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T r e ś ć :  W stęp. — 1. Obowiązki osób świeckich. — 2. U praw nie
n ia osób świeckich. — 3. Uwagi końcowe.

W stęp

Zaprezentowana przez sobór watykański II biblijna idea Koś
cioła jako Ludu Bożego stała się momentem zwrotnym w rozu
mieniu roli i zadań laikatu, zwłaszcza gdy w  konstytucji dogma
tycznej Lum en gentium  pojawiło się sformułowanie: „Pod nazwą 
świeckich rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan nie 
będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego, praw
nie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, 
którzy jako wcieleni .poprzez chrzest w Chrystusa, ustanowieni ja
ko Lud Boży i uczynieni na swój ąposólb uczestnikami kapłańskie
go, proroczego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej stro
ny sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłan
nictwo w Kościele i świecie” 1. Tego rodzaju definicja tych, któ
rych Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. określał — pośred
nio — jako chrześcijan nie przeznaczonych do rządzenia wierny
mi ani do sprawowania kultu Bożego2, stanowi niewątpliwie no
bilitację laikatu, który przestał być tylko „nie — duchowień
stwem” i przedmiotem posługi kapłańskiej. Stało się to właśnie 
dzięki pogłębionej refleksji teologicznej nad miejscem i rolą osób 
świeckich w K ościele3. Według Vaticanum II do laikatu nie od
nosi się wyłącznie sfera świecka, lecz także sfera duchowa i ’ko
ścielna. Konstytucja Lum en gentium  potwierdza, że świeccy w y
konują misję całego ludu chrześcijańskiego nie tylko w świecie, 
ale i w Kościele. Stąd też są powołani do spełniania różnych form 
aktywnego apostolatu w  tymże K ościele4.

1 LG n r  31 i(W publikacji poisługuję isię tekstem  w ydania łacińsko- 
-polskiego: Sobór w atykańsk i drugi. K onstytucje, dekrety, deklaracje. 
Paris 1967); Zob. A. L u n ę  a u, M. B o b  i c h  on,  Kościół L udem  Bo
żym . Od owczarni do ludu przym ierza  (przeł. H. Zawadzka). W arszawa 
19(8(0 s. 243—245; Zob. rów nież AA nir 4 i 7.

2 Kari. 948 I KPK.
3 Zob. G. G h ,i ,r 1 a n  d a, De variis ordinibus et condicionibus iurid i- 

cis in  Ecclesia. Periodica  T. 71: 1982 fasc. 3—4 s. 393—395.
4 Por. LG n r  33.
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Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, nawiązując do owej refle
ksji saborow-ej, ustosunkował się jednoznacznie i wiprost do sytu
acji prawnej osób świeckich, oikreślonej ich szczegółowymi obo
wiązkami i uprawnieniami. Stanowią one przedmiot tytułu II De 
obligationibus et iuribus christifidelium  laicorum  (kan. 224—231) 
część I (De christijidelibus) księgi II (De Populo Del) nowo pro
mulgowanego zbioru Jana Pawła II. Kan. 224 —• wprowadzający — 
nadmienia przy tym, iż chodzi tutaj jedynie o te obowiązki i upra
wnienia, które są właściwe osobom świeckim jafco takim. Obok tych 
bowiem istnieją również inne, wspólne wszystkim członkom Lu
du Bożego (christijidelibus), którymi kodeks zajmuje się na odręb
nym m iejscu5. Poza tym wymieniony kanon dodaje, iż o niektó
rych szczegółowych obowiązkach i uprawnieniach laików KPK 
wspomina także w  innych swoich dziełach.

1. Obowiązki osób świeckich

Podstawową powinnością świeckich, właściwą zresztą wszystkim  
członkom Ludu Bożego, a wynikającą z przyjęcia chrzitu i bierz
mowania, jest przyczynianie się do zwiastowania Ewangelii wszyst
kim ludziom. Mówi o tym kan. 225 § 1 dodając jednocześnie, że 
obowiązek ten wiąże świeckich w  sposób wyjątkowy w  sytuacjach, 
w których jedynie przez nich ludzie mogą przyjąć Dobrą Nowinę 
i poznać Chrystusa. Prawodawca nadmienia, że zobowiązaniem 
tym świeccy są objęci zarówno indywidualnie, jak również w  ra
mach ich apostolskiej działalności w  stowarzyszeniach6. Należy 
zauważyć, iż kanon nie rozróżnia tu obowiązku wykonywania tzw. 
apostolatu podstawowego, realizowanego poprzez zwiastowanie 
Ewangelii bez szczególnej współpracy z hierarchią (tzw. świadec
two życia) oraz obowiązku apostolatu specjalnego, pełnionego w  
bezpośredniej łączności z apostolatem tzw. hierarchicznym7. Apo
stolat rozumie się tutaj jako zwiastowanie Ewangelii, inaczej gło
szenie zbawienia, a więc w znaczeniu pierwszym. Można jednak 
przyjąć, że choć kanon nie wspomina o apostolacie specjalnym  
(hierarchicznym), to — iz natury rzeczy — każda działalność laików, 
która stanowi bezpośrednie głoszenie Ewangelii, nie może pozo
stawać bez współpracy z hierarchią, ipod zwierzchnictwem której 
urzeczywistnia się każda forma apostolatu8.

