbawienia, której Kościół jest w Chrystusie znakiem 

i narzędziem pośród ludzi, „misterium sięgającym korzeniami Trójcy Świętej, ale ma ono swój 

konkretny wymiar historyczny w pielgrzymującym i ewangelizującym ludzie, przekraczającym 

wszelki, choć niezbędny wyraz instytucjonalny (...) mający swą ostateczną podstawę w wolnej 

i bezinteresownej inicjatywie Boga”. 

Z tego życiodajnego i radosnego skoncentrowania na obliczu Boga, który objawia się w Jezusie 

Chrystusie jako Ojciec bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2,4), wypływa wyzwalające i odpowiedzialne 

doświadczenie życia jako Kościół „mistyką życia razem”, która staje się zaczynem tego powszechnego 

braterstwa, „umiejącego spoglądać na świętą wielkość bliźniego, odkryć Boga w każdym człowieku, 

znosić uciążliwości życia razem, trzymając się miłości Bożej, otworzyć serce na miłość Bożą, by 

szukać szczęścia innych, tak jak szuka go ich dobry Ojciec”. Stąd wypływa konieczność słuchania 

w sercu i sprawiania, aby rozbrzmiewało w umyśle wołanie ubogich i ziemi, aby ukonkretnić 

„społeczny wymiar ewangelizacji” jako integralnej części misji Kościoła: bowiem „Bóg w Chrystusie 

zbawia nie tylko pojedyncze osoby, ale również uzdrawia międzyludzkie stosunki społeczne”. Prawdą 

jest bowiem, że „piękno Ewangelii nie zawsze może być ukazane przez nas wiernie, ale jest znak, 

którego nigdy nie może zabraknąć: opcja na rzecz ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca”. 

Ta opcja musi przeniknąć prezentację i pogłębienie prawdy chrześcijańskiej. 

Wypływa stąd szczególny akcent w formacji do kultury o inspiracji chrześcijańskiej, aby odkryć 

w całym stworzeniu ślad Trójcy Świętej, który czyni ze wszechświata, w którym żyjemy, „sieć 

relacji”, gdzie „cechą wszystkich istot żywych jest dążenie do innego stworzenia”, sprzyjając 

„duchowości globalnej solidarności, która emanuje z tajemnicy Trójcy Świętej”. 

b) Drugim kryterium inspirującym, ściśle zgodnym z poprzednim i z niego wypływającym, jest 

dialog w całej jego pełni: nie jako zwykłe podejście taktyczne, ale jako nieodłączny wymóg, by zyskać 

wspólnotowe doświadczenie radości prawdy i aby pogłębić jej znaczenie i praktyczne implikacje. Do 

promowania tego jest dziś wezwana Ewangelia i nauka Kościoła, w otwartym i szczodrym 

współdziałaniu ze wszystkimi cennymi ideami, powodującymi wzrost powszechnej ludzkiej 

świadomości i autentycznej kultury spotkania, takiej kultury spotkania między wszystkimi 

autentycznymi i żywotnymi kulturami, dzięki wzajemnej wymianie swoich darów w przestrzeni 

światła, otwartej przez miłość Boga dla wszystkich swoich stworzeń. 

Jak podkreślił Papież Benedykt XVI, „prawda to «lógos», który tworzy «diálogos», a więc 

komunikację i komunię”. W tym świetle Sapientia christiana, powołując się na Gaudium et spes, 

zachęca do wspierania dialogu z chrześcijanami należącymi do innych Kościołów i wspólnot 
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kościelnych oraz z osobami należącymi do innych przekonań religijnych lub humanistycznych i by 

„współpracować również ze specjalistami innych dyscyplin naukowych, zarówno z wierzącymi jak 

niewierzącymi”, starając się „analizować i interpretować ich twierdzenia, a także oceniać je w świetle 

prawdy objawionej”. 

Wypływa stąd szczęśliwa i nagląca sposobność do rewizji w tej perspektywie i w tym duchu 

architektury i dynamiki metodycznej programów studiów proponowanych przez system studiów 

kościelnych, w ich źródłach teologicznych, zasadach inspirujących oraz ich różnych poziomach 

artykulacji dyscyplinarnej, pedagogicznej i dydaktycznej. Ta sposobność wyraża się w wymagającym, 

ale bardzo produktywnym trudzie: ponownym przemyśleniu i uaktualnieniu intencjonalności 

i organicznej natury dyscyplin i nauk prowadzonych na studiach kościelnych w tej specyficznej logice 

i zgodnie z tą szczególną intencjonalnością. Dzisiaj bowiem „Konieczna staje się ewangelizacja, która 

rzuciłaby światło na nowe sposoby nawiązywania relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i ze 

środowiskiem, która odbudowałaby fundamentalne wartości. Trzeba dotrzeć tam, gdzie kształtują się 

nowe narracje i paradygmaty”. 

c) Stąd trzecie podstawowe kryterium, które pragnę przypomnieć: inter- i trans-dyscyplinarność 

realizowane z mądrością i kreatywnością w świetle Objawienia. Tym, co określa projekt akademicki, 

edukacyjny i badawczy systemu studiów kościelnych, zarówno na poziomie treści jak i metody, jest 

życiowa i rozumna zasada jedności wiedzy przy rozróżnieniu i poszanowaniu jej różnorodnych, 

powiązanych ze sobą i zbieżnych sposobów wyrażania. 

Chodzi o zaoferowanie, za pośrednictwem różnych programów proponowanych przez studia 

kościelne, wielu osiągnięć naukowych odpowiadających wielopostaciowemu bogactwu 

rzeczywistości w świetle wyzwolonym przez wydarzenie Objawienia, które byłoby jednocześnie 

harmonijnie i dynamicznie zebrane w jedności jego transcendentnego źródła oraz jego historycznej 

i metahistorycznej intencjonalności, jak to jest eschatologicznie dane w Chrystusie Jezusie: „W Nim 

– pisze apostoł Paweł - wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2, 3). Ta zasada 

teologiczna i antropologiczna, egzystencjalna i epistemologiczna ma szczególne znaczenie i winna 

ukazać całą swą moc nie tylko w obrębie systemu studiów kościelnych: zapewniając im zarówno 

spójność jak i elastyczność, organiczność wraz z dynamicznością; ale także w relacji do rozdrobnionej 

i nie rzadko zdezintegrowanej dzisiejszej panoramy studiów uniwersyteckich oraz niepewnego, 

konfliktowego lub relatywistycznego pluralizmu przekonań i opcji kulturowych. 

Dzisiaj - jak podkreślił Benedykt XVI w Caritas in veritate, pogłębiając kulturowe przesłanie 

Popolorum progressio Pawła VI – „brak jest mądrości, refleksji i myśli zdolnej dokonać syntezy 

wskazującej kierunek”. Tutaj szczególnie rozgrywa się misja powierzona systemowi studiów 

kościelnych. To precyzyjne i ukierunkowujące wskazanie drogi nie tylko wyjaśnia rzeczywiste, 

służące prawdzie znaczenie systemu studiów kościelnych, ale także wskazuje, zwłaszcza dziś, na ich 

rzeczywiste znaczenie kulturowe i humanizujące. W tym sensie niewątpliwie pozytywne i obiecujące 

jest dzisiejsze odkrycie zasady interdyscyplinarności: nie tyle w jej formie „słabej” zwykłej 

wielodyscyplinarności, jako podejścia, które sprzyja lepszemu zrozumieniu, z kilku punktów 

widzenia, jakiegoś przedmiotu badań; ile raczej w jej formie „mocnej” transdyscyplinarności, jako 

umiejscowienia i rozwoju wszelkiej wiedzy w obrębie przestrzeni Światła i Życia oferowanej przez 

Mądrość, która emanuje z Objawienia Boga. 

Trzeba zatem, aby człowiek kształtowany w ramach instytucji promowanych przez system 

studiów kościelnych - jak tego pragnął bł. J.H. Newman – wiedział, „gdzie on i jego nauka przynależą, 

przystąpił do niej jak gdyby z wyżyn, dokonał przeglądu całej wiedzy”. Również bł. Antonio Rosmini, 

na początku XIX wieku, zachęcał do zdecydowanej reformy w dziedzinie edukacji chrześcijańskiej, 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 74 z 150 

 

przywracając cztery filary, na których opierała się ona mocno w pierwszych wiekach ery 

chrześcijańskiej: „jednolitości nauki, przekazu świętości, tradycji życia, odwzajemnienia miłości”. 

Istotne - argumentował - jest przywrócenie jedności treści, perspektywy, celu przekazywanej wiedzy, 

wychodząc od Słowa Bożego i od jego kulminacji w Chrystusie Jezusie, Słowie Bożym, które stało 

się ciałem. Jeśli brakuje tego żywego centrum, to wiedza nie ma „ani korzenia, ani jedności” i po 

prostu jest „przywiązana i, że tak powiem, trwa w zawieszeniu z pamięcią młodzieńczą”. Tylko w ten 

sposób możliwe staje się pokonanie „nieszczęsnego rozdzielenia między teorią a praktyką”, gdyż na 

jedności między nauką a świętością „polega właściwie autentyczna natura doktryny przeznaczonej dla 

zbawienia świata”, której „nauczanie w starożytności nie kończyło się krótką codzienną lekcją, ale 

polegało na nieustannej rozmowie uczniów z nauczycielami”. 

d) Czwarte i ostatnie kryterium dotyczy pilnej potrzeby tworzenia sieci pomiędzy różnymi 

instytucjami, które w każdej części świata, uprawiają i krzewią studia kościelne, zdecydowanie 

realizując niezbędne współdziałanie z instytucjami naukowymi w różnych krajach i z tymi, które są 

inspirowane różnymi tradycjami kulturowymi i religijnymi. Trzeba też jednocześnie tworzyć 

wyspecjalizowane ośrodki badawcze mające na celu zbadanie problemów o znaczeniu epokowym, 

dotykających dziś ludzkość, aż po zaproponowanie odpowiednich i realistycznych dróg ich 

rozwiązania. 

Jak podkreśliłem w Laudato si’ „W połowie minionego wieku, po pokonaniu wielu trudności, 

pojawiła się tendencja, by pojmować ziemię jako ojczyznę, a ludzkość jako naród zamieszkujący 

wspólny dom”. Uświadomienie tej współzależności „zmusza nas do myślenia o jednym świecie, 

w ramach wspólnego projektu”. Zwłaszcza Kościół, zgodnie z przeświadczonym i proroczym 

bodźcem do swojej odnowionej obecności i misji w dziejach, krzewionym przez Vaticanum II, jest 

wezwany by doświadczyć, że katolickość określająca go jako zaczyn jedności w różnorodności 

i jedności w wolności wymaga sama z siebie i wyjednuje „polaryzację napięcia między tym, co 

partykularne a powszechne, między jednością a wielością, pomiędzy tym, co proste, a tym, co złożone. 

Unicestwienie tego napięcia jest sprzeczne z życiem Ducha”. Chodzi zatem o wprawianie się do 

pewnej formy poznania i interpretacji rzeczywistości, w świetle „zamysłu Chrystusa” (por. 1 Kor 2, 

16), gdzie wzorem odniesienia i rozwiązania problemów „nie jest kula, gdzie każdy punkt jest równo 

oddalony od centrum i nie ma różnicy między jednym punktem a drugim”, ale „wielościan, 

odzwierciedlający położenie wszystkich partykularyzmów, które zachowują w nim oryginalność”. 

W rzeczywistości „jak można dostrzec w dziejach Kościoła, chrześcijaństwo nie dysponuje 

jedynym wzorcem kulturowym, lecz «pozostając w pełni sobą i dochowując bezwarunkowej wierności 

orędziu ewangelicznemu i kościelnej tradycji, będzie przybierało także oblicze różnych kultur 

i narodów, w których zostanie przyjęte i zapuści korzenie» . Pośród różnych ludów, doświadczających 

Bożego daru według własnej kultury, Kościół wyraża swoją autentyczną katolickość i ukazuje «piękno 

tego wielokształtnego oblicza”. W zwyczajach chrześcijańskich ewangelizowanego ludu Duch Święty 

ozdabia Kościół, ukazując mu nowe aspekty Objawienia i obdarzając go nowym obliczem. 

Ta perspektywa - jak widać - stawia trudne zadanie teologii, a także, w ich poszczególnych 

kompetencjach, innym dyscyplinom rozważanym w studiach kościelnych. Posługując się pięknym 

obrazem, Benedykt XVI, nawiązując do Tradycji Kościoła, stwierdził, że nie jest ona 

„przekazywaniem rzeczy lub słów, zbiorem rzeczy martwych. Tradycja jest żywą rzeką, która łączy 

nas z początkami, żywą rzeką, w której zawsze obecne są źródła”. „Ta rzeka nawadnia różne krainy, 

zasila różne regiony, sprawiając rodzenie się tego, co najlepsze z tej ziemi, najlepsze z tej kultury. 

W ten sposób Ewangelia wciąż staje się ciałem we wszystkich zakątkach świata, w nieustannie nowy 

sposób”. Teologia, bez wątpienia, musi być zakorzeniona i ugruntowana w Piśmie Świętym i w żywej 

Tradycji, ale właśnie dlatego musi jednocześnie towarzyszyć procesom kulturowym i społecznym, 
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w szczególności trudnym przełomom. Wręcz: „w tym czasie teologia musi również zająć się 

konfliktami: nie tylko tymi, których doświadczamy w Kościele, ale także tymi, które dotyczą całego 

świata”. Idzie o „akceptację konfliktu, rozwiązanie go i przemienienie w ogniwo nowego procesu” 

nabywając „styl tworzenia historii, środowiska życia, w którym konflikty, napięcia i różnice mogą 

tworzyć wieloraką jedność rodzącą nowe życie. Nie oznacza to popierania synkretyzmu ani 

wchłaniania jednych przez drugich, ale rozwiązanie na wyższym poziomie, zachowujące w sobie 

cenną konstruktywność dwóch przeciwstawnych biegunów”. 

5. Ożywiając studia kościelne, dostrzegamy żywą potrzebę nadania nowego impulsu badaniom 

naukowym prowadzonym na naszych uniwersytetach i wydziałach kościelnych. Konstytucja 

apostolska Sapientia christiana przedstawiła poszukiwania naukowe jako „fundamentalny obowiązek 

ustawicznych kontaktów z bieżącą rzeczywistością [...], by przekazywać doktrynę ludziom 

współczesnym, żyjącym w różnych kręgach kulturowych”. Ale w naszych czasach, naznaczonych 

uwarunkowaniem wielokulturowym i wieloetnicznym, nowe dynamizmy społeczne i kulturowe 

narzucają poszerzenie tych celów. Aby wypełnić zbawczą misję Kościoła „nie wystarcza troska 

ewangelizatora o dotarcie do każdej osoby, a Ewangelia głoszona jest także całym kulturom”. Studia 

kościelne nie mogą ograniczać się do przekazywania wiedzy, umiejętności, doświadczenia 

mężczyznom i kobietom naszych czasów, pragnącym rozwijać się w swojej świadomości 

chrześcijańskiej, ale muszą podjąć naglące zadanie wypracowania narzędzi intelektualnych zdolnych, 

by zaoferować się jako paradygmaty działania i myśli, przydatne do głoszenia w świecie naznaczonym 

pluralizmem etyczno-religijnym. Wymaga to nie tylko głębokiej świadomości teologicznej, ale także 

zdolności pojmowania, nakreślenia i realizowania systemów reprezentacji religii chrześcijańskiej, 

mogących wejść głęboko w różne systemy kulturowe. Wszystko to wymaga podniesienia jakości 

badań naukowych i stopniowego postępu w poziomie studiów teologicznych i nauk pokrewnych. Nie 

chodzi tylko o poszerzenie zakresu diagnozy, ubogacenie zespołu danych jakimi możemy dysponować 

dla odczytania rzeczywistości, ale o pogłębienie, aby „przekazywać lepiej prawdę Ewangelii 

w określonym kontekście, nie rezygnując z prawdy, dobra i światła, jakie może wnieść, gdy nie jest 

możliwa doskonałość”. 

Powierzam przede wszystkim poszukiwaniom naukowym prowadzonym na uniwersytetach, 

wydziałach i w instytutach kościelnych zadanie rozwijania owej „oryginalnej apologetyki”, którą 

wskazałem w Evangelii gaudium, tak aby pomóc „w stworzeniu takich postaw, aby Ewangelia była 

słuchana przez wszystkich”. 

W tym kontekście niezbędne staje się tworzenie nowych i wykwalifikowanych ośrodków 

badawczych, gdzie mogą wchodzić w interakcje z odpowiedzialną wolnością i wzajemną 

przejrzystością - jak tego życzyłem w Laudato si’ - uczeni pochodzący z różnych religii i o różnych 

kompetencjach naukowych w celu „nawiązania dialogu, ukierunkowanego na opiekę nad naturą, 

obronę ubogich, budowanie sieci braterstwa i szacunku”. We wszystkich krajach, uniwersytety są 

głównym miejscem poszukiwań naukowych dla rozwoju wiedzy i społeczeństwa, odgrywając 

kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym, zwłaszcza w czasach takich, jak 

nasz, naznaczonych szybkimi, nieustannymi i rzucającymi się w oczy przemianami w dziedzinie nauki 

i technologii. Również w umowach międzynarodowych dostrzegana jest centralna odpowiedzialność 

uniwersytetu w zakresie polityk badawczych i konieczność ich koordynacji, tworząc sieci 

wyspecjalizowanych ośrodków, aby ułatwić między innymi mobilność naukowców. 

W tym sensie należy projektować w pełnym tego słowa znaczeniu ośrodki interdyscyplinarne 

i inicjatywy mające na celu towarzyszenie ewolucji zaawansowanych technologii, podnoszenie 

kwalifikacji zasobów ludzkich i programy integrujące. Także studia kościelne, w duchu Kościoła 

„wychodzącego” są wezwane do zapewnienia sobie wyspecjalizowanych ośrodków, które pogłębiłyby 
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dialog z różnymi dziedzinami naukowymi. W szczególności wspólne i zbieżne badania naukowe 

pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin mogą zapewnić ważną posługę dla Ludu Bożego, 

a zwłaszcza dla Magisterium, a także wsparcie misji Kościoła, jaką jest głoszenie Dobrej Nowiny 

o Chrystusie wszystkim, prowadząc dialog z różnymi naukami i służąc coraz głębszemu przenikaniu 

i stosowaniu prawdy w życiu osobistym i społecznym. 

Studia kościelne będą zatem mogły wnieść swój konkretny i niezastąpiony wkład inspirujący 

i ukierunkowujący, i będą mogły wyłożyć i wyrazić swoje zadanie w nowej stawiającej wyzywania 

i realistycznej formie. Tak zawsze było i zawsze tak będzie! Teologia i kultura o inspiracji 

chrześcijańskiej stanęły na wysokości swej misji, kiedy potrafiły żyć ryzykownie i wiernie na granicy. 

„Pytania naszego ludu, jego cierpienia, jego bitwy, marzenia, zmagania, jego troski, mają wartość 

hermeneutyczną, której nie możemy pomijać, jeśli chcemy poważnie potraktować zasadę wcielenia. 

Jego pytania pomagają nam zadawać sobie pytania, jego wątpliwości rodzą nasze wątpliwości. 

Wszystko to pomaga nam zgłębić tajemnicę Słowa Bożego, Słowa, które wymaga i prosi, abyśmy 

prowadzili dialog, abyśmy wchodzili w komunię”. 

6. Pojawia się dziś przed naszymi oczyma to „wielkie wyzwanie kulturowe, duchowe 

i edukacyjne, oznaczające długie procesy odrodzenia”, także dla uniwersytetów i wydziałów 

kościelnych. 

Niech nas prowadzi, oświeca i wspiera w tym trudnym i fascynującym okresie naznaczonym 

staraniami o odnowioną i dalekowzroczną, perspektywiczną konfigurację studiów kościelnych, 

radosna i niezachwiana wiara w Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, będącego centrum 

i Panem dziejów. Jego zmartwychwstanie, z przeobfitym darem Ducha Świętego, „sprawia, że 

w każdym miejscu pojawiają się zarodki tego nowego świata, i nawet gdyby zostały ścięte, wyrastają 

na nowo, ponieważ zmartwychwstanie Pana przeniknęło już ukryte wątki historii”. 

Niech Najświętsza Maryja Panna, która w chwili zwiastowania, poczęła z niewysłowioną 

radością Słowo Prawdy, towarzyszy naszej drodze wyjednując u Ojca wszelkiej łaski 

błogosławieństwo światła i miłości, którego z dziecięcą ufnością oczekujemy w nadziei, od Jego Syna 

a naszego Pana Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego! 

Część pierwsza – przepisy ogólne 

Tytuł I Charakter oraz cel uniwersytetów i wydziałów kościelnych 

Art. 1. W celu wypełnienia powierzonej przez Chrystusa posługi ewangelizowania, Kościół ma 

prawo i obowiązek erygowania oraz rozwijania zależnych od niego uniwersytetów i wydziałów (por. 

kan. 815 KPK). 

Art. 2. § 1. W niniejszej Konstytucji uniwersytetami i wydziałami kościelnymi nazywa się te 

instytucje szkolnictwa wyższego, które zostały kanonicznie erygowane lub zatwierdzone przez Stolicę 

Apostolską i uprawiają oraz przekazują świętą naukę i powiązane z nią gałęzie wiedzy – posiadając 

jednocześnie prawo nadawania stopni akademickich powagą Stolicy Apostolskiej (por. kan. 817 KPK; 

kan. 648 KKKW). 

§ 2. Mogą być one uniwersytetem lub wydziałem kościelnym sui iuris; wydziałem kościelnym 

w obrębie uniwersytetu katolickiego (por. Jan Paweł II, Konst. apost. Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 2: 

AAS 82 [1990] s. 1502) lub wydziałem kościelnym w obrębie innego uniwersytetu. 

Art. 3. Cele wydziałów kościelnych są następujące: 
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§ 1. uprawianie i rozwijanie poprzez badania naukowe własnych dyscyplin, czyli bezpośrednio 

lub pośrednio związanych z Objawieniem chrześcijańskim, lub tych, które bezpośrednio służą misji 

Kościoła, systematyczne wyjaśnianie prawdy zawartej w Objawieniu, analizowanie w jego świetle 

występujących z biegiem czasu nowych zagadnień i przedstawianie ich ludziom współczesnym 

w sposób dostosowany do różnych kultur. 

§ 2. udzielanie wyższego wykształcenia studentom we własnych dyscyplinach, zgodnie 

z doktryną katolicką i odpowiednie przygotowywanie ich do podejmowania różnych funkcji, jak 

również promowanie stałej czyli permanentnej formacji szafarzy Kościoła; 

§ 3. aktywne udzielanie pomocy – zgodnie z własną naturą i w ścisłej łączności z hierarchią – 

zarówno Kościołom partykularnym jak i Kościołowi powszechnemu w całokształcie dzieła 

ewangelizacji. 

Art. 4. Zadaniem konferencji biskupów jest troskliwe popieranie życia oraz rozwoju 

uniwersytetów i wydziałów kościelnych ze względu na ich szczególne znaczenie kościelne. 

Art. 5. Kanoniczne erygowanie lub zatwierdzanie uniwersytetów i wydziałów kościelnych jest 

zastrzeżone dla Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, która je nadzoruje zgodnie z przepisami prawa 

(por. kan. 816, § 1 KPK; kan. 649 KKKW; Jan Paweł II, Konst. apost. Pastor bonus, art. 116, § 2: 

AAS 80 [1988] s. 889). 

Art. 6. Tylko uniwersytety lub wydziały kanonicznie erygowane lub zatwierdzone przez Stolicę 

Świętą i zorganizowane zgodnie z przepisami niniejszej Konstytucji, posiadają prawo nadawania 

stopni akademickich, mających walor kanoniczny, (por. kan. 817 KPK i kan. 648 KKKW) 

z zachowaniem jednak prawa specjalnego Papieskiej Komisji Biblijnej (Por. Paweł VI, Sedula cura: 

AAS 63 (1971), s. 665 nn, i Papieska Komisja Biblijna, Ratio periclitandae doctrinae: AAS 67 [1975], 

s. 153 nn). 

Art. 7. Statuty każdego uniwersytetu lub wydziału, sporządzone zgodnie z przepisami obecnej 

Konstytucji, winny być zatwierdzone przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej (por. kan. 816, § 2 

KPK; kan. 650 KKKW). 

Art. 8. Wydziały kościelne erygowane lub zatwierdzone przez Stolicę Świętą na uniwersytetach 

niekościelnych, które nadają stopnie akademickie zarówno kanoniczne jak i państwowe, winny 

zachować przepisy niniejszej Konstytucji, z uwzględnieniem umów dwustronnych i wielostronnych 

zawartych przez Stolicę Apostolską z różnymi państwami lub z samymi uniwersytetami. 

Art. 9. § l. Wydziały, które nie są kanonicznie erygowane ani zatwierdzone przez Stolicę 

Apostolską, nie mogą nadawać stopni akademickich posiadających walor kanoniczny. 

§ 2. Aby stopnie akademickie nadawane przez te wydziały mogły uzyskać niektóre określone 

skutki kanoniczne, wymagają uznania przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej. 

§ 3. Dla uzyskania takiego uznania, udzielanego dla szczególnej przyczyny w odniesieniu do 

każdego ze stopni, winny być wypełnione warunki określone przez wspomnianą Kongregację. 

Art. 10. W celu właściwego wykonania niniejszej Konstytucji, należy zachować przepisy 

wykonawcze wydane przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej. 

Tytuł II Wspólnota akademicka i jej zarząd 
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Art. 11. § 1. Uniwersytet lub wydział to wspólnota studiów, badań naukowych i formacji, która 

działa instytucjonalnie, aby osiągnąć cele podstawowe, o których mowa w art. 3, zgodnie z zasadami 

misji ewangelizacyjnej Kościoła. 

§ 2. We wspólnocie akademickiej wszystkie osoby, czy to indywidualnie, czy też zgromadzone 

w radach, są współodpowiedzialne za dobro wspólne i przyczyniają się w obszarze swoich 

kompetencji do osiągnięcia celów tej wspólnoty. 

§ 3. Dlatego należy dokładnie określić ich prawa i obowiązki we wspólnocie akademickiej, tak 

aby były odpowiednio wykonywane w granicach określonych w statutach. 

Art. 12. Wielki kanclerz reprezentuje Stolicę Świętą wobec uniwersytetu lub wydziału 

i jednocześnie uniwersytet lub wydział wobec Stolicy Świętej. Troszczy się o jego zachowanie 

i rozwój, ożywia jego wspólnotę zarówno z Kościołem partykularnym jak i powszechnym. 

Art. 13. § 1. Uniwersytet lub wydział zależy prawnie od wielkiego kanclerza, chyba że Stolica 

Apostolska postanowiła inaczej. 

§ 2. Tam, gdzie zalecają to okoliczności, można ustanowić także wielkiego wicekanclerza, 

którego zakres uprawnień winien być określony w statutach. 

Art. 14. Jeśli wielkim kanclerzem byłby ktoś inny niż ordynariusz miejsca, należy ustalić 

przepisy, które by pozwoliły każdemu z nich wypełniać zgodnie swoje zadanie. 

Art. 15. Władze akademickie są personalne i kolegialne. Do personalnych należą przede 

wszystkim rektor lub prezydent oraz dziekan. Władzami kolegialnymi są różne organy kierownicze, 

czyli rady uniwersytetu lub wydziału. 

Art. 16. Statuty uniwersytetu lub wydziału powinny dokładniej określić nazwy i obowiązki 

władz akademickich, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji, biorąc pod uwagę zarówno 

charakter kanoniczny uniwersytetu lub wydziału, jak i praktykę stosowaną w miejscowych 

uniwersytetach. 

Art. 17. Władze akademickie winny być wyłonione spośród osób rzeczywiście obeznanych 

z życiem uniwersyteckim i na ogół z grona wykładowców któregoś z wydziału. 

Art. 18. Do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej należy mianowanie albo przynajmniej 

zatwierdzenie osób na następujących urzędach: 

- rektora uniwersytetu kościelnego; 

- prezydenta wydziału kościelnego sui iuris; 

- dziekana wydziału kościelnego na uniwersytecie. 

Art. 19. § 1. Statuty winny określić sposób współdziałania władz personalnych i kolegialnych - 

tak aby zachowując zasadę kolegialności, zwłaszcza w poważniejszych sprawach, głównie 

akademickich, władze personalne korzystały z tych uprawnień, które są rzeczywiście związane z ich 

urzędem. 

§ 2. Dotyczy to przede wszystkim rektora jako tego, którego obowiązkiem jest kierowanie całym 

uniwersytetem i wspieranie stosownymi sposobami jedności, współpracy i rozwoju. 

Art. 20. §1. Tam, gdzie wydziały stanowią część uniwersytetu kościelnego lub uniwersytetu 

katolickiego, zarządzanie nimi winno być w statutach należycie zharmonizowane z zarządzaniem 
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całego uniwersytetu, tak by sprzyjało to odpowiednio, zarówno dobru poszczególnych wydziałów jak 

i całego uniwersytetu, a także przyczyniało się do współpracy wszystkich wydziałów. 

§ 2. Wymagania kanoniczne dotyczące wydziałów kościelnych mają być zachowane również 

wtedy, gdy są one włączone do uniwersytetu niekościelnego. 

Art. 21. Jeśli wydział jest złączony z jakimś seminarium wyższym lub z jakimś kolegium, statuty 

– respektując właściwą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących dobra studentów – w sposób 

jasny i skuteczny winny zatroszczyć się o to, by kierownictwo akademickie i administracja wydziału 

były należycie oddzielone od kierownictwa i administracji wyższego seminarium lub kolegium. 

Tytuł III Wykładowcy 

Art. 22. Każdy wydział powinien mieć liczbę wykładowców, przede wszystkim stałych, 

odpowiadającą znaczeniu i rozwojowi poszczególnych dyscyplin, jak również zapewniającą 

odpowiednią opiekę i pożytek studentów. 

Art. 23. W statutach winny zostać przewidziane różne stopnie wykładowców, w zależności od 

stopnia przygotowania, czasu zatrudnienia, stabilności i odpowiedzialności na danym wydziale, 

stosownie do praktyki uniwersyteckiej danego kraju. 

Art. 24. Statuty winny określić, do jakiej władzy należy dobór, mianowanie i awansowanie 

wykładowców, zwłaszcza gdy dotyczy to powierzenia urzędu na stałe. 

Art. 25. § 1. Aby ktoś mógł być zgodnie z prawem włączony do grona stałych wykładowców 

wydziału, wymaga się, aby: 

1° wyróżniał się głęboką wiedzą, świadectwem życia chrześcijańskiego i kościelnego oraz 

poczuciem odpowiedzialności; 

2° posiadał odpowiedni doktorat lub tytuł równorzędny albo szczególne osiągnięcia naukowe; 

3° wykazał, w oparciu o wiarygodne świadectwa, zwłaszcza publikacje, że jest zdolny do 

prowadzenia badań naukowych; 

4° wykazał, że posiada zdolności dydaktyczne do nauczania. 

§ 2. Powyższe wymogi stawiane przy angażowaniu wykładowców stałych, winny być, 

z zachowaniem proporcji, brane pod uwagę również w odniesieniu do wykładowców niestałych. 

§ 3. Przy doborze wykładowców należy odpowiednio uwzględnić  wymagania naukowe 

stawiane w praktyce uniwersyteckiej danego kraju. 

Art. 26. § 1. Wszyscy wykładowcy, jakiejkolwiek kategorii, winni zawsze wyróżniać się 

prawością życia, nieskazitelnością doktryny i pilnością w wypełnianiu obowiązków, aby w ten sposób 

mogli skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia celu właściwego kościelnej instytucji akademickiej. 

Gdyby nie został spełniony chociaż jeden z tych wymogów, winni być usunięci ze stanowiska, 

z zachowaniem przewidzianej procedury (por. kan. 810, § 1 i 818 KPK). 

§ 2. Osoby, które nauczają spraw dotyczących wiary i moralności, mają pamiętać o tym, że 

zadanie to winni wykonywać z zachowaniem pełnej wspólnoty z Nauczycielskim Urzędem Kościoła, 

w szczególności z Biskupem Rzymskim (por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna 

o Kościele, Lumen gentium, 25, 21 listopada 1965, AAS 57 [1965] s. 29-31; a także Kongregacja 

Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Donum veritatis, 24 maja 1990, AAS 82 

[1990] s. 1550-1570). 
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Art. 27. § 1. Osoby, które nauczają dyscyplin dotyczących wiary i moralności, po złożeniu 

wyznania wiary (por. kan. 833, n. 7 KPK), winne otrzymać od wielkiego kanclerza lub jego delegata 

misję kanoniczną. Nauczają bowiem nie własną powagą, lecz na mocy misji otrzymanej od Kościoła. 

