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W stęp

Jednym  z tem atów  szczególnie ak tualnych  w  nauce p raw a ka
nonicznego jest w iek bierzm ow anego. Episkopat Polski w ydał dnia 
16 stycznia 1975 r. in stru k c ję  w  tej spraw ie. M oim zadaniem  przy 
p isaniu  tego a rty k u łu  było przedstaw ienie i om ówienie dostępnych 
m i przepisów  przedkodeksow ych, a także współczesnych, k tó re  do
tyczą te j problem atyki.

I. P raw o daw ne

1. B ierzm ow anie bezpośrednio lub w  kró tk im  czasie po chrzcie.

Powszechnie p rzy jm uje  się, że w  pierw szych w iekach Kościoła 
bezpośrednio po obm yciu  chrzcielnym  dokonyw ano w łożenia rą k  
na znak udzielenia D ucha Świętego. W iadomo też, że p ierw otnie 
chrzczono naw róconych z pogaństw a, a więc dorosłych. Jednak  
dość wcześnie zaczęto chrzcić także dzieci i wówczas bierzm ow ano 
rów nież dzieci. T aka p rak ty k a  istn iała w  całym  Kościele ty lko w 
pierw szych w iekach K ościo ła1, ale w  Kościele W schodnim  u trzy 
m uje się do dziś. Jeśli bow iem  gdzieś zanikła, to Sobór W atykań
ski II w D ekrecie o K atolickich Kościołach W schodnich  polecił 
przyw rócić daw ną dyscyplinę i obecnie wszyscy prezbiterzy  obrząd
ków  w schodnich m ogą bierzm ow ać zaraz po udzieleniu przez nich 
chrztu  2.

Sw. H ieronim  (342—419) w spom ina o w kładan iu  rąk  na ochrzczo

1 A d a m  A., Firmung und. Seelsorge,  Düsseldorf 1959; p. 90: K ü n g
H., La confirm ation  com m e parachèvem en t du B aptêm e,  in: Mélanges 
E. Schillebeeokx, L ’experience de l ’esprit, Paris (1976), p. 129.

2 Sobór W a tyk a ń sk i  II, s. 287, n r 12—14.
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nych i udzielaniu im przez biskupa d a ru  ducha Świętego w jak iś  
czas po chrzcie dokonanym  przez p rezb ite ró w 3. R abanus M aurus 
w  w ieku IX pisze o p rak tyce udzielania sak ram en tu  bierzm ow ania 
w  pierw szą niedzielę po uroczystości Z m artw ychw stan ia  Pańskiego 
tym  w iernym , k tó rzy  przyjęli chrzest w  wigilię p asc h a ln ą 4.

Ordo L z w ieku  X zaw iera obrzęd bierzm ow ania nie w ydzielony 
jeszcze spośród obrzędów  w tajem niczenia chrześcijańskiego. W yni
ka stąd, że do tego czasu istn iała  możliwość udzielania bierzm o
w ania zaraz po chrzcie. Jed n ak  od IV—V w. b iskupi rezerw ują 
sobie udzielanie daru  D ucha Świętego, a n ie  są w  stan ie  zawsze 
i wszędzie udzielać sak ram en tu  bierzm ow ania w  m iejscu i czasie, 
w  k tó rym  prezbiterzy  udzielają chrztu. Siłą rzeczy spraw ow anie 
bierzm ow ania zostało oddzielone od spraw ow ania chrztu, i odbyw a
ło się w  k ró tk im  czasie po chrzcie, gdy ty lko było to  m ożliw e5.

W edług P on ty fikału  Rzymskiego z X II w ieku bierzm ow ania 
udziela się niekiedy dzieciom tali m ałym , że należy je  trzym ać na 
ręku. Mogły to być zatem  naw et niem ow lęta. Bierzm ow ano jed n ak  
też dzieci większe, i każde z tych dzieci podczas obrzędu bierzm o
w ania m iało w spierać p raw ą nogę na  stopie chrzestnego 6.

W w ieku  X III u jaw niły  się u jem ne sku tk i oddzielenia obrzędu 
bierzm ow ania od obrzędu  chrztu. M ianowicie opóźniono zgłasza
nie dzieci do bierzm ow ania. Synod w  A rles z 1260 r. w ym ienia 
w śród przystępujących do bierzm ow ania „sugentes u b e ra”, ale także 
dzieci starsze, k tó re  pow inny pościć przed b ierzm ow aniem 7.

Synod w  W orcester z 1240 r. zobow iązuje rodziców, żeby przed
staw iali sw oje dzieci do bierzm ow ania w  k ró tk im  czasie po chrzcie, 
i grozi im  karam i kościelnym i, jeżeli tego n ie  uczynią naw et w  
ciągu roku  od urodzenia dziecka, jakkolw iek  m ają  tak ie  możli
wości 8.

3 Contra Luciferianos, 9: PL t. 23, col. 172.
4 De clericorum institutione, 1. I, cap. 29: Albis per totam hebdoma 

dam utuntur vestibus: et tune maxime dum alba tolluntur a bapti- 
zatis vestimenta, per manus impositionem a pontifdce Spiritum  Sanc
tum  accipere conveniens est: PL 107, 535.

5 K ü n g H., art. c., p. 122.
6 Pontificale Romanum saeculi X II, XXXII, n. 31: Ordo ad consi- 

gnandos infantes hic est: Infantes quidem in brachiis dextris tenen- 
tur. Maiiores vero pedem ponunt super pedem patrini sui: A n d r  i e u
M. Le Pontifical Romain du X II sicéle (Studi e testi, 86). Città del
Vaticano 1938, t. I, p. 247. Cfr. Pontificale de crismandis Durandi,
Liiber primus, I: A n d r i e u  M., Le Pontifical Romain au Moyen
Age, t. III, Le Pontifical de Guillaume Durand, (Studi e testi, 88), Cit
tà  del Vaticano 1940, p. 333.

7 Concilium Arelatense, can. Ill: M a n s i  I. D., O.C., t. XXIII,
col. 1005.

8 Synodus Wigorniesis, cap. VI: Unde praecipimus, quod sacerdotes 
parochiales, subditos suos studiose moneant frequenter, quod parvu- 
los suos faciant confirmari: sciantque patres et m atres eorum, se
post annum a nativitate pueri computandum, ab ingressu ecclesiat*
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Jed n ak  życie było silniejsze niż przepisy synodalne. Synod w  Exe
te r  z 1287 r. u stępuje  wobec p rak ty k i ociągania się z um ożliw ie
niem  dzieciom przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania. P rzew iduje 
bierzm ow anie m ałych dzieci, ale zezwala czekać trzy  la ta  — licząc 
od urodzenia dziecka — z przedstaw ieniem  go do bierzm ow ania. 
Dopiero gdyby rodzice św iadom ie i dobrow olnie nie zatroszczyli się
0 bierzm ow anie swego dziecka n aw et w  ciągu trzech la t od jego 
urodzenia, wówczas m usieliby się poddać postow i o chlebie i wo
dzie w e w szystkie dni p iątkow e, i ta k  aż do czasu, k iedy  dziecko 
przystąp i do bierzm ow ania 9.

P rak ty k a  bierzm ow ania w  k ró tk im  czasie po chrzcie zachowała 
się do naszych czasów ty lko  w  H iszpanii, Portugalii, na  Filipinach
1 w  A m eryce Łacińskiej. Istn ien ia  tak iej p rak ty k i b ronią  zwykle 
ci wszyscy, k tó rzy  opow iadają się za udzielaniem  sakram entów  
w tajem niczenia w  tak ie j kolejności, w  jak iej udzielano ich w  Koś
ciele pierw otnym . B ernard  B otte uw aża, że Kościół może naw et 
n ie  posiada w ładzy opóźniania przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow a
nia, poniew aż nie m a p raw a oddzielenia tego sak ram en tu  od celu, 
dla którego został u stan o w io n y 10. Pacifico M assi jest zdania, że 
udzielanie dziecku najp ie rw  K om unii św., a potem  bierzm ow ania, 
to liturgiczny absurd , poniew aż bierzm ow anie m a przygotow ać do 
Przyj?cia E u c h a ry s tiiJ1.

W Polsce Jacek  Salij jest za w czesnym  udzielaniem  bierzm ow a
nia dzieciom. Jego zdaniem  „psychologizm jest tak  głęboko n ie 
zgodny z sakram entologią katolicką, że o tekstach  pasterzy  Kościo
ła, k tó re  w edług lite ry  rep rezen tu ją  ten  ty p  m yślenia o sakram en
tach, należy dom niem yw ać, że są raczej jednostronne, niż rzeczy
wiście psychologiczne. W Kościele bow iem  zawsze się w ierzyło, że 
d a r Boży jest pierw szy w  stosunku do ludzkiego przeżycia i dom a
ga się od człowieka jedynie  tak iej odpowiedzi, na  ja k ą  ak tualn ie  
człowieka stać. W ierzyło się rów nież zawsze, że do końca życia

suspendendos, si rntra annum, dum tamen episcopi copiam habuerint, 
vel transitus episcopi per loca, in quibus habitant, fuerit manifestus, 
si non praesentaverint confdrmandos: M a n s i  I. D., o.e., t. XXIII,
col. 527.

8 Synodus Exoniensis, III: ... Quapropter sacerdotibus parochialibus
districte praecipimus, ut parochianos suos saepius moneamt, quatenus 
parvulos suos, quos prius baptizatos esse constatent, procurent quam 
citius confirmari. Et ne ob parentum  negligentiam ipsos contingat 
absque confirmatione diutius remanere: statuimus, ut parvuli, in tra  
triennium  a tempore ortus sui confirmationis recipiant sacramentum: 
dum tamen proprii vel alieni episcopi copia habeatur. Alioquin pa
rentes ex tunc qualibet sexta feria in pane et aqua ieiunent, denec 
p.ueri confirmentur: M a n s i  I. D., o.e., t. XXIV, col. 787.