5 O wspólnych całem u Ludow i Bożemu obowiązkach i p raw ach m or
w y K PK  trak tu je  w  ty tu le I De om nium  christifidelium  obligationibus 
et iiiribus (kan. 208—2j2'3) części I (De christifidelibus) księgi II (De Po
pulo Dei).

6 Po>r. LG n r  33; AA n r 20.
7 Zob. Oommuniiicatiooes T. 2: 1970 n r  1 s. 95.
8 G. G h i r l a n d a ,  De laicis iuxta  novum  Codicem  P.eriodica Ti 

72: 1983 lasc. 1 s. 57—58.
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O obowiązku apostolstwa w znaczeniu podstawowym — jako 
dawaniu świadectwa Chrystusowi własnym życiem — mówi z ko
lei kan. 225 w § 2. Nawiązując do nauki soborowej 9 poleca on, 
aby świeccy — każdy według własnych możliwości — kształtowali 
w duchu ewangelicznym porządek spraw doczesnych, a tym samym 
dawali świadectwo Chrystusowi w zajmowaniu się tymi sprawa
mi, oraz w wykonywaniu świeckich zadań i urzędów. Stanowi to 
właśnie specyfikę laikatu, gdy chodzi o wspólne zadanie całego 
Ludu Bożego, jakim jest osobiste świadectwo życia. Świeccy prze
cież winni zajmować się sprawami doczesnymi nie .tylko w świe- 
cie, ale i w Kościele, czym różnią się .od duchownych, czy człon
ków instytutów zakonnych.

W kan. 226 zwraca się uwagę na obowiązki tych, którzy żyją 
w  małżeństwie. Najpierw, w § 1, prawodawca zobowiązuje mał
żonków, aby — stosownie do swojego powołania tzn. poprzez mał
żeństwo i rodzinę — przyczyniali się do budowania Ludu Boże
go. Stanowi to niewątpliwie odniesienie do nauki soboru watykań
skiego II, zawartej zarówno w dekrecie o apostolstwie świec
kich 10, jak i w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes n , w 
myśl której świeccy — poprzez małżeństwo i rodzinę — budują 
nie tylko Lud Boży lecz i społeczność świecką. W takim stanie 
życia pozostają bowiem zarówno w Kościele, jak i w świecie.

W § 2 cytowany kanon zwraca się do rodziców chrześcijańskich 
przypominając, iż bardzo poważnym ich obowiązkiem jest wycho
wanie dzieci, przede wszystkim chrześcijańskie, zgodne z nauką 
Kościoła. I tutaj ustawodawca czerpie z nauki soborowej, akcen
tując doniosłość chrześcijańskiego wychowania potomstwa w ro
dzinie 12.

Kolejny obowiązek laików formułuje kan. 229 § 1 stwierdzając, 
że laicy winni posiąść niezbędną znajomość nauki chrześcijańskiej, 
aby według niej mogli żyć, głosić ją, a w wypadku potrzeby bro
nić, a tym samym mieć udział w wykonywaniu apostolatu. Obo
wiązek ten ciąży na nich w takiej mierze, dodaje kanon, w jakiej 
wymagają tego zdolności oraz warunki życia, właściwe poszczegól
nym osobom. Wypada zauważyć, iż  dekret Vaticani II Apostolicam  
actuositatem  mówi szczegółowo o tego rodzaju formacji doktrynal
nej świeckich 13.