Pozostali wykładowcy winni otrzymać zezwolenie na nauczanie od wielkiego kanclerza lub jego 

delegata. 

§ 2. Wszyscy wykładowcy, zanim zostaną zatrudnieni na stałe lub zostaną promowani na 

najwyższy stopień dydaktyczny, albo w obu przypadkach, w zależności od przepisów statutu, 

wymagają nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej. 

Art. 28. Promocja do wyższej grupy wykładowców następuje po upływie odpowiedniego czasu, 

w zależności od doświadczenia dydaktycznego, dokonanych badań naukowych, publikacji 

naukowych, ducha współpracy w nauczaniu i pracy badawczej oraz oddania wydziałowi. 

Art. 29. Wykładowcy, aby mogli wypełnić swoje zadanie, winni być wolni od innych zajęć, 

których nie można pogodzić z ich obowiązkiem pracy badawczej i dydaktycznej, jakiej statuty 

wymagają od poszczególnych grup wykładowców (por. kan. 152 KPK; kan. 942 KKKW). 

Art. 30. Statuty winny określić: 

a) kiedy i pod jakimi warunkami wykładowcy przestają pełnić swoją funkcję; 

b) dla jakich powodów i z zachowaniem jakiej procedury mogą być zawieszeni lub odwołani lub 

nawet pozbawieni urzędu, tak by w sposób należyty zabezpieczone zostały prawa zarówno 

wykładowcy, jak i wydziału czy uniwersytetu, a przede wszystkim jego studentów oraz samej 

wspólnoty kościelnej. 

Tytuł IV Studenci 

Art. 31. Wydziały kościelne są otwarte dla wszystkich, którzy, posiadając wydane zgodnie 

z prawem zaświadczenie dotyczące postawy moralnej oraz uzyskanego uprzednio wykształcenia, 

kwalifikują się do wpisania ich na listę studentów wydziału. 

Art. 32. § 1. By zostać wpisanym na listę studentów wydziału celem uzyskania stopni 

akademickich, należy przedłożyć świadectwo wykształcenia wymaganego do przyjęcia na świecki 

uniwersytet swojego kraju lub kraju, w którym znajduje się wydział. 

§ 2. Statuty wydziału powinny określać, co jeszcze - poza tym, co wskazano w § 1 - jest 

ewentualnie wymagane do rozpoczęcia studiów na danym wydziale, także odnośnie do znajomości 

języków starożytnych lub nowożytnych. 

§ 3. Wydział powinien określić w statutach także procedury dla ocenienia sposobów traktowania 

przypadków uchodźców, uciekinierów oraz osób w sytuacjach analogicznych, nieposiadających 

zwyczajnie wymaganej dokumentacji. 

Art. 33. Studenci winni wiernie przestrzegać przepisów obowiązujących na danym wydziale, 

dotyczących ogólnego ustroju i dyscypliny - zwłaszcza gdy idzie o program studiów, uczęszczanie na 

zajęcia i egzaminy - jak również tego wszystkiego, co wiąże się z życiem wydziału. Z tego względu 

uniwersytety i poszczególne wydziały winny zadbać o to, by studenci mogli zapoznać się ze statutami 

i zarządzeniami. 

Art. 34. Statuty winny określić sposób uczestniczenia - czy to pojedynczych studentów czy też 

zrzeszonych - w życiu społeczności akademickiej, w tych sprawach, w których mogliby się przyczynić 

do dobra wspólnego wydziału lub uniwersytetu. 
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Art. 35. Statuty winny wreszcie określić sposób w jaki studenci - dla ważnych powodów - mogą 

być zawieszeni w niektórych uprawnieniach lub ich pozbawiani, albo nawet wydaleni z wydziału, tak 

jednak, by zabezpieczone były należycie prawa studenta, wydziału lub uniwersytetu, a także samej 

wspólnoty kościelnej. 

Tytuł V Urzędnicy oraz pracownicy administracji i obsługi 

Art. 36. § 1. Władze uniwersytetu lub wydziału mają być wspomagane w zarządzaniu 

i administrowaniu przez urzędników, posiadających należyte kompetencje do wykonywania 

powierzanej im funkcji. 

§ 2. Urzędnikami są przede wszystkim: sekretarz, bibliotekarz i ekonom, a także inni, których 

ustanowienie dana instytucja uważa za właściwe. Ich prawa i obowiązki winny zostać ustalone 

w statutach i regulaminach. 

Tytuł VI Program studiów 

Art. 37. § 1. W przygotowaniu programu studiów należy dokładnie przestrzegać zasad 

i przepisów, które odnośnie do różnych przedmiotów są zawarte w dokumentach kościelnych, 

zwłaszcza w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Równocześnie zaś trzeba mieć na uwadze 

niewątpliwe osiągnięcia wynikające z postępu naukowego, które w sposób szczególny przyczyniają 

się do rozwiązywania aktualnie dyskutowanych problemów. 

§ 2. Na poszczególnych wydziałach należy stosować metodę naukową odpowiadającą 

wymaganiom związanym z danymi gałęziami wiedzy. Należy też w sposób odpowiedni stosować 

nowe metody dydaktyczne i pedagogiczne, promujące osobiste zaangażowanie studentów oraz ich 

aktywny udział w studiach. 

Art. 38. § l. Zgodnie z zarządzeniem Soboru Watykańskiego II, w zależności od charakteru 

poszczególnych wydziałów: 

1° należy uznawać właściwie pojętą wolność (por. Gaudium et spes, 59: AAS 58 [1966] s. 1080), 

badań i nauczania, tak aby można było osiągnąć właściwy postęp w poznawaniu i rozumieniu prawdy 

Bożej; 

2° równocześnie jednak musi być oczywiste, że: 

a) prawdziwa wolność w nauczaniu z musi mieścić się w sposób konieczny w granicach Słowa 

Bożego i to tak, jak jest ono niezmiennie przekazywane przez Nauczycielski Urząd Kościoła; 

b) również prawdziwa wolność badań musi się w sposób konieczny opierać na mocnym 

przylgnięciu do Słowa Bożego i postawie uległości wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, 

któremu zostało powierzone zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego. 

§ 2. Z tych to powodów, w materii tak ważnej i delikatnej, należy postępować z ufnością i bez 

podejrzeń, a jednocześnie z wielką rozwagą i bez lekkomyślności, zwłaszcza w nauczaniu; należy też 

starannie harmonizować postulaty naukowe z potrzebami pastoralnymi Ludu Bożego. 

Art. 39. Na każdym wydziale sporządza się program studiów odpowiednio podzielony na stopnie 

lub cykle, stosownie do wymagań poszczególnych materii, ale w ten sposób, by z zasady: 

a) przekazywano najpierw ogólne wiadomości, poprzez spójny wykład wszystkich dyscyplin, 

łącznie z wprowadzeniem do posługiwania się metodą naukową; 
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b) sukcesywnie należy przystąpić do pogłębionego studium określonej grupy dyscyplin, 

wprowadzając jednocześnie studentów do posługiwania się w doskonalszy sposób metodą badań 

naukowych; 

c) wreszcie trzeba doprowadzić do dojrzałości naukowej, zwłaszcza przez napisanie rozprawy, 

która rzeczywiście winna przyczyniać się do postępu nauki. 

Art. 40. § 1. Należy określić dyscypliny w sposób konieczny wymagane do osiągnięcia 

właściwego celu wydziału oraz te, które na różny sposób wspomagają jego osiągnięcie, tak by była 

odpowiednio ukazana różnica między obiema grupami. 

§ 2. Wszystkie przedmioty na poszczególnych wydziałach należy uporządkować tak, by 

utworzyły organiczną całość, służyły solidnej i harmonijnej formacji studentów i ułatwiały wzajemną 

współpracę wykładowców. 

Art. 41. Wykłady, szczególnie w cyklu podstawowym, winny być prowadzone obligatoryjnie, 

a studenci winni na nie uczęszczać, zgodnie z przepisami programu studiów. 

Art. 42. Ćwiczenia i seminaria, szczególnie w cyklu specjalizacyjnym, winny być prowadzone 

ze starannością pod kierunkiem wykładowców oraz dopełniane studium prywatnym i częstymi 

konsultacjami z wykładowcami. 

Art. 43. W programie studiów wydziału należy określić egzaminy lub inne równorzędne 

sprawdziany - pisemne lub ustne - obowiązujące studentów na końcu semestru lub roku, a zwłaszcza 

na końcu cyklu, tak aby było możliwe zweryfikowanie ich postępu koniecznego do kontynuacji 

studiów na wydziale i do uzyskania stopni akademickich. 

Art. 44. Statuty lub regulaminy winny również określić, jak należy się odnieść do studiów 

odbytych gdzie indziej, zwłaszcza gdy chodzi o zwolnienie z niektórych przedmiotów lub egzaminów, 

czy też skrócenie okresu studiów, z zachowaniem jednak przepisów wydanych przez Kongregację ds. 

Edukacji Katolickiej. 

Tytuł VII Stopnie akademickie i inne tytuły 

Art. 45. § 1. Na zakończenie poszczególnych cyklów przewidzianych programem studiów może 

być nadany odpowiedni stopień akademicki, określony dla poszczególnych wydziałów, biorąc pod 

uwagę zarówno czas trwania cyklu, jak i wyłożone w tym czasie dyscypliny. 

§ 2. Dlatego, zgodnie z przepisami ogólnymi i szczegółowymi niniejszej Konstytucji, 

w statutach poszczególnych wydziałów należy dokładnie określić wszystkie stopnie nadawane na 

wydziale oraz warunki ich uzyskania. 

Art. 46. § 1. Stopniami akademickimi nadawanymi przez wydział kościelny są: bakalaureat, 

licencjat i doktorat. 

Art. 47. W statutach poszczególnych wydziałów stopnie akademickie mogą być również 

wyrażone innymi nazwami - mając na uwadze praktykę uniwersytecką danego kraju, byleby tylko 

jasno została sprecyzowana ich równoważność z wymienionymi wyżej stopniami akademickimi, 

a także została zachowana jednolitość na wydziałach kościelnych tego samego kraju. 

Art. 48. Nikt nie może uzyskać stopnia akademickiego, jeśli nie został prawnie wpisany na listę 

studentów danego wydziału, nie ukończył okresu studiów przepisanego w programie studiów i nie 

zdał egzaminów lub nie przeszedł innych ewentualnych sposobów sprawdzenia wiedzy. 
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Art. 49. § 1. By można było być dopuszczonym do doktoratu, należy wcześniej uzyskać 

licencjat. 

§ 2. Do uzyskania doktoratu wymagana jest ponadto rozprawa doktorska, która winna 

przyczyniać się rzeczywiście do postępu nauki, napisana pod kierunkiem wykładowcy, 

przeanalizowana w publicznej dyskusji, kolegialnie zaaprobowana i przynajmniej w jej zasadniczej 

części opublikowana. 

Art. 50. § 1. Doktorat jest stopniem akademickim, upoważniającym do prowadzenia wykładów 

na wydziale i dlatego jest wymagany do podjęcia wspomnianej funkcji. Licencjat jest stopniem 

akademickim upoważniającym do wykładania w wyższym seminarium lub w instytucji równorzędnej 

i dlatego jest wymagany do wykonywania tej funkcji. 

§ 2. Właściwa władza kościelna określa, jakie stopnie akademickie są wymagane do 

wykonywania różnych urzędów kościelnych. 

Art. 51. Doktorat honoris causa może być nadany ze względu na wyjątkowe zasługi dla nauki 

lub kultury, osiągnięte w zakresie promocji nauk kościelnych. 

Art. 52. Poza stopniami akademickimi wydziały mogą nadawać inne tytuły, zgodnie 

z różnorodnością wydziałów i programem studiów na poszczególnych wydziałach. 

Tytuł VIII Sprawy dydaktyczne 

Art. 53. Dla osiągnięcia właściwych sobie celów, szczególnie zaś dla prowadzenia badań 

naukowych, każdy uniwersytet lub wydział winien mieć odpowiednią bibliotekę, przystosowaną do 

potrzeb wykładowców i studentów, właściwie zorganizowaną i posiadającą dobrze sporządzone 

katalogi. 

Art. 54. Dzięki odpowiedniej sumie pieniędzy, przyznawanej każdego roku, biblioteka winna 

stale wzbogacać swój księgozbiór o pozycje zarówno dawne, jak i współcześnie wydane, a także 

podstawowe czasopisma - tak by mogła służyć skutecznie pomocą w pracach badawczych 

poszczególnych dyscyplin, w ich wykładaniu i uczeniu się oraz przy prowadzeniu ćwiczeń 

i seminariów. 

Art. 55. Do kierowania biblioteką winna być wyznaczona biegła w tej materii osoba, 

wspomagana przez odpowiednią radę i uczestnicząca w radach uniwersytetu lub wydziału. 

Art. 56. § 1. Wydział winien mieć do dyspozycji również pomoce informatyczne i urządzenia 

audiowizualne itd., stanowiące pomoc w pracy dydaktycznej i badaniach naukowych. 

§. 2. Gdy tego domaga się szczególny charakter i cel uniwersytetu lub wydziału, powinien on 

mieć również instytuty badawcze i laboratoria naukowe oraz inne pomoce, konieczne do osiągnięcia 

własnego celu. 

Tytuł IX Sprawy ekonomiczne 

Art. 57. Każdy uniwersytet lub wydział winien posiadać środki ekonomiczne konieczne do 

właściwego osiągnięcia swojego specyficznego celu. Winien być sporządzony dokładny rejestr stanu 

majątkowego i praw własności. 

Art. 58. Statuty winny określić, zgodnie z zasadami zdrowej ekonomii, zadania ekonoma oraz 

kompetencje rektora lub prezydenta i rad w prowadzeniu spraw ekonomicznych uniwersytetu lub 

wydziału, tak aby zostało zapewnione właściwe zarządzanie. 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 84 z 150 

 

Art. 59. Pracownikom, dydaktycznym i niedydaktycznym, przysługuje odpowiednie 

wynagrodzenie, przy uwzględnianiu zwyczajów obowiązujących w danym kraju, również w zakresie 

opieki i ubezpieczeń społecznych. 

Art. 60. Statuty winny także określić przepisy ogólne odnośnie do sposobu uczestniczenia 

studentów w wydatkach uniwersytetu lub wydziału przez uiszczanie czesnego. 

Tytuł X Planowanie i współpraca wydziałów 

Art. 61. § 1. Należy starannie zatroszczyć się o tzw. planowanie strategiczne wydziałów, by 

w ten sposób zabezpieczyć zarówno utrzymanie i rozwój uniwersytetów oraz wydziałów, jak też 

odpowiednie ich rozmieszczenie w różnych częściach świata. 

§ 2. Dla osiągnięcia tego celu Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej będzie wspomagana przez 

sugestie konferencji biskupów i komisji biegłych. 

Art. 62. § 1. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej podejmie decyzję o erygowaniu lub 

zatwierdzeniu nowego uniwersytetu czy wydziału (por. kan. 816 § 1 KPK; kan. 648-649 KKKW) 

dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki, i po uzyskaniu opinii biskupa diecezjalnego 

lub eparchialnego, konferencji biskupów oraz osób biegłych, szczególnie z sąsiednich wydziałów. 

§ 2. Do kanonicznego erygowania uniwersytetu kościelnego wymagane są cztery wydziały 

kościelne, do erygowania ateneum kościelnego – trzy wydziały kościelne. 

§ 3. Uniwersytet kościelny i wydział kościelny sui iuris na mocy samego prawa posiadają 

publiczną osobowość prawną. 

§ 4. Do kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej należy udzielenie na mocy dekretu 

osobowości prawnej wydziałowi kościelnemu należącemu do uniwersytetu świeckiego. 

Art. 63. § 1. Afiliacji instytutu do jakiegoś wydziału, w celu uzyskiwania stopnia bakalaureatu, 

dokonuje Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, po wypełnieniu warunków przez nią określonych. 

§ 2. Jest bardzo wskazane, by każde studium teologiczne, tak diecezjalne, jak należące do 

instytutów zakonnych, było afiliowane do jakiegoś wydziału teologicznego. 

Art. 64. Agregacji i inkorporacji instytutu do jakiegoś wydziału, celem uzyskiwania również 

wyższych stopni akademickich, dokonuje Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, po wypełnieniu 

warunków przez nią określonych. 

Art. 65. Utworzenie wyższego instytutu nauk religijnych wymaga jego powiązania z jakimś 

wydziałem teologicznym, zgodnie z przepisami szczegółowymi wydanymi przez Kongregację ds. 

Edukacji Katolickiej. 

Art. 66. Należy pilnie troszczyć się o współpracę pomiędzy wydziałami, czy to w ramach tego 

samego uniwersytetu, czy też na obszarze tego samego kraju, czy nawet w szerszym zakresie (por. 

kan. 820 KPK). Przyczynia się ona bowiem do promocji badań naukowych wykładowców oraz do 

lepszej formacji studentów; sprzyja interdyscyplinarności, która z każdym dniem wydaje się bardziej 

konieczna; sprzyja też komplementarności różnych wydziałów - ogólnie zaś pomaga w przenikaniu 

mądrości chrześcijańskiej do całej kultury. 

Art. 67. Gdy jakiś uniwersytet lub wydział kościelny nie spełnia już warunków, które były 

wymagane do jego utworzenia lub zatwierdzenia, do kompetencji Kongregacji ds. Edukacji 

Katolickiej należy, po uprzednim poinformowaniu wielkiego kanclerza oraz rektora lub prezydenta, 
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stosownie do okoliczności, i po wysłuchaniu opinii biskupa diecezjalnego lub eparchialnego 

i konferencji biskupów, podjęcie decyzji o zawieszeniu praw akademickich, cofnięciu zatwierdzenia 

jako uniwersytetu lub wydziału kościelnego lub o likwidacji instytucji. 

Część druga – przepisy szczegółowe 

Art. 68. Oprócz przepisów wspólnych dla wszystkich wydziałów kościelnych, ustanowionych 

w pierwszej części niniejszej Konstytucji, poniżej zamieszcza się przepisy szczegółowe, mające 

zastosowanie do określonych wydziałów, ze względu na ich szczególny charakter i znaczenie 

w Kościele. 

Tytuł I Wydział teologii 

Art. 69. Zadaniem wydziału teologii jest pogłębienie i systematyczne wyjaśnianie, zgodnie 

z właściwą jej metodą, nauki katolickiej - zaczerpniętej z największą troską z Bożego Objawienia; 

ponadto poszukuje rzetelnych rozwiązań ludzkich problemów w świetle tegoż Objawienia. 

Art. 70. § 1. Studium Pisma Świętego winno być jakby duszą teologii, która opiera się - jako na 

odwiecznym fundamencie - na Słowie Bożym spisanym, łącznie z żywą Tradycją (por. Sobór Wat. II, 

Konst. dogm. Dei Verbum, n. 24: AAS 58 (1966), s. 827). 

§ 2. Natomiast poszczególne dyscypliny teologiczne winny być wykładane w taki sposób, ażeby 

z wewnętrznych zasad właściwego przedmiotu każdej z nich, i w powiązaniu z innymi dyscyplinami, 

jak prawo kanoniczne i filozofia, jak również z naukami antropologicznymi, jasno wynikała jedność 

całego nauczania teologicznego, a wszystkie dyscypliny były skierowane do najgłębszego poznania 

Tajemnicy Chrystusa, celem skuteczniejszego głoszenia jej Ludowi Bożemu i wszystkim narodom 

(por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Donum veritatis: 24 maja 

1990: AAS 82 [1990], s. 1552). 

Art. 71. § 1. Prawda objawiona winna być rozważana również w powiązaniu z osiągnięciami 

naukowymi bieżącej epoki, ażeby w ten sposób można było jasno poznać „jak wiara i rozum prowadzą 

do jedynej prawdy” (Sobór Wat. II, Konst. Gravissimum educationis, n. 10: AAS 58 [1966], s. 737; 

por. encykl. Veritatis splendor: AAS 85 [1993], s. 1133 nn; encykl. Fides et ratio: AAS 91 [1999] s 5 

nn.),  a także by jej wykład był - bez zmieniania prawdy - dostosowany do mentalności i charakteru 

każdej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i mądrości narodów, z wykluczeniem jednak 

jakiejkolwiek formy wszelkiego synkretyzmu i fałszywego partykularyzmu (Sobór Wat. II, dekret Ad  

gentes  divinitus,  n.  22:  AAS  58  [1966], s. 973 nn). 

§ 2. Należy starannie badać, wybierać i przyjmować pozytywne wartości znajdujące się 

w różnych filozofiach i kulturach; jednak nie można zaakceptować systemów i metod, których nie da 

się pogodzić z wiarą chrześcijańską. 

Art. 72. § 1.  Zagadnienia ekumeniczne należy dokładnie omawiać, zgodnie z przepisami 

wydanymi przez właściwą władzę kościelną (por. Papieska Rada do spraw Popierania Jedności 

Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu: AAS 85 

[1993], s. 1039 nn.) 

§ 2. Należy analizować z uwagą relacje z religiami niechrześcijańskimi. 

§ 3. Z wielkim staraniem należy badać problemy wynikające z ateizmu oraz innych nurtów 

współczesnej kultury. 
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Art. 73. W studium i nauczaniu nauki katolickiej zawsze winna objawiać się wierność wobec 

Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. W wykonywaniu zadań dydaktycznych, zwłaszcza w ramach 

cyklu podstawowego, należy na pierwszym miejscu wykładać to, co stanowi dziedzictwo Kościoła. 

Natomiast opinie prawdopodobne i osobiste, wypływające z nowych badań, należy przedstawiać 

ostrożnie jako takie. 

Art. 74. Program studiów na wydziale teologii obejmuje: 

a) cykl pierwszy, podstawowy, trwający pięć lat, czyli dziesięć semestrów, ewentualnie trzy lata, 

czyli sześć semestrów, jeśli przed nim są wymagane dwuletnie studia filozoficzne. 

Pierwsze dwa lata mają być w głównej mierze przeznaczone na solidną formację filozoficzną, 

która jest niezbędna do odpowiedniego podjęcia studiów teologicznych. Bakalaureat uzyskany na 

kościelnym wydziale filozofii zastępuje studium filozofii na pierwszym cyklu studiów na wydziałach 

teologicznych. Bakalaureat z filozofii uzyskany na niekościelnym wydziale nie może być podstawą 

do całkowitego zwolnienia studenta ze studium filozofii na pierwszym cyklu kształcenia na 

wydziałach teologicznych. 

Dyscypliny teologiczne należy wykładać w ten sposób, aby ukazywać organiczną jedność całej 

nauki katolickiej wraz z wprowadzeniem w metodę badań naukowych. 

Cykl kończy się akademickim stopniem bakalaureatu lub innym odpowiednim stopniem, który 

winien być określony w statutach wydziału. 

b) cykl drugi, specjalistyczny, trwający dwa lata, czyli cztery semestry. W tym cyklu wykłada 

się dyscypliny specjalistyczne stosownie do zróżnicowanego stopnia ich specjalizacji, jak również 

prowadzi się seminaria i ćwiczenia dla nabycia wprawy w badaniach naukowych 

Cykl kończy się uzyskaniem akademickiego stopnia licencjatu w zakresie określonej 

specjalizacji. 

c) cykl trzeci, w ramach którego przez odpowiedni czas doskonali się formację naukową, 

zwłaszcza poprzez przygotowywanie rozprawy doktorskiej. 

Cykl kończy uzyskaniem akademickiego stopnia doktora. 

Art. 75. § 1. Warunkiem przyjęcia na wydział teologii jest uprzednie uzyskanie wykształcenia, 

zgodnie z art. 32. niniejszej Konstytucji. 

§ 2. Jeżeli pierwszy cykl na danym wydziale trwa trzy lata, student musi przedłożyć świadectwo 

ukończenia dwuletnich studiów filozoficznych należycie odbytych na zatwierdzonym kościelnym 

wydziale filozoficznym lub w zatwierdzonym instytucie. 

Art. 76. § 1. Szczególnym obowiązkiem wydziału teologii jest troska o naukową formację 

teologiczną tych, którzy przygotowują się do prezbiteratu i tych, którzy przygotowują się do podjęcia 

specjalnych funkcji kościelnych. Z tego względu konieczne jest, aby była odpowiednia liczba 

wykładowców-prezbiterów. 

§ 2. W tym celu winny być przewidziane także specjalne przedmioty, odpowiednie dla alumnów. 

Co więcej, dla uzupełnienia formacji duszpasterskiej wydział może według sposobności ustanowić 

„Rok duszpasterski”, który jest wymagany do prezbiteratu po zakończeniu pięcioletnich studiów 

podstawowych, i który może się kończyć wydaniem specjalnego dyplomu. 

Tytuł II Wydział prawa kanonicznego 
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Art. 77. Zadaniem wydziału prawa kanonicznego - łacińskiego lub wschodniego - jest 

uprawianie i promocja dyscyplin kanonistycznych w świetle prawa ewangelicznego, a także 

pogłębione kształcenie w nich studentów, aby byli uformowani do prowadzenia badań naukowych 

i nauczania oraz przygotowani do wykonywania specjalnych zadań kościelnych. 

Art, 78. Program studiów na wydziale prawa kanonicznego obejmuje: 

a) cykl pierwszy, trwający dwa lata lub cztery semestry, dla tych, którzy nie posiadają 

wymaganej formacji filozoficzno-teologicznej, nie wyłączając tych, którzy uzyskali stopień 

akademicki z prawa świeckiego; cykl ten poświęcony jest studium instytucji prawa kanonicznego oraz 

tych dyscyplin filozoficznych i teologicznych, które są wymagane do dalszej formacji kanonistycznej; 

b) cykl drugi, trwający trzy lata, czyli sześć semestrów, poświęcony jest bardziej pogłębionemu 

studium całego porządku kanonicznego we wszystkich jego aspektach: normatywnym, orzeczniczym, 

doktrynalnym i praktycznym, a przede wszystkim kodeksów Kościoła łacińskiego lub Kościołów 

wschodnich poprzez całościowe omówienie ich źródeł, zarówno doktrynalnych jak i dyscyplinarnych, 

do czego należy dołączyć studium dyscyplin pokrewnych; 

c) cykl trzeci, obejmujący odpowiedni czas, w którym doskonali się formację naukową, 

zwłaszcza poprzez przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

Art. 79. § 1. Gdy chodzi o dyscypliny wymagane w pierwszym cyklu, wydział może skorzystać 

z wykładów prowadzonych na innych wydziałach, o ile uzna, że odpowiadają one jego własnym 

wymaganiom. 

§ 2. Cykl drugi kończy się licencjatem, trzeci - doktoratem. 

§ 3. Program studiów wydziału winien określić szczegółowe wymogi konieczne do uzyskania 

poszczególnych stopni akademickich, uwzględniając zarządzenia Kongregacji ds. Edukacji 

Katolickiej. 

Art. 80. Warunkiem przyjęcia na wydział prawa kanonicznego jest uprzednie uzyskanie 

wykształcenia, wymaganego zgodnie z art. 32 niniejszej Konstytucji. 

Tytuł III Wydział filozofii 

Art. 81. § 1. Zadaniem kościelnego wydziału filozofii jest badanie w sposób metodyczny 

problemów filozoficznych i, opierając się na „wiecznie żywym dziedzictwie filozoficznym” (Sobór 

Wat. II, dekret Optatam  totius,  n.  15:  AAS  58  [1966], s. 722),  poszukiwanie ich rozwiązania w 

naturalnym świetle rozumu oraz ukazywanie ich spójności z chrześcijańską wizją świata, człowieka 

i Boga, przedstawiając we właściwym świetle relację filozofii z teologią. 

§ 2. Zadaniem wydziału jest również takie kształcenie studentów, aby mogli podjąć się 

nauczania oraz pełnienia innych odpowiednich aktywności intelektualnych, jak również byli zdolni do 

promowania kultury chrześcijańskiej i podjęcia owocnego dialogu z ludźmi swoich czasów. 

Art. 82. Program studiów wydziału filozofii obejmuje: 

a) cykl pierwszy, podstawowy, w którym przez trzy lata lub sześć semestrów podawany jest 

zwarty wykład różnych części filozofii, traktujących o świecie, człowieku i Bogu, obejmujący również 

historię filozofii - łącznie z wprowadzeniem do metody pracy naukowej; 
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b) cykl drugi, początkowej specjalizacji, w ramach którego przez dwa lata lub przez cztery 

semestry, poprzez specjalne dyscypliny i seminaria podejmowana jest bardziej pogłębiona refleksja 

filozoficzna w jakimś dziale filozofii; 

c) cykl trzeci, w którym przez przynajmniej trzy lata doskonali się formację naukową, zwłaszcza 

przez przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

Art. 83. Cykl pierwszy kończy się uzyskaniem bakalaureatu, drugi - licencjatu w zakresie 

określonej specjalizacji, trzeci - doktoratu. 

Art. 84. Warunkiem przyjęcia na pierwszy cykl na wydziale filozofii jest uprzednie uzyskanie 

wykształcenia, zgodnie z art. 32 niniejszej Konstytucji Apostolskiej. 

Jeśli student ukończył studium filozofii w pierwszym cyklu studiów na wydziale teologii i chce 

kontynuować studia filozoficzne, celem uzyskania bakalaureatu na kościelnym wydziale filozofii, 

należy uwzględnić zajęcia, w których uczestniczył podczas wspomnianych studiów. 

Tytuł IV Inne wydziały 

Art. 85. Oprócz wydziału teologii, prawa kanonicznego i filozofii, zostały kanonicznie 

erygowane lub mogą być erygowane, zależnie od potrzeb Kościoła, również inne wydziały kościelne, 

dla osiągnięcia specjalnych celów. Takimi celami są: 

a) pogłębione badanie w zakresie niektórych ważniejszych dyscyplin teologicznych, prawnych, 

filozoficznych i historycznych; 

b) promocja innych gałęzi nauki, w pierwszej kolejności nauk o człowieku, które posiadają 

ściślejszy związek z dyscyplinami teologicznymi lub z dziełem ewangelizacji; 

c) pogłębione studium literatury, które świadczy szczególną pomoc, czy to w zakresie lepszego 

zrozumienia Objawienia chrześcijańskiego, czy też w skuteczniejszym prowadzeniu dzieła 

ewangelizacji; 

d) wreszcie lepsze przygotowanie, tak duchownych jak świeckich, do należytego wypełniania 

specjalnych zadań apostolskich. 

Art. 86. Zadaniem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej będzie, zależnie od konieczności, 

wydanie szczegółowych przepisów dla tych wydziałów lub instytutów, podobnie jak w poprzednich 

tytułach uczyniono to w odniesieniu do wydziałów teologii, prawa kanonicznego i filozofii. 

Art. 87. Również wydziały i instytuty, dla których nie zostały jeszcze wydane przepisy specjalne, 

winny sporządzić własne statuty, zgodne z przepisami ogólnymi zawartymi w pierwszej części 

niniejszej Konstytucji, uwzględniając przy tym szczególną naturę i właściwy cel danego wydziału czy 

instytutu. 

Przepisy końcowe 

Art. 88. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie od pierwszego dnia roku akademickiego 2018-

2019 lub od roku akademickiego 2019, zależnie od kalendarza akademickiego różnych krajów. 

Art. 89. § 1. Poszczególne uniwersytety lub wydziały mają obowiązek przedłożenia Kongregacji 

ds. Edukacji Katolickiej własnych statutów oraz programu studiów, odnowionych zgodnie 

z wymaganiami niniejszej Konstytucji – do dnia 8 grudnia 2019 roku. 
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§ 2. Ewentualne modyfikacje statutów lub programu studiów wymagają zatwierdzenia 

Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. 

Art. 90. Studia na każdym wydziale należy zorganizować w ten sposób, by studenci mogli 

otrzymywać stopnie akademickie zgodnie z przepisami niniejszej Konstytucji, z zachowaniem praw 

uprzednio przez nich nabytych. 

Art. 91. Statuty i program studiów nowych wydziałów będą zatwierdzane ad experimentum, tak 

by w ciągu trzech lat od zatwierdzenia mogły być udoskonalone, celem uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia. 