10 A propos de la confirmation: Nouvelle Revue Théologique 98(1966) 
851.

11 Confermazione e partecipazione attiva all’Eucaristia, in: La con- 
fermazione e l’iniziazione Christiana, Torino (1967) s. 66.

15 — Prawo K anoniczne
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nie zrozum iem y w pełni w spaniałości darów  Bożych, oraz że wez
w anie Boże zaw arte  w  sakram entach  nie przem ija, wobec czego 
należy je  odczytywać coraz głębiej i stosow nie do coraz to  nowych 
życiowych okoliczności” 12

W Kościele Łacińskim  ostatnio wznowiono daw ną p rak tykę  u- 
dzielania b ierzm ow ania zaraz po chrzcie, ale ty lko w  przypadku 
udzielania chrztu  katechum enow i w  w ieku  dorosłym. W takich 
okolicznościach obecnie udziela się bezpośrednio po sobie w szyst
kich sakram entów  w tajem niczenia chrześcijańskiego, a w ięc chrztu, 
bierzm ow ania i E u c h a ry s tii13.

2. B ierzm ow anie siedm ioletnich dzieci

Sobór L aterańsk i IV w  1215 r. zatw ierdził zwyczaj odkładania  
pierw szej K om unii św. „ad  arrnos d iscretion is”, to  jest, ja k  w ów 
czas sądzono, do la t 7— 12. Może dlatego rów nież p rak ty k a  odkła
dania  b ierzm ow ania do siódmego roku  życia p rzy jęła  się względ
nie szybko w  całym  Kościele Łacińskim  z w yją tk iem  n iek tórych  
k ra jó w 14.

T aką p rak ty k ę  zalecił już  w  X II w. G racjan  (+1158/1159). Nie 
w yraża się on zupełnie jasno, bo pisze o podm iocie bierzm ow ania, 
że w inien być perfectae a e ta tis1S, co może oznaczać dorosłego w  
znaczeniu duchow ym  16, ale w  tym  kontekście raczej m ówi o doro
słym  w  znaczeniu kanonicznym . G racjan  bow iem  poleca kandyda
towi pościć przed bierzm ow aniem , a także p rzystąp ić  do sak ra 
m entu  pokuty. To w łaśnie polecenie um ożliw ia nam  zrozum ienie 
m yśli G racjana  zaw artej w  w yrażeniu  perfectae aetatis, poniew aż 
m ałe dzieci nie poszczą an i nie spow iadają się 17.

W yrażenie perfec':ae aetatis je st bliskie w yrażeniu  m aioris ae
ta tis  użytem u przez synod w  Kolonii w  1280 r., k tó ry  przew iduje 
udzielanie bierzm ow ania siedm ioletnim  lub naw et starszym  dzie-

12 Ostatnie  innow acje  Kościoła Polskiego w  spraw ie  w ie k u  b ierzm o 
wania ,  Collectanea Theologica 48 (1978) facs. IV, s. 79—80.

13 Rituale  R om anum  ex  decreto  Sacrosancti oecumenci Vaticani II 
ïns tauratum , auctor ita te  Pauli PP. VI prom ulgatum , Ordo Initiationis  
Christianae A du ltorum ,  editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972, 
p. 23, n. 34.

14 N. J u n g ,  C onfirm ation  dans l’Êglise occidentale,  DDC t. IV col. 
101.

15 c. 6 D. V.
18 zob. 1 Koir 13, 11.
17 C tym, że małe dzieci nie poszczą, wiemy z cap. 3 synodu z A r

les z 1260 r. (M a n s i XXIII, 1005), że zaś spowiedź jest tylko dla 
dorosłych, utrzym ują Sta tu ta  synodalia Episcopi Odonis Parisiensis, 
z r. ok. 1200, cap. 3, n. 3: Quod si confirmandus adultus fuerit, con- 
fiteatur prius, et postea confirmetur: M a n s i  I. D., o.c., t. XXII, col. 
677.
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ciom 18. W X IV i XV w. coraz częściej bierzm uje się siedm ioletnie 
dzieci. W w ieku XVI natom iast synody naw et zab ran ia ją  bierzm o
w ania dzieci, k tó re  nie m ają  jeszcze siedm iu la t życia 19.

Nie znaczy to, że w XVI w. zupełnie nie m ożna było bierzm ować 
niem ow ląt i dzieci przed siódm ym  rokiem  życia. W ydany bowiem  
w  1567 r. K atechizm  R zym sk i uznaje możliwość b ierzm ow ania ta k 
że bezpośrednio po chrzcie, ale uw aża to za m niej odpowiednie. 
W iekiem  stosow nym  do przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania jest 
w edług K atech izm u  R zym skiego  ten  okres życia dziecka, kiedy 
osiąga ono stan  używ ania rozum u. A dlatego ten  w iek je s t odpo
w iedni do przyjęcia bierzm ow ania, bo ten  sakram ent, jakkolw iek 
nie jest konieczny do zbaw ienia, m a usposobić w iernych  do św iad
czenia w  ja k  najlepszy sposób o wierze, do czego nie są zdolne 
dzieci p rzed  dojściem  do używ ania rozum u 20. Znaczenie nauk i K a
techizm u  potrydenckiego polega n a  tym , że K atechizm  ten  opierał 
się na powszechnie p rzy jętych  orzeczeniach Soboru Trydenckiego 
(1545—1563), w ywodził się ze środow iska rzym skiego, a wreszcie 
był szeroko znany. Z tego powodu, jakkolw iek  sam  K atechizm  
po trydencki n ie  był zbiorem  przepisów  praw nych, to  przecież mógł 
m ieć w pływ  na  uchw ały synodów partyku larnych . Te synody bo
w iem  n ie  m usiały przejm ow ać swoich uchw ał jedne od drugich, 
ale zawsze bacznie obserw ow ały to, co się działo w  Rzymie, a 
w skazów ki stam tąd  pochodzące, w prow adzały  w  życie. W spraw ie 
w ieku bierzm ow anego potrydencki K atechizm  zaniechał w skazania 
w ieku m aksym alnego, natom iast za m in im alny  w iek w ym agany do 
przyjęcia b ierzm ow ania uznał la ta  m iędzy 7 a 12 rokiem  życia, co 
z czasem zostało przy ję te  pow szechn ie2l, w  tym  także w  Polsce,

18 Moneant Presbyteri parentes bapitzatorum nondum confirmatorum 
ut eos ad episcopum, qui solus potest confirmare, ducant septennes, 
vel maioris aetatis: M a n s i  I. D., o.e., t. XXIV, col. 349.

19 Synod w Mediolanie z 1565 r: Minori septennio nemini praebea- 
tu r eonfirmationis sacramentum: A cta  Ecclesiae Mediolanensis a san- 
cto Carolo cardinali archiepiscopo condita, Paduae 1754, t. I, p. 7. Por. 
Synod w Kolonii z 1536 r. pars VIII, cap. 9: H a r d u  i n  u s  J., Acta  
conciliorum,  t. IX, col. 2004.

20 C atechism us ex decreto  Concüii T riden tin i ad parochos P ii  V  
Pont. Mac. iussu editus,  typis Seminarii Patavini Gregoriana edidit 1930 
p. 173, n. 18: In quo illud observandum est, omnibus quidem post 
Baptismum Confirmationis Sacramentum posse adm inistrari, sed mi
nus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habu- 
erint. Qua,re si duodecimus annus expectandus non videatur usque ad 
septimum certe hoc Sacramentum differre maxime convenit. Neque 
confirmatio ad salutis necessitatem instituta est, sed eius virtute op- 
time instructii et parati inveniremur, cu,m nobis pro Christi fide pug- 
nandum esset, ad quod sane pugnae genus pueros, qui adhuc usu 
rationis carent, nemo aptos iudicaverit.

81 Zob. L e v e t  R., L ’âge de la confirmation dans la legislation  
des diocèses de France depu is  le Concile de T ren te ,  La Masion Dieu 
54 (1958) 120.
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gdzie w  okresie Soboru Trydenckiego bierzm uje się dzieci m iędzy 
7 a 12 rokiem  22.

P on ty fika t R zym sk i  opublikow any w  1596 r. z polecenia K lem en
sa VIII (1592—1605) liczy się z tym , że b ierzm uje się „pueros vel 
alios” 23. Poniew aż „p u er” oznacza dziecko płci m ęskiej lub  żeń
skiej, chłopca, także młodzieńca, „ inn i” w  przeciw ieństw ie do dzie
ci to w ierni, k tó rzy  wyszli z w ieku  dziecięcego, a może naw et m ło
dzieńczego. W idocznie wiek, w k tórym  udzielano tfierzm owania, 
znacznie się przedłużył. K onsekw entnie, to co było przedtem  zaka
zane, w  końcu X VI w. sta je  się dozwolone, o ile wcześniej należa
ło przedstaw iać do bierzm ow ania m ałe dzieci, teraz  m ożna czekać 
z bierzm ow aniem .