Wreszcie kan. 231 § 1 stanowi, że świeccy, którzy — zarówno 
na stałe, jak i na okres przejściowy — zostają zaangażowani do

9 Por. LG n r  -31; AA n r  9.
10 AA n r  11.

. 11 GS n r 47.
12 AA n r 11: GS n r  48.
13 AA nir 29; Zob. J. K r u k o w s k i ,  Prawa i obow iązki la ikatu  

w  now ym  Kodeksie Prawa. Kanonicznego. C hrześcijanin w  świecie R. 
15: 1/983 n r  5 s. 66.
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specjalnych funkcji w Kościele („speciali Ecclesiae servitio addi- 
euntur”), są obowiązani do zdobycia potrzebnej w tym zakresie 
formacji, tak aby .powierzony sobie obowiązek mogli wypełnić 
świadomie, gorliwie i starannie. Chodzi tutaj o te urzędy i funk
cje kościelne, do których nowe ustawodawstwo kościelne dopuszcza 
osoby świeckie. Będzie o nich mowa przy omawianiu uprawnień 
laikatu.

2. U praw nienia osób św ieckich

Wśród uprawnień laikatu nowy zbiór prawa wskazuje w kan. 
227 prawo do wolności w  sprawach porządku doczesnego w  takiej 
samej mierze, w jakiej przysługuje ono wszystkim obywatelom. 
Prawodawca dodaje przy tym, iż w korzystaniu z tej wolności 
laicy obowiązani są do ożywiania swojej działalności duchem ewan
gelicznym, a w  dążeniu do poznania nauki Kościoła — do przyj
mowania przedłożeń urzędu nauczycielskiego Kościoła. Zaznacza 
się poza tym, źe w sprawach niepewnych nie wolno jest przed
stawiać własnego zdania jako nauki Kościoła.

Może powstać wątpliwość, czy owo uznanie wolności wymaga
ne jest ze strony społeczności świeckiej, czy raczej ze strony spo
łeczności kościelnej w ogóle, a 'ze strony hierarchii w szczególności. 
Zespół konsułtorów Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa 
Kanonicznego przygotowujący projekt kanonów w  omawianej dzie
dzinie miał tutaj ma uwadze wolność — a zarazem odpowiedzial
ność — laików nie tyle w stosunku do społeczności świeckiej, 
ile raczej społeczności kościelnej, a ściślej — w  stosunku do hie
rarchii 14. Natomiast w tekście samego kanonu trudność stanowi 
zwrot „quae omnibus civiib,us cocmpetit” (przysługująca wszystkim  
obywatelom), co — jak zauważa G. Ghirlanda — może oznaczać 
żądanie wolności ze strony Kościoła w  stosunku do społeczności 
św ieckiej15. Z owego stanowiska konsułtorów oraz z kontekstu ka
nonu wolno wnioskować, iż ustawodawcy chodzi o uznanie wspom
nianego prawa wolności przez władzę kościelną. Potwierdza to 
druga część kanonu, w  której — jak już powiedziano — sankcjo
nuje się granice korzystania z tej wolności w sprawach porządku 
doczesnego wiernością wobec urzędu nauczycielskiego Kościoła oraz 
roztropnością w  przedstawianiu własnej opinii w  kwestiach wątpli
wych.

14 „Quod attimet in concreto ad act&xnem temporalem, cancmes eo sen
su redacti sunt, ut affiirmetur personalis respamsabilitais ac libeartais la- 
icorum in rebus itemporalibus gerendis i— attenta quidem conscientia
iréate formata iuxta doctrünaim fidei et morum ab Ecclesiae hietrarchia 
propositam —, neonon necessitas accurate servandi ipsduis ordinis tem
poralis legitimam autonomiam”. Communicatiotnes T, 2: 1970 n rl s. 94.

16 G h i r l a n d a ,  De laicis, jw. s. 60—61.
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Doniosłe postanowienie proklamuje kan. 228 § 1 przyznając 
świeckim prawo otrzymywania ze strony hierarchii urzędów i 
funkcji kościelnych, 'które mogą spełniać stosownie do przepisów 
prawa, jeśli zostaną uznani za zdatnych w tej mierze. Jest to zna
czne novum ustawodawstwa kościelnego.

Warto zaznaczyć, że już w 1971 r. Papieska Komisja dla Rewizji 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, nawiązując do sformułowania de
kretu soborowego Presbyterorum  ordinis (nr 20) i biorąc pod uwa
gę nowe pojęcie urzędu kościelnego — jakiekolwiek zajęcie (obo
wiązek) powierzone na stałe dla realizacji celu duchowego — 
skonstatowała, że pewne zajęcia zlecane dotąd laikom (np. kate
chizacji) mieszczą się ściśle w granicach tego pojęcia. Przyjęto jed
nocześnie, że duchownym nie zastrzega się już wykonywania wszel
kiej władzy rządzenia (jurysdykcji) w  Kościele, tak więc np. sę
dziami w  trybunałach kościelnych mogą być — w pewnych sy 
tuacjach — świeccy, wykonując tym samym wspomnianą w ła
dzę 16. W tym też duchu zrodziło się nowe ustawodawstwo poso
borowe, wyrażone choćby w  motu proprio Causas matrimoniales 
z 28 III 1971 r. w