Art. 92. Wydziały, które mają powiązania prawne z władzą państwową, w razie potrzeby będą 

mogły, za zezwoleniem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, dysponować dłuższym czasem 

potrzebnym do przystosowania statutów. 

Art. 93. § 1. Zadaniem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej - gdy wraz z upływem czasu będą 

się tego domagały okoliczności – będzie wysuwanie propozycji wprowadzenia zmian do obecnej 

Konstytucji, ażeby mogła być ona stale przystosowywana do nowych potrzeb wydziałów kościelnych. 

§ 2. Jedynie Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej może dyspensować od zachowywania 

któregoś z artykułów niniejszej Konstytucji albo Zarządzeń, lub statutów oraz programu studiów 

zatwierdzonych dla poszczególnych uniwersytetów czy wydziałów. 

Art. 94. Zostają odwołane obowiązujące dotychczas, a przeciwne niniejszej Konstytucji przepisy 

lub zwyczaje, zarówno powszechne jak partykularne, nawet wymagające najbardziej specjalnej 

i indywidualnej wzmianki. Podobnie tracą całkowicie moc przywileje udzielone dotychczas przez 

Stolicę Apostolską osobom fizycznym lub moralnym, przeciwne przepisom obecnej Konstytucji. 

Polecamy, aby to, co zarządziliśmy w niniejszej Konstytucji, było przestrzegane w całości, bez 

względu na jakiekolwiek rzeczy przeciwne, nawet gdyby były godne szczególnej wzmianki oraz aby 

została opublikowana w Acta Apostolicae Sedis. 

W Rzymie, u św. Piotra, 8 grudnia 2017, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny, w piątym roku Naszego pontyfikatu. 

Franciszek, papież 

 

13. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary 

o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych 

świeckich w urzędowej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio 

 

Wprowadzenie 

Z tajemnicy Kościoła wypływa wezwanie, skierowane do wszystkich członków Mistycznego 

Ciała Chrystusa, aby aktywnie włączyli się w misję i w budowę Ludu Bożego jako organiczna 

wspólnota, sprawując różne posługi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego wezwania 

rozbrzmiewa nieustannie w dokumentach Magisterium Kościoła, zwłaszcza od Soboru 

Watykańskiego II. Szczególnie trzy ostatnie Zgromadzenia Ogólne Synodu Biskupów potwierdziły 

specyficzną tożsamość wiernych świeckich, kapłanów i osób konsekrowanych, opartą na wspólnej 
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godności oraz na różnorodności funkcji, i zachęciły wszystkich wiernych do wspólnego budowania 

Kościoła i współpracy w zbawieniu świata. 

Należy mieć na uwadze, jak ważna i niezbędna jest działalność apostolska wiernych świeckich 

dla ewangelizacji w czasach obecnych i w przyszłości. W Kościele nie może jej zabraknąć, ponieważ 

należy ona do jego natury jako Ludu Bożego i jest nieodzownym warunkiem realizacji jego misji 

ewangelizacyjnej. 

Wezwanie do aktywnego uczestnictwa wszystkich wiernych w misji Kościoła nie pozostało bez 

echa. Synod Biskupów obradujący w 1987 r. stwierdził, iż «Duch Święty nieprzerwanie odnawiał 

młodość Kościoła, budząc w wielu świeckich nowe energie świętości i współuczestnictwa. Świadczą 

o tym między innymi: nowy styl współpracy między kapłanami, zakonnikami i świeckimi; czynny 

udział świeckich w liturgii, w głoszeniu słowa Bożego i w katechezie; powierzanie świeckim 

wielorakich posług oraz zadań; bujny rozkwit grup, zrzeszeń, ruchów duchowości i zaangażowania 

świeckich; szerszy i bardziej znaczący udział kobiet w życiu Kościoła i w rozwoju społeczeństwa». 

Podobnie dokument roboczy Synodu Biskupów z 1994 r., poświęconego życiu konsekrowanemu, 

stwierdzał, że «wszędzie odczuwalne jest szczere pragnienie nawiązania autentycznych relacji 

wspólnoty i współpracy między biskupami, instytutami życia konsekrowanego, kapłanami 

diecezjalnymi a wiernymi świeckimi». W wydanej potem posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojciec 

Święty potwierdza specyficzny wkład życia konsekrowanego w misję i budowę Kościoła. 

Współpraca wszystkich wiernych występuje bowiem w obydwu dziedzinach misji Kościoła — 

zarówno na płaszczyźnie duchowej, w przekazywaniu ludziom Chrystusowego orędzia i Jego łaski, 

jak też w działalności doczesnej, która polega na przenikaniu i doskonaleniu duchem ewangelicznym 

rzeczywistości doczesnej. Zwłaszcza w pierwszej z tych dziedzin, czyli w ewangelizacji i uświęcaniu, 

«apostolstwo świeckich i posługa ministerialna wzajemnie się uzupełniają». Wierni świeccy obojga 

płci mają tu niezliczone możliwości aktywnego działania poprzez konsekwentne świadectwo życia 

osobistego, rodzinnego i społecznego, głoszenie Chrystusowej Ewangelii, dzielenie się nią w każdym 

środowisku oraz wyjaśnianie, obronę i odpowiednie dostosowanie chrześcijańskich zasad do 

problemów obecnej doby. Pasterze powinni zwłaszcza «uznawać i popierać rozwój tych posług, 

urzędów i funkcji, które opierając się na sakramentalnym fundamencie Chrztu, Bierzmowania, 

a w wielu wypadkach także Małżeństwa, są spełniane przez katolików świeckich». 

W rzeczywistości, w życiu Kościoła można zauważyć niezwykły rozkwit inicjatyw pastoralnych 

w tej dziedzinie, dla których silnym bodźcem stał się przede wszystkim Sobór Watykański II 

i Magisterium papieskie. 

Zwłaszcza dzisiaj podstawowe zadanie nowej ewangelizacji, spoczywające na całym Ludzie 

Bożym, wymaga nie tylko «szczególnego zaangażowania» kapłanów, ale również odzyskania pełnej 

świadomości świeckiego charakteru misji laikatu. 

Zadanie to otwiera przed wiernymi świeckimi niezmiernie rozległe — i po części jeszcze nie 

odkryte — możliwości działania w sferze doczesnej, w świecie kultury, sztuki i widowisk, nauki, 

pracy, środków społecznego przekazu, polityki, gospodarki itp., oraz wymaga od nich twórczego 

poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów wpływania na te dziedziny, tak aby zyskały one 

w Jezusie Chrystusie swój pełny sens. 

W ramach tej szerokiej płaszczyzny zgodnego działania, zarówno o charakterze ściśle 

duchowym czy religijnym, jak i w consecratio mundi, istnieje pewna szczególna dziedzina związana 

ze świętą posługą kapłańską, w której mogą dopomagać również wierni świeccy, mężczyźni i kobiety, 

i oczywiście także członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 
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nie mający święceń kapłańskich. Tę właśnie szczególną dziedzinę ma na myśli Sobór Watykański II, 

gdy naucza: «Hierarchia powierza świeckim pewne zadania, które łączą się bliżej z obowiązkami 

pasterzy, jak np. głoszenie nauki chrześcijańskiej, funkcje w pewnych czynnościach liturgicznych, 

opiekę duszpasterską». 

Właśnie dlatego że są to zadania głębiej związane z obowiązkami pasterzy — którzy muszą 

otrzymać sakrament święceń kapłańskich, aby spełniać ten urząd — wymaga się od wszystkich, którzy 

w jakikolwiek sposób w nich uczestniczą, aby ze szczególną gorliwością starali się zachować 

odrębność zarówno natury i misji posługi kapłańskiej, jak i powołania oraz świeckiej natury laikatu. 

Współpracować nie znaczy bowiem zastępować. 

Musimy przyznać z głęboką satysfakcją, że w wielu Kościołach partykularnych współpraca 

wiernych nie mających święceń z pasterską posługą kapłanów przebiega w sposób bardzo pozytywny, 

przynosi obfite owoce dobra, respektuje granice wyznaczone przez naturę sakramentów oraz przez 

różnorodność charyzmatów i funkcji kościelnych, pozwala znaleźć śmiałe i rozumne wyjścia 

w sytuacjach braku lub niedoboru kapłanów. Dzięki temu bardziej wyrazisty stał się ten aspekt 

wspólnoty, na mocy którego wybrani członkowie Kościoła starają się zaradzić — na miarę swoich 

możliwości jako osoby nie posiadające sakramentalnych święceń kapłańskich — doraźnym 

i chronicznym problemom, jakie pojawiają się w niektórych wspólnotach. Wierni ci zostają powołani 

i wyznaczeni do podjęcia określonych zadań, ważnych i delikatnych, i spełniają je wspierani przez 

łaskę Bożą, wspomagani przez kapłanów i życzliwie przyjmowani przez wspólnotę, której służą. 

Pasterze wyświęceni żywią głębokie uznanie dla ofiarności, z jaką liczne osoby konsekrowane i wierni 

świeccy podejmują tę szczególną służbę, okazując przy tym niezawodny sensus Ecclesiae i budujące 

oddanie. Na słowa szczególnej wdzięczności i otuchy zasługują ci, którzy wykonują te zadania 

w chrześcijańskich wspólnotach cierpiących prześladowania czy też na terenach misyjnych — 

w sensie terytorialnym lub kulturowym — gdzie Kościół nie jest jeszcze mocno zakorzeniony, 

a kapłan może być obecny tylko sporadycznie. 

Nie ma tu miejsca na głębszą analizę całego teologicznego i pastoralnego bogactwa, jakie wiąże 

się z rolą świeckich w Kościele. Zostało już ono obszernie ukazane w adhortacji apostolskiej 

Christifideles laici. 

Wyłącznym celem niniejszego dokumentu jest natomiast udzielenie jasnej i autorytatywnej 

odpowiedzi na liczne i naglące pytania, kierowane do naszych dykasterii przez biskupów, kapłanów 

i świeckich, którzy proszą o wyjaśnienia dotyczące nowych form działalności «duszpasterskiej» 

wiernych nie mających święceń na terenie ich parafii i diecezji. 

Często bowiem mamy do czynienia z praktykami, które — nawet jeśli powstały w sytuacjach 

rzeczywiście naglących potrzeb i niedoborów, pod wpływem wielkodusznej intencji dopomożenia 

w pracy duszpasterskiej — mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje i utrudniać właściwe 

rozumienie prawdziwej wspólnoty eklezjalnej. Praktyki takie występują głównie w niektórych 

regionach, czasem zaś są bardzo zróżnicowane nawet w obrębie jednego regionu. 

Przypominają one jednak o poważnej odpowiedzialności duszpasterskiej, jaka spoczywa przede 

wszystkim na biskupach i na tych, których zadaniem jest umacnianie i ochrona powszechnej 

dyscypliny Kościoła, opartej na określonych zasadach doktrynalnych, jednoznacznie sformułowanych 

już przez Powszechny Sobór Watykański II i przez późniejsze Magisterium papieskie. 

Proces refleksji podjęty przez nasze dykasterie, obrady sympozjum, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele Episkopatów najbardziej zainteresowanych problemem, wreszcie rozległe konsultacje 

przeprowadzone wśród przewodniczących licznych Konferencji Episkopatów, innych hierarchów oraz 
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ekspertów reprezentujących wiele dyscyplin nauk kościelnych i różne regiony geograficzne — 

wszystko to ujawniło wyraźną zbieżność poglądów w sprawach poruszonych w niniejszej Instrukcji. 

Mimo to nie należy jej uważać za wyczerpującą, zarówno dlatego że omawia ona tylko sytuacje 

najbardziej dziś rozpowszechnione, jak i ze względu na ogromne zróżnicowanie konkretnych 

okoliczności, w jakich sytuacje te występują. 

Niniejszy tekst, oparty na solidnym fundamencie nadzwyczajnego i zwykłego nauczania 

Kościoła, zostaje przekazany zainteresowanym biskupom, aby wiernie realizowali jego zalecenia, ale 

jest także podany do wiadomości pasterzy tych okręgów kościelnych, w których nieprawidłowe 

praktyki jeszcze nie zostały odnotowane, lecz mogą się pojawić już wkrótce, jako że zjawiska te 

rozpowszechniają się bardzo szybko. 

Zanim odpowiemy na konkretne pytania, jakie do nas skierowano, uważamy za konieczne 

zwięzłe przedstawienie zasadniczych elementów teologii sakramentu święceń i jego znaczenia 

w strukturze Kościoła: pozwoli to zrozumieć podstawy, na jakich opiera się dyscyplina kościelna, 

której celem jest ochrona zakresu praw i zadań wszystkich, w duchu poszanowania prawdy i kościelnej 

komunii oraz w trosce o «zbawienie dusz, które zawsze winno być w Kościele najwyższym prawem». 

Podstawy teologiczne 

1. Kapłaństwo powszechne i kapłaństwo urzędowe 

Chrystus Jezus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, pragnął, aby Jego jedyne i niepodzielne 

kapłaństwo stało się udziałem Jego Kościoła. Jest on ludem Nowego Przymierza, w którym 

«ochrzczeni (...) poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom 

duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary 

duchowe i głosić moc Tego, który wezwał ich z ciemności do swego przedziwnego światła (por. 1 P 2, 

4-10)». «Jeden tedy jest Lud Boży wybrany: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4, 5); wspólna 

jest godność członków wynikająca z ich odrodzenia się w Chrystusie, wspólna łaska synów, wspólne 

powołanie do doskonałości». Chociaż w tym «co się tyczy godności i wspólnej wszystkim wiernym 

działalności około budowania Ciała Chrystusowego, prawdziwa równość panuje wśród wszystkich», 

niektórzy z woli Chrystusa zostają ustanowieni «nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami 

innych». Zarówno powszechne kapłaństwo wiernych, jak i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, 

«choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane; jedno 

i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym». 

Istnieje między nimi rzeczywista jedność, ponieważ Duch Święty jednoczy Kościół we wspólnocie 

i w służbie oraz udziela mu różnorodnych darów hierarchicznych i charyzmatycznych. 

O istotnej różnicy między kapłaństwem powszechnym a kapłaństwem urzędowym nie stanowi 

zatem kapłaństwo Chrystusa, które pozostaje jedyne i niepodzielne, ani też świętość, do której 

powołani są wszyscy wierni: «kapłaństwo urzędowe samo z siebie nie oznacza bowiem wyższego 

stopnia świętości w stosunku do powszechnego kapłaństwa wiernych; natomiast w sakramencie 

święceń prezbiterzy otrzymują od Chrystusa w Duchu szczególny dar, aby pomagali Ludowi Bożemu 

w wiernym i pełnym urzeczywistnianiu powszechnego kapłaństwa». W dziele budowania Kościoła, 

Ciała Chrystusa, zostaje zachowana różnorodność członków i funkcji, ale jeden jest Duch, który dla 

pożytku Kościoła rozdziela swoje wielorakie dary z hojnością dorównującą Jego bogactwu 

i potrzebom posługiwania (por. 1 Kor 12, 1-11). 

Różnica polega na sposobie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa i jest istotna w tym sensie, 

że «podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez 

życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu 
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wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan». W konsekwencji 

kapłaństwo urzędowe «różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela 

świętej władzy w służbie wiernym». Dlatego kapłan powinien «wzrastać w świadomości głębokiej 

komunii, która wiąże go z Ludem Bożym», aby budzić i umacniać «współodpowiedzialność za 

powszechną i jedyną misję zbawienia, czego wyrazem jest chętne i życzliwe ukazywanie wartości 

wszystkich charyzmatów i funkcji, które wierzący otrzymują od Ducha dla zbudowania Kościoła». 

Przymioty, które odróżniają urzędowe kapłaństwo biskupów i kapłanów od powszechnego 

kapłaństwa wiernych, a w konsekwencji wyznaczają także zakres współpracy tych ostatnich z posługą 

kapłańską, można zwięźle ująć w następujący sposób: 

a) kapłaństwo urzędowe jest zakorzenione w sukcesji apostolskiej i wyposażone w świętą 

władzę, która oznacza zdolność i powinność działania w imieniu i w zastępstwie Chrystusa Głowy 

i Pasterza; 

b) sprawia ono, że święci szafarze stają się sługami Chrystusa i Kościoła poprzez autorytatywne 

głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i pasterskie przewodzenie wiernym; 

Oparcie posługi wynikającej ze święceń kapłańskich na fundamencie sukcesji apostolskiej — 

jako że posługa ta jest kontynuacją misji, jaką apostołowie otrzymali od Chrystusa — stanowi 

kluczowy element katolickiej eklezjologii. 

Posługa wynikająca ze święceń kapłańskich została zatem ustanowiona na fundamencie 

apostołów dla zbudowania Kościoła: «jest ona wyłącznie służbą Kościołowi». «Z naturą 

sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter służebny. Istotnie, 

całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są 

rzeczywiście sługami Chrystusa (Rz 1, 1), na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął postać sługi 

(Flp 2, 7). Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami, nie należą do nich, ale są słowem i łaską 

Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie sługami wszystkich». 

2. Jedność i różnorodność zadań związanych z posługą wynikającą ze święceń kapłańskich 

Funkcje posługi wynikającej ze święceń kapłańskich, rozpatrywane łącznie, mają jeden wspólny 

fundament i stąd tworzą niepodzielną całość. Jedna i niepodzielna jest bowiem — tak jak w Chrystusie 

— podstawa zbawczego działania, którą kapłan ukazuje i urzeczywistnia pełniąc funkcję nauczania 

i uświęcania innych wiernych oraz kierowania nimi. Ta jedność określa zasadniczy charakter funkcji 

posługi kapłańskiej, które są zawsze sprawowaniem różnych aspektów misji Chrystusa, Głowy 

Kościoła. 

Jeśli zatem wykonywanie munus docendi, sanctificandi et regendi przez wyświęconego kapłana 

stanowi istotę posługi pasterskiej, to różne funkcje pasterzy tworzą nierozerwalną jedność i stąd nie 

mogą być rozpatrywane oddzielnie, ale przeciwnie — tylko jako wzajemnie powiązane i uzupełniające 

się części jednej całości. Tylko w niektórych z nich, i to tylko w określonej mierze, mogą współdziałać 

z pasterzami również wierni nie wyświęceni, jeśli zostaną powołani do takiej współpracy przez 

uprawnioną władzę i we właściwy sposób. Jezus Chrystus bowiem «sam w ciele swoim, to znaczy 

w Kościele, ustawicznie rozdziela dary posługiwania, przez które Jego mocą świadczymy sobie 

wzajemnie posługi ku zbawieniu». «Sam fakt wykonywania tych zadań nie czyni wiernego świeckiego 

pasterzem, bowiem o urzędowej naturze posługi nie stanowi rodzaj spełnianych funkcji, lecz przyjęcie 

sakramentalnych święceń. Tylko sakrament kapłaństwa przesądza o tym, że posługa urzędowa jest 

szczególną formą uczestnictwa w urzędzie Chrystusa Głowy i Pasterza i w Jego wiecznym 

kapłaństwie. Do spełniania niektórych funkcji w zastępstwie pasterza uprawnia w sposób bezpośredni 
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i formalny oficjalne upoważnienie otrzymane od samego pasterza, a ich konkretna realizacja odbywa 

się pod kierunkiem władzy kościelnej». 

Należy stanowczo potwierdzić to nauczanie, ponieważ pewne praktyki, podejmowane w celu 

złagodzenia skutków liczebnego niedoboru kapłanów we wspólnotach, opierały się w niektórych 

przypadkach na koncepcji powszechnego kapłaństwa wiernych, która przesłania jego naturę 

i szczególny sens, prowadząc między innymi do zmniejszenia liczby kandydatów do kapłaństwa oraz 

do zatarcia specyfiki seminarium jako właściwego miejsca formacji kandydata do kapłaństwa 

sakramentalnego. Są to zjawiska głęboko wzajemnie powiązane, a ich współzależność powinna się 

stać przedmiotem refleksji, która pozwoli sformułować mądre wnioski praktyczne. 

3. Niezastąpiona rola posługi wynikającej ze święceń kapłańskich 

Aby wspólnota wiernych mogła nazywać się Kościołem i być nim rzeczywiście, nie może 

powoływać swoich pasterzy na podstawie kryteriów typowych dla ludzkich zrzeszeń czy dla życia 

politycznego. Każdy Kościół partykularny zawdzięcza swojego przewodnika Chrystusowi, ponieważ 

w istocie rzeczy to On obdarzył Kościół posługą apostolską i stąd żadna wspólnota nie ma prawa nadać 

jej sama sobie ani ustanowić jej w drodze delegowania. Wykonywanie munus nauczania i rządzenia 

wymaga bowiem kanonicznego, czyli prawnego określenia przez autorytet hierarchiczny. 

Kapłaństwo sakramentalne jest zatem niezbędnym warunkiem samego istnienia wspólnoty jako 

Kościoła: «Nie należy więc uważać, że kapłaństwo sakramentalne jest (...) późniejsze w stosunku do 

wspólnoty kościelnej, tak jakby mogła ona powstać bez tego kapłaństwa». Istotnie, jeżeli we 

wspólnocie zabraknie kapłana, zostaje ona pozbawiona sakramentalnej praktyki i funkcji Chrystusa 

Głowy i Pasterza, która ma kluczowe znaczenie dla życia samej wspólnoty kościelnej. 

Kapłaństwo sakramentalne jest zatem absolutnie niezastąpione. Wynika stąd bezpośrednio, że 

pilnie potrzebne jest aktywne, dobrze zorganizowane i systematyczne duszpasterstwo powołaniowe, 

które da Kościołowi niezbędnych mu kapłanów, oraz że należy zapewnić staranną formację tym, 

którzy w seminariach przygotowują się do kapłaństwa. Wszelkie inne próby rozwiązania problemów, 

jakie wynikają z braku kapłanów, z pewnością okażą się nieskuteczne. 

«Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna 

spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie». Wszyscy wierni powinni 

wywiązywać się z tej wspólnej odpowiedzialności przez coraz wierniejsze naśladowanie Jezusa 

Chrystusa, które dopomoże osobom powołanym w przyjęciu wezwania, przezwyciężając obojętność 

środowiska, zwłaszcza w społeczeństwach najbardziej zmaterializowanych. 

4. Współpraca wiernych nie wyświęconych z posługą pasterską 

Pośród różnych aspektów uczestnictwa w misji Kościoła wiernych, którzy nie przyjęli święceń 

kapłańskich, dokumenty soborowe rozpatrują ich bezpośredni udział w konkretnych zadaniach 

duszpasterzy. Istotnie, «pasterze mogą też w razie potrzeby, kierując się zawsze pożytkiem Kościoła 

i stosując do norm prawa powszechnego, powierzać świeckim określone funkcje, które choć są 

związane z urzędem pasterza, nie wymagają święceń kapłańskich». Współpraca ta została 

uregulowana przez ustawodawstwo posoborowe, a zwłaszcza przez nowy Kodeks Prawa 

Kanonicznego. 

Kodeks określa najpierw obowiązki i prawa wszystkich wiernych, a w następnym tytule 

poświęca uwagę obowiązkom i prawom wiernych świeckich, omawiając nie tylko te, które są 

specyficzne dla ich pozycji świeckiej laikatu, ale także inne zadania i funkcje, które nie są im 

przypisane w sposób wyłączny. Niektóre z nich dotyczą wszystkich wiernych, zarówno 
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wyświęconych, jak i nie wyświęconych, inne natomiast stanowią formę bezpośredniej współpracy 

z sakramentalną posługą wiernych wyświęconych. W odniesieniu do tych ostatnich zadań i funkcji 

wiernym nie wyświęconym nie przysługuje prawo do ich wykonywania, ale są oni «zdolni, by 

otrzymać od świętych pasterzy te urzędy kościelne i posługi, które wolno im piastować zgodnie 

z przepisami prawa» lub też «z braku szafarzy (...) mogą wykonywać pewne obowiązki w ich 

zastępstwie (...) zgodnie z przepisami prawa». 

Aby ta współpraca z posługą kapłańską przebiegała harmonijnie, konieczne jest — w celu 

uniknięcia wypaczeń duszpasterskich i nadużyć dyscyplinarnych — poprawne rozumienie zasad 

doktrynalnych, a następnie konsekwentne i stanowcze dążenie do tego, aby w całym Kościele 

przestrzegano skrupulatnie i lojalnie obowiązujących przepisów, nie stosując bezpodstawnie 

kryterium «wyjątkowości» w sytuacjach, których nie można uznać za wyjątkowe. 

W przypadkach gdy dochodzi do nadużyć i niewłaściwych praktyk, pasterze powinni powziąć 

niezbędne i stosowne kroki, aby zawczasu zapobiec ich rozpowszechnieniu się oraz nie dopuścić do 

zniekształcenia właściwej wizji samej natury Kościoła. W szczególności niech wprowadzają 

w praktykę istniejące już przepisy dyscyplinarne, które wskazują, jak należy właściwie rozumieć 

i respektować odrębność i wzajemną komplementarność funkcji o żywotnym znaczeniu dla wspólnoty 

eklezjalnej. Tam zaś gdzie takie niewłaściwe praktyki są już rozpowszechnione, konieczna jest 

natychmiastowa interwencja kompetentnej władzy: działając w sposób odpowiedzialny, staje się ona 

prawdziwym twórcą wspólnoty, którą można zbudować wyłącznie na fundamencie prawdy. 

Wspólnota, prawda, pokój i miłość to pojęcia wzajemnie zależne. 

W świetle przypomnianych powyżej zasad zostaną obecnie wskazane stosowne działania, jakie 

należy podjąć, aby przeciwstawić się nadużyciom, o których informowano nasze dykasterie. 

Przedstawione poniżej rozporządzenia są oparte na prawodawstwie Kościoła. 

Rozporządzenia praktyczne 

Artykuł 1 Konieczność stosowania właściwej terminologii 

W przemówieniu skierowanym do uczestników sympozjum na temat «Udział wiernych 

świeckich w duszpasterskiej posłudze kapłanów» Ojciec Święty zwrócił uwagę na konieczność 

uściślenia i rozgraniczenia różnych znaczeń, jakie termin «posługa» (ministerium) może przyjmować 

w języku teologii i prawa kanonicznego. 

§ 1. «Od pewnego czasu rozpowszechnił się zwyczaj nazywania posługą nie tylko tych officia 

(urzędów) i munera (funkcji), które sprawują kapłani na mocy sakramentu święceń, ale także tych, 

które na mocy kapłaństwa wszystkich ochrzczonych sprawują wierni świeccy. Kwestia nazewnictwa 

staje się jeszcze bardziej złożona, gdy przyznaje się wszystkim wiernym prawo do wykonywania — 

zastępczo i na mocy oficjalnego upoważnienia udzielonego przez pasterzy — pewnych funkcji 

typowych raczej dla duchownych, które wszakże nie wymagają przyjęcia święceń. Należy stwierdzić, 

że język staje się chwiejny i niejasny, a zatem nieprzydatny do wyrażania nauki wiary, 

gdy  jakikolwiek sposób przesłania różnicę istoty, a nie tylko stopnia, jaka istnieje między 

kapłaństwem wynikającym z chrztu a kapłaństwem sakramentalnym». 

§ 2. «Jeśli w niektórych przypadkach objęto terminem posługa (ministerium) także munera 

właściwe dla wiernych świeckich, to dlatego że i one są na swój sposób udziałem w jedynym 

kapłaństwie Chrystusa. Natomiast officia powierzane są im tymczasowo, wyłącznie na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Kościół. Jedynie trwała więź z jedyną i pierwotną posługą Chrystusa 

(...) pozwala w pewnej mierze stosować termin posługa także do wiernych świeckich bez popadania 
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w dwuznaczność, to znaczy w taki sposób, że nie jest to odbierane i przeżywane jako wyraz 

nieuprawnionej aspiracji do posługi sakramentalnej albo jako stopniowe zanikanie jej odrębności. 

W tym pierwotnym sensie termin posługa (servitium) oznacza po prostu działalność, przez którą 

członkowie Kościoła kontynuują w Kościele i na całym świecie misję i posługę Chrystusa. Kiedy 

natomiast termin ten używany jest w sposób zróżnicowany na określenie i dla porównania różnych 

munera i officia, należy bardzo wyraźnie przypomnieć, że jedynie na mocy sakramentu święceń 

zyskuje on owo pełne i jedyne znaczenie, jakie zawsze przypisywała mu Tradycja». 

§ 3. Wierny świecki nie mający święceń może określać się mianem «szafarza nadzwyczajnego» 

tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostaje powołany przez kompetentny autorytet do wykonywania — 

i to jedynie z tytułu zastępstwa — zadań, o których mowa w kan. 230, § 356 oraz w kan. 943 i 1112. 

Może oczywiście posługiwać się także konkretnym terminem, którym prawo kanoniczne określa 

powierzoną mu funkcję, takim jak katecheta, akolita, lektor itp. 

Tymczasowe upoważnienie do wykonywania funkcji liturgicznych, o których mowa w kan. 230, 

§ 2, nie nadaje wiernemu nie mającemu święceń żadnego szczególnego tytułu. 

Nie jest zatem godziwe, aby wierni nie wyświęceni przyjmowali takie tytuły, jak na przykład 

«duszpasterz», «kapelan», «koordynator» czy «moderator» ani też inne, mogące zatrzeć różnicę 

między ich rolą a rolą pasterza, którym jest wyłącznie biskup i kapłan. 

Artykuł 2 Posługa słowa 

§ 1. Treścią tej posługi jest «kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, 

w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miejsce». 

Sprawowanie tych funkcji należy przede wszystkim do biskupa diecezjalnego, który w swoim 

Kościele jest kierownikiem całej posługi słowa, a także do kapłanów — jego współpracowników. 

Posługę tę sprawują również diakoni pozostający we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium. 

§ 2. Wierni nie mający święceń uczestniczą — w sposób zgodny ze swoją naturą — w prorockiej 

funkcji Chrystusa, zostają ustanowieni Jego świadkami i obdarzeni zmysłem wiary oraz łaską słowa. 

Wszyscy są powołani, aby stawać się coraz bardziej «potężnymi głosicielami wiary w rzeczy, których 

się spodziewają (por. Hbr 11, 1)». Dzisiaj zwłaszcza dzieło katechezy zależy w wielkiej mierze od ich 

zaangażowania i poświęcenia w służbie Kościoła. 

Dlatego wierni, a w szczególności członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń 

życia apostolskiego mogą być powoływani do współpracy — w formach określonych przez prawo — 

w sprawowaniu posługi słowa. 

§ 3. Aby pomoc, o której mowa w § 2, była skuteczna, należy pamiętać o pewnych warunkach, 

które jej dotyczą. 

Kan. 766 KPK określa warunki, w jakich kompetentny autorytet może zezwolić wiernym nie 

wyświęconym na głoszenie słowa in ecclesia vel oratorio. Już sama zastosowana tu formuła — admitti 

possunt — uwypukla fakt, że w żadnym przypadku nie może tu być mowy o prawie własnym, jakie 

przysługuje biskupom, ani o uprawnieniu, jakie mają kapłani lub diakoni. 

Warunki, na jakich można udzielić takiego zezwolenia — «jeśli w określonych okolicznościach 

domaga się tego konieczność albo gdy to w szczególnych wypadkach zaleca pożytek» — podkreślają 

jego wyjątkowość. Kan. 766 stanowi ponadto, że należy zawsze postępować iuxta Episcoporum 

conferentiae praescripta. W tej ostatniej klauzuli cytowany kanon wskazuje zasadniczą podstawę, na 
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jakiej ma się opierać rozeznanie rzeczywistej «konieczności» lub «użyteczności» w konkretnych 

przypadkach, jako że wspomniane przepisy Konferencji Episkopatu, które muszą uzyskać recognitio 

Stolicy Apostolskiej, winny wymieniać stosowne kryteria rozeznania, aby dopomóc biskupowi 

diecezjalnemu w podejmowaniu właściwych decyzji duszpasterskich, związanych z samą naturą 

urzędu biskupiego. 

§ 4. Gdy w określonych regionach występuje niedobór szafarzy wyświęconych, mogą powstać 

sytuacje trwałej i obiektywnej konieczności lub użyteczności, które zalecają dopuszczenie wiernych 

nie wyświęconych do głoszenia słowa. 