Zm ianę dyscypliny co do okresu życia, w  k tórym  należy przy
jąć  bierzm ow anie, B enedykt X IV (1740— 1758) w  in strukcji Eo 
quam vis tem pore  z 4 m aja  1745 r. uw aża za zasługę Kościoła Rzym 
skiego. Nie określając dokładnie roku  życia w ym aganego do bierz
m ow ania, B enedykt X IV  uczy, że dopiero w tedy m ożna kogoś 
bierzm ować, gdy zrozum ie, iż tak a  je s t różnica m iędzy chrztem  
a bierzm ow aniem , ja k  m iędzy zrodzeniem  a w zrostem , a nadto , że 
chrzest w praw dzie czyni rycerzem , ale to dopiero bierzm ow anie 
um acnia do w alk i i zw ycięstw a w  zaw o d ach 24. — T ak więc Be
n edyk t X IV przyznaje, że w  spraw ie w ieku bierzm ow anego n a s tą 
piła zm iana, ale rów nocześnie uspraw iedliw ia przeprow adzenie tej 
zmiany. Jego zdaniem  głów nie dlatego bierzm uje się dopiero te  
dzieci, k tó re  osiągają stan  używ ania rozum u, poniew aż w łaśnie ta 
k ie dzieci m ogą m ieć dostateczną znajom ość sak ram en tu  bierzm o
w ania. A rgum entacja  ta  nie jest zupełnie przekonyw ająca, i to nie 
z jednego powodu. Po pierw sze dlatego, że n a jp ie rw  z rac ji niem al 
prozaicznych w prow adzono p rak tykę  bierzm ow ania dzieci używ a
jących rozum u, a po pew nym  czasie stw orzono argum en ty  teologi

22 Więcej na ten tem at zab. W i t  Z b., Liturgia sakramentu bierzmo
wania w  Polsce do recepcji reformy Trydenckiej, w: Studia z dzie
jów liturgii w Polsce, t. II, Lublin 1976, s. 599.

23 Pontificate Romanum Clementis VIII Pont. Max. iussu restitutum  
atąue editum, Antverpiae 1626, p. 1.

24 § 6... nihilominus abrogato prorsus a Romana Ecclesia aliorum 
Matre et Magistra huiusmodi more, consultissimis Summorum Pon- 
tificum Decretis provide cautum est, ut renatis Fonte Baptismatis 
canferretur Sacraimentum Confirmationis in ea solum aetate, in qua 
fideles, evacuatis quae erant parvuli, intelligerent, tantum  inter se 
differre Baptismum et Confirmationem, quantum  in natural! vita di- 
stat generattio a.b incremento: seque per Baptismum fuisse quidem ad 
militiam receptos, per Confirmationem vero ad pugnam roboratos, 
et ad perferendos agones per gratiam  instructos: G a s p a r r i  P., Pon
tes, vol. I, n. 357, p. 892.

Benedykt XIV wie, że ta  nowa dyscyplina Kościoła Łacińskiego róż
ni się od dyscypliny Kościoła Wschodniego. Zob. enc. Allatae sunt,
26 iun. 1755: G a s p a r r i  P., Fontes, vol. II, n. 434, p. 461.
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czne za słusznością now ej prak tyk i. Po drugie, jeśli lepiej je s t bierz
m ować dopiero tak ie  dzieci, k tó re  używ ają rozum u, to  Kościół 
W schodni przez całą sw oją h istorię aż do dziś i Kościół Łaciński 
przez pierw sze wieki, a po części i obecnie, postępują „gorzej” . D a
lej, a rgum en t za tym , by  p rzy jm ujący  sakram ent bierzm ow ania 
m iał pew ną w iedzę o ty m  sakram encie, jest zaczerpnięty z analo
gii do konieczności posiadania pew nej w iedzy o sakram encie Eu
charystii przez tego, kto p rzystępuje  do Eucharystii, w  tym  także 
przez m ałe dzieci. Otóż n au k a  o konieczności p rzynajm niej m in i
m alnej znajom ości sak ram en tu  E ucharystii u tych, k tórzy  E uchary
stię p rzy jm ują, jest trad y cy jn a  (w stosunku do dzieci przynajm niej 
od soboru Laterańskiego z 1215 r.), czego n ie m ożna powiedzieć 
o potrzebie znajom ości sak ram en tu  b ierzm ow ania przez przy jm u
jącego ten  sakram ent. Z resztą naw et dziś nie m ożna dopuścić dziec
ka  do sak ram en tu  E ucharystii, jeśli nie odróżnia ono Chleba Eucha
rystycznego od zwykłego, tym czasem  w  Kościele W schodnim  bierz
m uje się niem ow lęta, zaś w  Kościele Łacińskim  — także, jakko l
w iek już ty lko w  zagrażającym  im  niebezpieczeństw ie śmierci. Po 
czw arte, dom agając się pew nego rozeznania um ysłowego od przy
stępujących do bierzm ow ania, B enedykt X IV  pośrednio i ogólnie 
w skazał n a  m in im alny  w iek bierzm ow anego. N ie dał zaś w ska
zówek co do tego, jak i w  te j spraw ie jest w iek m aksym alny, przed 
osiągnięciem  którego, każdy w ierny  w inien być w ybierzm ow any. 
W tak iej sy tuacji sam i w ierni mogli przesuw ać dolną granicę w ie
ku  w ym aganego do bierzm ow ania. K onsekw entnie w iek bierzm o
w anego m ógł powoli zm ierzać i w  rzeczywistości zm ierzał ku  coraz 
wyższej granicy.

O ile do X III w. zabiegano o to, aby  w iern i n ie  ociągali się zby
tnio z przedstaw ieniem  dzieci do bierzm ow ania, to od X V III w. 
nastąp iła  zm iana dyscypliny do tego stopnia, że Stolica A postolska 
przestrzega, aby  nie bierzm ow ano dzieci za wcześnie. Przed osiąg
nięciem  przez dziecko stan u  używ ania rozum u B enedykt X IV  ze
zwolił m u  udzielić bierzm ow ania ty lko w  szczególnych okolicznoś
ciach. W encyklice A nno verten te  z 19 lipca 1750 r. upow ażnił on 
p re fek ta  apostolskiego w  Egipcie do udzielania bierzm ow ania dzie
ciom, k tó re  n ie rozpoczęły siódmego roku  życia, ale ty lko w ów 
czas, gdy zna jdu ją  się one w  niebezpieczeństw ie śm ierci i zacho
dzi obaw a, że u m rą  nie przyjąw szy sak ram en tu  b ie rzm o w an ia2S.

W edług K ongregacji Soboru za słuszną przyczynę udzielenia bie
rzm ow ania dziecku, k tó re  nie doszło do stanu  używ ania rozum u, 
m ożna uw ażać długą nieobecność b iskupa w  m iejscu, gdzie może 
być bierzm ow ane dziecko, tru d n y  dostęp do b iskupa z pow odu 
znacznej odległości albo nieodpow iedniej drogi m iędzy p a ra fią  dzie
cka a m iastem  biskupim . — M ając n a  uw adze spraw ę przedsta

25 G a s p a r r i P., Fontes, voI. II, n. 407, p. 299, § 4: p. 300, § 6.
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w ioną je j przez b iskupa Segovii w  Hiszpanii, K ongregacja Soboru 
zezwoliła m u 23 kw ietn ia  1774 r. na udzielanie bierzm ow ania n ie
m ow lętom  oraz dzieciom, k tó re  nie osiągnęły używ ania rozum u, 
jeśli są one zagrożone niebezpieczeństw em  śmierci, zaś innym  
dzieciom tylko w  pow ażnych i naglących okolicznościach 26.

Takich sam ych norm  ja k  biskup m iał przestrzegać prezbiter 
bierzm ujący n a  mocy specjalnego upow ażnienia. K ongregacja Roz- 
krzew ienia W iary  w  in strukcji z 4 m aja  1774 r. pouczyła za in tere
sowanych, że dzieci zdrow e należy bierzm ow ać dopiero wówczas, 
gdy osiągną stan  używ ania rozum u, ale dzieci ciężko chore i za
grożone niebezpieczeństw em  śm ierci m ożna i trzeba  bierzm ow ać 
przed siódm ym  rokiem  ich życia. Tak m ałe dzieci m ożna było 
bierzm ow ać rów nież w tedy, gdyby p rezb iter upraw n iony  do bierz
m ow ania przew idyw ał, że dane dziecko potem  przez dłuższy czas 
nie będzie miało możliwości przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania, 
albo nagliłaby  inna konieczność 27.

Także na terenach  m isyjnych nie wolno było udzielać bierzm o
w ania  przed p rzynajm niej rozpoczętym  siódm ym  rokiem  życia dzie
cka, a to zgodnie z p rak ty k ą  istn iejącą w  Kościele Łacińskim . Mo
żna było odstąpić od te j p rak tyk i, ale tylko ze w zględu n a  w ażne 
przyczyny, np. niebezpieczna choroba dziecka, znaczna odległość 
m iędzy m iejscem  zam ieszkania dziecka i bierzm ującego b iskupa czy 
prezbitera. W tym  duchu w ypow iedziała się K ongregacja św. Ofi- 
cjum  w piśm ie do w ikariusza apostolskiego W ikaria tu  Sandwic., a 
to w zw iązku z o trzym aną wiadom ością, że na teren ie  tego W ikaria
tu  b ierzm uje się dzieci nie czekając n a  to, aby doszły do w ieku 
rozeznania 28.

Bezpośrednio po chrzcie K ongregacja Rozkrzew ienia W iary 21 
m arca 1851 r. zezwoliła bierzm ow ać tylko w  niebezpieczeństw ie 
śm ierci 29.

26 I. An attentis peculiaribus circumstantiis Sacramentum Confir- 
mationis adm inistrari possit etiam pueris et infantibus nulla habita 
aetatis ratione in casu?