W konsekwencji tej istotnej zmiany kodeks Jana Pawła II przy
znaje świeckim — zarówno mężczyznom, jak i kobietom — zna
czne uprawnienia, gdy chodzi o sprawowanie urzędów i zajęć ko
ścielnych. Jakkolwiek referowany kan. 228 § 1 nie wymienia żad
nej z konkretnych możliwości w tym względzie, to jednak uspra
wiedliwione, a nawet wskazane będzie sięgnięcie w tym miejscu 
do innych norm kodeksowych, które to czynią. A to dlatego, iż — 
jaik już powiedziano — w kan. 224, wprowadzającym do dziedziny 
obowiązków i uprawnień laikatu, wspomina się, że niektóre z tych 
ostatnich zawarte są w  różnych kanonach kodeksowych.

Tak więc osoiby świeckie, tak mężczyźni, jak i kobiety, mogą 
sjpełniać urzędy sędziego, audytora, notariusza, asesora, promotora 
sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego w trybunałach ko
ścielnych 18. Ustawodawca zezwala następnie świeckim na pełnie
nie funkcji legatów papieskich 19, jak również kanclerzy, notariu
szy i ekonomów kurii diecezjalnych20. W ten sposób świeccy mo
gą uczestniczyć w wykonywaniu władzy rządzenia: sądowej i admi- 
nisitracyjnej.

Zdolność laików do pełnienia urzędów i zajęć kościelnych dają
cych udział we władzy rządzenia posiada swoją podstawę w par
tycypacji w misji Chrystusowej, która jest udziałem wszystkich

16 Zob. Com m unicationes T. 3: 1971 n r  2 s. 187.
17 A AS T. 63: 1971 s. 441-446.
13 Zob. kaniony: 1421, § 2, 1428 § 2, 14i37 § 1, 1424, 11435.
19 W ynika to ze sform ułow ania kan . 363 § 1; Zob. G. G h i r l a n d a ,  

De lalcis, jw. is. 62—63.
20 Zob. kan. 483 § 2 i kan. ‘494 § 1.
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wiernych na mocy chrztu i bierzmowania 21. Nie wolno jednak mie
szać urzędów i funkcji dostępnych dla -laikatu z urzędami prze
znaczonymi wyłącznie dla duchownych. Wynika to z różnicy za
chodzącej pomiędzy powszechnym kapłaństwem wiernych, a ka
płaństwem sakramentalnym szafarzy22. Pewne urzędy mogą być 
powierzone jedynie tym, którzy posiadają święcenia, aktywność 
świeckich dotyczy natomiast tych urzędów i funkcji, które święceń 
nie wymagają. Kan. 129 § 1 stanowi, że do wykonywania władzy 
rządzenia zdolni są ci, którzy posiadają święcenia. W § zaś 2 tego 
kanonu prawodawca nadmienia, iż świeccy mogą współpracować w  
wykonywaniu tej władzy, stosownie do ustaleń prawa. Z treścią 
tego- kanonu zdaje się pozostawać w sprzeczności sformułowanie 
kan. 274 § 7 o tym, że jedynie duchowni mogą uzyskać urzędy, 
do pełnienia których wymagana jest władza święceń lub władza 
rządzenia. Dla uchylenia tej trudności należy zau-ważyć, że kan. 
274 § 1 proklamuje jedynie, że duchowni m a j ą  p r a w o  do 
urzędów, do wykonywania których wymagana jest władza rządze
nia lub władza święceń. Kanon ten bowiem, zamieszczony w roz
dziale De clericorum obligationibus et iuribus, daje do zrozumie
nia, że ponieważ duchowni, z s a m e g o  f a k t u  posiadania wła
dzy święceń są zdolni do wykonywania władzy rządzenia, jak to 
stanowi kan, 1(29 § 1, zaitem p e r  s e  posiadają prawo do urzę
dów kościelnych, do spełniania których wymagana jest władza 
święceń lub władza rządzenia, jak to potwierd'za kan. 274 § 1. 
Nie wyklucza to wszakże — w poszczególnych przypadkach — 
możliwości współpracy świeckich w wykonywaniu tej samej wła
dzy .rządzenia, o czym nadmienia kan. 129 § 2, i ich zdolności do 
piastowania tych urzędów kościelnych, które zostaną im powie
rzone przez pasterzy Kościoła, jak to zaznacza kan. 228 § 1. Zdol
ność świeckich do pełnienia urzędów kościelnych kan. 228 § 1 po
twierdza w sposób ogólny, ponieważ nic nie mówi o władzy. Na
leży więc powiedzieć, że świeccy per se posiadają prawo, oparte 
na ich zdolności, o której była mowa, jedynie do urzędów kościel
nych in genere, które to urzędy — w myśl określenia kan. 145 
§ 1 —■ nie wymagają koniecznie wykonywania władzy. To zaś z 
kolei nie wyklucza bynajmniej ich zdolności do pełnienia również 
tych urzędów, które wymagają wykonywania władzy rządzenia. 
W ten sposób zateim można rozumieć — łącznie — dyspozycje ka
nonów: 129, 274 § 1 i 228 § 1 23.