Wierni świeccy nie wyświęceni mogą być dopuszczeni do głoszenia słowa w kościołach 

i oratoriach w zastępstwie szafarzy wyświęconych lub dla szczególnych powodów wskazujących na 

ich użyteczność w konkretnych przypadkach, przewidzianych przez powszechne prawodawstwo 

Kościoła albo przez Konferencje Episkopatów; nie może to zatem stać się zwyczajną praktyką ani nie 

powinno uchodzić za wyraz autentycznej promocji laikatu. 

§ 5. Zwłaszcza w ramach formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentów katecheci 

powinni wzbudzać zainteresowanie katechizowanych rolą i postacią kapłana jako jedynego szafarza 

świętych misteriów, do których się przygotowują. 

Artykuł 3 Homilia 

§ 1. Homilia, szczególnie doniosła forma przepowiadania, «qua per anni liturgici cursum ex 

textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur», jest częścią samej liturgii. 

Dlatego głoszenie homilii podczas liturgii eucharystycznej winno być zastrzeżone dla szafarza 

wyświęconego — kapłana lub diakona. Wykluczeni zostają wierni nie wyświęceni, nawet jeśli pełnią 

funkcję tak zwanych «asystentów duszpasterskich» lub katechetów w łonie jakiejkolwiek wspólnoty 

czy stowarzyszenia. Nie jest bowiem istotne to, że ktoś posiada ewentualnie większą zdolność 

przemawiania lub zdobył lepsze przygotowanie teologiczne, ale fakt, iż funkcja ta jest zastrzeżona dla 

osoby, która otrzymała sakrament święceń, przez co nawet biskup diecezjalny nie ma prawa 

dyspensować od tego przepisu kanonicznego, jako że nie jest to ustawa czysto dyscyplinarna, lecz 

dotycząca funkcji nauczania i uświęcania, ściśle ze sobą powiązanych. 

Niedopuszczalna jest zatem praktyka, stosowana w pewnych okolicznościach, powierzania 

homilii seminarzystom studiującym teologię, jeszcze nie wyświęconym. Nie można bowiem traktować 

homilii jako ćwiczenia przygotowującego do przyszłej posługi. 

Należy przyjąć, że kan. 767, § 1 znosi jakiekolwiek wcześniejsze przepisy, które dopuszczały 

wiernych nie wyświęconych do głoszenia homilii podczas liturgii Mszy św.. 

§ 2. Dopuszczalne jest wprowadzenie do liturgii krótkiego komentarza, pozwalającego ją lepiej 

zrozumieć, a także — w wyjątkowych przypadkach — ewentualnych świadectw, które powinny być 

zawsze dostosowane do przepisów liturgicznych i składane podczas liturgii eucharystycznych 

sprawowanych ze szczególnych okazji (np. dzień seminarium, dzień chorego itp.), jeśli rzeczywiście 

mogą one być przydatne do zobrazowania homilii wygłoszonej jak zwykle przez celebransa. Te 

komentarze i świadectwa nie powinny przybierać takiej formy, która zatarłaby różnicę między nimi 

a homilią. 

§ 3. Możliwość «dialogu» podczas homilii może być czasem roztropnie wykorzystywana przez 

kapłana sprawującego Mszę św. jako forma objaśnienia, co jednak nie oznacza złożenia na innych 

obowiązku głoszenia słowa. 
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§ 4. Poza Mszą św. wierni nie wyświęceni mogą głosić homilię w sposób zgodny z prawem lub 

z przepisami liturgicznymi oraz przy zachowaniu klauzul w nich zawartych. 

§ 5. Głoszenia homilii nie można w żadnym przypadku powierzać kapłanom lub diakonom, 

którzy utracili stan duchowny lub porzucili sprawowanie posługi kapłańskiej. 

Artykuł 4 Proboszcz i parafia 

Wierni nie wyświęceni mogą skutecznie współpracować z pasterską posługą duchownych — co 

potwierdzają liczne chwalebne przykłady — w parafiach, w szpitalach i domach opieki, w szkołach, 

więzieniach, ordynariatach wojskowych itp. Nadzwyczajną formę takiej współpracy, przewidzianą 

w określonych okolicznościach, reguluje kan. 517, § 2. 

§ 1. Właściwe zrozumienie i zastosowanie tego kanonu, według którego «si ob sacerdotum 

penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae 

concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum 

communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam 

pastoralem moderetur», wymaga, aby przy podejmowaniu takich nadzwyczajnych decyzji 

przestrzegać skrupulatnie klauzul zawartych w kanonie, a mianowicie: 

a) ob sacerdotum penuriam — a nie dla wygody albo w ramach mgliście rozumianej «promocji 

laikatu» itp. 

b) z zachowaniem zasady, że mowa tu o participatio in exercitio curae pastoralis, a nie 

o kierowanie, koordynowanie, przewodzenie lub zarządzanie parafią, te zadania bowiem — w myśl 

kanonu — może wykonywać jedynie kapłan. 

Właśnie dlatego, że mają to być przypadki wyjątkowe, należy najpierw rozważyć możliwość 

posłużenia się — na przykład — kapłanami w podeszłym wieku, ale jeszcze sprawnymi, albo 

powierzenia kilku parafii jednemu kapłanowi lub «coetus sacerdotum». 

Nie należy w każdym razie zapominać, że cytowany kanon przyznaje w takich sytuacjach 

pierwszeństwo diakonowi. 

Same przepisy kanoniczne potwierdzają jednak zasadę, że te formy udziału w opiece pasterskiej 

nad parafią nie mogą w żaden sposób zastąpić urzędu proboszcza. Przepisy stanowią mianowicie, że 

również w tych wyjątkowych sytuacjach «Episcopus dioecesanus (...) sacerdotem constituat aliquem 

qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur». Urząd proboszcza 

bowiem można ważnie powierzyć wyłącznie kapłanowi (por. kan. 521, § 1), także w sytuacji 

obiektywnego niedoboru osób duchownych. 

§ 2. W związku z tym należy także pamiętać, że proboszcz jest właściwym pasterzem 

powierzonej mu parafii i pozostaje nim aż do chwili, gdy przestaje pełnić swój urząd pasterski. 

Zrzeczenie się urzędu przez proboszcza z powodu ukończenia 75 lat życia nie oznacza ipso facto, 

że przestaje on pełnić swój urząd pasterski. Następuje to dopiero wówczas, gdy biskup diecezjalny — 

po roztropnym rozważeniu wszystkich okoliczności — przyjmie ostatecznie jego rezygnację, zgodnie 

z kan. 538, § 3, i powiadomi go o tym na piśmie. W sytuacji braku kapłanów, jaki występuje 

w niektórych regionach, wskazane jest wręcz zachowanie w tej sprawie szczególnej roztropności. 

Ponadto, ze względu na prawo każdego kapłana do wykonywania funkcji związanych 

z przyjętymi święceniami należy pamiętać, że jeśli nie istnieją poważne motywy zdrowotne lub 

dyscyplinarne, ukończenie przez kapłana 75 roku życia nie zobowiązuje biskupa diecezjalnego do 
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przyjęcia jego dymisji. Zasada ta ma również zapobiegać funkcjonalistycznemu pojmowaniu posługi 

kapłańskiej. 

Artykuł 5 Struktury współpracy w Kościele partykularnym 

Struktury te, które okazały się potrzebne i pomyślnie zdały egzamin w procesie odnowy Kościoła 

zaleconej przez Sobór Watykański II, a następnie zostały skodyfikowane przez ustawodawstwa 

kanoniczne, są formą aktywnego współuczestnictwa w życiu i misji Kościoła jako wspólnoty. 

 

§ 1. Przepis kanoniczny dotyczący rady kapłańskiej określa, którzy kapłani mogą być jej 

członkami81. Udział w niej jest zastrzeżony dla kapłanów, ponieważ opiera się na wspólnym udziale 

biskupa i kapłanów w jednym kapłaństwie i posłudze. 

Nie mają w niej zatem czynnego ani biernego prawa głosu diakoni ani wierni nie wyświęceni, 

nawet jeśli są współpracownikami kapłanów, a także kapłani, którzy utracili stan duchowny lub 

porzucili sprawowanie posługi kapłańskiej. 

§ 2. Rada duszpasterska, diecezjalna lub parafialna, oraz rada parafialna ds. ekonomicznych, 

których członkami są także wierni nie wyświęceni, posiadają jedynie głos doradczy i nie mogą w żaden 

sposób stać się instytucjami podejmującymi wiążące decyzje. Na członków tych rad mogą zostać 

wybrani tylko ci wierni, którzy spełniają wymagania określone przez przepisy kanoniczne. 

§ 3. Właściwym przewodniczącym rady parafialnej jest proboszcz. Decyzje powzięte przez radę 

parafialną zgromadzoną bez udziału proboszcza jako przewodniczącego albo wbrew jego woli są 

zatem nieważne, czyli nie mają mocy prawnej. 

§ 4. Wszystkie rady diecezjalne mogą ważnie wyrazić aprobatę dla decyzji biskupa tylko 

wówczas, gdy taka aprobata jest jednoznacznie wymagana przez prawo. 

§ 5. Jeśli wymagają tego lokalne okoliczności, ordynariusze mogą powołać specjalne zespoły 

studyjne lub grupy ekspertów w celu rozważenia konkretnych problemów. Nie mogą one jednak 

stawać się instytucjami równorzędnymi ani podważać autorytetu diecezjalnych rad kapłańskich 

i duszpasterskich oraz rad parafialnych, ustanowionych przez powszechne prawo Kościoła w kan. 536, 

§ 1 i 537. Jeśli takie struktury powstały w przeszłości jako wyraz lokalnych zwyczajów lub pod 

wpływem szczególnych okoliczności, należy podjąć stosowne kroki, aby dostosować je do wymogów 

obowiązującego prawodawstwa kościelnego. 

§ 6. Wikariusze rejonowi, zwani także dziekanami, archiprezbiterami lub jeszcze inaczej, oraz 

osoby działające w ich zastępstwie — «prowikariusze», «prodziekani» itp. — muszą być zawsze 

kapłanami. Dlatego osoba, która nie jest kapłanem, nie może być ważnie powołana na takie 

stanowiska. 

Artykuł 6 Obrzędy liturgiczne 

§ 1. Czynności liturgiczne mają wyraźnie objawiać uporządkowaną jedność Ludu Bożego jako 

organicznej wspólnoty, a więc winny ukazywać ścisłe powiązanie między sprawowaną czynnością 

liturgiczną a naturą Kościoła, wyrażoną w jego organicznej strukturze. 

Dzieje się tak, gdy wszyscy uczestnicy liturgii z wiarą i pobożnością spełniają właściwe sobie 

zadania. 
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§ 2. W trosce o ochronę kościelnej tożsamości każdego, także w tej dziedzinie należy usunąć 

różnego rodzaju nadużycia sprzeczne z dyspozycją kan. 907, wedle którego podczas liturgii 

eucharystycznej diakoni ani wierni nie wyświęceni nie mogą wypowiadać słów modlitwy liturgicznej 

ani żadnych innych formuł zastrzeżonych dla celebrującego kapłana — zwłaszcza modlitwy 

eucharystycznej i doksologii końcowej — a także wykonywać czynności i gestów właściwych dla 

celebransa. Jest też poważnym nadużyciem, jeśli wierny nie wyświęcony przejmuje faktycznie funkcję 

«przewodniczenia» Eucharystii, pozostawiając kapłanowi jedynie minimum czynności, które 

gwarantują jej ważność. 

W świetle tej samej zasady niedopuszczalne jest, aby podczas obrzędów liturgicznych osoby nie 

wyświęcone używały paramentów liturgicznych zastrzeżonych dla kapłanów lub diakonów (stuły, 

ornatu albo dalmatyki). 

Należy starannie unikać nawet najdrobniejszych nieporozumień, jakie mogłyby się pojawić 

w następstwie zachowań niepoprawnych z punktu widzenia liturgii. Podobnie jak wyświęceni szafarze 

winni pamiętać o obowiązku wdziewania wszystkich przepisanych szat liturgicznych, tak też wierni 

nie wyświęceni nie mogą czynić tego, co do nich nie należy. 

Aby zachować rozgraniczenie między liturgią sakramentalną sprawowaną pod przewodnictwem 

kapłana lub diakona a innymi aktami podejmowanymi lub prowadzonymi przez wiernych nie 

wyświęconych, w tych ostatnich należy koniecznie stosować wyraźnie odmienne formuły. 

Artykuł 7 Obrzędy niedzielne sprawowane bez kapłana 

§ 1. Z powodu braku kapłanów lub diakonów w niektórych miejscach wierni nie wyświęceni 

przewodniczą obrzędom niedzielnym. Ta ważna, ale zarazem delikatna posługa sprawowana jest 

zgodnie z duchem i z dyspozycjami specjalnych przepisów, wydanych przez kompetentną władzę 

kościelną. Aby przewodniczyć tego rodzaju obrzędom, wierny nie wyświęcony musi otrzymać 

specjalne upoważnienie od biskupa, który winien udzielić mu stosownych wskazań dotyczących czasu 

trwania, miejsca i warunków oraz wyznaczyć kapłana odpowiedzialnego. 

§ 2. Tego rodzaju obrzędy, w których należy używać tekstów zatwierdzonych przez kompetentną 

władzę kościelną, pozostają zawsze rozwiązaniem tymczasowym. Zabrania się wprowadzać do ich 

struktury elementów właściwych dla liturgii Najświętszej Ofiary, zwłaszcza «modlitwy 

eucharystycznej», choćby tylko w formie narratywnej, aby nie wprowadzać w błąd wiernych. W tym 

celu należy też przypominać zawsze uczestnikom tych obrzędów, że nie zastępują one Ofiary 

eucharystycznej oraz że obowiązek niedzielny można wypełnić tylko przez udział we Mszy św.. Gdy 

pozwalają na to odległości i warunki fizyczne, należy zachęcać wiernych i pomagać im, aby w miarę 

możliwości starali się wypełnić obowiązek niedzielny. 

Artykuł 8 Nadzwyczajny szafarz komunii św. 

Wierni nie wyświęceni już od dłuższego czasu współpracują z szafarzami wyświęconymi 

w różnych dziedzinach duszpasterstwa, aby «wierni coraz głębiej poznawali niepojęty dar Eucharystii 

oraz by coraz pełniej mogli zaznawać skuteczności jego zbawczego działania». 

Jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona 

przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo 

liczni wierni pragną przyjąć komunię św. 

§ 1. Należy jednak właściwie stosować przepisy kanoniczne dotyczące nadzwyczajnego szafarza 

komunii św., aby nie wywoływać nieporozumień. Stanowią one, że zwyczajnym szafarzem komunii 
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św. jest biskup, prezbiter i diakon, natomiast szafarzami nadzwyczajnymi są zarówno oficjalnie 

ustanowieni akolici, jak wierni upoważnieni do tego zgodnie z kan. 230, § 3. 

Jeżeli nakazuje to rzeczywista potrzeba, wierny nie wyświęcony może zostać upoważniony 

przez biskupa, ad actum vel ad tempus lub też na stałe, aby jako szafarz nadzwyczajny rozdzielał 

komunię św. także poza liturgią eucharystyczną, stosując przy tym specjalną liturgiczną formułę 

błogosławieństwa. W wyjątkowych i nieprzewidzianych przypadkach takiego upoważnienia może 

udzielić ad actum kapłan przewodniczący liturgii eucharystycznej. 

§ 2. Szafarz nadzwyczajny może rozdzielać komunię św. podczas liturgii eucharystycznej tylko 

w sytuacji, gdy szafarze wyświęceni są nieobecni albo gdy ci ostatni, chociaż obecni, nie mogą tego 

czynić z powodu jakichś rzeczywistych przeszkód. Może pełnić tę funkcję także wówczas, gdy 

z powodu szczególnie licznego udziału wiernych, którzy pragną przyjąć komunię św., oraz braku 

dostatecznej liczby szafarzy wyświęconych liturgia eucharystyczna nadmiernie by się przedłużyła. 

Funkcja ta ma charakter zastępczy i nadzwyczajny oraz powinna być wykonywana zgodnie 

z przepisami prawa. W związku z tym jest wskazane, aby biskup diecezjalny wydał specjalne przepisy, 

pozostające w całkowitej zgodzie z powszechnym prawodawstwem Kościoła, które uregulują sprawy 

związane ze sprawowaniem tej funkcji. Należy też zadbać, aby wierny do niej wyznaczony został 

należycie pouczony na temat doktryny eucharystycznej, charakteru swojej posługi, przepisów, jakich 

należy przestrzegać ze względu na cześć należną tak wzniosłemu sakramentowi, oraz uregulowań 

prawnych dotyczących dopuszczania do komunii. 

Aby nie wywoływać nieporozumień, należy unikać i zaprzestać określonych praktyk, które 

pojawiły się od pewnego czasu w niektórych Kościołach partykularnych, takich jak: 

— udzielanie komunii samemu sobie, jak gdyby się było koncelebransem; 

— włączanie do obrzędu odnowy przyrzeczeń kapłańskich podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki 

Czwartek także innych kategorii wiernych, którzy odnawiają śluby zakonne lub zostają mianowani 

nadzwyczajnymi szafarzami komunii św. 

— stałe korzystanie z pomocy nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy św. i uzasadnianie tego 

dowolnie rozszerzonym pojęciem «licznego udziału wiernych». 

Artykuł 9 Apostolstwo chorych 

§ 1. Wierni nie wyświęceni mogą wnieść cenny wkład w tej dziedzinie. Niezliczone są przykłady 

dzieł i czynów miłosierdzia wobec chorych, które podejmują osoby nie wyświęcone zarówno 

pojedynczo, jak i w różnych formach apostolatu zespołowego. Dzięki temu chrześcijanie są obecni 

w pierwszej linii w świecie cierpienia i choroby. Tam gdzie wierni nie wyświęceni towarzyszą 

cierpiącym w najtrudniejszych chwilach, winni przede wszystkim wzbudzić w nich pragnienie 

przyjęcia sakramentu pokuty i namaszczenia chorych, kształtując w nich należyte usposobienie 

i pomagając w dobrym przygotowaniu się do indywidualnej spowiedzi sakramentalnej oraz do 

przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Jeśli wierni nie wyświęceni udzielają sakramentaliów, 

winni zadbać, aby ich gesty nie były odczytywane jako sprawowanie sakramentów, które są 

zastrzeżone tylko i wyłącznie dla biskupów i kapłanów. Osoby nie będące kapłanami nie mogą 

w żadnym przypadku udzielać namaszczenia ani olejem poświęconym dla namaszczenia chorych, ani 

nie poświęconym. 

§ 2. W tym, co dotyczy udzielania tego sakramentu, prawodawstwo kanoniczne kieruje się 

nieomylną doktryną teologiczną i odwieczną praktyką Kościoła, wedle których jedynym 
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uprawnionym szafarzem jest kapłan. Przepisy te są w pełni zgodne z teologicznym misterium, którego 

znakiem i urzeczywistnieniem jest posługa kapłańska. 

Należy umacniać świadomość, że zastrzeżenie posługi namaszczenia wyłącznie kapłanom 

wynika stąd, iż sakrament ten jest związany z odpuszczeniem grzechów i z godnym przyjęciem 

Eucharystii. Nikt inny nie może być zwyczajnym ani nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu, 

a jakiekolwiek działania sprzeczne z tą zasadą są symulacją udzielania sakramentu. 

Artykuł 10 Asystowanie przy zawarciu małżeństwa 

§ 1. Możliwość delegowania wiernych nie wyświęconych do asystowania przy zawieraniu 

małżeństwa może okazać się konieczna w bardzo szczególnych okolicznościach poważnego braku 

szafarzy wyświęconych. 

Aby jednak można było skorzystać z tej możliwości, muszą być spełnione trzy warunki. Biskup 

diecezjalny może mianowicie udzielić takiej delegacji wyłącznie wówczas, gdy brakuje kapłanów 

i diakonów, oraz po uzyskaniu dla swojej diecezji pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu 

i niezbędnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej. 

§ 2. Także w tych przypadkach należy przestrzegać przepisów kanonicznych dotyczących 

ważności delegacji oraz godności, zdolności i usposobienia wiernego świeckiego. 

§ 3. Poza przewidzianą przez kan. 1112 KPK nadzwyczajną sytuacją całkowitego braku 

kapłanów lub diakonów, którzy mogliby asystować przy zawieraniu małżeństwa, żaden wyświęcony 

szafarz nie może upoważnić wiernego nie wyświęconego do takiego asystowania i wiążącego się z tym 

pytania o zgodę małżeńską oraz przyjęcia jej w myśl kan. 1108, § 2. 

Artykuł 11 Szafarz sakramentu chrztu 

Godna najwyższej pochwały jest wiara, z jaką liczni chrześcijanie, działający w okresach 

dotkliwych prześladowań, ale także na terenach misyjnych i w przypadkach nagłej potrzeby, troszczyli 

się — i nadal się troszczą — o udzielanie sakramentu chrztu nowym pokoleniom w sytuacji, gdy 

brakuje wyświęconych szafarzy. 

Poza przypadkiem nagłej potrzeby przepisy kanoniczne przewidują, że gdy szafarz wyświęcony 

jest nieobecny lub ma przeszkodę, wierny nie wyświęcony może zostać mianowany nadzwyczajnym 

szafarzem chrztu. Należy jednak wystrzegać się nazbyt szerokiej interpretacji tego przepisu oraz 

unikać udzielania takiego upoważnienia na stałe. 

I tak, na przykład, nieobecność lub przeszkoda, które pozwalają upoważnić godziwie wiernych 

nie wyświęconych do udzielania chrztu, nie mogą polegać na tym, że szafarz zwyczajny jest 

przeciążony pracą albo nie zamieszkuje na terenie parafii, ani też na tym, że nie jest do dyspozycji 

w dniu przewidzianym przez rodzinę dziecka. Nie są to wystarczające przyczyny uzasadniające 

wydanie upoważnienia. 

Artykuł 12 Przewodniczenie nabożeństwom żałobnym 

W obecnej sytuacji coraz powszechniejszej dechrystianizacji i zaniedbywania praktyk 

religijnych śmierć bliskiej osoby oraz nabożeństwo żałobne mogą stać się bardzo dogodną 

sposobnością duszpasterską do bezpośredniego spotkania wyświęconego szafarza z tymi wiernymi, 

którzy normalnie nie uczęszczają do kościoła. 
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Jest zatem pożądane, aby nawet za cenę wyrzeczeń kapłani lub diakoni osobiście przewodniczyli 

obrzędom żałobnym zgodnie z najlepszymi tradycjami lokalnymi, modląc się za zmarłych, a zarazem 

nawiązując bliższy kontakt z ich rodzinami i wykorzystując to jako sposobność do ewangelizacji. 

Wierni nie wyświęceni mogą przewodniczyć nabożeństwom żałobnym tylko w przypadku 

rzeczywistego braku wyświęconego szafarza i z zachowaniem odpowiednich przepisów liturgicznych. 

Do wykonywania tej funkcji powinni być dobrze przygotowani pod względem doktrynalnym 

i liturgicznym. 

Artykuł 13 Niezbędna selekcja i właściwa formacja 

W sytuacjach, gdy istnieje obiektywna konieczność powołania «zastępcy» w przypadkach 

wymienionych w poprzednich artykułach, powinnością kompetentnej władzy jest wybranie wiernego, 

który wyznaje zdrową naukę Kościoła i odznacza się przykładnym życiem. Do wykonywania tych 

zadań nie można zatem dopuszczać katolików, którzy nie prowadzą godziwego życia lub nie cieszą 

się dobrą opinią, albo których sytuacja rodzinna jest sprzeczna z nauczaniem moralnym Kościoła. 

Wybrani wierni muszą też posiadać odpowiednią formację, aby mogli należycie wywiązywać się 

z powierzonej sobie funkcji. 

Niech zatem zgodnie z przepisami prawa szczegółowego pogłębiają swoją wiedzę, uczęszczając 

— w miarę możliwości — na kursy formacyjne, które kompetentna władza winna zorganizować 

w ramach Kościoła partykularnego, dbając o to, by nie odbywały się one w seminariach, które mają 

być zarezerwowane wyłącznie dla kandydatów do kapłaństwa, oraz by nauczana doktryna była 

całkowicie zgodna z Magisterium Kościoła, a nauka odbywała się w klimacie prawdziwie duchowym. 

Zakończenie 

Stolica Apostolska powierza niniejszy dokument pasterskiej gorliwości biskupów diecezjalnych 

różnych Kościołów partykularnych oraz innych ordynariuszy, w przekonaniu, że wprowadzenie 

w życie jego zaleceń wyda obfite owoce i przyczyni się do umocnienia komunii między 

wyświęconymi szafarzami a wiernymi nie wyświęconymi. 

Jak bowiem przypomniał Ojciec Święty, «trzeba rozpoznawać, chronić, rozwijać, rozeznawać 

oraz mądrze i świadomie wykorzystywać konkretny dar każdego członka Kościoła, nie dopuszczając 

do pomieszania ról i funkcji czy zafałszowania statusu teologicznego i kanonicznego». 

Choć z jednej strony liczebny niedobór kapłanów jest szczególnie mocno odczuwalny 

w niektórych regionach, gdzie indziej obserwujemy rozkwit powołań, który napawa optymizmem 

i otwiera pomyślne perspektywy na przyszłość. Proponowane rozwiązania problemu niedoboru 

wyświęconych szafarzy mogą mieć zatem jedynie charakter tymczasowy i muszą być 

podporządkowane nadrzędnemu zadaniu duszpasterskiemu, jakim jest troska o powołania do 

kapłaństwa sakramentalnego. 

Ojciec Święty przypomina w związku z tym, że «w niektórych sytuacjach lokalnych próbowano 

szukać rozwiązań rozumnych i śmiałych. Także przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego stwarzają 

nowe możliwości, które jednak należy właściwie wykorzystywać, aby nie stwarzać dwuznacznej 

sytuacji, w której rozwiązania prawne, stworzone dla zaradzenia wyjątkowym sytuacjom braku lub 

niedoboru kapłanów, uważane są za coś zwykłego i normalnego». 

Celem niniejszego dokumentu jest sformułowanie konkretnych wskazań, które zapewnią 

owocną współpracę wiernych nie wyświęconych w sytuacjach tego rodzaju, nie naruszając w niczym 

integralnego charakteru pasterskiej posługi kapłanów. «Trzeba także wyjaśniać wiernym świeckim, że 
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te uściślenia i rozróżnienia nie mają służyć ochronie klerykalnych przywilejów, ale są koniecznym 

przejawem posłuszeństwa wobec woli Chrystusa i poszanowania dla konstytutywnej formy, jaką On 

sam nadał na zawsze swemu Kościołowi». 

Prawidłowe zastosowanie tych wskazań w kontekście fundamentalnej hierarchicznej communio 

przyniesie pożytek samym wiernym, którzy zostają wezwani, aby rozwijali cały bogaty potencjał 

swojego powołania oraz «gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji». 

Gorące wezwanie, z jakim Apostoł Narodów zwraca się do Tymoteusza: «zaklinam cię wobec 

Boga i Chrystusa, (...) głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, upominaj, pouczaj, podnoś na duchu, 

(...) czuwaj we wszystkim, (...) wypełnij swoje posługiwanie» (2 Tm 4, 1-5), skierowane jest 

w szczególny sposób do świętych pasterzy, powołanych, by spełniać właściwe sobie zadanie, to 

znaczy «dbać o utrzymanie karności wspólnej całemu Kościołowi i (...) domagać się przestrzegania 

wszystkich przepisów kościelnych». 

Ta odpowiedzialna misja jest niezbędna w Kościele, aby bogate energie ukryte w każdym stanie 

życia mogły być prawidłowo wykorzystane zgodnie z przedziwnymi zamysłami Ducha oraz by 

communio była naprawdę obecna w codziennym życiu całej wspólnoty. 

Niech Maryja Panna, Matka Kościoła, której wstawiennictwu powierzamy niniejszy dokument, 

pomoże wszystkim zrozumieć jego intencje oraz wesprze wszelkie wysiłki zmierzające do jego 

wiernej realizacji, tak aby przyniósł on obfite owoce apostolskie. 

Zostają odwołane wszelkie ustawy partykularne i obowiązujące zwyczaje sprzeczne z 

niniejszymi przepisami, a także ewentualne uprawnienia udzielone wcześniej ad experimentum przez 

Stolicę Apostolską lub jakąkolwiek inną władzę od niej zależną. 

W dniu 13 sierpnia 1997 r. Ojciec Święty zatwierdził w formie specjalnej niniejszą Instrukcję, 

nakazując jej opublikowanie. 

Watykan, 15 sierpnia 1997 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

14. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach 

wykorzystania środków społecznego przekazu w promocji nauki 

wiary Il Concilio Vaticano II 

 

Wprowadzenie 

Sobór Watykański II przypomina, że wśród pierwszorzędnych obowiązków Biskupów "przoduje 

przepowiadanie Ewangelii" (LG 25), zgodnie z danym przez Pana nakazem nauczania wszystkich 

narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mt 28, 19). 

Do najskuteczniejszych środków będących dzisiaj do dyspozycji w przekazie orędzia 

ewangelicznego z całą pewnością zaliczają się środki społecznego przekazu. Kościół nie tylko domaga 

się prawa do ich wykorzystania (por. Kan. 747), ale zachęca Pasterzy do ich dowartościowania 

w wypełnianiu ich misji (por. Kan. 822, § 1). 

O ważności środków społecznego przekazu i ich znaczeniu w świetle misji ewangelizacyjnej 

Kościoła mówiły już szeroko Dekret Soboru Watykańskiego II Inter mirifica i Instrukcje pastoralne 
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Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Communio et progressio oraz Aetatis novae. 

Należy ponadto przypomnieć Wskazania dla formacji przyszłych kapłanów odnośnie do środków 

społecznego przekazu opublikowane przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego. O środkach 

społecznego przekazu mówi także nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 822-832), który powierza 

je trosce i czujności Pasterzy. Określoną odpowiedzialność mają także Przełożeni zakonni, szczególnie 

wyżsi, na mocy ich kompetencji dyscyplinarnej. 

Znane są trudności, które z różnych powodów napotykają ci, którzy są powołani do wypełniania 

takiego zadania troski i czujności. Z drugiej strony, przez środki społecznego przekazu w ogólności, 

a w szczególności przez książki, rozszerzają się dzisiaj coraz bardziej błędne idee. Po przedstawieniu 

pod kątem doktrynalnym odpowiedzialności Pasterzy w dziedzinie autentycznego nauczania w 

Instrukcji o powołaniu teologa w Kościele "Donum veritatis", Kongregacja Nauki Wiary, pełniąc 

misję promocji i obrony nauki wiary i moralności, uznała również za właściwe opublikowanie 

niniejszej Instrukcji, uzgodnionej z Kongregacją ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oraz po skonsultowaniu jej z Papieską Radą ds. Środków 

Społecznego Przekazu. 

Dokument przedstawia w formie całościowej prawodawstwo Kościoła w tym zakresie. 

Przywołując normy kanoniczne, wyjaśniające je dyspozycje, rozwijając i określając postępowanie, 

przez które są egzekwowane, Instrukcja zamierza umocnić Pasterzy i pomóc im w wypełnianiu ich 

obowiązku (por. kan. 34). 

Normy kanoniczne stanowią gwarancję dla wolności wszystkich, tak poszczególnych wiernych, 

którzy mają prawo do otrzymywania czystego i integralnego orędzia Ewangelii, jak pełniących zadania 

duszpasterskie, teologów i wszystkich publicystów katolickich, którzy mają prawo do przekazywania 

swoich myśli, zachowując integralność wiary i moralności oraz szacunek dla Pasterzy. Tak więc 

prawa, które kierują informacją, gwarantują i promują prawo wszystkich korzystających ze środków 

społecznego przekazu do wiarygodnej informacji, a publicystom w ogólności do przekazywania ich 

myśli, w granicach deontologii zawodowej, dotyczącej także sposobu podejmowania zagadnień 

religijnych. 

Znając trudne warunki, w których muszą pełnić swoje funkcje, Kongregacja Nauki Wiary czuje 

w tym względzie obowiązek, by wyrazić, szczególnie teologom, zaangażowanym w działalność 

duszpasterską publicystom katolickim oraz publicystom w ogóle, uznanie i szacunek za konkretny 

wkład, który wnoszą na tym polu. 