II. An etiam adm inistrari possit etiam pueris et infantibus in mor
tis periculo constitutis in casu?

Die 12 m artii 1774: Non proposita.
Die 23 aprilis 1774 Sacra, etc. respondit ad I Affirmative nonnisi 

in gravibus et u-rgentiibus circumstantiis super quibus conscientia Epi- 
scopi oneretur.

Ad II. Affirmative. S e r e d i  I. Fontes vol. VI n. 3788, p. 84—85.
B S e r e d i  I, Fontes, vol. VII, n. 4565, p. 95.
28 R. Ad 12. Neminem confirmandum nisi saltern septimum attigerit 

suae aetatis annum: neque afo hac latinae Ecclesiae praxi receden- 
dum nisi ob causas omnino graves, ex. gr. si infantes periculose de- 
cumbant, aut, ob distantiam  locorum, amisa. praesente occasion©, aliam 
vix essent habituri: G a s p a r r i  P., Fontes, vol. IV, n. 913, p. 191.

29 Litt. Ad Vic. Ap. Kuytcheou: Simultanea collatio Baptismatis et 
Confirmationis in pueris admittenda non est, nisi forte in mortis



19] Wiek bierzmowanego 231

Gdy w ydaw ało się, że dyscyplina co do w ieku w ym aganego do 
przyjęcia b ierzm ow ania została już  ustalona, zabrał głos na  ten  
tem at Papież Leon X III (1878— 1903). W liście Abrogata  nap isanym  
w łasnoręcznie 22 lipca 1897 r. i przesłanym  biskupow i M arsylii 
w yraża m u swoje uznanie z pow odu jego starań , aby dzieci p rzy
stępow ały do bierzm ow ania przed przyjęciem  pierw szej K om unii 
św. Uważa, że opóźnianie w  n iek tórych  okolicach przyjęcia bierz
m ow ania nie je s t zgodne z daw ną trad y c ją  Kościoła i nie służy 
pożytkow i w iernych. Już  bowiem  bardzo młode dzieci noszą w  so
bie zaczątki w ad, k tó re  powoli w zrastają , jeśli ich się wcześnie nie 
w ykorzeni. Do tak iej p racy  nad  sobą w ierni od najm łodszych la t 
po trzebu ją  pomocy z nieba, a tę da je  im  sak ram en t bierzm ow ania. 
K to więc p rzy jm uje  sak ram en t bierzm ow ania wcześniej niż p ierw 
szą K om unię św. jest doskonalej przygotow any do przyjęcia Eu
charystii. Leon X III w yraża też życzenie, aby  w  przyszłości stale 
przystępow ano do bierzm ow ania przed pierw szą K om unią ś w .30

Nie trudno  zauważyć, że Leon X III m iał nieco inny  pogląd na  
w iek bierzm ow anego niż au torzy  potrydenckiego K atechizm u  i Be
nedyk t XIV. I ta k  nie w spom ina ani słowem o potrzebie odkłada
n ia do pew nego czasu przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania. N ie w i
dzi też żadnej niestosow ności w e w czesnym  udzielaniu bierzm ow a- 
w an ia  dziecku, m ianow icie zanim  przystąp i ono do pierw szej Ko
m unii św. A naw et opóźnianie przyjęcia bierzm ow ania uw aża za 
niezgodne z daw ną trad y c ją  Kościoła i za nierozum ne, bo nie słu
żące pożytkow i w iernych. Leon X III pom ija m ilczeniem  rację  w y
suw aną przez B enedykta XIV, że dzieci m ają  coś wiedzieć o n a 
tu rze  sak ram en tu  bierzm ow ania i m ają  być gotowe do świadcze-

periculo iuxta praxim: S e r  e d i I., Fontes, vol. VII, n. 4834, p.
341.

30 Abrogata, quae toto fere saeculo inolevera>t, consuetudine, visum 
tibi est in mores dioecesis tuae inducere ut pueri, antequam divino 
Eucharystiae epulo reficiantur, christianum Comfirmationis sacramen- 
tum, almo inuncti chrismate, suscipiant. Quod utrum  Nobis probetur 
significari titai desiderasti: placuit autem de re tam praecipua, medio 
namine, ad te praescribere et qua simus mente aperire. — Proposi- 
tum  igitur tuum  laudamus cum maxime. Quae enim ratio istic allis- 
que in locis invaluerat, ea nec cum veteri congruebat constantique 
Eclesiae instituto, nec cum fidelium utilitatibus. Insuper namque pu- 
erorum animis elementa cupidinum, quae, nisi m aturrim e eradantur, 
invalescunt sensim, imperitos rerum  pelliciunt atque in praeceps tra- 
hunt. Quamobrem opus habent fideles, vel a teneris, rndui virtute ex 
alto, quam sacramentum Confirmationis gignere natum  est; in quo, 
ut probe notat Angelicus Doctor, Spiritus Sanctus datur ad robur 
spiritualis pugnae et promovetur homo spiritualiter in aetatem  per- 
fectam. Porro sic confirmati adolescentuli ad capienda praecepta mol- 
liores fiunt, suscipiendaeque postmodum Eucharistiae aptiores, atque 
ex suscepta uberiora capiunt emolumenta.-Quare quae a te  sapienter 
sunt constituta optamus ut fideliter perpetueque serveniur: G a s -
p a r r  i P., Fontes, vol. III, n. 634, p. 515—516.
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nia o wierze. Uczy natom iast, że bierzm ow anie po trzebne jest m a
łem u dziecku, 1. żeby w zrastało  w  cnotach i 2. żeby było dosko
nalej przygotow ane do przyjęcia sak ram en tu  Eucharystii. — pisząc 
ta k  Leon X III uczy za św. Tom aszem  z A kw inu  (1225— 1274), że 
bierzm ow anie jest podporządkow ane Eucharystii. M a ono bow iem  
doskonalić dzieło w tajem niczenia rozpoczęte przez chrzest w  tym  
celu, aby  ochrzczony mógł pełniej uczestniczyć w  Eucharystii. S tąd  
w łaśnie w ynika  stosowność udzielania sak ram en tu  bierzm ow ania 
przed pierw szą K om unią św. 31

N auka Leona X III była energicznie w prow adzana w  życie w  nie
k tó rych  regionach Kościoła, szczególnie we F ra n c ji32.

P ius X  (1903— 1914) w  dekrecie Q uam  singulari z 10 sierpnia 
1910 r. w ydał zarządzenia ty lko co do pierw szej K om unii św., m ia
now icie zalecił udzielanie je j dzieciom w  w ieku około siedm iu la t 
życia, to  jest, gdy zaczynają rozumować. Jed n ak  równocześnie nie 
przypom niał, żeby jeszcze przed pierw szą K om unią św. udzielano 
sak ram en tu  bierzm ow ania. Nie została przeto w ykorzystana nada
rzająca się okazja pow rotu  do p ierw otnej dyscypliny Kościoła, w e
dług k tó re j udzielano n a jp ie rw  chrztu, potem  daru  Ducha Św ięte
go, a dopiero na  końcu sak ram en tu  Eucharystii.

Podsumowanie

Z analizy źródeł dotyczących okresu życia, w  k tó rym  m ożna i n a 
leży przystąpić do sak ram en tu  bierzm ow ania w ynika, że p ierw ot
n ie  w iek bierzm ow anego był identyczny z w iekiem  przyjm ującego 
chrzest, poniew aż bierzm ow ania udzielano zaraz po chrzcie, m ia
nowicie podczas tego samego obrzędu w tajem niczenia, n a  k tó re  
sk ładały  się: chrzest, d a r D ucha Świętego i E ucharystia. G dy bi
skupi zarezerw ow ali sobie spraw ow anie obrzędu bierzm ow ania, u - 
dzielali tego sak ram en tu  ochrzczonym  uprzednio przez diakonów  
lub  prezbiterów . I w tedy  bierzm ow anie odbyw ało się po upływ ie 
krótkiego czasu po chrzcie, a zawsze przed przyjęciem  pierw szej 
K om unii św. O kres czasu m iędzy chrztem  a bierzm ow aniem  stop
niow o przedłużał się, bo w iern i — nie dość pouczani — zw lekali 
z przedstaw ieniem  dzieci do bierzm ow ania. Jeszcze w  w ieku  X III 
uchw ały  synodalne ponaglają  w iernych, aby  tego nie czynili. W 
w ieku  XV i XVI to odkładanie przyjęcia bierzm ow ania stało się 
ta k  powszechne, że w  XVI w. doszło naw et do sform ułow ania za
kazu, aby  w iern i n ie przedstaw iali do bierzm ow ania dzieci jak  
ty lko siedm ioletnich. W XVII, XV III oraz w  pierw szej połowie 
X IX  w. dalej panow ała tendencja  opóźniania ta k  przyjęcia bierz
m ow ania jak  przyjęcia po raz pierw szy K om unii św., p rzy  czym

31 Summa theologica, III, q. 65, a. 3: q. 72, a. 12, ad 3.
32 L e v e t R., art. c., p. 134.
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często bierzm ow ano już  wcześniej dopuszczonych do pierw szej Ko
m unii św. Stolica A postolska w ielokro tn ie przestrzegała, żeby nie 
udzielano bierzm ow ania zbyt wcześnie. W drugiej połowie X IX  w. 
odżyła opinia tak  za wcześniejszym  bierzm ow aniem  ja k  za udziela
niem  sakram entów  w tajem niczenia w  tak im  porządku jak  to  czy
niono pierw otnie, tzn. chrzest, bierzm ow anie i Eucharystia.