Kan. 228 § 2 przyznaje świeckim — odznaczającym się wiedzą, 
roztropnością i uczciwością — zdolność do pełnienia funkcji b ie

21 Zob. A. S c h e u e r m a n n ,  Der neue Codex 1983, K lerusb la tt R. 
63: 1983 .nr 7 is. 1'62—103; G. dalia  T o r r e .  II ruolo dei laici. L ’Osser- 
vaore Ro-maoo 25 I 1983 s. 6.

22 Por. LG n<r 10i.
23 G. G h i i l a n d  a, De laicis, jw.  s. 64.
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głych i doradców, również w specjalnych radach, stosownie do 
przepisów prawa, celem świadczenia pomocy pasterzom Kościoła. 
Można dodać, że szczegółowe przepisy kodeksowe przewidują udział 
laikatu w takich kolegiach, jak: diecezjalna rada ekonomiczna2i, 
diecezjalna rada duszpasterska 23, parafialna «rada duszpasterska 26, 
parafialna rada ekonomiczna 27. Pozwalają także świeckim na ucze
stnictwo w synodach: regionalnych, prowincjonalnych i diecezjal
nych 2S.

Inne uprawnienie laikatu odnosi się do dziedziny wykształce
nia teologicznego zdobywanego zarówno w uniwersytetach czy wy
działach kościelnych, jak i w instytutach wiedzy religijnej. Świec
cy więc — w myśl kan. 229 § 2 — posiadają prawo do studiowa
nia w tego rodzaju uczelniach, łącznie ze zdobywaniem stopni 
akademickich. Uprawnienie to pozostaje niewątpliwie w relacji do 
obowiązku wynikającego z kan. 229 § 1, dotyczącego zdobycia 
niezbędnej znajomości nauki chrześcijańskiej.

Znacznym osiągnięciem nowego prawodawstwa jest proklamo
wanie w  kan. 229 § 3 prawa świeckich do nauczania w zakresie 
wiedzy teologicznej, po otrzymaniu zlecenia od władzy kościelnej. 
Oznacza to dopuszczenie laików do prowadzenia wykładów teolo
gii, co suipomuje oczywiście ich odpowiednie (przygotowanie w tym 
względzie 29.

Kan. 230 § 1 uznaje z kolei prawo świeckich do przyjmowania 
i pełnienia na stałe tzw. posług (dawniej święceń) lektora i ako
lity, przy czym uprawnienie to odnosi wyłącznie do mężczyzn, któ
rzy posiadają określony wiek i odznaczają się odpowiednimi przy
miotami, stosownie do ustaleń Konferencji Biskupów. Wynika 
więc stąd jednoznacznie, że cytowany kanon doimaga się bliższe
go określenia przez ustawodawstwo partykularne warunków w y
maganych do udzielenia komuś lektoratu lub akolitatu.

W referowanym kanonie ustawodawca dodaje, iż tym, którzy 
przyjmują posługi nie przysługuje z tego tytułu żadne prawo do 
utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła.

W myśl wydanego przez Pawła VI 5 VIII 1972 r. moitu pro- 
prio Ministeria ąuaedam, posługi lektora i akolity, udzielone po
przez specjalny obrzęd liturgiczny, pozostają związane z wykony
waniem nie tylko funkcji liturgicznych, ale i pozaliturgicznych30.

24 Kan. 492 § 1.
25 Kan. 5112 § >1.
2« Kan. 536 § 1.
27 5 37.
28 Kan. 443 § 4 i kan. 4,63 § 2; Najwyższa w ładza kościelna może po

nadto  zaprosić osoby świeckiie naw et na sobór powszechny, w  myśl 
kain, 339 § 2.