I Odpowiedzialność pasterzy w ogólności 

1. Odpowiedzialność za nauczanie wiernych 

1. Biskupi, jako autentyczni nauczyciele wiary (por. Kan. 375 i 753), powinni troszczyć się 

o pouczanie wiernych o ich prawie i obowiązku do: 

a) "angażowania się, by Boskie głoszenie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej wśród ludzi 

każdego czasu i miejsca" (Kan. 211); 

b) przedstawiania Pasterzom swoich potrzeb, przede wszystkim duchowych, i swoich oczekiwań 

(por. Kan. 212, § 2); 

c) przedstawiania Pasterzom swoich uwag dotyczących dobra Kościoła (por. Kan 212, § 3); 
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d) przekazywania swoich uwag dotyczących dobra Kościoła także innym wiernym, "zachowując 

integralność wiary i obyczajów oraz szacunek względem Pasterzy, biorąc ponadto pod uwagę dobro 

wspólne i godność osób" (Kan. 212, § 3). 

2. Wierni powinni ponadto być pouczeni o ich obowiązku: 

a) "zachowywania zawsze, także w ich sposobie działania, komunii z Kościołem" (Kan. 209, 

§ 1; por. Kan. 205); 

b) "zachowywania z chrześcijańskim posłuszeństwem tego, co święci Pasterze, o ile reprezentują 

Chrystusa, ogłaszają jako nauczyciele wiary i polecają jako głowy Kościoła" (Kan. 212, § 1); 

c) zachowywania, jeśli poświęcają się świętym naukom, należnego posłuszeństwa Urzędowi 

Nauczycielskiemu Kościoła, również korzystając ze słusznej wolności badania i roztropnego 

przekazywania swoich myśli w tej dziedzinie, w której są specjalistami (por. Kan. 218); 

d) współpracy, by wykorzystanie środków społecznego przekazu było ożywione duchem 

ludzkim i chrześcijańskim (por. Kan. 822, § 2), a w ten sposób, by "Kościół, także przy pomocy tych 

środków mógł realizować swoje zadanie" (por. Kan. 822, §3). 

2. Odpowiedzialność dotycząca pism i wykorzystania środków społecznego przekazu 

Ci sami Pasterze, w zakresie ich obowiązku czuwania i strzeżenia w sposób nienaruszony 

depozytu wiary (por. Kan. 386 i 747, § 1), oraz odpowiadania na prawo, które mają wierni, by być 

prowadzeni drogą zdrowej nauki (por. Kan. 213 i 217), mają prawo i obowiązek: 

a) "czuwania, by nie wyrządzano szkody wierze i obyczajom wiernych przez pisma 

i wykorzystanie środków społecznego przekazu" (Kan. 823, § 1); 

b) "wymagania, by były przedkładane ich osądowi przed publikacją pisma wiernych, które 

dotyczą wiary lub obyczajów" (Kan. 823, § 1); 

c) "odrzucania pism, które przynosiłyby szkodę prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom" 

(Kan. 823, § 1); 

d) stosowania, w zależności od przypadków, sankcji administracyjnych lub karnych 

przewidzianych przez prawo Kościoła, wobec tego, kto przekraczając normy kanoniczne narusza 

obowiązki własnego urzędu stanowi zagrożenie dla komunii eklezjalnej, wyrządza szkodę wierze lub 

obyczajom wiernych (por. Kan. 805; 810, § 1; 194, § 1, nr 2; 1369; 1371, nr 1; 1389). 

3. Obowiązek interweniowania przy pomocy odpowiednich środków 

Środki, moralne i prawne, które Kościół przewiduje dla obrony wiary i moralności oraz które 

daje do dyspozycji Pasterzom, nie mogą być przez nich zaniedbywane, jako niewypełnianie własnych 

obowiązków, gdy domaga się tego lub zaleca to dobro dusz. Pasterze powinni pozostawać w stałym 

kontakcie ze światem kultury i teologii we własnych diecezjach w taki sposób, by każda ewentualna 

trudność mogła być szybko rozwiązana przez braterski dialog, w którym zainteresowane osoby 

miałyby możliwość udzielenia koniecznych wyjaśnień. W wypełnianiu procedur kanonicznych środki 

dyscyplinarne niech będą ostatnimi, z których się korzysta (por. Kan. 1341), chociaż nie można 

zapominać, że dla zabezpieczenia dyscypliny eklezjalnej zastosowanie kar okazuje się konieczne (por. 

Kan. 1317). 

4. Szczególna odpowiedzialność Biskupów diecezjalnych 
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Zachowując kompetencję Stolicy Świętej (por. Konst. Apost. Pastor bonus, Art. 48 i 50-52), 

Konferencji Episkopatu i Synodów partykularnych (por. Kan. 823, § 2), Biskupi, w zakresie własnej 

diecezji i własnej kompetencji, niech stosownie i roztropnie wypełniają prawo-obowiązek czujności, 

jako Pasterze i pierwsi odpowiedzialni za poprawne nauczanie wiary i moralności (por. Kan. 386; 392; 

753; 756, § 2). Pełniąc tę funkcję Biskup powinien odnosić się, w wypadku konieczności, do 

Konferencji Episkopatu, Synodu partykularnego lub do kompetentnej Dykasterii Stolicy Świętej (por. 

Kan. 823, § 2). 

5. Pomoc Komisji doktrynalnych 

§ 1. Wielką pomocą mogą być dla Biskupów Komisje doktrynalne, zarówno na poziomie 

diecezjalnym, jak i Konferencji Episkopatu; ich działalność niech będzie kontynuowana i rozwijana, 

by dawały Biskupom potrzebną pomoc w wypełnianiu ich misji doktrynalnej (por. List Kongregacji 

Nauki Wiary do wszystkich Przewodniczących Konferencji Episkopatu, 23 listopada 1990). 

§ 2. Niech będzie poszukiwana także współpraca osób i instytucji, takich jak Seminaria, 

Uniwersytety i Fakultety kościelne, które wierne nauczaniu Kościoła i z konieczną kompetencją 

naukową mogą wnieść wkład w wypełnianie obowiązków Pasterzy. 

6. Komunia ze Stolicą Świętą 

Pasterze powinni utrzymywać kontakt z Dykasteriami Kurii Rzymskiej, szczególnie 

z Kongregacją Nauki Wiary (por. Kan. 360; Konst. Apost. Pastor bonus, Art. 48-55), którym będą 

przedkładać zagadnienia, które wchodzą w zakres ich kompetencji (por. Konst. Apost. Pastor bonus, 

Art. 13) lub jeśli z jakiegokolwiek powodu uznają za właściwą interwencję czy też konsultację Stolicy 

Świętej. Powinni ponadto informować Kongregację Nauki Wiary o tym wszystkim, co uważa się za 

ważne w zakresie doktryny, tak z punktu widzenia pozytywnego jak i negatywnego, sugerując także 

ewentualne interwencje. 

II Aprobata lub zezwolenie dla różnych kategorii pism 

7. Obowiązek aprobaty lub zezwolenia 

§ 1. Dla określonych publikacji Kodeks wymaga aprobaty lub zezwolenia: 

a) W szczególności, wymaga się uprzedniej aprobaty dla publikacji ksiąg Pisma Świętego lub 

ich tłumaczeń na języki współczesne (por. Kan. 825, § 1), dla katechizmów i pism o charakterze 

katechetycznym (por. Kan. 775, § 2; 827, § 1), dla tekstów przeznaczonych do szkół, nie tylko 

podstawowych i średnich, lecz także wyższych, dotyczących dyscyplin związanych z wiarą lub 

moralnością (por. Kan. 827, § 2). 

b) Jest natomiast konieczne uprzednie zezwolenie na przygotowanie i publikację przez wiernych, 

także we współpracy z braćmi odłączonymi, tłumaczeń Pisma Świętego (por. Kan. 825, § 2), książek 

do modlitwy, tak do użytku publicznego jak prywatnego (por. Kan. 826, § 3), nowych wydań zbiorów 

dekretów lub aktów autorytetów kościelnych (por. Kan. 828), pism kapłanów i zakonników 

w gazetach, dziełach lub przeglądach okresowych, które mają zwyczaj otwarcie atakować religię 

katolicką lub dobre obyczaje (por. Kan. 831, § 1), pism zakonników, które dotyczą zagadnień wiary 

lub moralności (por. Kan. 832). 

§ 2. Aprobata lub zezwolenie kościelne zakłada opinię cenzora lub cenzorów, gdy uważa się za 

stosowne, by było ich więcej niż jeden (por. Kan. 830), która gwarantuje, że pismo nie zawiera niczego 

przeciwnego autentycznemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła w sprawach wiary i moralności 

oraz poświadcza, że zostały wypełnione wszystkie odpowiednie przepisy prawa kanonicznego. Jest 
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odpowiednie ponadto, by to samo zezwolenie zawierało bezpośrednie odniesienie do właściwego 

kanonu. 

8. Pisma dla których wymagany jest osąd Ordynariusza miejsca 

§ 1. Kodeks zaleca, by książki, które podejmują zagadnienia dotyczące Pisma Świętego, teologii, 

prawa kanonicznego, historii Kościoła oraz dyscyplin religijnych lub moralnych, nawet jeśli nie są 

przeznaczone jako teksty do wykorzystania w nauczaniu, jak również pisma, w których znajdują się 

elementy dotyczące w sposób szczególny religii lub czystości obyczajów, były przedłożone osądowi 

Ordynariusza miejsca (por. Kan. 827, § 3). 

§ 2. Biskup diecezjalny, na mocy prawa czuwania nad integralnością wiary i moralności, jeśli 

miałby szczególne i specjalne powody, mógłby także wymagać, pojedynczym poleceniem (por. Kan. 

49), by wymienione pisma były przedłożone jego osądowi. Rzeczywiście, Kan. 823, § 1, daje 

Pasterzom prawo "wymagania, by były przedłożone do ich własnego osądu przed opublikowaniem 

pisma wiernych, które dotyczą wiary lub obyczajów", bez żadnego ograniczenia, jak tylko tego natury 

ogólnej, "by była zachowana integralność prawdy wiary i obyczajów". Takie polecenie mogłoby być 

wydane w pojedynczych przypadkach, tak dla poszczególnych osób, jak i kategorii osób (kapłani, 

zakonnicy, wydawnictwa katolickie itd.), lub dla określonej dziedziny. 

§ 3. W tych przypadkach zezwolenie ma także znaczenie deklaracji oficjalnej, która gwarantuje, 

że pismo nie zawiera niczego przeciwnego integralności wiary i moralności. 

§ 4. Z chwilą, gdy pismo mogłoby zawierać opinie czy zagadnienia właściwe dla specjalistów 

lub należące do określonych środowisk, oraz mogłoby stać się przyczyną skandalu lub zamieszania 

w pewnych ramach czy też u określonych osób, zezwolenie mogłaby być udzielone pod pewnymi 

warunkami, które mogą dotyczyć środka publikacji lub języka, aby uniknąć wymienionych 

niebezpieczeństw. 

9. Zakres aprobaty lub zezwolenia 

Aprobata lub zezwolenie dla publikacji odnosi się do oryginału; nie rozciąga się ani na następne 

wydania, ani na tłumaczenia (por. Kan. 829). Proste ponowne przedruki nie są uważane za nowe 

wydania. 

10. Prawo do aprobaty lub zezwolenia 

§ 1. Ponieważ zezwolenie stanowi gwarancję, tak prawną jak moralną, dla autorów, wydawców 

i czytelników, ten, kto prosi o nią, ponieważ jest obowiązkowa lub ponieważ jest zalecana, ma prawo 

do odpowiedzi kompetentnego autorytetu. 

§ 2. W uprzednim badaniu dla udzielenia zezwolenia jest konieczna wielka pilność i powaga, 

uwzględniając zarówno prawa autorów (por. Kan. 218), jak i wszystkich wiernych (por. Kan. 213; 

217). 

§ 3. Przeciw odmowie zezwolenia lub aprobaty jest możliwe odwołanie administracyjne, według 

normy Kan. 1732-1739, do Kongregacji Nauki Wiary, Dykasterii kompetentnej w tym zakresie (por. 

Konst. Apost. Pastor bonus, Art. 48). 

11. Kompetentny autorytet do udzielenia aprobaty lub zezwolenia 

§ 1. Kompetentnym autorytetem do udzielenia zezwolenia lub aprobaty, według normy Kan. 

824, jest Ordynariusz miejsca autora lub Ordynariusz miejsca wydania książki. 
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§ 2. Kiedy Ordynariusz miejsca odmówił zezwolenia można zwrócić się do innego 

kompetentnego Ordynariusza, z obowiązkiem jednak powiadomienia o poprzedniej odmowie; drugi 

Ordynariusz ze swojej strony nie może udzielić zezwolenia, nie otrzymawszy od poprzedniego 

Ordynariusza motywów odmowy (por. Kan. 65, § 1). 

12. Procedura postępowania 

§ 1. Przed udzieleniem zezwolenia Ordynariusz przedkłada pismo osądowi pewnej według niego 

osoby, wybierając ją ewentualnie z listy przygotowanej przez Konferencję Episkopatu lub konsultując 

z komisją cenzorów, jeśli taka istnieje, według normy Kan. 830, § 1. Cenzor wydając swój sąd 

powinien kierować się kryteriami Kan. 830, § 2. 

§ 2. Cenzor wydaje swój sąd na piśmie. W przypadku sądu pozytywnego, Ordynariusz będzie 

mógł udzielić zezwolenia, potwierdzając zgodę własnym imieniem, miejscem i datą; jeśli natomiast 

uznałby za odpowiednie nie udzielić go, niech powiadomi autora o motywach (por. Kan. 830, § 3). 

§ 3. Relacje z autorami niech będą realizowane w konstruktywnym duchu pełnego szacunku 

dialogu i komunii eklezjalnej, który pozwala znaleźć drogi, by w publikacjach nie było niczego 

przeciwnego nauczaniu Kościoła. 

§ 4. Zezwolenie z wymienionymi wskazaniami, powinno być drukowane w książkach, które są 

wydawane; nie wystarcza więc użycie formuły "za aprobatą kościelną", lub podobnej; powinno się 

drukować imię Ordynariusza, który jej udziela, a także czas i miejsce zezwolenia (por. Autentyczna 

interpretacja Kan. 830, § 3: AAS 79 [1987] 1249). 

13. Zezwolenie na pisanie w niektórych środkach społecznego przekazu 

Ordynariusz miejsca niech uważnie rozważy, czy jest odpowiednie czy nie, i pod jakimi 

warunkami, udzielenie pozwolenia kapłanom lub zakonnikom na pisanie w gazetach, książkach lub 

przeglądach okresowych, które mają zwyczaj otwarcie atakować religię katolicką lub dobre obyczaje 

(por. Kan. 831, § 1). 

III Apostolat wiernych na polu wydawniczym, a w szczególności wydawnictwa katolickie 

14. Zadanie i współpraca wszystkich 

Wierni, którzy pracują na polu wydawniczym, zajmują się dystrybucją oraz sprzedażą pism, 

mają - każdy według pełnionej specyficznej funkcji - własną i szczegółową odpowiedzialność 

w promocji zdrowej doktryny i dobrych obyczajów. Z tego powodu, nie tylko są zobowiązani do 

odrzucania współpracy w szerzeniu dzieł przeciwnych wierze i moralności, lecz także powinni 

pozytywnie przyczyniać się do rozpowszechniania pism, które służą dobru ludzkiemu 

i chrześcijańskiemu czytelników (por. Kan. 822, § 2-3). 

15. Wydawnictwa zależne od instytucji katolickich 

§ 1. Wydawnictwo, które zależy od instytucji katolickich (Diecezje, Instytuty zakonne, 

Stowarzyszenia katolickie itd.) ma szczególną odpowiedzialność na tym polu. Jego działalność 

powinna rozwijać się w harmonii z doktryną Kościoła i w komunii z Pasterzami, w posłuszeństwie 

przepisom kanonicznym, uwzględniając także specjalny związek, który łączy je z autorytetem 

kościelnym. Wydawcy katoliccy niech nie publikują pism, które nie posiadałyby zezwolenia 

kościelnego, jeśli jest zalecone. 
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§ 2. Wydawnictwa zależące od instytucji katolickich powinny być przedmiotem szczególnej 

troski ze strony miejscowych Ordynariuszów, by ich publikacje zawsze były zgodne z doktryną 

Kościoła i przyczyniały się skutecznie dla dobra dusz. 

§ 3. Biskupi mają obowiązek zabronić, by w kościołach były wystawiane lub sprzedawane 

publikacje, dotyczące zagadnień wiary lub moralności, które nie otrzymałyby zezwolenia lub aprobaty 

kościelnej (por. Kan. 827, § 4). 

IV Odpowiedzialność przełożonych zakonnych 

16. Zasady ogólne 

§ 1. Przełożeni zakonni, chociaż nie są w sensie ścisłym autentycznymi nauczycielami wiary 

i Pasterzami, to jednak mają władzę, która pochodzi od Boga, za pośrednictwem zlecenia Kościoła 

(por. Kan. 618). 

§ 2. Działalność apostolska Instytutów zakonnych powinna być pełniona w imieniu i na zlecenie 

Kościoła oraz prowadzona w komunii z nim (por. Kan. 675, § 3). Szczególnie dla nich ma znaczenie 

to, co poleca Kan. 209, § 1, o konieczności, by wszyscy wierni w swojej działalności zawsze 

zachowywali komunię z Kościołem. Kan. 590 przypomina Instytutom życia konsekrowanego ich 

szczególną relację podporządkowania najwyższemu autorytetowi Kościoła i węzeł posłuszeństwa, 

który łączy poszczególnych członków z Papieżem. 

§ 3. Przełożeni zakonni są odpowiedzialni, razem z Ordynariuszem miejsca, za udzielanie 

zezwolenia członkom ich Instytutów na publikację pism, które dotyczą zagadnień religii lub 

moralności (por. Kan. 824 i 832). 

§ 4. Wszyscy Przełożeni, a w szczególności ci, którzy są Ordynariuszami (por. Kan. 134, § 1), 

mają obowiązek czuwania, by w ich Instytutach była szanowana dyscyplina kościelna, także 

w zakresie środków społecznego przekazu, oraz wymagać jej stosowania, jeśli zdarzałyby się 

nadużycia. 

§ 5. Przełożeni zakonni, szczególnie ci, których Instytuty mają jako cel apostolat realizowany 

przez wydawnictwa i środki społecznego przekazu, powinni starać się, by członkowie wiernie 

szanowali normy kanoniczne w tym zakresie, oraz niech troszczą się w sposób szczególny 

o wydawnictwa, księgarnie itd., związane z Instytutem, by były narzędziem apostolskim skutecznym 

i wiernym Kościołowi i jego Urzędowi Nauczycielskiemu. 

§ 6. Przełożeni zakonni niech działają we współpracy z Biskupami diecezjalnymi (por. Kan. 678, 

§ 3), ewentualnie także za pośrednictwem odpowiednich uzgodnień (por. Kan. 681, § 1-2). 

17. Zezwolenie Przełożonego zakonnego 

§ 1. Przełożony zakonny, do którego, według normy Kan. 832, należy udzielenie własnym 

zakonnikom zezwolenia na publikację pism, które dotyczą zagadnień wiary lub moralności, niech jej 

nie udziela inaczej, jak tylko uwzględniwszy uprzednią ocenę przynajmniej jednego zaufanego 

cenzora, że publikacja nie zawiera niczego, co mogłoby wyrządzić szkodę nauce wiary i moralności. 

§ 2. Przełożony może wymagać, by jego zezwolenie poprzedzało zezwolenie Ordynariusza 

miejsca, oraz by było bezpośrednio wspomniane w publikacji. 

§ 3. Takie zezwolenie może być udzielone w sposób ogólny, gdy chodzi o stałą współpracę 

w publikacjach okresowych. 
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§ 4. Także na tym polu jest szczególnie ważna wzajemna współpraca między Ordynariuszami 

miejsca i Przełożonymi zakonnymi (por. Kan. 678, § 3). 

18. Wydawnictwa zakonne 

Do wydawnictw zależnych od Instytutów zakonnych stosuje się to, co zostało przyjęte 

w przypadku wydawnictw zależnych od instytucji katolickich w ogólności. Inicjatywy wydawnicze 

zawsze powinny być widziane jako dzieła apostolskie, które są realizowane na zlecenie Kościoła 

i prowadzone w komunii z nim, w wierności własnemu charyzmatowi Instytutu oraz w uległości 

Biskupowi diecezjalnemu (por. Kan. 678, § 1). 

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość 

Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Instrukcję, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki 

Wiary, i nakazał jej opublikowanie. 

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 30 marca 1992 r. 

Joseph Kard. Ratzinger, Prefekt 

Alberto Bovone, Sekretarz 

 

15. Kongregacja Nauki Wiary, Zasady postępowania przy badaniu 

prawowierności nauki Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei  

 

Święta Kongregacja Nauki Wiary, uwzględniając normę zawartą w Motu proprio Integrae 

servandae (nr 12) z 7 grudnia 1965 r., ustala i ogłasza następujący Nowy sposób postępowania 

w badaniu prawowierności nauki: 

1. Książki oraz inne publikacje lub konferencje, których treść podlega kompetencji Świętej 

Kongregacji Nauki Wiary są przedstawiane na odbywającym się w każdą sobotę zebraniu, w którym 

uczestniczą przełożeni i pracownicy. Jeżeli badana opinia dotycząca wiary okaże się w sposób 

oczywisty i pewny błędna, a równocześnie jej rozpowszechnianie zagraża wiernym lub już zaistniało 

konkretne niebezpieczeństwo, wspomniane zebranie może zarządzić nadzwyczajny sposób 

postępowania, a mianowicie, by zostali natychmiast o tym powiadomieni zainteresowany Ordynariusz 

lub Ordynariusze, a autor wezwany przez własnego Ordynariusza do odwołania błędu. Po otrzymaniu 

odpowiedzi od Ordynariusza lub Ordynariuszy zebranie zwyczajne podejmie odpowiednie środki 

zaradcze, zgodnie z zamieszczonymi niżej Art. 16, 17 i 18. 

2. Zebranie, o którym była wyżej mowa decyduje również o tym, czy zachodzi konieczność 

dokładniejszego przeanalizowania – z zachowaniem procedury zwyczajnej – niektórych publikacji lub 

wygłoszonych konferencji. Gdyby uznano to za wskazane, zebranie wyznacza dwóch ekspertów 

przygotowujących «opinie» oraz rzecznika autora. Zebranie decyduje także, czy należy od razu 

powiadomić zainteresowanego Ordynariusza lub Ordynariuszy, czy dopiero po przeprowadzeniu 

badania. 

3. Ci, którym zlecono przygotowanie opinii, badają autentyczny tekst autora, by przekonać się, 

czy jest on zgodny z Objawieniem Bożym i nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz 

oceniają zawarte w nim poglądy, sugerując ewentualnie środki zaradcze. 
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4. Kardynał Prefekt, Sekretarz lub – podczas ich nieobecności – Podsekretarz posiadają 

w pilnym wypadku władzę powierzenia jednemu z konsultorów zadania przygotowania opinii. Jednak 

tylko zebranie wyznacza eksperta działającego «na mocy specjalnego zlecenia». 

5. Opinie publikuje się razem z relacją Urzędu, w której zamieszcza się wszystkie informacje 

użyteczne do oceny sprawy oraz przypomina się informacje wcześniejsze; publikuje się także 

dokumenty potrzebne do głębszego wyjaśnienia badanej sprawy, zwłaszcza jej kontekstu 

teologicznego. 

6. Relację i opinie, o których była mowa, przesyła się rzecznikowi autora. Rzecznikowi wolno 

ponadto przejrzeć wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy, znajdujące się w Kongregacji. Do zadań 

rzecznika autora należy: podkreślenie pozytywnych aspektów nauczania oraz zaprezentowanie 

osiągnięć autora; współpraca w ustaleniu właściwej interpretacji poglądów autora w ogólnym 

kontekście teologicznym; przygotowanie odpowiedzi na uwagi referentów i konsultorów; wydanie 

oceny dotyczącej oddziaływania poglądów autora. 

7. Wspomnianą relację, wraz z opiniami i innymi dokumentami, przekazuje się konsultorom 

przynajmniej na tydzień przed ich zebraniem w tej sprawie. 

8. Zebranie otwiera wystąpienie rzecznika autora. Po nim wyraża swoje zdanie na temat 

badanego tekstu, ustnie lub na piśmie, każdy z konsultorów. Z kolei może poprosić o głos rzecznik 

autora, by odpowiedzieć na przedstawione uwagi lub przedstawić wyjaśnienia. Gdy konsultorzy 

przystępują do sformułowania wniosków, rzecznik wychodzi z sali. Po zakończeniu dyskusji 

odczytuje się sformułowane wnioski, które zatwierdzają konsultorzy. 

9. Pełna relacja, łącznie z wnioskami konsulatorów, obroną autora oraz streszczeniem dyskusji, 

zostaje następnie przekazana zebraniu zwyczajnemu Kardynałów Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 

przynajmniej na tydzień przed zebraniem się na dyskusję w tej sprawie. W zebraniu zwyczajnym może 

uczestniczyć każdy z siedmiu Biskupów, członków Kongregacji mieszkających poza Rzymem. 

10. Zebraniu zwyczajnemu przewodniczy Kardynał Prefekt, który przedstawia sprawę i wyraża 

swoją opinię. Następnie zabierają głos pozostali członkowie, z zachowaniem przewidzianej 

kolejności. Opinie wszystkich zostają zebrane na piśmie przez Podsekretarza, a po zakończeniu 

dyskusji zostają odczytane i zatwierdzane. 

11. Kardynał Prefekt lub Sekretarz, w zależności od tego, któremu wcześniej przypada być 

przyjętym przez Ojca Świętego na audiencji, przedstawia te decyzje do zatwierdzenia. 

12. Jeżeli w prowadzonym badaniu, o jakim była mowa w Art. 3, nie zostaną ujawnione żadne 

błędne lub niebezpieczne opinie, wtedy jego wynik podaje się do wiadomości Ordynariusza, jeśli 

wcześniej był powiadomiony o takim badaniu. Jeżeli natomiast badanie ujawni jakieś błędne lub 

niebezpieczne opinie, powiadamia się o tym Ordynariusza autora lub zainteresowanych Ordynariuszy. 

13. Poglądy, które uznano za błędne lub niebezpieczne, przesyła się autorowi, by w ciągu 

miesiąca mógł przedstawić na piśmie swoją odpowiedź. Gdyby potem zaistniała potrzeba 

przeprowadzenia rozmowy, wtedy zaprasza się autora na osobiste spotkanie z delegatami Kongregacji. 

14. Wspomniani delegaci powinni sporządzić przynajmniej skrótowy protokół rozmowy 

i podpisać go wraz z autorem. 

15. Zarówno pisemną odpowiedź autora, jak i streszczenie ewentualnej rozmowy przedstawia 

się na zebraniu plenarnym Kongregacji. Jeżeli jednak w pisemnej odpowiedzi autora lub w wyniku 

przeprowadzonej rozmowy ujawnią się nowe aspekty doktrynalne, które wymagają pogłębionej 
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analizy, wtedy zarówno pisemna odpowiedź jak i protokół rozmowy z autorem zostają wcześniej 

przedstawione zespołowi konsultorów. 

16. Jeżeli natomiast autor nie prześle odpowiedzi lub nie stawi się na rozmowę, zebranie 

plenarne Kongregacji podejmuje odpowiednie decyzje. 

17. Zebranie plenarne Kongregacji decyduje również, czy i w jaki sposób należy opublikować 

wynik badania. 

18. Decyzje zebrania zwyczajnego zostają przedstawione Ojcu Świętemu do zaaprobowania, 

a następnie przekazuje się je Ordynariuszowi autora. 

W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Świętej Kongregacji 

Nauki Wiary, 8 stycznia 1971 r., Ojciec Święty Paweł VI zatwierdził niniejsze Normy i polecił je 

opublikować. 

Rzym, 15 stycznia 1971 r. 

Franjo Kard. Šeper, Prefekt 

Paul Philippe, Sekretarz 

 

16. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu,  

Kościół a Internet 

 

I. Wstęp 

1. To, że Kościół interesuje się Internetem jest szczególnym wyrazem jego zainteresowania 

środkami komunikacji społecznej. Postrzegając media jako wynik historycznego procesu naukowego, 

poprzez który ludzkość „postępuje wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym stworzeniu 

zasobów i wartości”, Kościół często oznajmiał swe przekonanie, że są one, według słów Soboru 

Watykańskiego II, „wspaniałymi wynalazkami technicznymi”, które już teraz wiele czynią dla 

sprostania potrzebom ludzkim, a mogą uczynić jeszcze więcej. 

Kościół przyjął zasadniczo pozytywną postawę względem mediów. Nawet potępiając poważne 

nadużycia, dokumenty Papieskiej Rady ds. Mediów starały się wyjaśnić, że „czysto cenzorskie 

nastawienie ze strony Kościoła (...) nie jest ani wystarczające, ani stosowne”. 

Cytując encyklikę papieża Piusa XII Miranda Prorsus z 1957 roku, Instrukcja Pastoralna 

o Środkach Społecznego Przekazu Communio et Progressio, opublikowana w 1971 roku, podkreśliła 

następujący punkt: „Kościół postrzega te media jako dary Boże, które, w zgodzie z Jego 

opatrznościowym zamiarem, jednoczą ludzi w braterstwie i w ten sposób pomagają im współdziałać 

z Jego planem zbawienia”. Jest to w dalszym ciągu nasz punkt widzenia i w ten sposób patrzymy 

również na Internet. 

2. Historia komunikacji międzyludzkiej, jak ją rozumie Kościół, jest czymś w rodzaju długiej 

podróży, wiodącej ludzkość „od budowy wieży Babel, wyrazu ludzkiej pychy, której upadek 

doprowadził do pomieszania języków i uniemożliwił wzajemne porozumiewanie się ludzi (por. Rdz 

11, 1-9), aż po Pięćdziesiątnicę i dar języków, który pozwolił odbudować wzajemną komunikację, 

skupioną wokół Jezusa, dzięki działaniu Ducha Świętego”. W życiu, śmierci i zmartwychwstaniu 
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Chrystusa "dialog między ludźmi znalazł swój najwyższy ideał i najdoskonalszy przykład w Bogu, 

który stał się człowiekiem i bratem". 

Nowoczesne środki społecznego przekazu są czynnikami kulturowymi, które mają swój udział 

w tej historii. Jak zauważa Sobór Watykański II, "choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od 

wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece 

postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej". 

Patrząc na środki społecznego przekazu w tym świetle widzimy, że "przyczyniają się niemało 

do odprężenia i ubogacenia ducha oraz szerzenia i umacniania Królestwa Bożego". 

Dziś odnosi się to w szczególny sposób do Internetu, który pomaga w dokonywaniu się 

rewolucyjnych zmian w handlu, edukacji, polityce, dziennikarstwie, stosunkach międzynarodowych 

i międzykulturowych - zmian nie tylko odnośnie tego, jak ludzie komunikują się, ale także jak 

rozumieją swoje życie. W dokumencie towarzyszącym "Etyka w Internecie" omawiamy te 

zagadnienia w ich wymiarze etycznym. W dokumencie niniejszym zastanawiamy się nad implikacjami 

Internetu dla religii, a zwłaszcza Kościoła Katolickiego. 

3. Kościół zakłada dwojaki cel w odniesieniu do mediów. Jednym aspektem jest zachęcanie do 

ich właściwego rozwijania się i odpowiedniego stosowania na rzecz rozwoju ludzkiego, 

sprawiedliwości i pokoju - dla budowania społeczeństwa na poziomie lokalnym, narodowym 

i wspólnotowym, w świetle ogólnego dobra i w duchu solidarności. Biorąc pod uwagę wielką wagę 

środków społecznego przekazu, Kościół pragnie "uczciwego i pełnego szacunku dialogu z osobami 

odpowiedzialnymi za środki przekazu" - dialogu, który odnosi się przede wszystkim do kształtowania 

polityki medialnej. "Ze strony Kościoła dialog ten pociąga za sobą wysiłki, aby zrozumieć media - ich 

cele, procedury, formy i gatunki, struktury wewnętrzne i odmiany - aby zaofiarować wsparcie i zachętę 

dla osób zaangażowanych w pracę medialną. Na podstawie tego przychylnego zrozumienia i wsparcia 

możliwe jest proponowanie sensownych rozwiązań co do usuwania przeszkód w rozwoju ludzkim 

i głoszeniu Ewangelii". 