II. Prawo współczesne

1. N orm a ogólna (kan. 788)

Praw odaw ca kodeksow y m iał przed sobą dw ie możliwości: albo 
pójść za p ierw otną  p rak ty k ą  i nakazać bierzm ow anie dzieci m a
łych jeszcze przed ich pierw szą K om unią św., albo przyjąć po
wszechniejszą w  tam tych  czasach opinę i zalecić bierzm ow anie 
dzieci, k tó re  osiągnęły stan  używ ania rozum u. Ja k  to  często by
w a, opow iedziano się za opinią powszechniejszą. Kan. 788 posta
naw ia, że jakkolw iek  udzielanie sak ram en tu  bierzm ow ania odkła
da się stosownie w  Kościele Łacińskim  do około siódmego roku 
życia dziecka, to  przecież ten  sak ram en t może być udzielony wcze
śniej. jeśli dziecko znajdu je  się w  niebezpieczeństw ie śm ierci lub 
szafarzow i w ydaje  się to  w łaściw e dla słusznych i w ażnych przy
czyn 33.

T akie sform ułow anie kan. 788 nie jest jasne, a może naw et — 
odpowiednie, bow iem  nie mówi. w  jak im  w ieku  należy dziecku 
udzielić bierzm ow ania, ty lko odpow iada na pytanie, do jakiego w ie
ku  dziecka należy odłożyć jego bierzm ow anie, m ianowicie, do 
siódmego roku  życia. Otóż rzecz w  tym , dlaczego praw odaw ca chce, 
aby  w  norm alnych w arunkach  zawsze ..odkładano” w iek bierzm o
w ania? Jeśli ten  „odłożony” w iek przypada w  siódm ym  roku  ży
cia dziecka, to  k iedy  dziecko jest nie w  odłożonym, ale w  norm al
nym  w ieku  do bierzm ow ania? Na to  py tan ie  w tekście kan. 788 
nie znajdu jem y odpowiedzi. Co więcej kan. 788 chyba zakłada, 
że siódm y rok  życia dziecka jest jego norm alnym  w iekiem  w y
m aganym  do bierzm ow ania, poniew aż nie zezwala bierzm ow ać 
wcześniej, ja k  ty lko w  szczególnych okolicznościach (zajm iem y się 
nim i niżej). D latego u trzym ujem y, że kan. 788 nie jest doskonale 
sform ułow any. A to także dlatego, że na podstaw ie samego tek stu  
kan. 788 nie m ożna ustalić, czy kanon ten  nakazuje  czy ty lko  ra 
dzi bierzm ow ać dziecko, gdy m a ono siódm y rok  życia. Tą o sta t
n ią  trudnością zajęła się 16 lipca 1931 r. Kom isja In te rp re tacy jn a

33 Can. 788 — Licet sacramenti confirmationis administratio conve- 
nienter in Ecclesia Latina differatur ad septimum circiter aetatis an
num, nihilominus etiam antea conferri postet, si infans in mortis pe- 
riculo sit constitutus, vel ministro id expedire ob iustas et graves 
causas videatur.
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K odeksu P raw a K anonicznego i w yjaśniła, że kan. 788 należy ro
zum ieć w ten  sposób, aby nie udzielano sak ram en tu  bierzm ow a
nia przed siódm ym  rokiem  życia bierzm owanego, chyba że w  przy
padkach przew idzianych tym  k a n o n e m 34. Z te j odpowiedzi K om i
sji In te rp re tacy jne j w ynika, że: 1. kan. 788 zaw iera nakaz, a nie 
ty lko radę bierzm ow ania w  około siódm ym  ro k u  życia dziecka 35 i
2. w iek  „odłożony” je s t norm alnym  w iekiem  bierzm ow anego: nie 
„odłożonym ”, ty lko kan. 788 został sform ułow any ta k  nieszczęśli
wie.

Jeśli jed n ak  kan. 788 zaw iera nakaz, to m ożna się było zasta
naw iać nad  legalnością zw yczaju panującego w  H iszpanii oraz in
nych k rajach , szczególnie A m eryki Południow ej, na m ocy k tó re 
go bierzm ow ania udzielano m ałym  dzieciom przed przystąpieniem  
przez nie do pierw szej K om unii św. Philippus M aroto kom entu jąc 
odpow iedź Kom isji In terp re tacy jnej K odeksu P raw a K anoniczne
go w yraźnie stw ierdza, że od w ydania  tego w yjaśn ien ia  w  A m ery
ce Łacińskiej, na F ilipinach, a także w  H iszpanii n ie  m ożna więcej 
powoływ ać się na  zwyczaj p rzy bierzm ow aniu dzieci, k tó re  nie 
m a ją  siedm iu  la t życia, chyba że zachodzą w y ją tk i o k tó ry ch  mówi 
ikan. 788 36. Radził on, aby ta m  gdzie zachodzą w y ją tk i do kan. 788 
biskupi stw ierdzili to ogólnym  edyktem , bo w  przeciw nym  przy
padku  poszczególni szafarze bierzm ow ania m uszą się zastanaw iać, 
czy m ożna czy też nie m ożna bierzm ować dzieci, k tó re  nie m ają  
siedm iu la t życia i n iekiedy może im nie być łatw o odpowiedzieć 
n a  to py tan ie  37

E dykt rzeczywiście został w ydany, ale nie przez biskupów  jak ie 
goś k ra ju , tylko przez K ongregację Sakram entów , k tó ra  27 lutego 
1932 r. zadecydow ała o tw ierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy n a 
dal jest w  m ocy bardzo daw ny zwyczaj b ierzm ow ania dzieci przed 
dojściem  do stanu  używ ania rozum u, istn iejący  w  Hiszpanii i gdzie
indziej 3S. A więc inaczej, niż sądził Ph. M aroto, sam  zwyczaj 
jako  ta k i stanow ił p raw n ą  podstaw ę do udzielania bierzm ow ania 
dzieciom przed siódm ym  rokiem  ich życia. Ale opinia sławnego 
kanon isty  Ph. M aroto nie była chyba tak  bezpodstaw na, skoro 
przeciw na je j decyzja zapadła w  K ongregacji Sakram entów  na  ple-

34 An canon 788 ita intelligendus sit ut sacramentum confirmatio- 
nis in Ecclesia latina septimum circiter aetatis annum conferri non 
possit nisi in casibus, de quibus in eodem canone.

R. Affirmative: AAS 23 (1931) 353
35 R e g a t i 11 o E., Jus sacramentarium, 4 ed., Santander 1964, n. 

95. p. 70.
38 De aetate confirmandorum: ... sola ergo consuetudo, ex mera vi 

intrinseca suiipsius propria, sine concursu istarum  iustarum  et gra- 
vium eausarum, ad rem non sufficere dicenda est: Apolinaris 4 (1931) 
376.

37 Dz. c., s. 377.
38 Instructio de aetate confirmandorum: AAS 24 (1932) 271.
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n am y m  posiedzeniu K ardynałów , a następn ie  została zatw ierdzona 
przez papieża P iusa X I (1922— 1938) w dniu  2 m arca 1932 r. i opu
blikow ana dopiero 30 czerwca 1932 r . 39

Z abierając głos w  spraw ie zw yczaju bierzm ow ania dzieci przed 
przyjęciem  przez n ie  pierw szej K om unii św. K ongregacja S ak ra
m entów  uznała za stosow ne zalecić, aby pouczano w iernych o po
wszechnym  praw ie Kościoła Łacińskiego, k tó re  odkłada udzielenie 
bierzm ow ania do około siódmego roku  życia bierzm ow anego; dla
tego tam  gdzie to  je s t możliwe, trzeba  przenieść te rm in  bierzino- 
w an ia  na  siódm y rok  życia bierzm owanego. Nie czyniąc aluzji do 
p ierw otnej tradycji Kościoła czy do w spom nianego wyżej listu  
pap. Leona XIII, K ongregacja S akram entów  w yjaśnia, że ze wzglę
du na  n a tu rę  i sku tk i sak ram en tu  bierzm ow ania, dzieci pow inny 
przystąpić do pierw szej K om unii św. dopiero po przyjęciu  przez 
nie sak ram en tu  bierzm ow ania. S ak ram en t ten  bow iem  dopełnia 
sku tk i sak ram en tu  chrztu  i udziela d a ru  D ucha Świętego. Nie zna
czy to  jednak , żeby dzieciom, k tó re  osiągnęły stan  używ ania rozu
mu, nie wolno było przystąpić do pierw szej K om unii św., ja k  d łu
go nie m ają  one możliwości przystąp ien ia  do b ierzm ow an ia40.

Jeszcze w  połowie X X  w. Stolica A postolska bynajm niej nie 
chciała, żeby odkładanie przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania okre
ślone kan. 788 n a  około siódm y rok  życia bierzm ow anego w  ogóle 
nie m iało m iary  albo też zbytnio się p rzeciągało41. W iem y o tym  
z w yjaśn ien ia  K om isji In te rp re tacy jne j K odeksu P raw a K anoni
cznego w  spraw ie zarządzenia w ydanego przez jednego z biskupów  
diecezjalnych. B iskup ów z pew nością n ie chciał zakazyw ać tego, 
na co praw o powszechne zezwala. Ale m niem ał, że skoro Kodeks 
P raw a K anonicznego odkłada przyjęcie bierzm ow ania do około 
siódmego roku  życia, to  z pew nością 10 la t zostanie uznane za 
„około 7 la t”. Dlatego w ydał zakaz, by  dzieci jego diecezji nie 
przystępow ały  do bierzm ow ania przed ukończeniem  10 roku  życia. 
K om isja In te rp re tacy jn a  jednak  widocznie uznała, że to zarządze
nie b iskupa w  prak tyce przesuw a granicę m inim alnego w ieku  k an 

39 L. c.
40 Dz. c„ s. 272.
Ph. M a r o t o  dowiedział sdę o instrukcji Kongregacji Sakram en

tów na tem at wieku bierzmowanego zaraz po jej opublikowaniu, i 
przy najbliższej okazji przyznał się do pomyłki. Zob.: Apołlinaris 5 
(1932) 266—268.