29 Por. dyskusję nad  projektem  .schematu De laicis. Commumicationes 
T. 2: "1&70 n r  1 ta. 95.

30 AAS T. 64: 1972 s. 532—533.
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Tak więc posługa lektoratu wiąże się z czytaniem Słowa Bożego, 
ożywianiem liturgii i przygotowywaniem wiernych do godnego 
przyjmowania sakramentów św. Posługa akolity zaś wiąże tego, 
kto ją przyjął ze służbą ołtarza, pozwala na udzielanie komunii 
św .31, w szczególnych sytuacjach czyni akolitę nadzwyczajnym sza
farzem wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu (z 
wykluczeniem jednak błogosławieństwa)32, zobowiązuje do udzia
łu w  pieczy nad chorym i33.

Jest rzeczą charakterystyczną, że podczas gdy cytowane wyżej 
motu protprio ipoizwalało Konferencjom Biskupów zwracać się do 
Stolicy Apostolskiej o ustanowienie innych jeszcze posług poza 
lektoratem i akolitatem (np. posługi ostiariusza, egzorcysty, katechi- 
sty) 3«, to kan. 230 § 1 nie uwzględnia takiej możliwości.

No-wy kodeks przewiduje następnie także udział osób świeckich, 
które nie przyjęły posług afcolitatu lub lektoratu, w  określonych 
czynnościach liturgicznych. Kan. 230§ 2 pozwala mianowicie, tym  
razem zarówno mężczyznom, jak i kobietom, na czasowe podej
mowanie funkcji lektora, komentatora, kantora oraz innych, sto
sownie do przepisów prawa.

Jeszcze dalej idzie dyspozycja kan. 230 § 3, upoważniając osoby 
świeckie — bez względu na płeć — do spełniania pewnych funk
cji, niejako zastępczo, gdy brak mianowicie tych, którzy przyjęli 
odnośne święcenia lub .posługi. Tak więc, gdy wymaga tego ko
nieczność, laicy mogą uczestniczyć w posłudze słowa Bożego, prze
wodniczyć w  modlitwach liturgicznych, udzielać chrztu, udzielać 
komunii św., stosownie do przepisów' .prawa.

Gdy chodzi o posługę słowa Bożego, to wypada tu wziąć pod 
uwagę również treść kan. 759, 766 oraz kan. 767 § 1. Kan. 759, 
zamieszczony w  księdze III De Ecclesiae munere docendi, nadmie
nia, że świeccy — na mocy przyjętego chrztu i bierzmowania — 
mogą być powołani do współpracy w  wykonywaniu posługi słowa 
z biskupem i kapłanami. Jest to więc norma bardziej generalna 
w stosunku do referowanej dyspozycji kan. 230 § 3. Kan. 766 z 
kolei, ,pochodzący również z  księgi III kodeksu, mówi o dopuszcza
niu świeckich do głoszenia słowa Bożego w  kościołach i kaplicach, 
jeśli w  pewnych przypadkach wymaga tego konieczność lub poży
tek, stosownie do ustaleń Konferencji Biskupów. Ta ostatnia więc 
jest kompetentna do bliższego określenia, kiedy osoby świeckie 
upoważnione są do głoszenia słowa Bożego. Zatem kanon ^66 okre
śla niejako warunki dla praktycznej aplikacji brzmiących ogólnie 
kanonów: 230 § 3 i 759. Określa je poza tym kan. 767 ■§ 1, cytowa

31 Por. kan. 910 § 2.
' 32 p or kan. 943.
33 G. G h i r l a n d a ,  De laicis, jw. s. 66.
M Zob. AAS T. 64: № 2  s. 531; Por,. GS n,r 15 i 17.
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ny także w  kan. 766, wyłączając z dostępnych dla laikatu form 
przepowiadania hom ilię33.

Prawo świeckich do przewodniczenia w  modlitwach liturgicznych 
nie znalazło bliższych dyspozycji prawodawcy, należy je rozumieć 
szeroko.

Co się tyczy udzielania przez laików chrztu, to bardziej szcze
gółową normę zawiera kan. 861 § 2 — zamieszczony w  księdze 
IV De Ecclesiae m unere sanctificandi — stwierdzając, iż w  wypad
ku nieobecności lulb /przeszkody ize strony szafarza zwyczajnego, 
wymienionego sakramentu wolno udzielić świeokiemu katechiście 
lub innej osobie, upoważnionej do tego iprzez ordynariusza miej
sca. W sytuacji zaś konieczności chrzest może być udzielony przez 
kogokolwiek, jeśli żywi odpowiednią ku temu intencję.