Troska Kościoła odnosi się także do komunikacji w Kościele i inicjowanej przez sam Kościół. 

Taka komunikacja jest czymś więcej niż tylko ćwiczeniem się w technice, znajduje bowiem "swój 

punkt wyjścia we wspólnocie miłości między Boskimi Osobami i ich komunikowaniu się z nami", 

a wypełniając się, ta trynitarna wymiana "sięga ku ludzkości: Syn jest Słowem, wiecznie 

'wypowiadanym' przez Ojca; a w Jezusie Chrystusie i przez Niego, Syna i Słowo wcielone, sam Bóg 

udziela siebie i swego zbawienia kobietom i mężczyznom". 

Bóg nieustannie udziela się ludzkości przez Kościół, nosiciela i strażnika Jego Objawienia, 

którego żywemu urzędowi nauczania wyłącznie powierzone zostało zadanie autentycznej interpretacji 

Jego Słowa. Ponadto, Kościół sam jest communio, wspólnotą osób i zgromadzeń eucharystycznych, 

wyrastających ze wspólnoty Trójcy i odzwierciedlających ją; przekaz jest więc czymś [wynikającym] 

z istoty Kościoła. Z tego właśnie, bardziej niż z jakiegokolwiek innego powodu, "kościelna praktyka 

przekazu powinna być przykładna, odbijając w sobie najwyższe standardy prawdziwości, rzetelności, 

wrażliwości na prawa ludzkie i inne stosowne zasady i normy". 

4. Trzydzieści lat temu Communio et Progressio wskazało, że "współczesne media dają nowe 

sposoby przedstawiania ludziom przesłania Ewangelii". Papież Paweł VI powiedział, że Kościół 

"czułby się winny przed Panem", gdyby nie zdołał wykorzystać tych mediów do ewangelizacji. Papież 

Jan Paweł II nazwał media "pierwszym Areopagiem współczesnych czasów" i oznajmił, że "nie 

wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba 

włączyć samo orędzie w tę 'nową kulturę', stworzoną przez nowoczesne środki przekazu.". Czynienie 
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tego jest jeszcze ważniejsze dziś, ponieważ nie dość, że media mają obecnie silny wpływ na to, co 

ludzie myślą o życiu, to jeszcze w dużym stopniu "doświadczenie ludzkie samo w sobie jest 

doświadczeniem mediów". 

To wszystko ma zastosowanie do Internetu. Choć świat środków społecznego przekazu "może 

się czasem wydawać nie do pogodzenia z chrześcijańskim orędziem, stwarza też wyjątkowe 

możliwości głoszenia zbawczej prawdy Chrystusa całej ludzkiej rodzinie. Jako przykład można podać 

(...) pozytywny potencjał Internetu, zdolnego przenosić także religijne informacje i nauczanie poza 

wszelkie bariery i granice. Możliwość przemawiania do tak szerokiego kręgu odbiorców nie istniała 

nawet w najbardziej fantastycznych wyobrażeniach tych, którzy głosili Ewangelię przed nami. (...) 

Katolicy powinni odważnie 'otworzyć drzwi' środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra 

Nowina była głoszona z dachów całego świata!" 

II. Możliwości i wyzwania 

5. "Przekaz wewnątrz Kościoła i wychodzący z niego jest zasadniczo przekazem Dobrej Nowiny 

Jezusa Chrystusa. Jest głoszeniem Ewangelii jako prorockiego, wyzwalającego słowa mężczyznom 

i kobietom naszych czasów; jest świadectwem w obliczu radykalnego zeświecczenia, na rzecz Boskiej 

prawdy i transcendentnego przeznaczenia osoby ludzkiej; jest świadectwem dawanym solidarnie 

razem z innymi wierzącymi wobec konfliktów i podziałów, na rzecz sprawiedliwości i wspólnoty 

ludów, narodowości i kultur". 

Ponieważ głoszenie Dobrej Nowiny ludziom uformowanym przez kulturę medialną wymaga 

wzięcia pod rozwagę cech szczególnych samych mediów, Kościół potrzebuje obecnie zrozumienia 

Internetu. Jest to konieczne, aby prowadzić skuteczny dialog z ludźmi - zwłaszcza młodymi - którzy 

przesiąknięci są doświadczeniem tej nowej technologii, a także by móc ją dobrze wykorzystać. 

Media posiadają ważne korzyści i zalety z religijnego punktu widzenia: "są źródłem wiadomości 

i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego oraz służą jako narzędzia 

ewangelizacji i katechezy. Dzień po dniu dostarczają inspiracji, niosą otuchę i stwarzają sposobność 

do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach lub w instytucjach publicznych.". Poza 

i ponad tymi korzyściami, istnieją jednak także inne, bardziej lub mniej charakterystyczne dla 

Internetu. Daje on ludziom bezpośredni i natychmiastowy dostęp do ważnych zasobów religijnych 

i duchowych - wspaniałych bibliotek i muzeów oraz miejsc kultu, dokumentów i nauczania 

Magisterium, pism Ojców i Doktorów Kościoła oraz duchowej mądrości wieków. Daje szanse 

przezwyciężania odległości i izolacji, umożliwiając ludziom kontakt z podobnie myślącymi ludźmi 

dobrej woli, którzy łączą się w wirtualnych społecznościach wiary, by nawzajem zachęcać się 

i wspierać. Kościół może przysłużyć się zarówno katolikom, jak i niekatolikom, wybierając 

i przekazując za pomocą tego medium użyteczne dane. 

Internet ma zastosowanie w wielu rodzajach działalności i programach kościelnych - 

ewangelizacji, w tym zarówno reewangelizacji, nowej ewangelizacji, jak i tradycyjnej misyjnej 

posłudze ad gentes, katechezie i innych rodzajach edukacji, wiadomościach i informacjach, 

apologetyce, zarządzaniu i administracji oraz pewnych formach duszpasterskiego poradnictwa 

i kierownictwa duchowego. Chociaż rzeczywistość wirtualna cyberprzestrzeni nie może stać się 

zamiennikiem prawdziwej wspólnoty ludzkiej, wcielonej rzeczywistości sakramentów i liturgii czy 

też bezpośredniej proklamacji Ewangelii, może jednak je uzupełniać, przyciągać ludzi do pełniejszego 

doświadczenia życia wiary i ubogacać religijne życie korzystających z niej osób. Dostarcza ona także 

Kościołowi środka komunikacji w stosunku do szczególnych grup - młodzieży i młodych osób 

dorosłych, osób starszych i zamkniętych w domach, żyjących na odległych terenach, członków innych 

grup religijnych - z którymi kontakt innymi sposobami jest utrudniony. 
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Coraz więcej parafii, diecezji, kongregacji zakonnych i instytucji, programów i wszelkiego 

rodzaj organizacji związanych z Kościołem obecnie już skutecznie korzysta z Internetu w tych ora 

innych celach. Twórcze projekty pod auspicjami kościelnymi istnieją w niektórych miejscach na 

poziomie narodowym i regionalnym. Stolica Apostolska jest aktywna w tej dziedzinie już od kilku lat 

i w dalszym ciągu rozszerza i rozwija swą internetową obecność. Zachęcamy związane z Kościołem 

grupy, które jeszcze nie podjęły kroków do wejścia w cyberprzestrzeń, by zastanowiły się nad 

możliwością uczynienia tego jak najszybciej. Usilnie zalecamy wymianę pomysłów i informacji co do 

Internetu pomiędzy tymi, którzy mają już w tej dziedzinie doświadczenie a nowicjuszami. 

6. Kościołowi potrzebne jest także zrozumienie i wykorzystanie Internetu jako narzędzia 

komunikacji wewnętrznej. Wymaga to jasnego uświadomienia sobie jego szczególnego charakteru 

jako bezpośredniego, interaktywnego i partycypacyjnego medium. 

Już teraz, obustronna interaktywność Internetu zaciera stare rozróżnienie na tych, którzy 

komunikują coś i tych, którzy to otrzymują, tworzy także sytuację, w której, przynajmniej potencjalnie, 

każdy może robić jedno i drugie. Nie jest to jednokierunkowa, od góry ku dołowi, komunikacja 

z przeszłości. Gdy coraz więcej ludzi zaznajamia się z tą cechą Internetu w innych dziedzinach swego 

życia, można się spodziewać, że będą jej poszukiwać także w odniesieniu do religii i Kościoła. 

Jest to nowa technologia, ale nie idea. Sobór Watykański II powiedział, że członkowie Kościoła 

powinni przedstawiać pasterzom "swoje potrzeby i życzenia z taką swobodą i ufnością, jaka przystoi 

synom Bożym i braciom w Chrystusie"; w rzeczy samej, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji 

i autorytetu "mają możność, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, 

które dotyczą dobra Kościoła".Communio et Progressio zauważyła, że jako "żyjące ciało" Kościół 

"potrzebuje opinii publicznej, aby podtrzymywać dawanie i branie wśród swych członków". Chociaż 

prawdy wiary "nie pozostawiają miejsca dla arbitralnej interpretacji", ta instrukcja pastoralna 

odnotowała "olbrzymi obszar, w którym członkowie Kościoła mogą wyrażać swoje poglądy". 

Podobne idee wyrażone są w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a także w dwóch nowszych 

dokumentach Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Aetatis novae nazywa 

dwukierunkową komunikację i opinię publiczną "jednym ze sposobów konkretnej realizacji charakteru 

Kościoła jako communio". Etyka w środkach społecznego przekazu mówi: "Dwustronny przepływ 

informacji i poglądów między duszpasterzami i wiernymi, wolność wypowiadania się 

podporządkowana dobru wspólnoty i respektująca rolę Magisterium w ochronie tegoż dobra, wreszcie 

odpowiedzialna opinia publiczna — wszystko to jest ważnym przejawem 'podstawowego prawa do 

dialogu i do informacji w ramach Kościoła'". Internet zapewnia skuteczne środki technologiczne do 

wypełnienia tej wizji. 

Istnieje tu więc narzędzie, które można twórczo wykorzystać do różnych aspektów administracji 

i zarządzania. Obok otwarcia kanałów dla wyrażania opinii publicznej, mamy tu na myśli także takie 

kwestie jak konsultacje z ekspertami, przygotowanie spotkań i praktyczną współpracę w Kościołach 

partykularnych i między nimi oraz w instytutach zakonnych na poziomie lokalnym, narodowym 

i międzynarodowym. 

7. Edukacja i kształcenie są kolejnym obszarem możliwości i potrzeb. "Dzisiaj każdy potrzebuje 

jakiejś formy permanentnej edukacji medialnej, polegającej na własnych studiach, na udziale 

w zorganizowanych kursach lub na jednym i drugim jednocześnie. Edukacja taka nie tylko pozwala 

poznawać techniki stosowane przez media, ale także pomaga ludziom przyswajać sobie normy 

dobrego smaku i formułować poprawne oceny moralne, co jest jednym z aspektów formacji sumienia. 

Za pośrednictwem swoich szkół i programów formacyjnych Kościół powinien stwarzać okazje do tego 

rodzaju edukacji medialnej". 
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Edukacja i kształcenie odnośnie Internetu powinny być częścią całościowego programu edukacji 

medialnej dostępnej dla członków Kościoła. Tak dalece, jak to możliwe, plany duszpasterskie 

odnośnie środków przekazu powinny uwzględniać takie kształcenie w formacji seminarzystów, 

kapłanów, zakonników i świeckiego personelu duszpasterskiego, a także nauczycieli, rodziców 

i studentów. 

Zwłaszcza młodych ludzi należy uczyć, aby "nie tylko byli dobrymi chrześcijanami, będąc 

odbiorcami, ale także byli aktywni, korzystając z wszelkich pomocy w komunikacji, kryjących się 

w mediach (...). Tak więc, młodzi ludzie będą prawdziwymi obywatelami tej epoki społecznego 

przekazu, która już się zaczęła" - epoki, w której media postrzegane są jako "część nieustannie 

odsłaniającej się kultury, której pełne implikacje, jak dotąd, nie są jeszcze w pełni zrozumiałe". 

Nauczanie o Internecie i nowej technologii wiąże się więc z czymś więcej, niż techniki nauczania; 

młodzi ludzie muszą się nauczyć, w jaki sposób dobrze funkcjonować w świecie cyberprzestrzeni, 

dokonując roztropnych osądów, zgodnie ze zdrowymi kryteriami moralnymi odnośnie do tego, co 

w niej znajdują i stosować nową technologię dla swego integralnego rozwoju i dla pożytku innych. 

8. Internet rodzi też dla Kościoła pewne konkretne problemy, oprócz tych natury ogólnej, 

omawiane w Etyce w Internecie, dokumencie towarzyszącym niniejszemu. Podkreślając to, co jest 

pozytywne w Internecie, trzeba jednocześnie jasno mówić o tym, co pozytywne nie jest. 

Na bardzo głębokim poziomie "świat środków przekazu może się czasem wydawać obojętny 

czy nawet wrogo usposobiony do chrześcijańskiej wiary i moralności. Wynika to po części stąd, że 

kultura medialna jest tak głęboko przepojona typowo postmodernistyczną mentalnością, dla której 

jedyną absolutną prawdą jest ta, iż nie istnieją prawdy absolutne, a gdyby nawet istniały, byłyby 

niedostępne dla ludzkiego rozumu i tym samym pozbawione znaczenia." 

Wśród konkretnych problemów stwarzanych przez Internet jest obecność witryn nienawiści, 

poświęconych znieważaniu i atakowaniu grup religijnych i etnicznych. Niektóre z nich ukierunkowane 

są na Kościół katolicki. Podobnie jak pornografia i przemoc w mediach, internetowe strony nienawiści 

są "odbiciem ciemnej strony ludzkiej natury, skażonej grzechem". Choć szacunek dla wolności 

wypowiedzi może wymagać do pewnego stopnia tolerancji nawet dla głosów nienawiści, wewnętrzne 

reguły branży internetowej oraz - gdy to konieczne, interwencja władz publicznych - powinna 

ustanowić i egzekwować rozsądne granice tego, co wolno powiedzieć. 

Obfitość witryn internetowych nazywających się katolickimi stwarza problem innego rodzaju. 

Jak powiedzieliśmy, grupy związane z Kościołem powinny być twórczo obecne w Internecie; mające 

właściwe motywacje i wiedzę jednostki i grupy nieoficjalne działające z własnej inicjatywy mają także 

prawo istnienia. Nie rozróżnianie ekscentrycznych interpretacji doktrynalnych, dziwacznych praktyk 

pobożnościowych, zachwalania różnych ideologii, noszących etykietę "katolickie" od autentycznych 

poglądów Kościoła, mówiąc delikatnie, wprowadza zamęt. Poniżej zasugerujemy pewne podejście do 

tego zagadnienia. 

9. Inne sprawy wymagają również refleksji. W odniesieniu do nich, przynaglamy do 

nieustannych badań i studiów, włączając w to "rozwój antropologii i teologii komunikacji" - ze 

szczególnym odniesieniem do Internetu. Obok studiów i badań naukowych, może i powinno rozwijać 

się pozytywne planowanie wykorzystania Internetu w duszpasterstwie. 

Niektóre badania naukowe sugerują, iż szeroki zakres wyboru produktów i usług, dostępnych 

w Internecie może przynieść zjawisko ekstrapolacji w stosunku do religii, zachęcając do 

"konsumenckiego" podejścia do zagadnień wiary. Dane statystyczne sugerują, że pewne osoby 

odwiedzające religijne witryny WWW mogą być w stanie swego rodzaju "szaleństwa zakupowego", 
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chwytając i wybierając elementy religijne, pasujące do ich osobistych gustów. "Tendencja ze strony 

niektórych katolików do selektywności w uznawaniu nauczania Kościoła" jest uznanym problemem 

w innych kontekstach; potrzebne jest więcej informacji na temat tego czy, i w jakim stopniu, problem 

ten wzmacniany jest przez Internet. 

Podobnie, jak to odnotowano powyżej, wirtualna rzeczywistość cyberprzestrzeni niesie z sobą 

pewne niepokojące implikacje dla religii, jak i dla innych dziedzin życia. Rzeczywistość wirtualna nie 

jest zamiennikiem Realnej Obecności Chrystusa w Eucharystii, sakramentalnej rzeczywistości innych 

sakramentów i współudziału w kulcie sprawowanym w żywej wspólnocie. W Internecie nie ma 

sakramentów; a nawet doświadczenia religijne, możliwe w nim dzięki łasce Boga nie są wystarczające 

w oderwaniu od współdziałania z innymi wiernymi w świecie rzeczywistym. To kolejny aspekt 

Internetu, który wymaga studium i refleksji. Jednocześnie, plany duszpasterskie powinny 

uwzględniać, jak przeprowadzić ludzi z cyberprzestrzeni do prawdziwej wspólnoty i jak, poprzez 

nauczanie i katechezę, Internet może następnie być wykorzystany do podtrzymywania ich 

i umacniania w zaangażowaniu chrześcijańskim. 

III. Wskazania i wnioski 

10. Ludzie religijni, jako zatroskani członkowie szerszej społeczności internetowej, mający 

także swoje własne uprawnione zainteresowania, pragną być częścią procesu, który kieruje przyszłym 

rozwojem tego nowego medium. Nie trzeba tłumaczyć, że czasem wymagać to będzie od nich 

dostosowania własnego myślenia i praktyki. 

Ważne jest także, aby ludzie we wszystkich strukturach Kościoła korzystali twórczo z Internetu, 

wypełniając swe zobowiązania i pomagali wypełniać misję Kościoła. Nieśmiałe odsuwanie się ze 

strachem od tej technologii jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę tak wiele pozytywnych 

możliwości Internetu. "Metody ułatwiania komunikacji i dialogu pośród członków Kościoła mogą 

umocnić więzi jedności między nimi. Natychmiastowy dostęp do informacji umożliwia [Kościołowi] 

pogłębienie dialogu ze współczesnym światem (...) Kościół może prędzej informować świat o swych 

przekonaniach i wyjaśniać powody postaw w konkretnej kwestii czy konkretnej sytuacji. Może jaśniej 

słyszeć głos opinii publicznej i wchodzić w nieustającą dyskusję z otaczającym go światem, angażując 

się w ten sposób bardziej bezpośrednio we wspólne poszukiwanie rozwiązań wielu pilnych problemów 

ludzkości". 

11. Podsumowując więc te refleksje, zachęcamy kilka konkretnych grup - przywódców 

kościelnych, duszpasterzy, wychowawców, rodziców i zwłaszcza ludzi młodych. 

Do osób sprawujących władzę w Kościele. Osoby zajmujące funkcje kierownicze we wszystkich 

sektorach Kościoła potrzebują zrozumienia mediów, zastosowania go w tworzeniu duszpasterskich 

planów odnośnie do środków społecznego przekazu razem z konkretnymi strategiami, programami 

w tej dziedzinie i właściwego wykorzystania mediów. Tam, gdzie to konieczne, powinni sami 

otrzymać wykształcenie medialne; istotnie bowiem "byłoby korzystne dla Kościoła, gdyby wśród osób 

piastujących urzędy i sprawujących różne funkcje w jego imieniu więcej było ludzi, którzy otrzymali 

stosowną formację w dziedzinie środków społecznego przekazu". 

Odnosi się to do Internetu, a także do starszych mediów. Sprawujący władzę w Kościele 

zobowiązani są wykorzystywać "pełen potencjał 'epoki komputerów' dla służby ludzkiemu 

i transcendentnemu powołaniu każdej osoby i w ten sposób oddać chwałę Ojcu, od którego pochodzi 

wszelkie dobro". Powinni zastosować tę wybitną technologię w wielu różnych aspektach misji 

Kościoła, zgłębiając jednocześnie możliwości współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej w jej 

wykorzystaniu. 
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Szczególny aspekt Internetu, jak to zauważyliśmy, dotyczy kłopotliwego czasem 

rozprzestrzeniania się nieoficjalnych witryn WWW, określających się jako "katolickie". System 

dobrowolnego nadawania certyfikatów na poziomie lokalnym i narodowym, pod nadzorem 

przedstawicieli Magisterium mógłby okazać się pomocny odnośnie do materiału o charakterze 

specyficznie doktrynalnym czy katechetycznym. Chodzi tu nie o narzucanie cenzury, ale 

o zaoferowanie użytkownikom Internetu godnego zaufania przewodnika po tym, co wyraża 

autentyczne poglądy kościelne. 

Do duszpasterzy. Kapłani, diakoni, osoby zakonne i świeccy pracownicy pastoralni powinni 

posiadać wykształcenie medialne mające zwiększyć zrozumienie wpływu środków społecznego 

przekazu na jednostki i społeczeństwo oraz nabyć umiejętności przekazu, który odwołuje się do 

wrażliwości i zainteresowań ludzi kultury medialnej. Obecnie niewątpliwie wymaga to wykształcenia 

obejmującego Internet, łącznie z jego wykorzystaniem we własnej pracy. Mogą oni także czerpać 

korzyść z witryn internetowych dostarczających świeżych materiałów teologicznych i propozycji 

duszpasterskich. 

Co do członków Kościoła zaangażowanych bezpośrednio w media, nie trzeba zapewne 

tłumaczyć, że potrzebują edukacji zawodowej, a także formacji doktrynalnej i duchowej, ponieważ, 

"aby świadczyć o Chrystusie, człowiek musi sam Go spotkać i rozwijać osobistą więź z Nim przez 

modlitwę, Eucharystię i sakrament pojednania, czytanie i rozważanie słowa Bożego, studium 

chrześcijańskiej nauki, służbę innym". 

Do wychowawców i katechetów. Instrukcja duszpasterska Communio et Progressio mówiła 

o "pilnym obowiązku" szkół katolickich, by kształciły one twórców i odbiorców przekazu społecznego 

według stosownych zasad chrześcijańskich. To samo przesłanie powtarzane było wielokrotnie. 

W epoce Internetu, z jego niebywałym zasięgiem i wpływem, potrzeba ta jest jeszcze pilniejsza niż 

kiedykolwiek. 

Uniwersytety katolickie, kolegia, szkoły i programy edukacyjne na wszystkich poziomach 

powinny zapewniać kursy dla różnych grup "seminarzystów, kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz 

świeckich liderów (...) nauczycieli, rodziców i studentów" - a także bardziej zaawansowane kształcenie 

w dziedzinie technologii środków społecznego przekazu, zarządzania, etyki i zagadnień strategicznych 

jednostkom przygotowującym się do zawodowej pracy w mediach lub do pracy na odpowiedzialnych 

stanowiskach, włączając w to tych, którzy pracują w dziedzinie środków społecznego przekazu dla 

Kościoła. Polecamy ponadto wspomniane wyżej zagadnienia i pytania uwadze naukowców i badaczy 

stosownych dziedzin w katolickich uczelniach wyższych. 

Do rodziców. Ze względu na dzieci, jak również na samych siebie, rodzice muszą "przyswajać 

sobie i praktykować umiejętności krytycznych widzów, słuchaczy i czytelników, odgrywając 

w swoich domach rolę wzorców rozważnego korzystania z mediów". Jeśli chodzi o Internet, dzieci 

i młodzież często są bardziej zaznajomieni z nim niż ich rodzice, niemniej jednak rodzice mają 

poważny obowiązek prowadzenia i nadzorowania swych dzieci w korzystaniu z niego. Tym lepiej, 

jeśli wiąże się to z potrzebą lepszego poznania Internetu. 

Rodzice powinni sprawdzić, czy technologia filtrowania wykorzystywana jest w komputerach 

dostępnych dla dzieci, gdy tylko jest ona finansowo i technicznie osiągalna, aby ochronić je tak dalece, 

jak to możliwe przed pornografią, seksualnymi prześladowcami i innymi zagrożeniami. Nie powinno 

się pozwalać dostęp do Internetu na pozbawiony nadzoru. Rodzice i dzieci powinni razem rozmawiać 

o tym, co oglądają i czego doświadczają w cyberprzestrzeni; pomocne będzie także dzielenie się 

doświadczeniem z innymi rodzinami podzielającymi te same troski i wartości. Fundamentalnym 

obowiązkiem rodzicielskim jest tu pomoc dzieciom, by stały się krytycznymi, odpowiedzialnymi 
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użytkownikami Internetu, a nie uzależniły się od Internetu, zaniedbując kontakt z rówieśnikami i samą 

naturą. 

Do dzieci i ludzi młodych. Internet jest drzwiami otwierającymi się na wspaniały i ekscytujący 

świat o potężnym wpływie formacyjnym; nie wszystko jednak po drugiej stronie drzwi jest 

bezpieczne, zdrowe i prawdziwe. "Dzieci i młodzież powinny przechodzić formację medialną, nie 

wchodząc na łatwą drogę bezkrytycznej bierności, nie poddając się naciskowi rówieśników ani 

wyzyskowi komercyjnemu". Młodzi mają tę powinność względem samych siebie - a także rodziców 

i nauczycieli, a ostatecznie względem Boga - by dobrze wykorzystywać Internet. 

Internet pozostawia niezwykle wcześnie w zasięgu młodych ludzi ogromną możliwość czynienia 

dobra lub zła, samym sobie i innym. Może wznieść ich życie ponad marzenia wcześniejszych pokoleń 

i dać następnie możliwość wbogacania życia innych. Może także pchnąć ich w konsumpcjonizm, 

fantazje dotyczące pornografii i przemocy oraz patologiczną izolację. 

Młodzi ludzie, jak często się mówi, są przyszłością społeczeństwa i Kościoła. Dobre 

wykorzystanie Internetu może pomóc w przygotowaniu ich do odpowiedzialności w tych obydwu 

dziedzinach. Nie stanie się to jednak automatycznie. Internet nie jest jedynie środkiem rozrywki 

i konsumpcyjnego zaspokojenia. Jest narzędziem wykonywania użytecznej pracy, a młodzi muszą się 

uczyć postrzegać go i wykorzystywać w ten sposób. W cyberprzestrzeni, co najmniej w takim stopniu, 

jak gdzie indziej, mogą być wezwani do pójścia pod prąd, praktykowania antykultury, a nawet 

cierpienia prześladowań ze względu na to co prawdziwe i dobre. 

12. Do wszystkich osób dobrej woli. Na koniec pragniemy zaproponować pewne cnoty, które 

powinni kultywować wszyscy, którzy chcą dobrze wykorzystać Internet: ich działanie powinno 

opierać się na realistycznej ocenie jego zawartości i kierować nią. 

Konieczna jest roztropność, aby jasno widzieć implikacje - potencjał dobra i zła - kryjące się 

w tym medium i twórczo odpowiadać na jego wyzwania i możliwości. 

Potrzebna jest sprawiedliwość, zwłaszcza sprawiedliwość i praca na rzecz zmniejszenia 

cyfrowej przepaści - luki między tymi, którzy w dzisiejszym świecie są bogaci w informacje 

a informacyjnie biednymi. Wymaga to zaangażowania na rzecz międzynarodowego dobra wspólnego, 

czyli "globalizacji solidarności". 

Konieczne jest męstwo i odwaga. Oznacza to opowiadanie się za prawdą wobec relatywizmu 

religijnego i moralnego, za altruizmem i hojnością wobec indywidualistycznego konsumpcjonizmu, 

za przyzwoitością wobec zmysłowości i grzechu. 

Potrzeba też umiarkowania - samodyscypliny w podejściu do Internetu - wybitnego narzędzia 

technologicznego, aby używać go mądrze i tylko dla dobrych celów. 

Zastanawiając się nad Internetem, tak jak nad wszystkimi innymi środkami społecznego 

przekazu, przypominamy, że Chrystus jest "doskonałym przekazicielem" - normą i wzorcem dla 

kościelnego nastawienia do komunikacji, a także jest treścią, którą Kościół zobowiązany jest 

przekazywać. "Oby katolicy działający w środowisku społecznego przekazu potrafili głosić Jezusa 'na 

dachach' z coraz większą odwagą i radością, tak aby wszyscy ludzie usłyszeli o miłości, która jest 

sercem 'samoprzekazywania' się Boga w Jezusie Chrystusie — tym samym wczoraj, dziś i na wieki". 

Watykan, 22 lutego 2002. Święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

John P. Foley, Przewodniczący 
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Pierfranco Pastore, Sekretarz 

 

17. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Okólnik o wystąpieniu 

z Kościoła katolickiego formalnym aktem Da tempo 

 

Od dłuższego czasu liczni Biskupi, Wikariusze sądowi i inne osoby działające na obszarze Prawa 

Kanonicznego, przedstawiali Papieskiej Radzie wątpliwości i prośby o wyjaśnienia w związku z tak 

zwanym actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, o którym mówią kanony 1086 § l, 1117 

i 1124 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Chodzi bowiem o pojęcie w prawodawstwie kanonicznym 

nowe i różne od innych sposobów bardziej „wirtualnych” (to znaczy opartych na zachowaniach) 

„notorycznego” czy prościej „publicznego” odejścia od wiary (por. kan. 171 § l, 4°; 194 §1, 2°, 316 § 

l; 694 § 1; 1°; 1071 § 1, 4° oraz § 2), w których ochrzczeni w Kościele katolickim czy też do niego 

przyjęci podlegają ustawom czysto kościelnym (por. kan. 11). 

Problem został uważnie zbadany przez kompetentne Dykasterie Stolicy Apostolskiej dla 

sprecyzowania przede wszystkim treści teologiczno-doktrynalnych takiego actus formalis defectionis 

ab Ecclesia catholica, a następnie wymogów czy też formalności prawnych niezbędnych do tego, by 

stał się prawdziwym „formalnym aktem” odstąpienia. 

Po uzyskaniu, gdy chodzi o pierwszy aspekt, decyzji Kongregacji Doktryny Wiary i po zbadaniu 

całego zagadnienia w trakcie posiedzenia Sesji Plenarnej Papieskiej Rady Tekstów Prawnych, Rada 

komunikuje najdostojniejszym Przewodniczącym Konferencji Episkopatów co następuje: 

1. Odłączenie się od Kościoła katolickiego, aby mogło być uznane za prawdziwy actus formalis 

defectionis ab Ecclesia, także w przypadku wyjątków przewidzianych we wcześniej przywołanych 

kanonach, musi urzeczywistnić się poprzez: 

a) wewnętrzną decyzję odstąpienia od Kościoła katolickiego; 

b) wykonanie i zewnętrzną manifestację tej decyzji; 

c) przyjęcie do wiadomości tej decyzji przez kompetentną władzę kościelną. 

2. Treścią aktu woli powinno być zerwanie tych więzi wspólnoty – wiary, sakramentów, władzy 

pasterskiej – które pozwalają wiernym otrzymywać życie łaski w Kościele. Oznacza to, że taki akt 

formalny odstąpienia nie ma wyłącznie charakteru prawno-administracyjnego (wypisanie się 

z Kościoła w sensie metrykalnym, z idącymi za tym konsekwencjami cywilnoprawnymi), lecz staje 

się prawdziwym oddzieleniem od konstytutywnych elementów życia Kościoła: zakłada więc akt 

apostazji, herezji lub schizmy. 

3. Prawno-administracyjny akt opuszczenia Kościoła sam z siebie nie może stanowić formalnego 

aktu odłączenia się w sensie zakładanym przez KPK, gdyż może mu towarzyszyć wola trwania we 

wspólnocie wiary. 

Z drugiej strony herezja formalna ani (tym bardziej) materialna, schizma i apostazja same nie 

stanowią formalnego aktu odstąpienia, o ile nie zostaną zewnętrznie urzeczywistnione i jeśli nie 

zostaną w wymagany sposób ujawnione władzy kościelnej. 
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4. Poza tym, musi chodzić o ważny akt prawny, dokonany przez prawnie zdolną do tego osobę 

i zgodnie z regulującymi go normami kanonicznymi (por. kanony 124-126). Akt taki musi zostać 

dokonany w sposób osobisty, świadomy i wolny. 

5. Wymaga się, poza tym, aby akt został ujawniony przez zainteresowanego w formie pisemnej 

kompetentnej władzy Kościoła katolickiego: własnemu Ordynariuszowi lub proboszczowi, który 

jedynie jest kompetentny by stwierdzić czy zaistniał akt woli o treści wyrażonej w p. 2. 

W konsekwencji jedynie zbieżność tych dwóch elementów – profilu teologicznego aktu 

wewnętrznego oraz jego manifestacji w sposób powyżej zdefiniowany – stanowi actus formalis 

defectionis ab Ecclesia catholica, pociągający za sobą odpowiednie sankcje kanoniczne (por. kan. 