41 K o s t e c k i  Romuald, Bierzmowanie ■— sakrament niew ykorzy
stany, Ateneum Kapłańskie 69 (1966) 28 pisze, że „zarówno sam tekst 
kan. 788 jak i deklaracja Kongregacji (z 30 VI 1932 —• dopisek mój — 
MP) są za jak najwcześniejszym udzielaniem bierzmowania”. — Wy
daje się, że za najwcześniejsze udzielanie bierzmowania można uznać 
takie, które ma miejsce bezpośrednio lub w krótkim  czasie po chrzcie. 
Tymczasem kan. 788 oraz instrukcja Kongregacji odkładają udzielenie 
bierzmowania do około siódmego roku życia dziecka.
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dydata  do bierzm ow ania w  pow ażny sposób i nie da się chociażby 
ty lko tolerować. S tw ierdziła  bow iem  w yraźnie w  dniu  26 m arca 
1952 r., że n ie m ożna utrzym yw ać w  mocy w spom nianego zarzą
dzenia b isk u p ieg o 42, a więc odkładać przyjęcie sak ram en tu  bierz
m ow ania do ukończenia przez dziecko 10 roku  życia.

W ten  sposób bliżej określono w iek bierzm owanego. Z K odeksu 
P raw a K anonicznego wiadom o było, że bierzm ow any pow inien 
m ieć około siedem  la t życia. K om isja In te rp re tacy jn a  zaś w yjaśni
ł a , , ^  n ie  należy czekać z bierzm ow aniem , aż dziecko będzie liczy
ło 10 lat.

To orzeczenie K om isji In te rp re tacy jne j m ożna było rozum ieć tak , 
że 10 la t jest m aksym alnym  w iekiem  bierzm owanego. Jed n ak  w  
życiu n iekiedy czekano z bierzm ow aniem , aż dzieci będą m iały 
więcej niż 10 la t skończonych.

2. W y ją tk i od norm y (kan. 788)

Praw odaw ca kościelny chce, aby jego praw o było zawsze jak  
najbardziej ludzkie. D latego usta la  norm y, ale też dopuszcza w y
ją tk i, k iedy norm y m ożna n ie  przestrzegać, a stosować się do w y
ją tk u  od norm y. Tak się też rzecz m a z praw em  dotyczącym  w ie
ku  bierzm ow anego. N orm a ustalona w  kan. 788 jest taka , żeby 
bierzm ow ania udzielano dzieciom około siódmego roku  życia. Mo
żna jednak  dziecko bierzm ow ać wcześniej, jeśli: 1. dziecko znaj
duje  się w  niebezpieczeństw ie śm ierci, albo 2. szafarzow i w ydaje 
się to w łaściw e dla słusznych i w ażnych przyczyn. O bydw a te 
w y ją tk i od norm y kan. 788 tu ta j przedstaw iam y.

W  zw iązku z pierw szym  w yją tk iem  z kan. 788 pow ołajm y się na 
naukę św. Tom asza z A kw inu (1225— 1274). W edług tego teologa 
w  zam iarach n a tu ry  leży, aby  wszystko, co się rodzi w  ciele, do
chodziło do w ieku  dojrzałego. Ze w zględu na zniszczalność ciała 
niekiedy śm ierć stw orzenia cielesnego nie pozw ała m u dojść do 
w ieku dojrzałego. P an  Bóg chce też, aby  człowiek stw orzony na 
obraz i podobieństw o Boże osiągnął stan  doskonałości. Dusza ludz
ka, będąc z n a tu ry  duchow ą i n ieśm iertelną, może naw et w  m ło
dzieńczym  lub  dziecięcym w ieku  człowieka osiągnąć dojrzałość du
chową. W życiu duchow ym  bow iem  okresy rozw oju fizycznego nie 
m ają  istotnego znaczenia 2i. D latego św. Tomasz sądzi, że bierzm o
w ania  pow inno się udzielać także um ierającym  dzieciom, bo nie

48 De aetate confirmandorum. D. An, attento eon. 788, sustineatur 
mandatum Ordinarii loci vetantis quominus saicramentum Confirma- 
tionis adm inistretur pueris qui aetatem  decem annorum adepti non 
sint. R. Negative: A AS 44 (1952) 496.

48 Summa theologtca, III, q. 72, a. 8.
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przyjąw szy tego sak ram en tu  na ziemi, o trzym ają  tu  m niejszą ła 
skę, zaś w  rjiebie osiągną m niejszy stopień  ch w a ły 44.

D rugi w y ją tek  przew idziany kan. 788 zachodzi wówczas, gdy 
zdaniem  szafarza is tn ie ją  słuszne i pow ażne przyczyny, aby  dziecko 
bierzm ow ać przed osiągnięciem  przez nie stanu  używ ania rozu
m u, czyli przed siódm ym  rokiem  jego życia. Przed K odeksem  P ra 
w a K anonicznego powszechnie przyjm ow ano, że w ystarczy słu
szna i rozum na przyczyna, k tó ra  n ie m usi być pow ażna, żeby dzie
cko przedstaw ić do bierzm ow ania wcześniej. Kan. 788 m ówi o 
rozum nych i pow ażnych przyczynach, ale zdaniem  F. M. Cappello 
przyczyny te  należy ujm ow ać m oralnie i w  szerokim  znaczeniu 
tak , że praw dziw ie słuszna przyczyna je s t w ystarczająca do tego, 
by  bierzm ow ać dziecko przed osiągnięciem  przez n ie  stanu  używ a
nia ro z u m u 45. T aką przyczyną może być np. to, że biskup przez 
najbliższe parę  la t n ie  będzie bierzm ow ał w  te j parafii, gdzie 
m ieszka dziecko, poniew aż zw ykł to czynić ty lko w  czasie wizy
tac ji kanonicznej, k tó rą  przeprow adza co 5 la t zgodnie z kan. 
343 § 1. G dy więc dziecko liczy sześć la t  w  czasie w izytacji ka
nonicznej m ogłoby przystąpić do bierzm ow ania, żeby nie czekało 
następnej okazji bierzm ow ania do jedenastego roku  ży c ia46. J. P i- 
ston i sądzi, że przyczyny, ze w zględu na  k tó re  m ożna bierzm ować 
dziecko przed siódm ym  rokiem  jego życia, m uszą być tym  pow aż
niejsze, im  w iek dziecka jest w cześniejszy albo jego psychiczny 
rozw ój s łab szy 47.

W tych  dw óch przypadkach  to je s t w  niebezpieczeństw ie śm ierci 
zagrażającym  dziecku oraz gdy zachodzą słuszne i pow ażne przy
czyny, kan. 788 zezwala bierzm ow ać dziecko, zanim  ono osiągnie 
s tan  używ ania rozum u około 7 roku  życia. O bydw a przypadk i są 
uzasadnione, to znaczy, że b iorą  pod uw agę rację, ze w zględu na 
k tó rą  m ożna bierzm ow ać dziecko wcześniej niż norm alnie się to 
czyni. U suw ały one w szystkie przeszkody po stronie podm iotu, 
k tó re  by uniem ożliw iały bierzm ow anie dziecka, bo daw ały  się u j
m ow ać w zględnie szeroko, ta k  że chyba tylko rzadko kiedy nie 
było rac ji wcześniejszego bierzm ow ania, jeśli tylko szafarz chciał 
bierzm ować.

Stolica A postolska troszczyła się o to, aby w życiu p rzestrze
gano norm y zaw artej w  kan. 788, ale również, żeby korzystano z 
w yjątków  od tej norm y. Dała tem u w yraz K ongregacja S ak ra

44 Ibidem, ad 4.
45 De sacramentis, vol. I, n. 202, p. 186.
46 V e r m e e s c h  •— C r e u s e n ,  Epitome iuris cononici, t. II, ed. 

7, n. 65, p. 37. J o n e  H., Commentarium in Codicem iuris canonici, 
t. II, p. 52.

47 De confirmatione a ministro extraordinario conferenda vi decreti 
S. C. De sacramentis 14 septembris 1946, Libreria editrice Vaticana 
1947, p. 29.
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m entów , k tó ra  20 m aja  1934 r. w ydała specjalną instrukcję  na te 
m at udzielania bierzm ow ania przez prezb itera  na  mocy delegacji 
Stolicy A postolskiej. W instrukcji tej K ongregacja S akram entów  
stw ierdza jasno i w yraźnie, że w  niebezpieczeństw ie śm ierci nie 
tylko nie zabran ia  się bierzm ow ać dziecka przed siódm ym  rokiem  
jego życia, ale w prost przeciw nie, zaleca się to czynić. P rzy  tym  
dopow iada K ongregacja, że także poza niebezpieczeństw em  śm ierci 
m ożna bierzm ow ać dzieci przed osiągnięciem  przez n ie  stanu  uży
w ania rozum u, m ianowicie, jeśli jest tak i zwyczaj, czy przew iduje 
się długą nieobecność szafarza sak ram en tu  bierzm ow ania, albo za
chodzi jeszcze inna słuszna i pow ażna przyczyna, a więc ponagla 
konieczność udzielenia b ierzm ow ania 48.