Jeśli chodzi wreszcie o udzielanie komunii św., to należy wziąć 
pod uwagę kan. 910 § 2, ipochodzący także z księgi IV kodeksu, 
nawiązujący expressis verbis do referowanego kan. 230 § 3. Kan. 
910 § 2 .stanowi mianowicie, że szafarzem nadzwyczajnym komu
nii św. — ipoza akolitą — jest również osoba świecka, wyznaczo
na do spełniania tej czynności, stosownie do kan. 230 § 3.

Widać zatem, że ogólne sformułowanie kan. 230 § 3 o dopuszcze
niu osób świeckich, nawet nie przyjmujących posługi lektora czy 
akolity, do określonych czynności saJkramentalno-liturgicznych na
leży interpretować w  ścisłym zespoleniu z  przytoczonymi wyżej 
kanonami z księgi III i IV kodeksu Jana Pawła II.

Jeszcze innym uprawnieniem laików, wynikającym z treści kan. 
232 § 2, jest prawo do słusznego wynagrodzenia, świadczeń socjal
nych oraz opieki zdrowotnej ze strony Kościoła w stosunku do tych, 
którzy zaangażowani są — na stałe lub czasowo — w różne po
sługi kościelne. Kanon nadmienia, iż w  .ustalaniu wysokości owego 
wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę odnośne normy prawa 
świeckiego oraz potrzeby osoby zainteresowanej i jej rodziny.

Należy dla uzupełnienia dodać, iż w  trzech dziedzinach KPK 
traktuje (obowiązki i prawa paraleinae, tan. uważa określone obo
wiązki za jednoczesne uprawnienia. Chodzi tu o  obowiązek przy
czyniania się do głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom36, obowią
zek rodziców wychowania dzieci, przede wszystkim chrześcijań
skiego 37 oraz obowiązek poznania nauki chrześcijańskiej38. Wy
mienione i omówione wyżej owe powinności stanowią więc zara
zem uprawnienia świeckich.

85 W myśl kan. 767 § 1, hom ilia jest zastrzeżona wyłącznie kapłanow i
i diakonowi.

38 Kan. 225 § 1.
37 Kan. 226 § 2.
38 Kan. 229 § 1;.
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Jakikolwiek ustawodawca nic więcej nie mówi w omawianym 
tytule De o b lig a tio n ib u s  e t iu r ib u s  c h r is ti f id e liu m  la ic o ru m  na te
mat uprawnień świeckich, to jednak wyipada zauważyć, iż w dwóch 
innych miejscach kodeks upoważnia ich do pełnienia określonych 
funkcji, co niewątpliwie można rozpatrywać w (kategoriach upraw
nień.

Najpierw w kan. 1112 § 1 (księgi IV kodeksu) przyznaje się lai
kom prawo do asystowania przy zawieraniu małżeństw, uzależnia
jąc je wszakże od braku w danym regionie kościelnym kapłanów
1 diakonów. W takich sytuacjach biskup diecezjalny może udzie
lać osobom świedkim wymaganej delegacji, po uprzednim uzyska
niu sprzyjającego votamu Konferencji Biskupów oiraz zgody Sto
licy Apostolskiej. Chodzi więc tutaj o udział świeckich we wła
dzy asystowania — w  ramach kanonicznej formy — przy zawie
raniu małżeństw. Nie jest ito wprawdzie sfera władzy rządzenia 39, 
niemniej to, co nowy kodeks nazywa upoważnieniem ( fa c u l ta s ) i0 
stanowi tutaj doniosłe uprawnienie. Dotyka ono, jak wyniika z §
2 cytowanego wyżej kanonu, nie tylko dziedziny prawnej, zwią
zanej z samą formą zawarcia małżeństwa, lecz także dziedziny 
nauczania i liturgii. Zawiera bowiem w sobie prawo do przygo
towania nupturientów do małżeństwa oraz prawo do przewodnicze
nia w  liturgii małżeństwa. Nic też dziwnego, iż kan. 1112 § 2 prze
widuje udzielanie owego 'upoważnienia jedynie osobom odpowied
nio ku temu przygotowanym.

Poza tym do dziedziny uiprawnień laikatu trzeba zaliczyć to, co 
wynika z kan. 517 § 2, traktującego o zarządzie parafią, a należą
cego do (księgi II KPK. Prawodawca przewiduje tutaj bowiem, mo
żliwość powierzenia przez biskupa diecezjalnego udziału w w y
konywaniu pieczy duszpasterskiej w parafii diakonowi, a nawet 
osobie świeckiej lub wspólnocie osób, gdy braik jest w  danym przy
padku 'kapłana. W takiej jednak sytuacji należy ustanowić jakie
gokolwiek kapłana, który — posiadając władzę i uprawnienia pro
boszcza — kierowałby pracą duszpasterską. Tak więc udział oso
by czy osób świeckich w  duszpasterstwie parafialnym polegałby 
na prowadzeniu szeregu dzieł apostolskich, dostępnych tymże oso
bom w  ramach możliwości zawartych w  normach wyżej zrefero
wanych.