1364, § l). 

6. W tych przypadkach kompetentna władza kościelna winna zadbać, aby w księdze 

ochrzczonych (por. kanon 535, § 2) została umieszczona adnotacja wyraźnie mówiąca o zaistnieniu 

„defectio ab Ecclesia catholica actu formali”. 

7. Pozostaje jednakowoż jasnym, że sakramentalna więź przynależności do Ciała Chrystusa, 

którym jest Kościół, zważywszy charakter sakramentalny chrztu, jest trwałą więzią ontologiczną i nie 

zostaje umniejszona z powodu jakiegokolwiek aktu lub faktu odstąpienia. 

W przekonaniu, że Wasz Episkopat, świadom zbawczego wymiaru wspólnoty kościelnej, dobrze 

zrozumie powody duszpasterskie sformułowania tych norm, korzystam z okazji by zapewnić o swoim 

braterskim szacunku. 

Julian Kard. Herranz, Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych 

 

18. Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny Konferencji 

Episkopatu Polski w sprawie wystąpienia z Kościoła oraz powrotu do 

wspólnoty Kościoła z dnia 19 lutego 2016 r. 

 

Jednym z podstawowych obowiązków wiernego wobec Kościoła jest zachowywanie z nim 

wspólnoty (kan. 209 § 1 KPK).  

Obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem w najbardziej radykalny sposób narusza ten 

katolik, który dokonuje aktu odstępstwa od wspólnoty Kościoła, bądź to jako heretyk, który 

uporczywie, po przyjęciu chrztu, zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską 

i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej; bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę 

chrześcijańską (występujące z Kościoła katolickiego i wstępując do wspólnoty religijnej 

niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną): bądź to jako schizmatyk. 

który odmawia uznawania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty 

z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751 KPK).  

Kościół boleje z powodu każdego grzechu, szczególnie z powodu porzucenia wiary 

chrześcijańskiej i odejścia ochrzczonych ze wspólnoty Kościoła, ale czerpiąc przykład od 

miłosiernego Boga z miłością oczekuje i przyjmuje tych. którzy do niej powracają. Dlatego osoby 

znajdujące się w niebezpieczeństwie popełnienia tego czynu należy z miłością pouczać i zachęcać, by 
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odstąpiły od zamiaru opuszczenia Kościoła. Gdy jednak od tego zamiaru nie odstąpią, respektując ich 

wolny wybór, należy im przypomnieć zasadę semel catholicus, semper catholicus.  

W Polsce zdarzają się przypadki, kiedy to katolicy, korzystając z prawa do wolności sumienia 

i wyznania, porzucając wiarę chrześcijańską, wyrażają wolę zerwania wspólnoty z Kościołem. 

Dlatego Konferencja Episkopatu Polski, upoważniona przez Stolicę Apostolską, zgodnie z kan. 455 

§ 1 KPK. postanawia co następuje:  

1. Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła wywołuje formalny skutek od chwili jego 

przyjęcia przez kompetentną władzę kościelną. Aby mogło być uznane za skuteczne, musi być:  

1) wyrażone przez osobę pełnoletnią (kan. 98 § 1 i 2 KPK), zdolną do czynności 

prawnych, w sposób świadomy i wolny (kan. 124-126 KPK);  

2) złożone osobiście w formie pisemnej wobec proboszcza swego miejsca zamieszkania 

(stałego lub tymczasowego).  

2. Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła złożone w formie pisemnej musi:  

1) zawierać dane personalne odstępcy;  

2) zawierać dane dotyczące daty i parafii chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce w innej 

parafii powinno być dołączone świadectwo chrztu);  

3) w sposób nie budzący wątpliwości wyrażać wolę i motywację zerwania wspólnoty 

z Kościołem:  

4) zawierać informację o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie, ze 

świadomością konsekwencji jakie ów akt pociąga za sobą;  

5) być podpisane własnoręcznie przez odstępcę.  

3. Proboszcz przyjmujący oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, jeśli to możliwe, podczas 

tego samego spotkania:  

1) weryfikuje tożsamość składającego oświadczenie woli;  

2) przeprowadza pełną troski rozmowę duszpasterską tak, aby rozeznać jakie są 

przyczyny decyzji składającego oświadczenie woli:  

3) podejmuje z miłością i roztropnością starania duszpasterskie, by zachęcić składającego 

oświadczenie woli do porzucenia jego zamiarów i obudzić wiarę zaszczepioną weń przez 

sakrament chrztu;  

4) informuje o konsekwencjach prawnych złożonego oświadczenia woli o wystąpieniu z 

Kościoła, przede wszystkim o zaciąganej karze ekskomuniki latae sententiae (kan. 1364 § 1 

KPK), której skutkami kanonicznymi są w szczególności:  

a. niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz sprawowania 

sakramentaliów,  

b. zakaz ministerialnego udziału w obrzędach kultu (m.in. funkcji chrzestnego, 

świadka bierzmowania, świadka zawarcia małżeństwa, itp.)  

c. zakaz wykonywania urzędów, posług i zadań w Kościele (kan. 1331 KPK);  
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d. zakaz przynależenia do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji 

kościelnych i katolickich (kan. 316 KPK);  

e. pozbawienie pogrzebu kościelnego (kan. 1184 § 1 nr 1).  

5) sprawdza, czy oświadczenie woli wyrażone w formie pisemnej zawiera wszystkie 

wymagane elementy, o których mowa w pkt. 1-2 niniejszego Dekretu.  

4. Jeżeli oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, złożone w formie pisemnej, spełnia 

wszystkie wymogi formalne, a po rozmowie duszpasterskiej proboszcz nabył pewność moralną, że 

decyzja jaką podejmuje odstępca jest wyrazem jego wolnej, nieprzymuszonej woli i dowodem na 

porzucenie wspólnoty z Kościołem, rozumianej jako zerwanie więzi wiary, sakramentów i władzy 

pasterskiej, zobowiązany jest do:  

1) zachowania oryginału oświadczenia woli odstępcy w archiwum parafii;  

2) przesłania kopii oświadczenia woli odstępcy oraz kopii jego świadectwa chrztu do 

kurii swojej diecezji. 5. W razie zaistnienia wątpliwości w ocenie konkretnego przypadku 

proboszcz jest zobowiązany do niezwłocznego odniesienia się do ordynariusza miejsca.  

6. Nie wywołuje skutków prawnych oświadczenie woli, jeżeli zostało:  

1) przesłane drogą pocztową;  

2) przesłane drogą elektroniczną:  

3) złożone przed urzędnikiem cywilnym.  

7. Ordynariusz miejsca, po dokonaniu formalno-prawnej weryfikacji oświadczenia woli 

o wystąpieniu z Kościoła, poleca proboszczowi parafii miejsca chrztu (także w przypadku, gdy 

złożenie oświadczenia miało miejsce w parafii chrztu) dokonanie stosownego wpisu do księgi 

ochrzczonych.  

8. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas ordynariusz 

miejsca przesyła informację o akcie wystąpienia z Kościoła do właściwego ordynariusza miejsca, 

celem polecenia dokonania stosownego wpisu w księdze ochrzczonych.  

9. Ordynariusz miejsca może zadeklarować zaciągnięcie kary ekskomuniki, z zachowaniem 

odpowiednich przepisów prawa (kan. 1364 KPK; kan. 1342 KPK; kan. 1718-1728 KPK).  

10. Treść wpisu w księdze ochrzczonych na marginesie aktu chrztu odstępcy winna mieć 

następującą formę: „Dnia………. w Parafii……..….. w…….... złożył(a) formalne oświadczenie woli 

o wystąpieniu z Kościoła katolickiego”. Adnotacja ta musi być odtąd umieszczana na świadectwie 

chrztu.  

11. Nie wystawia się żadnego zaświadczenia potwierdzającego fakt wystąpienia z Kościoła. 

Odstępca może jednak otrzymać świadectwo chrztu z adnotacją, o której mowa w pkt. 10 niniejszego 

Dekretu.  

12. Jeżeli z zagranicznej kurii diecezjalnej wpłynie bezpośrednio do parafii informacja 

o wystąpieniu z Kościoła, należy skonsultować się z własnym ordynariuszem miejsca, który po 

weryfikacji dokumentu podejmie decyzję w sprawie.  

13. Odstępca nie może zawrzeć małżeństwa bez zezwolenia ordynariusza miejsca 

z zachowaniem przepisów określonych w kan. 1125 oraz kan. 1071 § 1 nr 4 i 5. kan. 1071 § 2 KPK.  
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14. W grożącym niebezpieczeństwie śmierci zakaz przyjmowania sakramentów ulega 

zawieszeniu. W takiej sytuacji, podlegający karze ekskomuniki może otrzymać sakramentalne 

rozgrzeszenie, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii Świętej (kan. 1352 § 1 KPK), 

jeżeli o to dobrowolnie poprosi i okaże postawę nawrócenia. Gdy minie niebezpieczeństwo śmierci 

należy zastosować procedurę, o której w punkach 16-17.  

15. Pomimo wystąpienia z Kościoła niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament chrztu 

świętego, pozostaje niezatarty (kan. 849 KPK), dlatego odstępca ma możliwość powrotu do pełnej 

wspólnoty Kościoła.  

16. Odstępca. który chce powrócić do pełnej wspólnoty Kościoła musi zgłosić się do proboszcza 

i złożyć pisemną prośbę zawierającą:  

1) dane personalne;  

2) dane dotyczące daty i parafii chrztu:  

3) dane dotyczące daty i miejsca, w którym zostało złożone oświadczeni woli 

o wystąpieniu z Kościoła;  

4) krótką informacje o okolicznościach i motywacjach wystąpienia z Kościoła oraz 

pragnienia powrotu do pełnej wspólnoty z nim.  

17. Proboszcz, jeżeli uzna, że osoba jest gotowa do powrotu do życia sakramentalnego, zwraca 

się w jej imieniu do ordynariusza miejsca, do którego należy uwolnienie z ciążącej kary ekskomuniki 

(kan. 1356 § 1 nr 1 KPK). Ordynariuszowi miejsca należy też przedłożyć kwestię małżeństwa 

zawartego w jakiejkolwiek formie przez tę osobę w czasie, w którym znajdowała się poza wspólnotą 

Kościoła, w celu ustalenia jej stanu kanonicznego.  

18. O zwolnieniu z cenzury i powrocie do pełnej wspólnoty z Kościołem ordynariusz miejsca 

powiadamia proboszcza parafii chrztu oraz poleca dokonanie w księdze ochrzczonych adnotacji 

o następującej treści: „Dnia ……..…. powrócił(a) do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim”. Na 

skruszonego odstępcę ordynariusz miejsca może nałożyć odpowiednią pokutę (kan. 1358 § 2 KPK).  

W związku ze wzrastającą tendencją sekularyzacji, pokusą życia pozbawionego wymiaru 

religijnego, Konferencja Episkopatu Polski zachęca usilnie wiernych do nieustannego pielęgnowania 

i pogłębiania więzi we wspólnocie ludu Bożego oraz odważnego dawania świadectwa wiary, aby 

wielorakie trudności, napięcia i kryzysy ziemskiego życia mogły być skuteczniej przezwyciężane. 

Wszystkich wiernych wzywa do modlitwy za braci i siostry, którzy jak ewangeliczne zagubione owce 

oddalili się od wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, sakramentów 

i zwierzchnictwa kościelnego.  

Dekret został przyjęty przez członków Konferencji Episkopatu Polski, uchwałą nr 20/370/2015, 

z dnia 7 października 2015 r., podjętą podczas 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopu Polski, 

które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r.  

Dekret wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2016 r.  

Warszawa, dnia 7 października 2015 r.  

 

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący KEP 

Artur G. Miziński Sekretarz Generalny KEP  
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19. Konferencja Episkopatu Polski, Normy dotyczące występowania 

duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki 

chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych z 9 marca 

2005 r. 

 

W misji głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom Kościół posługuje się środkami społecznego 

przekazu, pośród nich radiem i telewizją jako narzędziami, których ogromnych możliwości we 

współczesnym świecie nie sposób przecenić. Sobór Watykański II zachęcał do tworzenia kościelnych 

środków społecznego przekazu, jak i do aktywnej obecności wiernych w pozostałych mediach. 

«W naszej epoce potrzebne jest aktywne i twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy 

powinni odważnie 'otworzyć drzwi' środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była 

głoszona z dachów całego świata». 

W Polsce Kościół posiada własne, kościelne rozgłośnie. Ma także zagwarantowane przez 

Konkordat (art. 20) prawo emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji. Ponadto katolicy 

występujący w mediach przy różnych okazjach, niekoniecznie w kontekście ściśle kościelnym 

i religijnym, winni zgodnie z powołaniem wszystkich wiernych dawać chrześcijańskie świadectwo 

i przepajać współczesny świat duchem Ewangelii. 

Konferencja Episkopatu Polski biorąc pod uwagę Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary 

o pewnych aspektach używania społecznych środków przekazu dla szerzenia nauki o wierze z 30 

marca 1992 r. i korzystając z uprawnień przyznanych przez prawo powszechne (kan. 772, § 2; 

kan. 804, § 1; kan. 831, § 2), podczas 328. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Licheniu w dniach 

11-12 czerwca 2004 r., przyjęła następujące zasady regulujące duszpasterską troskę Kościoła w Polsce 

o uporządkowany przekaz ewangelicznego orędzia poprzez radio i telewizję. 

1. Obowiązek i prawo troski o uporządkowany i owocny przekaz ewangelicznego orędzia 

poprzez środki społecznego przekazu w Polsce spoczywa na biskupach, zarówno poszczególnych, jak 

i zebranych na synodach lub Konferencjach Episkopatu (zob. kan. 823, § 2). 

2. Do szczególnej troski o media własne, czyli utworzone przez podmioty kościelne, a także o te 

programy w publicznych oraz komercyjnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, które 

oficjalnie zostały uznane za katolickie — jest zobowiązana Konferencja Episkopatu Polski i Biskupi 

diecezjalni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te media bowiem opierają się na autorytecie 

Kościoła i są odbierane jako jego głos. 

3. Założenie kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych uzależnione jest od 

zezwolenia zainteresowanego biskupa diecezjalnego lub, w przypadku zasięgu ponaddiecezjalnego, 

Konferencji Episkopatu Polski, z zachowaniem stosownych przepisów prawa kanonicznego 

i państwowego. 

4. Działalność kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych w Polsce pozostaje pod 

nadzorem Konferencji Episkopatu Polski, z zachowaniem praw przysługujących biskupowi 

diecezjalnemu. 

5. Żadna stacja radiowa lub telewizyjna, redakcja, program czy audycja nie może używać 

w nazwie przymiotnika «katolicka» bez zgody kompetentnej władzy kościelnej. 
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6. Emitowanie programów kościelnych lub katolickich w mediach publicznych dokonuje się 

w oparciu o porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski a jednostkami publicznej radiofonii 

i telewizji. Jeśli rozgłośnia radiowa lub stacja telewizyjna ma charakter lokalny, sprawy związane 

z nadawaniem programów katolickich należą do kompetencji biskupa diecezjalnego. 

7. Emitowanie programów kościelnych lub katolickich w mediach prywatnych dokonuje się 

w oparciu o odrębne umowy zawarte między kompetentną władzą kościelną a poszczególnymi 

rozgłośniami radiowymi lub stacjami telewizyjnymi. 

8. Duchowni i członkowie instytutów zakonnych wypowiadający się w mediach winni cechować 

się wiernością nauce Ewangelii, rzetelną wiedzą, roztropnością i odpowiedzialnością za 

wypowiedziane słowo, troską o umiłowanie prawdy i owocny przekaz ewangelicznego orędzia. Jeśli 

nie są w danej dziedzinie wystarczająco kompetentni, powinni zrezygnować z występowania 

w mediach, zwłaszcza w kwestiach trudnych i kontrowersyjnych. 

9. Wypowiadając się w sprawach nauki katolickiej lub obyczajów, duchowni i zakonnicy winni 

pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii. Dlatego zobowiązani 

są do wiernego przekazu katolickiej nauki, zgodnie z doktryną głoszoną przez Urząd Nauczycielski 

Kościoła. Powinni również respektować zdanie Konferencji Episkopatu w kwestiach, które były 

przedmiotem jej oficjalnego stanowiska. Stanowisko Konferencji Episkopatu prezentuje jej rzecznik. 

10. Powyższe zasady obowiązują także odpowiednio pozostałych wiernych, którzy wypowiadają 

się w mediach w sprawach nauki katolickiej lub obyczajów, zwłaszcza zaś dotyczą tych osób, których 

urząd kościelny, funkcja pełniona w instytucji kościelnej, przynależność do stowarzyszeń lub 

organizacji kościelnych sprawiają, iż wypowiedzi ich mogą być odebrane jako angażowanie autorytetu 

Kościoła. 

11. Nikt nie ma prawa przemawiać w imieniu Kościoła ani sugerować, że jest jego rzecznikiem, 

jeżeli nie został do tego zgodnie z prawem upoważniony. 

12. Wierni świeccy nie powinni brać udziału w programach czy audycjach przynoszących 

szkodę wierze lub dobrym obyczajom, tendencyjnie antykościelnych i budzących zgorszenie. 

13. Do podjęcia przez duchownego lub osobę zakonną stałej współpracy z rozgłośnią radiową 

lub stacją telewizyjną wymagana jest zgoda własnego ordynariusza. 

14. Dyrektorzy kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych uzgadniają z biskupem 

diecezji listę stałych współpracowników duchownych i zakonnych. 

15. W programach telewizyjnych duchowni i osoby zakonne winni występować w stroju 

duchownym używanym w Polsce. 

16. W trosce o odpowiednią współpracę z mediami biskup diecezji powinien wyznaczyć 

kompetentną osobę, która będzie służyła pomocą i radą w dziedzinie środków społecznego przekazu. 

Biskup winien zatroszczyć się także o to, by wyznaczony przezeń kapłan sprawował duszpasterską 

opiekę nad pracownikami mediów. 

17. Szczególną staranność należy wykazać podczas transmisji celebracji liturgicznych. 

Transmisję należy odpowiednio przygotować technicznie, tak by nie zakłócała przebiegu celebracji. 

Osoba komentująca ją winna być starannie przygotowana do spełniania swej funkcji, zarówno pod 

względem umiejętności dziennikarskich, jak i wiedzy teologicznej. 
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18. Msze św. winny być transmitowane «na żywo». W wyjątkowym przypadku retransmisji 

powinno być to wyraźnie zaznaczone i przypominane. 

19. Duchownych głoszących Słowo Boże za pośrednictwem mediów obowiązują normy prawa 

powszechnego (kan. 762-772), zarówno w odniesieniu do władzy przepowiadania, jak 

i przekazywanych treści. 

20. Włączenie audycji audiowizualnej do programu katolickiego nauczania w szkołach wymaga 

aprobaty władzy kościelnej kompetentnej do zatwierdzania programu nauczania religii i pomocy 

dydaktycznych. 

21. W wypadku poważnego naruszenia powyższych norm ordynariusz winien upomnieć 

duchownego lub członka instytutu zakonnego i zobowiązać go do naprawienia szkody, np. poprzez 

sprostowanie lub odwołanie błędnej czy krzywdzącej wypowiedzi. W uzasadnionych 

i poszczególnych przypadkach ordynariusz może zabronić wypowiadania się w mediach lub 

zastosować inne sankcje przewidziane przez prawo. 

 

20. Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

2 Aby to Boże wezwanie zabrzmiało w całym świecie, Chrystus posłał Apostołów, których wybrał, 

dając im nakaz głoszenia Ewangelii: "Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). Mocą tego posłania 

Apostołowie "poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 

znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 20). 

3 Ci, którzy z pomocą Bożą przyjęli wezwanie Chrystusa i odpowiedzieli na nie dobrowolnie, sami 

z kolei zostali przynaglani miłością Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny na całej ziemi. Skarb 

otrzymany od Apostołów został wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący 

w Chrystusa są powołani do przekazywania go z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając 

ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i w modlitwie. 

II. Przekazywanie wiary - katecheza 

4 Bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować 

uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli życie 

w Jego imię, by wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa. 

5 "Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede 

wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny 

i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego". 

6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej misji Kościoła, chociaż się z nimi nie 

utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, przygotowują do katechezy lub z niej wynikają. Są to: 

pierwsze głoszenie Ewangelii, czyli przepowiadanie misyjne w celu wzbudzenia wiary; poszukiwanie 

racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; celebracja sakramentów; włączenie do wspólnoty 

eklezjalnej; świadectwo apostolskie i misyjne. 
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7 "Katecheza... jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła. Od niej bowiem 

w największej mierze zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost 

liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem. 

8 Czasy odnowy Kościoła są również czasami, w których katecheza przekazywana jest w osobliwy 

sposób. Rzeczywiście, w wielkiej epoce Ojców Kościoła święci biskupi poświęcają katechezie ważną 

część swojej posługi. Św. Cyryl Jerozolimski, św. Jan Chryzostom, św. Ambroży, św. Augustyn oraz 

wielu innych Ojców pozostawiło dzieła katechetyczne mające nadal charakter wzorcowy. 

9 Posługa katechetyczna czerpie wciąż nową moc z soborów. Sobór Trydencki stanowi pod tym 

względem przykład zasługujący na podkreślenie. W swoich dekretach postawił on katechezę na 

pierwszym miejscu; z jego inicjatywy powstał Katechizm Rzymski, który nosi także jego imię 

i stanowi dzieło o wielkim znaczeniu jako kompendium nauki chrześcijańskiej. Sobór Trydencki 

zainicjował w Kościele godną zauważenia organizację przekazu katechezy; dzięki takim świętym 

biskupom i teologom, jak św. Piotr Kanizjusz, św. Karol Boromeusz, św. Turybiusz z Mongrovejo 

i św. Robert Bellarmin, pociągnął za sobą publikację wielu katechizmów. 

10 Nie powinno więc budzić zaskoczenia, że w dynamicznym ożywieniu wywołanym przez Sobór 

Watykański II (który papież Paweł VI uważał za wielki katechizm naszych czasów) katecheza 

Kościoła na nowo zwróciła na siebie uwagę. Świadczą o tym: Ogólne dyrektorium 

katechetyczne (1971), zgromadzenia Synodu Biskupów poświęcone ewangelizacji (1974) i katechezie 

(1977) oraz ogłoszone po ich zakończeniu adhortacje apostolskie: Evangelii nuntiandi (1975) 

i Catechesi tradendae (1979). Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 r. wyraziło 

życzenie, "by zostały opracowane katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie 

wiary i moralności. Ojciec święty Jan Paweł II uczynił swoim to pragnienie wyrażone przez Synod 

Biskupów, uznając, że "odpowiada ono w pełni prawdziwej potrzebie Kościoła powszechnego 

i Kościołów partykularnych", oraz wydatnie przyczynił się, by pragnienie Ojców Synodu zostało 

spełnione. 

III. Cel i adresaci Katechizmu 

11 Katechizm ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych 

i podstawowych argumentów nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność 

w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła. Jego podstawowymi źródłami są: 

Pismo święte, Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kościoła. Jest przeznaczony do tego, by 

stać się "punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które będą opracowywane 

w różnych krajach". 

12 Katechizm jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę: na pierwszym 

miejscu dla biskupów jako nauczycieli wiary i pasterzy Kościoła. Zostaje im przekazany jako 

narzędzie w wypełnianiu ich misji nauczania Ludu Bożego. Przez biskupów jest adresowany do 

redaktorów katechizmów, do kapłanów i katechetów. Jego zaś czytanie będzie pożyteczne dla 

wszystkich innych wiernych chrześcijan. 

IV. Struktura Katechizmu 

13 Plan niniejszego Katechizmu czerpie inspirację z wielkiej tradycji katechizmów, która rozwija 

katechezę wokół czterech "filarów", jakimi są: chrzcielne wyznanie wiary (Symbol), sakramenty 

wiary, życie wiary (przykazania), modlitwa wierzącego ("Ojcze nasz"). 

Część pierwsza: Wyznanie wiary 
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14 Ci, którzy przez wiarę i chrzest należą do Chrystusa, powinni wyznawać swoją wiarę chrzcielną 

wobec ludzi. Katechizm wykłada więc najpierw, co to jest Objawienie, przez które Bóg zwraca się do 

człowieka i udziela się człowiekowi, oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada 

Bogu (dział pierwszy). Symbol wiary streszcza dary, których Bóg udziela człowiekowi jako Sprawca 

wszelkiego dobra, jako Odkupiciel i jako Uświęciciel, i formułuje je wokół "trzech rozdziałów" 

naszego chrztu, czyli wiary w jednego Boga: Ojca wszechmogącego, Stwórcę; Jezusa Chrystusa, Jego 

Syna, naszego Pana i Zbawiciela, i Ducha Świętego w świętym Kościele (dział drugi). 

Część druga: Sakramenty wiary 

15 Część druga Katechizmu wykłada, jak zbawienie Boże, dokonane raz na zawsze przez Jezusa 

Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane w świętych czynnościach liturgii Kościoła (dział 

pierwszy), a szczególnie w siedmiu sakramentach (dział drugi). 

Część trzecia: Życie wiary 

16 Część trzecia Katechizmu ukazuje cel ostateczny człowieka stworzonego na obraz Boży - 

szczęście, oraz drogi wiodące do niego: prawe i wolne działanie z pomocą prawa i łaski Bożej (dział 

pierwszy); działanie, które wypełnia podwójne przykazanie miłości wyrażone w dziesięciu 

przykazaniach Bożych (dział drugi). 

Część czwarta: Modlitwa w życiu wiary 

17 Ostatnia część Katechizmu mówi o sensie i znaczeniu modlitwy w życiu wierzących (dział 

pierwszy). Kończy się krótkim komentarzem do siedmiu próśb Modlitwy Pańskiej (dział drugi). 

Znajdujemy w nich całość tych dóbr, których powinniśmy oczekiwać w nadziei i których Ojciec 

niebieski pragnie nam udzielić. 

V. Wskazania praktyczne do korzystania z Katechizmu 

18 Katechizm jest pomyślany jako organiczny wykład całej wiary katolickiej. Należy zatem czytać go 

jako całość. Liczne odnośniki na marginesie tekstu (numery odnoszące się do innych punktów 

dotyczących tego samego zagadnienia) oraz indeks rzeczowy na końcu tomu pozwalają widzieć każdy 

temat w powiązaniu z całością wiary. 

19 Teksty z Pisma świętego często nie są cytowane dosłownie; wskazuje się je tylko w przypisach 

(por.). Chcąc lepiej zrozumieć te fragmenty, trzeba odwołać się bezpośrednio do tekstu. Przypisy 

biblijne stanowią narzędzie pracy dla katechezy. 

20 Zastosowanie w niektórych fragmentach mniejszego druku wskazuje na to, że chodzi o uwagi 

o charakterze historycznym, apologetycznym lub uzupełniające wyjaśnienia doktrynalne. 

21 Cytaty ze źródeł patrystycznych, liturgicznych, hagiograficznych oraz wypowiedzi Urzędu 

Nauczycielskiego są drukowane mniejszą czcionką z poszerzonym marginesem z lewej strony. Często 

teksty te zostały wybrane z myślą o bezpośrednim zastosowaniu katechetycznym. 

22 Na końcu każdej jednostki tematycznej zestaw krótkich tekstów streszcza w zwięzłych formułach to, 

co należy do istoty nauczania. Teksty W skrócie mają na celu przedłożenie łatwych do zapamiętania 

syntetycznych sformułowań, które mogą być wykorzystane w katechezie lokalnej. 

[…] 

26 Gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów: "Wierzę" lub "Wierzymy". Dlatego wykład 

wiary Kościoła wyznawanej w Credo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu 
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przykazań i w modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy "wierzyć". Wiara jest odpowiedzią 

człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło 

człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. Rozważymy więc najpierw to 

poszukiwanie Boga przez człowieka (rozdział pierwszy), następnie Objawienie Boże, przez które Bóg 

wychodzi naprzeciw człowiekowi (rozdział drugi), wreszcie odpowiedź wiary (rozdział trzeci). 

[…] 

31 Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, 

odkrywa pewne "drogi" wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także "dowodami na istnienie 

Boga"; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o "spójne 

i przekonujące argumenty", które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. 

Punktem wyjścia tych "dróg" prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka. 

[…] 

39 Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość 

mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Przekonanie to stanowi podstawę jego 

dialogu z innymi religiami, z filozofią i nauką, a także z niewierzącymi i ateistami. 

[…] 

67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez 

autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest "ulepszanie" czy 

"uzupełnianie" ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go 

w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, 

umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa 

lub świętych skierowane do Kościoła. 

Wiara chrześcijańska nie może przyjąć "objawień" zmierzających do przekroczenia czy poprawienia 

Objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie 

niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich 

"objawieniach". 

[…] 

78 To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane Tradycją w odróżnieniu od 

Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane. Przez Tradycję "Kościół w swej nauce, 

w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to 

wszystko, w co wierzy . "Wypowiedzi Ojców świętych świadczą o obecności tej życiodajnej Tradycji, 

której bogactwa przelewają się w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła. 

[…] 

83 Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali 

z nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie 

chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza więc 

proces żywej Tradycji. 

Od Tradycji apostolskiej należy odróżnić "tradycje" teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne 

i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Stanowią one 

szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych 
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czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod 

przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 

III. Interpretacja depozytu wiary 

Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi 

84 "Święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został 

powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony 

ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba 

i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych 

w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. 

Urząd Nauczycielski Kościoła 

85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, 

powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który 

autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, 

Biskupem Rzymu. 

86 "Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co 

zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa 

Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawione 

przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary". 

87 Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: "Kto was słucha, Mnie słucha" (Łk 

10, 16), wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych 

formach przez ich pasterzy. 

Dogmaty wiary 

88 Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje 

dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia 

przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób 

definitywny prawdy, mające z nim konieczny związek. 

89 Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. Dogmaty są światłem na 

drodze naszej wiary; oświecają ją i nadają jej pewność. I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to 

nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. 

90 Wzajemne związki i spójność dogmatów można odnaleźć w całości Objawienia tajemnicy 

Chrystusa.  Trzeba bowiem pamiętać, że "różnorodność ich związków z podstawami wiary 

chrześcijańskiej wyznacza porządek, czyli «hierarchię» prawd nauki katolickiej". 

Nadprzyrodzony zmysł wiary 

91 Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni 

namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. 

92 "Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez 

nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy «poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych 

świeckich» ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów". 

93 "Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud 

Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego... niezachwianie trwa przy wierze raz 
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podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje ją 

w życiu". 

Wzrost w rozumieniu wiary 

94 Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać rozumienie zarówno 

rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary: 

- przez "kontemplację oraz dociekanie wiernych, którzy rozważają je w swoim sercu", szczególnie 

przez "dociekania teologiczne, które zmierzają do coraz głębszego poznania prawdy objawionej"; 

- przez głębokie rozumienie "spraw duchowych", których doświadczają wierzący; Divina eloquia cum 

legente crescunt - "Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta"; 

- przez "nauczanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy". 

95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle 

najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez 

pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem 

jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz". 

[…] 

132 "Niech przeto studium Pisma świętego będzie jakby duszą teologii świętej. Tymże słowem Pisma 

świętego żywi się również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa, czyli 

kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna 

mieć szczególne miejsce". 

[…] 

159 Wiara i nauka. "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca 

rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice 

i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda 

nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie". "Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach 

naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm 

moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy 

wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać 

tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, 

sprawia, że rzeczy są tym, czym są". 

[…] 

168 Kościół jest zatem tym, który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje 

naszą wiarę. To Kościół wyznaje wszędzie Pana (Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia - 

"Ciebie po wszystkiej ziemi wyznaje Kościół święty", śpiewamy w Te Deum), a z nim i w nim także 

my dochodzimy do wyznania: "Wierzę", "Wierzymy". To właśnie dzięki Kościołowi przez chrzest 

otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych szafarz chrztu pyta 

katechumena: "O co prosisz Kościół Boży?" Odpowiedź: "O wiarę!" "Co ci daje wiara?" - "Życie 

wieczne!" 

[…] 
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Dział drugi 

Wyznanie wiary chrześcijańskiej – symbole wiary 

185 Kto mówi: "Wierzę", mówi: "Przyjmuję to, w co my wierzymy". Komunia w wierze potrzebuje 

wspólnego języka wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego w tym samym wyznaniu 

wiary. 