Również d ek re t Sp iritus Sancti m unera  K ongregacji S akram en
tów  z 14 w rześnia 1949 r. zakłada, że nadzw yczajni szafarze będą 
bierzm ow ać nie tylko dorosłych, ale także tych  ochrzczonych, k tó 
rzy  nie osiągnęli stanu  używ ania rozum u 49.

W Polsce korzystano z tych  w yją tków  od kan. 788 i bierzm o
w ano naw et niem ow lęta zagrożone niebezpieczeństw em  śmierci. Za
leciła to  p raca zbiorow a członków Kom isji D uszpasterskiej Episko
p a tu  P o lsk i50.

3. N ow y P on ty fika t R zym ski

O dalszym  etapie ew olucji praw a, jeśli chodzi o w iek bierzm o
wanego, w iem y z P o n ty fika tu  R zym skiego  w ydanego przed paru  
l a t y 51. W tej księdze liturgicznej podtrzym uje się norm ę znaną

Instructio pro simplici sacerdote sacramentum confirmationis ex 
Sedis Apostolicae delegatione administrante, I, 2: Si agitur proinde 
de puero, qui gravi morbo laboret, adeo ut con-stitutus dicatur in 
mortis periculo, non solum prohibitum non est illi ante septennium 
Sacrum Chrisma administrare, sed expedit, ut id fiat, unde ex hac 
vita demigxans maiorem gloriam, iuxta S. Thomae doctrinam (p. III, 
q. 73, a. 8 ad 4), in caelis consequatur. Aliae insuper iuxta probatam 
Theologorum sententiam esse possunt legitimae causae, praeter con- 
suetudinem iam memoratam, arteventendi septennium in collatione 
huius Sacramenti, et praesertim  cum praevideatur fu tura diutina ab
sentia Episcopo vel Presbyteri, cui facta sit facultas illud admini- 
strandi, vel alia urget necessitas seu iusta et gravis causa: AAS 27 
(1935) 16.

49 5. Si confirmandi rationis usum sint assecuti...: AAS 38 (1946) 353. 
Zacytowany tekst zdaniem Hansa K l i n g a  (art. c., s. 129) skompliko
wał sprawę wieku bierzmowanego. — Nie wiem, jak to się mogło 
stać, skoro dekret Spiritus Sancti munera właściwie nie zawiera nic 
nowego w sprawie wieku bierzmowanego. Przecież już z kan. 788 
było wiadomo, że niekiedy można bierzmować dziecko zanim osiąg
nie ono stan używania rozumu.

50 Sakram enty śioięte w duszpasterstwie, Poznań—Warszawa—Lublin 
1963, s. 56.

51 Pontificate Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilli
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nam  z kan. 788, m ianowicie, żeby bierzm ow anie dzieci, k tó re  przy
jęły  chrzest jako niem ow lęta, odkładać do około siódmego roku  
ich życia. Jednak  obok tej norm y obecnie może być druga, k tó rą  
usta lą  K onferencje biskupów. K onferencje te m ogą zadecydować, 
żeby na  podległych im  terenach  udzielano bierzm ow ania nie około 
siódmego roku  życia bierzm ow anych, ale w  w ieku dojrzalszym . 
O późnianie udzielenia sakram entu  bierzm ow ania może być powo
dow ane rac jam i duszpasterskim i. W edług P o n ty fika tu  R zym skiego  
będzie tu  chodziło szczególnie o to, żeby jeszcze przed bierzm ow a
niem  nauczyć w iernych pełnego posłuszeństw a C hrystusow i i da
w an ia  M u zdecydowanego św iadectw a. Z nane nam  w y ją tk i od n o r
my, przew idziane w  kan. 788 teraz  m a ją  zastosow anie do dwóch 
norm , m ianowicie, jednej, żeby bierzm ow ać około siódmego roku  
życia dziecka, i drugiej ustalonej przez K onferencje Biskupów, 
żeby bierzm ow ać w  w ieku dojrzalszym . P rzedstaw iane bow iem  n o r
m y są przew idziane do przestrzegania w  zw yczajnych w arunkach. 
Zaś w  niebezpieczeństw ie śm ierci lub  w pow ażnych trudnościach 
innego rodzaju, dzieci należy bierzm ow ać naw et przed osiągnię
ciem przez nie stan u  używ ania rozum u, by n ie  zostały pozbaw io
ne łaski sakram entalnej p łynącej z sak ram en tu  bierzm ow ania S2.

Nad w y ją tk am i od norm  nie m a tu  potrzeby  zatrzym yw ać się, 
poniew aż pozostają one tak ie  sam e ja k  w  K odeksie P raw a K anoni
cznego.

N atom iast inaczej m a się rzecz z sam ym i norm am i, skoro w  Ko
deksie P raw a K anonicznego m ieliśm y jedną norm ę co do w ieku 
bierzm ow ania, to jest, żeby udzielanie bierzm ow ania odkładać do 
około siódmego roku  życia dziecka, obecnie zaś jest możliwość ist
nienia drugiej norm y przew idującej bierzm ow anie w w ieku  doj
rzalszym.

Co należy sądzić o tak ich  przepisach liturgicznych? W ydaje się, 
że norm a o odkładaniu  przyjęcia bierzm ow ania do około siódm e
go roku  życia powoli będzie zan ikała w  praktyce, a je j m iejsce 
zajm ie norm a zalecająca odkładanie przyjęcia b ierzm ow ania do

Vaticani II Ins taura tum  auctor ita te  Pauli PP. VI prom ulgatum , Ordo  
Confirmationis,  editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1973.

52 Ordo confirmationis,  n. 11, p. 19: Ad pueros quod attinet, in Ec
clesia latina Confirmationis administratio generatim  ad septimum cir- 
citer aetatis annum differatur. Ob rationes tarnen pastorales, praeser- 
tim  ?.d vehementius inculcamdam in fidelium vita plena m obtempe- 
rationem Christo Domino eiusque firmum testimonium, Conferentiae 
Episcopales possunt aetatem quae magis idonea videatur, decernere, 
ita ut hoc sacramentum, post congruam institutionem, aetate matu- 
riore co.nferatur.

Hoc in casu debitae adhibeantur cautelae, ut, si periculum mortis 
aut alius generis graves difficultates occurrant, pueri tempore oppor- 
tuno confirmentur, etiam ante usum rationis, ne bono sacramenti pri- 
ventur.
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w ieku dojrzalszego. T ak  m ożna sądzić, poniew aż K onferencje bi
skupów  z pew nością skorzystają  z upraw nienia , żeby w ydać in
strukcję , k tó ra  podw yższy granicę m inim alnego w ieku w ym aga
nego do bierzm ow ania. Episkopat Polski już  skorzystał z tego u- 
praw nienia. Na 146 K onferencji Episkopatu  Polski w  dn iu  16 
stycznia 1975 r. w ydano instrukcję  duszpasterską, w  k tórej czyta
m y: „sakram entu  b ierzm ow ania należy udzielać m łodzieży w  wie
ku  14—15 lat, czyli z klasy VII i V III obecnej szkoły podstaw o
w ej” 33. M ożna przypuszczać, że inne K onferencje biskupów  po
dobnie albo już  postąpiły  albo w  przyszłości postąpią.

Dlaczego Stolica A postolska przekazała K onferencjom  Biskupów  
upraw nien ie  do określania w ieku  bierzm ow anego? Złożyły się na  
to przynajm niej dw ie przyczyny. Jed n a  prosta, zgodna z tenden
cją n u rtu jącą  Kościół w naszych czasach: żeby zwiększyć w ładzę 
biskupów.

D ruga rac ja  jest bardziej złożona. Od w ielu  lat, bo od końca 
X IX  w. w czasopism ach ukazyw ały  się od czasu do czasu w ypo
wiedzi n a  tem at odpow iedniego w ieku  bierzm ow ania. Ilość tych 
w ypow iedzi w zrosła po drugiej w ojnie św iatow ej, a to  w  zw iązku 
z zainteresow aniem  teologią bierzm ow ania. Jednom yślności w  roz
w iązyw aniu tej spraw y nie było. Przykładow o podajm y, że gdy 
B ernard  B otte OSB napisał a rty k u ł w  obronie wczesnego udzie
lan ia  bierzm ow ania, s ta ra jąc  się udowodnić, że z teologicznego 
p u n k tu  w idzenia tak a  p rak ty k a  jest najbardziej odpow iedn ia54, to 
C ipriano V agaggini OSB przedstaw ił k o n tra rgum en ty  w  celu w y
kazania, że teologicznie nie m ożna niczego zarzucić prak tyce  od
k ładan ia  bierzm ow ania na  późniejsze la ta  3B.

W Polsce nie było inaczej. M ieczysław M aliński opow iada się za 
bardzo późnym  ja k  n a  nasze w arunk i przyjm ow aniem  sakram en
tu  bierzm ow ania. Pisze on: „dla tego, k to  został ochrzczony jako  
dziecko, przyjm ow anie sak ram en tu  bierzm ow ania, sak ram en tu  
w prow adzającego w  okres dojrzałości chrześcijańskiej, pow inno 
przypadać na  czas młodości tj. „m atu ry ” 56. Dlaczego au to r chce, 
aby  dzieci i młodzież m iały  przeżyw ać la ta  szkoły średniej bez ła
ski i ch a rak te ru  sak ram en tu  bierzm ow ania? T rudno to zrozumieć. 
Może dlatego w spom niani już  Rom uald K ostecki i Jacek  Salij opo
w iadają  się za wczesnym  przystępow aniem  do skaram en tu  bierz
m ow ania. Jacek  Salij naw et uw aża instrukcję  Episkopatu  Polski

83 Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, 1975, nr 3-—4, 
s. 30.