3. Uwagi końcowe

Przewidziane w  nowym KPK obowiązki i prawa osób świec
kich określają tym samym ich pozycję prawną w Kościele. Doktry

89 Zob. M. C o n t e  a C o r o n a t e .  Institu tiones iuris canomci, T. 
Torino 1957 s. 742—743.

40 Kan. 1111..
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na soboru watykańskiego II zaprezentowana przede wszystkim w  
konstytucji dogmatycznej Lum en gentium, a iponadto w wielu de
kretach soborowych stała się punktem wyjścia dla prac Papies
kiej Komisji dla Rewizji KPK z 1917 r. i zespołu jej konsultorów 
pracujących nad dziedziną obowiązków i prarw laikatu. Trzeba 
przyznać, iż praca ta przyniosła bogaty rezultat usankcjonowany 
ostatecznie promullgacją przez Jana Pawła II zbioru nowego prawa. 
Stanowi ono w interesującej nas problematyce wyraz praktycznego 
uznania soborowej zasady, iż świeccy wykonują misję całego ludu 
chrześcijańskiego nie tylko w  świecie, ale i w K ościele41. Tym 
samym więc nowe ustawodawstwo stanowi doniosłe osiągnięcie 
i radykalną zmianę w stosunku do dawnego, zawartego w kodek
sie Piusa X i Benedykta XV, ikiedy to nie zwracano jeszcze wystar
czającej uwagi na rolę i znaczenie kapłaństwa powszechnego.

Tytuł II — De obligationibus et iuribus christifidelium  laicorum  
wymienia zarówno obowiązki, jak i prawa osób świeckich. Jako 
przejaw nowego spojrzenia na relację obowiązki — uprawnienia, 
nie tylko zresztą w  tej dziedzinie, trzeba uznać potraktowanie na 
pierwszym planie obowiązków. Jak już zaznaczono, w trzech przy
padkach obowiązek stanowi zarazem uprawnienie. Gdy chodzi o sa
mą proporcję poszczególnych powinności i praw, to uderza iloś
ciowa przewaga tych ostatnich. Wypada jednak w  tym miejscu 
przypomnieć, iż wiele podstawowych obowiązków laikatu mieści się 
w  sferze powinności wspólnych całemu Ludowi Bożemu, co pra
wodawca zaznaczył na wstępie, w  kan. 224.

Najbardziej znaczącym rysem nowego ustawodawstwa jest do
puszczenie laikatu do partycypowania we władzy rządzenia, na
stępnie przyznanie mu należnej roli w  realizacji misji Kościoła w  
zakresie nauczania i uświęcania. Zbiór Jana Pawła II poszedł tu 
znacznie dalej, niż odnośne normy posoborowe, jak np. motu pro- 
prio „Causas matrimoniales”, które wypadnie uznać jako skromną 
zapowiedź tego, co przyniósł nowy kodeks.

Niewątpliwie, określenie pozycji prawnej, a tym samym pod
niesienie rangi osób świeckich w  społeczności kościelnej wyma
gać będzie, gdy chodzi o sferę aplikacji prawa do codzienności, 
pokonania wielu (barier i obaw, tak ze strony pasterzy Kościoła, 
jak i samych wiernych.

Status iuridicus laicorum iuxta novum  Codicem Iuris Canonici

Q uam quam  lin Codice Iu ris  Canonici anni 1917 quidam  canomes de 
laicis habebantur, tam en titu lus De obligationibus et iuribus christifi
delium  laicorm  lib ri II Codicis Iu ris Canonici Ioannis Pauli II quasi 
to ta lite r novus patet.

41 Por. LG n r  33.
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Auctar primum obligationes laicorum refert, deinde ipsorum jura. 
Hoc in studio isubnotat pecuïilaria muwera et officia laicis agnita ob 
reflexianem thealogicam de natura laiicatus Concilia Vaticani II in no- 
vo codice expoeita esse. Quae theologia in documentas oo.nciliiL magis 
evioluta invenitur, ideoquc novus codex ampliorem disciipliinam hac dm 
materia refert. Caipacitas activae partlioipatiionis laicorum in potestate 
regimimis in Ecclesiia exercenda tamquam maximi momenti eventus in 
nova legislatione canonica aestimari debet.