186 Od początku Kościół apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych 

dla wszystkich formułach. Ale już dość wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego 

wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla 

kandydatów do chrztu: 

Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii, ale z całego Pisma świętego wybrano to, 

co najważniejsze, aby podać w całości jedną naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim 

nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie prawdziwej 

pobożności zawartej w Starym i Nowym Testamencie. 

187 Takie syntezy wiary nazywamy "wyznaniami wiary", ponieważ streszczają wiarę wyznawaną 

przez chrześcijanina. Nazywamy je również Credo, ponieważ zazwyczaj zaczynają się od słów: 

"Wierzę". Nazywa się je także "symbolami wiary". 

188 Greckie słowo symbolon oznaczało połowę przełamanego przedmiotu (na przykład pieczęci), 

którą przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić 

tożsamość tego, kto przyniósł drugą połowę. Symbol wiary jest więc znakiem rozpoznawczym oraz 

znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. 

Symbol wiary jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i podstawowy 

punkt odniesienia dla katechezy. 

189 Pierwsze "wyznanie wiary" składa się przy chrzcie. "Symbol wiary" jest najpierw symbolem 

chrzcielnym. Ponieważ chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19), 

prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy 

Świętej. 

190 Symbol jest więc podzielony na trzy części: "Pierwsza jest poświęcona pierwszej Osobie Boskiej 

i przedziwnemu dziełu stworzenia; następna drugiej Osobie Boskiej i tajemnicy Odkupienia ludzi; 

ostatnia natomiast trzeciej Osobie Boskiej, będącej źródłem i zasadą naszego uświęcenia". Te trzy 

części są "trzema rozdziałami naszej pieczęci (chrzcielnej)". 

191 "Każda z tych trzech części jest odrębna, chociaż wszystkie są powiązane ze sobą. Zgodnie 

z porównaniem często używanym przez Ojców Kościoła, nazywamy je artykułami. Faktycznie, jak 

w naszych członkach są różne stawy, które je wyodrębniają i dzielą, tak również słusznie i poprawnie 

w Credo nazwano artykułami te prawdy, w które szczególnie i w sposób odrębny mamy wierzyć". 

Według starożytnej tradycji, o której świadczy już św. Ambroży, wymienia się zazwyczaj dwanaście 

artykułów "Wyznania wiary", symbolizujących poprzez liczbę Apostołów całość wiary apostolskiej. 

192 W ciągu wieków w odpowiedzi na potrzeby różnych epok sformułowano wiele wyznań lub 

symboli wiary. Są to symbole różnych Kościołów apostolskich i starożytnych, symbol Quicumque, 



 
VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych pod tytułem  

Nauczycielskie zadanie Kościoła organizowany przez  

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Warszawa UKSW 2021/22 

 

str. 135 z 150 

 

nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary niektórych synodów i soborów (Toledańskiego, 

Laterańskiego, Lyońskiego, Trydenckiego) lub niektórych papieży, jak Fides Damasi czy Wyznanie 

wiary Ludu Bożego Pawła VI (1968). 

193 Żaden z symboli powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako 

przestarzały i zbędny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić dzisiaj wiarę wyznawaną od początku 

przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli wiary dwa 

zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła: 

194 Symbol Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie jest uważany za wierne 

streszczenie wiary Apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki 

autorytet wynika z faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, Kościół, gdzie miał 

siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary". 

195 Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch 

pierwszych soborów powszechnych (325 i 381r.). Także dzisiaj jest wspólny wszystkim wielkim 

Kościołom Wschodu i Zachodu. 

196 Nasz wykład wiary zostanie oparty na Symbolu Apostolskim, który w pewnym sensie stanowi 

"najstarszy katechizm rzymski". Wykład będzie jednak uzupełniony przez liczne odniesienia 

do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego, często bardziej bezpośredniego i szczegółowego. 

197 Jak w dniu naszego chrztu, gdy całe nasze życie zostało powierzone "nakazom tej nauki" (Rz 6, 

17), przyjmijmy Symbol naszej wiary, która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić 

w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje 

nam wiarę i w którym wierzymy. 

Symbol ten jest pieczęcią duchową, jest rozważaniem naszego serca i zawsze obecną obroną; z całą 

pewnością jest skarbem naszej duszy. 

[…] 

407 Nauka o grzechu pierworodnym - związana z nauką o Odkupieniu przez Chrystusa - daje jasne 

spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł 

uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech 

pierworodny pociąga za sobą "niewolę pod panowaniem tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła". 

Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich 

błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. 

[…] 

Chrystus: Centrum katechezy 

426 "W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, 

Jednorodzony Syn Ojca... który cierpiał i umarł za nas i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje 

z nami na zawsze... Katechizować... to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, 

który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków 

dokonanych przez Niego". Celem katechezy jest "doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem... 
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Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy 

Świętej". 

427 "W katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, Słowo Wcielone i Syn Boży, 

wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi; naucza sam Chrystus, a każdy inny nauczający - 

jedynie w tej mierze, w jakiej jest Jego zwiastunem lub tłumaczem i w jakiej Chrystus mówi przez 

jego usta... Trzeba więc, aby do każdego katechety można było zastosować te niezgłębione słowa 

Jezusa: «Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który mnie posłał» (J 7, 16)". 

428 Kto został powołany do "nauczania Chrystusa", powinien zatem starać się przede wszystkim o tę 

"najwyższą wartość poznania Chrystusa"; trzeba zgodzić się wszystko stracić, "bylebym pozyskał 

Chrystusa i znalazł się w Nim... przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak 

i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego 

powstania z martwych" (Flp 3, 8-10). 

429 Z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, 

"ewangelizowania" i prowadzenia innych do "tak" wiary w Jezusa Chrystusa. Równocześnie jednak 

daje się odczuć potrzeba coraz lepszego poznania tej wiary. W tym celu, idąc za Symbolem 

Apostolskim, zostaną najpierw przedstawione główne tytuły Jezusa: Chrystus, Syn Boży, Pan (artykuł 

drugi). Symbol Apostolski wyznaje następnie główne misteria życia Jezusa: misterium Jego Wcielenia 

(artykuł trzeci), Jego Paschy (artykuł czwarty i piąty) i Jego uwielbienia (artykuł szósty i siódmy). 

[…] 

III. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek 

464 Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie Wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus 

Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego 

pomieszania tego, co Boskie, i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając 

prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół 

musiał bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które 

ją fałszowały. 

465 Pierwsze herezje negowały nie tyle Bóstwo Chrystusa, ile raczej Jego prawdziwe 

człowieczeństwo (doketyzm gnostycki). Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk 

na prawdziwe Wcielenie Syna Bożego, który "przyszedł w ciele". W trzecim wieku Kościół na 

synodzie w Antiochii musiał orzec przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym 

przez naturę, a nie przez przybranie (adopcję). Pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 r. wyznaje 

w swoim Credo, że Syn Boży jest "zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu" (homousios), 

i potępia Ariusza, który przyjmował, że "Syn Boży pochodził z nicości" i "z innej substancji niż 

Ojciec". 

466 Herezja nestoriańska widziała w Chrystusie osobę ludzką połączoną z Osobą Boską Syna Bożego. 

Przeciwstawiając się tej herezji, św. Cyryl Aleksandryjski i trzeci sobór powszechny w Efezie w 431 

r. wyznali, że "Słowo, jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywianym duszą rozumną, 

stało się człowiekiem". Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż Boska Osoba Syna 

Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. Na tej podstawie Sobór Efeski 

ogłosił w 431 r., że Maryja stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego 
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w swoim łonie: "(Nazywa się Ją Matką Bożą) nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od Niej swoją Boską 

naturę, ale dlatego że narodziło się z Niej święte ciało obdarzone duszą rozumną, z którym Słowo 

zjednoczone hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, według ciała". 

467 Monofizyci twierdzili, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została 

przyjęta przez Boską Osobę Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, czwarty sobór powszechny 

w Chalcedonie w 451 r. wyznał: 

Idąc za świętymi Ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus 

Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy 

człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co 

do człowieczeństwa, "we wszystkim... z wyjątkiem grzechu" (Hbr 4, 15). Przed wiekami zrodzony 

z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek 

z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. 

Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach bez pomieszania, 

bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich 

zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich są zachowane i zjednoczone w jednej osobie i w jednej 

hipostazie. 

468 Po Soborze Chalcedońskim niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu 

osobowego. Piąty sobór powszechny w Konstantynopolu w 553 r. wyznał przeciw nim o Chrystusie: 

"Jest tylko jedna hipostaza (czyli osoba), którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jeden z Trójcy Świętej. 

Wszystko w człowieczeństwie Chrystusa powinno więc być przypisywane Jego Osobie Boskiej jako 

właściwemu podmiotowi, nie tylko cuda, lecz także cierpienia, a nawet śmierć: "Nasz Pan Jezus 

Chrystus, który w swoim ciele został ukrzyżowany, jest prawdziwym Bogiem, Panem chwały 

i Jednym z Trójcy Świętej". 

469 Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym 

człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie 

przestając przez to być Bogiem, naszym Panem: 

"Niezmienny w swoim Bóstwie, przyjął to, co ludzkie" - śpiewa liturgia rzymska. Liturgia św. Jana 

Chryzostoma głosi i śpiewa: "O Synu Jedyny i Słowo Boga, będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego 

zbawienia przyjąć ciało ze świętej Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi. Bez żadnej odmiany 

stałeś się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją śmierć zniweczyłeś 

śmierć, który jesteś Jednym z Trójcy Świętej, uwielbiony z Ojcem i Duchem Świętym, zbaw nas!"  

[…] 

571 Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej 

Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu. Zbawczy zamysł Boga wypełnił 

się "raz jeden" (Hbr 9, 26) przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa. 

[…] 

688 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem naszego 

poznania Ducha Świętego: 
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- w Pismach, które On natchnął; 

- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła; 

- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; 

- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii 

z Chrystusem; 

- w modlitwie, w której wstawia się za nami; 

- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół; 

- w znakach życia apostolskiego i misyjnego; 

- w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. 

[…] 

Kościół - ukazany przez Ducha Świętego 

767 "Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany 

został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób 

wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca". Wtedy "Kościół publicznie ujawnił 

się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii..." z Kościół, będąc "zwołaniem" wszystkich 

ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby 

czynić je uczniami. 

768 Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty "uposaża go w rozmaite dary 

hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje..." "Kościół więc, wyposażony 

w dary swego Założyciela i wiernie zachowujący Jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, 

otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich 

narodów oraz stanowi zalążek i początek tego Królestwa na ziemi". 

[…] 

Rany zadane jedności 

817 Istotnie, "w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne 

rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się 

jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) 

z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony". Rozłamy, które ranią 

jedność Ciała Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę), nie dokonują się bez grzechów 

ludzi: 

Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast 

jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało 

i jedną duszę. 

[…] 
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828 Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni 

praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, 

który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. 

"W ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze 

źródłem i początkiem odnowy". Istotnie, "świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną 

miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału". 

[…] 

836 "Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego... powołani są wszyscy ludzie... należą lub są jej 

przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy 

w ogóle ludzie, z łaski Bożej powołani do zbawienia". 

[…] 

Misje - wymaganie powszechności Kościoła 

849 Nakaz misyjny. "Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był <<powszechnym sakramentem 

zbawienia>>, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości 

oraz z nakazu swego Założyciela": "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20). 

850 Początek i cel misji. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy 

Świętej: "Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle 

zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego". Ostatecznym celem misji nie jest nic 

innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu 

miłości. 

851 Motyw misji. Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości 

Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas..." (2 Kor 5,14). Istotnie, Bóg 

"pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie , 

zbawienia wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się w prawdzie. Ci, którzy są 

posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia; Kościół jednak, któremu 

ta prawda została powierzona, musi wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im ją zanieść. Właśnie 

dlatego że Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny. 

852 Drogi misji. "Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji kościelnej". To 

On prowadzi Kościół na drogach misji. Kościół "trwa nadal i rozwija w ciągu dziejów posłannictwo 

samego Chrystusa, który został posłany, aby nieść ubogim Dobrą Nowinę. . . winien kroczyć tą samą 

drogą, pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, 

posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez zmartwychwstanie swoje powstał 

Chrystus zwycięzcą". W ten sposób "krew męczenników jest zasiewem chrześcijan". 

853 W swojej pielgrzymce Kościół doświadcza jednak "rozbieżności między nauką, którą głosi, 

a ludzką słabością tych, którym powierzona jest Ewangelia". Jedynie idąc drogą "ustawicznej pokuty 

i odnowy" oraz "krocząc wąską drogą Krzyża", Lud Boży może rozszerzać Królestwo Chrystusa. 
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Istotnie, "jak Chrystus dokonał dzieła Odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół 

powołany jest do wejścia na tę samą drogę, by udzielać ludziom owoców zbawienia". 

854 Kościół wypełniając swoje posłanie, "kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego 

losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma 

się w Chrystusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą", Zadanie misyjne wymaga 

zatem cierpliwości. Zaczyna się od głoszenia Ewangelii ludom i grupom, które jeszcze nie wierzą 

w Chrystusa; jest kontynuowane przez zakładanie wspólnot chrześcijańskich, aby stawały się 

"znakami obecności Bożej w świecie", oraz przez zakładanie Kościołów lokalnych; rozwija proces 

inkulturacji, aby wcielać Ewangelię w kultury narodów nie ominą go także niepowodzenia. "Jeśli 

chodzi o poszczególnych ludzi, grupy ludzkie i narody, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko 

stopniowo, wprowadzając ich w ten sposób w katolicką pełnię". 

855 Posłanie Kościoła wymaga wysiłku na rzecz jedności chrześcijan. Istotnie, "rozbicie między 

chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze do urzeczywistnienia właściwej mu pełni 

katolickości w tych dzieciach, które przez chrzest wprawdzie do niego przynależą, ale odłączyły się 

od pełnej wspólnoty z nim. Owszem, nawet samemu Kościołowi utrudnia to w konkretnym życiu 

uwypuklenie pełni katolickości pod każdym względem". 

856 Działalność misyjna wymaga pełnego szacunku dialogu z tymi, którzy jeszcze nie przyjmują 

Ewangelii. Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie korzyść z tego dialogu, ucząc się lepiej poznawać 

"cokolwiek... z prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby ukrytej obecności Boga". 

Jeśli głoszą oni Dobrą Nowinę tym, którzy 843 jej nie znają, to chcą przez to umocnić, uzupełnić 

i pogłębić prawdę i dobro, jakich Bóg udzielił ludziom i narodom, a także oczyścić ich z błędu i zła 

"na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka". 

[…] 

863 Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, 

w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest "posłany" 

na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. 

"Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa". 

"Apostolstwem" nazywa się "wszelką działalność Ciała Mistycznego", która zmierza do rozszerzenia 

"Królestwa Chrystusa po całej ziemi". 

[…] 

875 "Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?" (Rz 10, 14-15). Nikt, żadna pojedyncza osoba 

ani żadna wspólnota, nie może sam sobie głosić Ewangelii. "Wiara rodzi się z tego, co się słyszy" (Rz 

10,17). Nikt nie może sam siebie upoważnić do głoszenia Ewangelii. Posłany przez Pana mówi i działa 

nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa; nie jako członek wspólnoty, ale 

mówiący do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana 

i ofiarowana. Zakłada to szafarzy (ministri) łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od 

Niego biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i "świętą władzę" działania in persona Christi Capitis. 

Władzę, dzięki której posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru Bożego to, czego nie mogą 

czynić i dawać sami z siebie, tradycja Kościoła nazywa "sakramentem". Ta władza jest przekazywana 

w Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. 
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[…] 

884 "Kolegium Biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na soborze 

powszechnym". "Nigdy nie istnieje sobór powszechny, który by nie był jako taki zatwierdzony lub 

przynajmniej uznany przez następcę Piotra". 

885 "Kolegium Biskupów, jako złożone z wielu jednostek, wyraża rozmaitość i powszechność Ludu 

Bożego, jako zaś zgromadzone pod jedną głową wyraża jedność trzody Chrystusowej". 

886 "Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach 

partykularnych". Jako tacy "sprawują swoje rządy pasterskie, każdy nad powierzoną sobie cząstką 

Ludu Bożego", wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek 

Kolegium Biskupiego, podziela troskę o wszystkie Kościoły, przede wszystkim "dobrze zarządzając 

własnym Kościołem jako cząstką Kościoła powszechnego", przyczyniając się w ten sposób "do dobra 

całego Ciała Mistycznego, które jest także Ciałem Kościołów". Troska ta będzie obejmować 

szczególnie ubogich prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. 

887 Kościoły partykularne sąsiadujące ze sobą oraz posiadające jednorodną kulturę tworzą prowincje 

kościelne lub większe jednostki nazywane patriarchatami lub regionami. Biskupi tych całości mogą 

gromadzić się na synodach lub soborach prowincjalnych. "W podobny sposób Konferencje Biskupów 

mogą dzisiaj wnieść różnorodny i owocny wkład do konkretnego urzeczywistnienia się pragnienia 

kolegialności". 

Misja nauczania 

888 Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami, "mają przede wszystkim obowiązek 

głoszenia Ewangelii Bożej", zgodnie z poleceniem Pana. Są oni "zwiastunami wiary prowadzącymi 

nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa, 

nauczycielami". 

889 Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus, który 

jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez 

"nadprzyrodzony zmysł wiary" Lud Boży "trwa niezachwianie w wierze" pod przewodnictwem 

żywego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 

890 Misja Urzędu Nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego 

przez Boga w Chrystusie z Jego Ludem; Urząd Nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami 

i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. 

Misja pasterska Urzędu Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by Lud Boży 1785 trwał 

w prawdzie, która wyzwala. Do wypełniania tej służby Chrystus udzielił pasterzom charyzmatu 

nieomylności w dziedzinie wiary i moralności. Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne 

formy. 

891 "Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, 

gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych 

umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... Nieomylność 

obiecana Kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono 

najwyższy Urząd Nauczycielski", przede wszystkim na soborze powszechnym. Gdy Kościół przez 
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swój najwyższy Urząd Nauczycielski przedkłada coś "do wierzenia jako objawione przez Boga" i jako 

nauczanie Chrystusa, "do takich definicji należy przylgnąć posłuszeństwem wiary". Taka nieomylność 

rozciąga się na cały depozyt Objawienia Bożego. 

892 Boska asystencja jest także udzielona następcom Apostołów, nauczającym w komunii z następcą 

Piotra, a w sposób szczególny Biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy - nie formułując 

definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w "sposób definitywny" - wykonuje swoje nauczanie 

zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia Objawienia w dziedzinie wiary 

i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać "religijną uległość ich ducha", która 

różni się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem. 

[…] 

899 Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o odkrywanie 

i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć 

wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa jest zwyczajnym elementem życia 

Kościoła: 

Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową 

zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz 

wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych 

żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim 

w łączności. Oni są Kościołem. 

[…] 

902 W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice, "prowadząc w duchu 

chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci". 

[…] 

905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to znaczy głoszenie 

Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku świeckich "ta ewangelizacja... 

nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych 

warunkach właściwych światu". 

Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł 

szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym. . . bądź wierzącym. 

906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić swój wkład w formację 

katechetyczną, w nauczanie świętej nauki i w wykorzystanie środków społecznego przekazu. 

[…] 

927 Wszyscy zakonnicy, podlegający lub nie podlegający władzy ordynariusza, należą do 

współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie 

się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków 

ewangelizacji. "Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary 
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i formowaniu nowych Kościołów od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony 

średniowieczne aż po współczesne zgromadzenia". 

[…] 

1008 Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd Nauczycielski Kościoła, który autentycznie 

interpretuje wypowiedzi Pisma świętego i Tradycji, naucza, że śmierć weszła na świat z powodu 

grzechu człowieka. Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. 

Śmierć była więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. 

"Śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie był zgrzeszył", jest "ostatnim wrogiem" 

człowieka, który musi zostać zwyciężony. 

[…] 

1236 Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną i pobudza ich 

do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób 

"sakramentem wiary", ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary. 

[…] 

1270 Ochrzczeni, "odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani są do wyznawania 

przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła", i uczestniczenia 

w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego. 

[…] 

1427 Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa: "Czas 

się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). 

W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze 

Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego 

nawrócenia. Przez wiarę w Dobrą Nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje 

zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. 

[…] 

1438 Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako 

wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są 

szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze 

pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła 

charytatywne i misyjne). 

[…] 

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego 

życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, 

zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". 

[…] 
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1634 Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli 

małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty, i jeśli jedno 

będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. Nie można 

jednak nie dostrzegać trudności małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan 

nie został jeszcze przezwyciężony. Małżonkowie mogą odczuwać dramat rozbicia między 

chrześcijanami we własnej rodzinie. Różnica religii może spotęgować jeszcze te trudności. 

Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji małżeństwa, a także odmiennych mentalności 

religijnych mogą stanowić źródło napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania 

dzieci. Może wystąpić wówczas niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego. 

1635 Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga do swej 

dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii do ważności 

małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że 

obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa oraz że strona katolicka potwierdza swoje 

zobowiązanie, znane również wyraźnie stronie niekatolickiej, iż zachowa swoją wiarę i zapewni 

chrzest oraz wychowanie dzieci w Kościele katolickim. 

[…] 

1652 "Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na 

rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie": 

Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom przynoszą najwięcej dobra. Bóg sam to 

powiedział: "Nie jest dobrze człowiekowi być samemu" (Rdz 2,18) i "uczynił człowieka od początku 

jako mężczyznę i niewiastę" (Mt 19, 14), chcąc dać mu pewne specjalne uczestnictwo w swoim 

własnym dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: "bądźcie płodni 

i rozmnażajcie się" (Rdz 1, 28). Dlatego prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia 

rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie, nie zapoznając pozostałych celów małżeństwa, 

skłonni byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa 

i wzbogaca swoją rodzinę. 

1653 Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego 

i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są 

głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem 

małżeństwa i rodziny jest służba życiu. 

[…] 

II. Formowanie sumienia 

1783 Sumienie powinno być uformowane, a sąd moralny oświecony. Sumienie dobrze uformowane 

jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym 

dobrem chcianym przez mądrość Stwórcy. Wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego 

człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech - kuszony do wybrania raczej 

własnego zdania i odrzucenia nauczania pewnego. 

1784 Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko 

w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne 
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wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia 

winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia 

zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. 

1785 W formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej drodze; powinniśmy przyjmować 

je przez wiarę i modlitwę oraz stosować w praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, 

wpatrując się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem 

lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła. 

[…] 

1810 Cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki, są 

oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą. Z pomocą Bożą kształtują one charakter i ułatwiają 

czynienie dobra. Człowiek cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując cnoty. 

[…] 

1908 Po drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. Rozwój 

jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Z pewnością do władzy należy rozstrzyganie – 

w imię dobra wspólnego - między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić 

każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, odzież, 

opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, odpowiednią informację, prawo do założenia rodziny 

itd. 

[…] 

1914 Uczestnictwo urzeczywistnia się najpierw w podjęciu zadań, za które ponosi 

się odpowiedzialność osobistą; człowiek uczestniczy w dobru drugiej osoby i społeczności przez 

troskę o wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy. 

[…] 

1917 Do sprawujących władzę należy umacnianie wartości, które pobudzają zaufanie członków 

społeczności i skłaniają ich do służby na rzecz bliźnich. Uczestnictwo zaczyna się od wychowania 

i kultury. "Słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią dać 

następnym pokoleniom motywy życia i nadziei". 

[…] 

I. Życie moralne i Urząd Nauczycielski Kościoła 

2032 Kościół, "filar i podpora prawdy" (1 Tm 3,15), otrzymał od Apostołów "uroczysty nakaz 

Chrystusowy zwiastowania zbawiennej prawdy". "Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze 

i wszędzie zasad moralnych również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania 

oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej 

i zbawienie człowieka". 
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2033 Urząd Nauczycielski pasterzy Kościoła w dziedzinie moralności jest wypełniany zazwyczaj 

w katechezie i w przepowiadaniu za pomocą dzieł teologów i autorów duchowych. W ten sposób jest 

przekazywany z pokolenia na pokolenie, pod przewodnictwem i czujnością pasterzy, "depozyt" 

moralności chrześcijańskiej, składający się z charakterystycznej całości zasad, przykazań i cnót 

wynikających z wiary w Chrystusa oraz ożywianych przez miłość. Katecheza ta przyjmuje tradycyjnie 

za podstawę - obok Wyznania wiary i modlitwy "Ojcze nasz" - Dekalog, który przekazuje zasady życia 

moralnego ważne dla wszystkich ludzi. 

2034 Papież oraz biskupi są "autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, 

którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą wiarę, w którą powinien wierzyć i którą powinien stosować 

w życiu". Zwyczajny i powszechny Urząd Nauczycielski papieża i biskupów pozostających w jedności 

z nim głosi wiernym prawdę, w którą mają wierzyć; miłość, którą mają praktykować, oraz szczęście, 

w którym mają pokładać nadzieję. 

2035 Najwyższy stopień uczestnictwa we władzy Chrystusa jest zapewniany przez 

charyzmat nieomylności. Ma on taki zasięg, jak depozyt Objawienia Bożego; obejmuje także 

wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być 

strzeżone, wykładane czy zachowywane. 

2036 Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się także na szczegółowe przepisy prawa 

naturalnego, ponieważ ich zachowanie, wymagane przez Stwórcę, jest konieczne do zbawienia. 

Przypominając przykazania prawa naturalnego, Urząd Nauczycielski Kościoła wypełnia istotną część 

swojej funkcji prorockiej głoszenia ludziom, kim naprawdę są, i przypominania im, kim powinni być 

przed Bogiem. 

[…] 

III. Życie moralne i świadectwo misyjne 

2044 Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia Ewangelii i misji Kościoła 

w świecie. Orędzie zbawienia powinno być potwierdzane świadectwem życia chrześcijan w celu 

ukazania ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. "Sam przykład chrześcijańskiego życia i dobre 

uczynki spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do wiary i do Boga". 

2045 Chrześcijanie, ponieważ są członkami Ciała, którego Chrystus jest Głową, przyczyniają się 

stałością swoich przekonań i obyczajów do budowania Kościoła. Kościół wzrasta, umacnia się 

i rozwija przez świętość swoich wiernych, aż dojdzie do "człowieka doskonałego, do miary wielkości 

według Pełni Chrystusa" (Ef 4,13). 

2046 Chrześcijanie swoim życiem na wzór Chrystusa przyspieszają nadejście Królestwa Bożego, 

"Królestwa sprawiedliwości, prawdy i pokoju". Nie zaniedbują jednak swoich ziemskich zadań; wierni 

swojemu Nauczycielowi, wypełniają je uczciwie, cierpliwie i z miłością. 

[…] 

2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia 

na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą 

należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją - całkowite 
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porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą - odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub 

wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo". 

[…] 

2125 Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw cnocie religijności. 

Odpowiedzialność za to przewinienie może znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. 

W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu "niemały udział mogą mieć wierzący, o ile skutkiem 

zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego przedstawiania nauki wiary, albo też braków 

w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej 

przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii". 

[…] 

2145 Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę. 

Przepowiadanie i katecheza powinny być przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa. 

[…] 

2205 Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu 

Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. 

Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie 

słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. 

[…] 

Obowiązki rodziców 

2221 Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz 

powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. "To zadanie wychowawcze jest 

tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić". Rodzice mają 

pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. 

2222 Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. 

Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych 

woli Ojca niebieskiego. 

2223 Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę 

odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, 

przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym 

miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, 

panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci 

podporządkowywać "wymiary materialne i instynktowne... wymiarom wewnętrznym i duchowym". 

Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. 

Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je 

poprawiać: 
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Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć (Syr 30,1-2). 

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie 

i napominanie Pańskie! (Ef 6, 4). 

[…] 

2229 Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, mają prawo wybrać dla 

nich szkolę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Rodzice – 

w takiej mierze, w jakiej to możliwe mają obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im 

w wypełnianiu zadań wychowawców chrześcijańskich. Władze publiczne mają obowiązek 

zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić konkretne warunki jego urzeczywistnienia. 

[…] 

2344 Czystość jest zadaniem wyjątkowo osobistym; zakłada również wysiłek kulturowy, gdyż istnieje 

"wzajemna zależność między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa". Czystość zakłada 

poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzymywania informacji i wychowania, które 

szanują moralne i duchowe wymiary życia ludzkiego. 

[…] 

V. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu 

2493 We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną 

rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem 

technicznym, bogactwem i rozmaitością przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym na 

opinię publiczną. 

2494 Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie dobra 

wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości 

i solidarności: 

Właściwe zastosowanie tego prawa domaga się, by co do swego przedmiotu informacja była zawsze 

prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była 

godziwa i odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw 

i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. 

2495 Jest rzeczą konieczną, by wszyscy członkowie społeczeństwa wypełniali i w tej dziedzinie 

(środków społecznego przekazu) swoje obowiązki sprawiedliwości i miłości. Dlatego też niech 

również przy użyciu tych środków dążą do kształtowania i szerzenia zdrowej opinii publicznej". 

Solidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji oraz swobodnej wymiany 

myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu drugiego człowieka. 

2496 Środki społecznego przekazu (w szczególności mass media) mogą doprowadzić do pewnej 

bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. 

Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów. Powinni 

kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom. 
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2497 Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę mają obowiązek przy 

rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinny starać się, by szanować 

z równą troską istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się do 

oszczerstw. 

2498 "Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej z racji... dobra wspólnego. Władza ta winna 

we właściwym sobie zakresie bronić i ochraniać prawdziwą i słuszne wolność informacji". Ogłaszając 

ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, władze publiczne powinny zadbać o to, by złe używanie 

środków społecznego przekazu nie spowodowało "poważnego niebezpieczeństwa dla dobrych 

obyczajów oraz postępu społeczeństwa" powinny karać naruszenie praw każdego do dobrego imienia 

i do tajemnicy życia prywatnego. Uczciwie i w stosownym czasie powinny podawać informacje, które 

dotyczą dobra ogólnego lub są odpowiedzią na uzasadnione niepokoje ludności. Nic nie 

może usprawiedliwić uciekania się do fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną za 

pomocą środków społecznego przekazu. Interwencje władzy nie mogą godzić w wolność jednostek 

i grup. 

2499 Z moralnego punktu widzenia należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę 

systematycznego fałszowania prawdy. Za pomocą środków społecznego przekazu państwa te chcą 

politycznie zdominować opinię publiczną, "manipulują" oskarżonymi i świadkami w procesach 

publicznych i dążą do umocnienia swej tyranii, tłumiąc i zwalczając to wszystko, co uważają za 

"przestępstwa ze strony opinii publicznej". 

[…] 

2523 Istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona, na przykład, służącemu 

niezdrowej ciekawości, przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom 

niektórych środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu intymności człowieka. 

Wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji 

panujących ideologii. 

[…] 

2525 Czystość chrześcijańska domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga ona od 

środków społecznego przekazu informacji troszczącej się o szacunek i umiarkowanie. Czystość serca 

wyzwala z rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od widowisk, które sprzyjają niezdrowej 

ciekawości i iluzji. 

2526 To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej koncepcji wolności 

ludzkiej; by mogła ona wzrastać, powinna najpierw pozwolić kształtować się przez prawo moralne. 

Należy wymagać od osób odpowiedzialnych za wychowanie, by nauczanie młodzieży obejmowało 

poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną i duchową godność człowieka. 

[…] 

2663 Zgodnie z kontekstem liturgicznym, społecznym i kulturowym, każdy Kościół - w żywej tradycji 

modlitwy - proponuje swoim wiernym język modlitwy: słowa, melodie, gesty, ikonografię. Do Urzędu 

Nauczycielskiego należy rozeznawanie, czy te drogi modlitwy są wierne tradycji wiary apostolskiej, 
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a obowiązkiem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie ich znaczenia zawsze w odniesieniu do 

Jezusa Chrystusa. 

[…] 

2685 Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na 

sakramencie małżeństwa jest "Kościołem domowym", w którym dzieci Boże uczą się modlitwy "jak 

Kościół" oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna 

jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego. 
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