54 Art. wyżej cytowany, Nouvelle Rev. Theol. 98 (1966) 842—852.
66 L,’eta della confermazione: La confermazione e IHniziazione cri- 

stiana, Torino (1967), 43—51
56 Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, Tygodnik Powszechny z 

10 stycznia 1971 r. Zob. tegoż autora, Po co są sakramenty, Poznań 
1974, s. 270.



w  spraw ie w ieku bierzm ow ania za „niezw ykłe w Kościele ka to 
lickim  opóźnianie sak ram en tu  bierzm ow ania” 37 i obaw ia się, że 
może być ona zakw estionow ana przez Stolicę A posto lsk ą58.

Do naszych czasów pow stały  różne opinie na  tem at w ieku w y
maganego do bierzm ow ania. H enri Bourgeois w ylicza aż pięć ta 
kich opinii. M ianowicie:
1. bierzm ow anie bezpośrednio po chrzcie.
2. „ około siódmego roku  życia dziecka,
3. ,, w w ieku 10— 11 lat,
4. ,, w  w ieku 13—15 lat,
5. „ w  w ieku 17—20 lat.

K ażda z tych opinii m a swoich zw olenników  i każda przedsta
w ia argum en ty  za udzielaniem  bierzm ow ania w łaśnie w  tym  a nie 
w  innym  okresie życia dziecka 59.

Ta wielość opinii na tem at w ieku  bierzm ow anego n ie  znalazła 
uznania u prof. H ansa K iinga, bo podsum ow ał je  trochę sarkastycz
nym  stw ierdzeniem , że w  Kościele Łacińskim  udziela się bierzm o
w ania m iędzy 1 a 30 rokiem  życia bierzm ow anego 60. W tw ierdze
n iu  tym  jest pew na przesada, bo zgodnie z kan. 974 § 1 i kan. 
1021 § 2 sak ram en t bierzm ow ania w inien być p rzy ję ty  przed świę
ceniam i, względnie przed zaw arciem  m ałżeństw a, a w iem y, że tak  
św ięcenia ja k  zaw arcie zw iązku m ałżeńskiego zw ykle m ają  m iej
sce przed 30 rokiem  życia. N iem niej wielość opinii je s t znaczna.

Jak ie  jest w  te j dziedzinie stanow isko K ongregacji Sakram en
tów ? Początkowo K ongregacja S akram entów  nie zam ierzała w pro
wadzać zm iany w  przepisach dotyczących w ieku bierzm owanego. 
Uważała, że najw ażniejszym  trudnościom  zaradził już dekre t Sp i
ritus Sancti m unera  z 14 w rześnia 1946 r. Je j zdaniem  P ius X II 
(1939— 1958) n ie  przew idyw ał dalszych zm ian w  praw ie odnośnie 
do bierzm ow ania, i to zobow iązu je61. Jed n ak  w m iarę jak  przy-
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57 Art. c., s. 72.
58 Art. c., s. 71.
59 L’avenir de la confirmation, Lyon 1972, p. 117—121.
Ulrich S c h w a l b a c h ,  Firmung und religiose sozialisation, Ins- 

taruck 1979, s. 136—141 wylicza cztery opinie w sprawie odpowied
niego wieku bierzmowania.

W Polsce na początku lat siedemdziesiątych tego stulecia jeśli cho
dzi o wiek bierzmowania, praktyka była różna w poszczególnych die
cezjach, np. diecezja sandomierska, gorzowska — w klasie III, diece
zja warmińska — w miastach — w klasie V—VI, archidiecezja wro
cławska, warszawska — w klasie V—VI, diecezja tarnowska, gnieź
nieńska — w klasie V—VII, archidiecezja poznańska •— w klasie VIII. 
Podaję za: M a r g a ń s k i  B., Sakrament bierzmowania a problem
wieku; M ateriały z kursów homiletyczno-katechetyczno-liturgicznych, 
Warszawa 1979, s. 311.

60 Art. c., p. 144.
61 Argumenta, consilia et vota, quae Concilio Oecumenico proxime 

celebrando, proponuntur ut opportunius consulatur Bisciplinae Sacra-
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gotow ania do obrad  soborow ych staw ały  się bardziej in tensyw ne 
K ongregacja S akram entów  odeszła od p ierw otnej myśli. T ak  są
dzimy, poniew aż K om isja do spraw  Sakram entów  przedstaw iając 
Schem at o bierzm ow aniu  C entralnej K om isji Przygotow aw czej 
przew idyw ała możliwość dalszego przesunięcia w ieku  bierzm ow a
nia, jeśli tego w ym agało dokładniejsze przygotow anie katechety 
czne bierzm ow anych, m ianow icie do dw unastego roku  życia dzie
cka e2.

R eferu jąc ten  Schem at K om isji do spraw  Sakram entów , K ard. 
B enedykt A lojzy M asella, jako  przew odniczący tejże Kom isji, u ja 
w nił, że Stolica A postolska zgadzała się w  ostatn ich  czasach, aby 
poszczególne synody p a rty k u la rn e  opow iadały się za różną p rak 
tyką, jeśli chodzi o w iek bierzm owanego. P rzy  ty m  zaznaczył, że 
celowe byłoby zredagow anie ogólniejszego kanonu, k tó ry  służyłby 
dla całego Kościoła, ale poszczególni biskupi o rdynariusze przysto
sow aliby go do konkre tnych  w arunków  63.

Ten p ro jek t nowego p raw a na  tem at w ieku  w ym aganego do 
przyjęcia sak ram en tu  bierzm ow ania p rzyb ra ł postać przepisu  li
turgicznego w  posoborow ym  P ontyfika le  R zym skim , k tó ry  obow ią
zuje do naszych d n i64.

Zakończenie

1. P raw o kodeksow e i pokodeksow e ulegało zm ianom , podobnie 
ja k  praw o przedkodeksow e. U stępow ało wobec życia. Doszło do 
tego, że Stolica A postolska po części rezygnuje z określenia wie

mentorum, II, De Sacramento confirmationis disciplina, in: Acta et 
documeta consilio Oecumenico Vaticano II apparando, series I (an- 
tepraeparatoria), vol. III, Proposife et monita SS. Congregationum Cu
riae Romanae, Typis Polyglottis Vaticanis 1960, p. 77.

82 De Sacramento Confirmationis: Schema propositum a Commissio- 
ne de Disciplina Saeramentorum, in: Acta et documenta Concilio Oe
cumenico Vaticano II apparando, series II (praeparatoria), vol. II. 
Acta Pontificiae Commissionis Centralis Praeparatorii Concilii Oecu- 
menici Vaticani, pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1967, p. 98.

63 De Sacramento Confirmationis, 2. Relatio Em.mi P. D. Benedicti 
Card. Aloisi Masella, praesidis Commissionis de disciplina Sacramen- 
torum: Quibus prae oculis habitis visum est canonem redigere, qui 
pro tota Ecclesia Latina inservire posset, large conceptum, quique Or- 
dinariorum  conscientiae relinquit accuratam observationem: Acta et 
documenta, series II, vol. II, pars II, p. 101.

84 O mającym się ukazać nowym przepisie w sprawie wieku bierz
mowanego wiedzieli biskupi, bo niektórzy podnieśli wiek bierzmowa
nia przed ukazaniem się Pontyfikatu Rzymskiego. Dotyczy to np. die
cezji tarnowskiej, gdzie już od 1967 r. udziela się bierzmowania mło
dzieży z klas siódmych szkoły podstawowej. Zob. L a z a r o w i c z  Ed., 
Przygotowanie uroczystości bierzmowania (w diecezji tarnowskiej), 
Materiały z kursów homiletyczno-katechetyczno-liturgicznych 1972— 
—1974, Warszawa 1979, s. 312.
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ku  bierzm ow anego. U praw nienie w  tej dziedzinie Stolica A postol
ska przekazała konferencjom  biskupów .

2. W now ym  kodeksie p raw a kanonicznego, o ile to  m ożna są
dzić na  podstaw ie schem atu  p raw a o sakram entach, powszechne 
praw o na  tem at w ieku  bierzm ow anego będzie postanaw iało tylko 
tyle, żeby stosować się do p raw a zwyczajowego albo in strukcji 
m iejscowej konferencji biskupów , chyba że dziecku będzie grozić 
niebezpieczeństwo śm ierci albo szafarz ze w zględu na  pow ażną 
rację  chce m u wcześniej udzielić bierzm ow ania.

De aetate confirmandi

Aetas confirmandi, en thema, quod auctor articuld exponit. Hic ar- 
ticulus in duas partes dividitur.

In parte prim a de iure vetere seu de praxi prioribus sa-eculis Ec- 
clesiae vigenti usque ad promulgationem Codicis Iuris Canonici auc
tor tractat. Sciendum in principio donum spiritus Sancti, postea dic
tum  sacramentum Confirmationis in unico ritu  initiationis statim  post 
baptismum et ante ultimum sacramentum initiationis christianae id 
est ante Sanctissimae Eucharistiae sumptionem adm inistratum  esse. 
Sacramentis initiationis christianae disiunctis, confirmatio per aliquod 
tempus statim  post baptismum dabatur. A saeculo XIII infantes circa 
septennium confirmabantur.

Altera in parte ius modernum seu 1. norma can. 788, et 2. excep- 
tiones ab hac norma can. 788 eleboratur. In tertio puncto ea, quae in 
novo Pontificali Romano de aetate confirmandi habentur, auctor refe
rat.


