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Wstęp
Zakonnicy, tak jak wszyscy inni wierni, od momentu chrztu stają 

się uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego posłan
nictwa Chrystusa.1 Uczestnictwo osób zakonnych w prorockiej misji 
Kościoła łączy się z obowiązkiem i wrodzonym prawem Kościoła 
do przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom .2 Celem artykułu 
jest zgłębienie zagadnienia, czy bracia zakonni mogą i czy powinni 
podejmować misję nauczycielską Kościoła w wielorakich jej posta
ciach. Kwestia ta zostanie rozważona w odniesieniu do treści księgi 
trzeciej Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Poszukiwanie moż
liwości udziału braci zakonnych w zadaniu nauczycielskim obejmie 
głównie: posługę słowa Bożego, działalność misyjną Kościoła, wy
chowanie katolickie oraz oddziaływanie przez współczesne środki 
społecznego przekazu.

' Por. Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 
1984 (dalej KPK 1983), kan. 204 § 1.

2 Por. KPK 1983, kan. 747 § 1. Zagadnienie ewangelizacji, por. P a w e ł  VI ,  Adhor- 
tacja Evangelii nuntiandi, 08.12.1975, AAS 68 (1976), s. 5-76, nr 69. Problematyka ta łą 
czy się z nową ewangelizacją, czyli z nowymi form am i głoszenia Ewangelii, por. J a n  
P a w e ł  II ,  A dhortacja posynodalna o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele 
i w świecie Vita consecrata, 25.03.1996, AAS 88 (1996), s. 377-486, nr 81.



„Zycie zakonne laickie, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, 
stanowi w całej pełni stan profesji rad ewangelicznych”.3 Zatem  po
wołanie zakonne jest pełnym i niezależnym od sakram entu świę
ceń.4 Udział w nauczycielskim zadaniu Kościoła w poniższym opra
cowaniu zostanie odniesiony do braci zakonnych, tj. do tych zakon
ników, którzy nie są naznaczeni sakramentem święceń.5 Zasadnicza 
równość zakonna nie przeszkadza w rozróżnianiu duchownych za
konnych od braci zakonnych.6

1. Posługa słowa Bożego
Pośród różnych form szerzenia orędzia chrześcijańskiego prawo

dawca kościelny wskazuje najpierw na posługę słowa Bożego, którą 
stanowią głównie kaznodziejskie głoszenie słowa (przepowiadanie) 
oraz nauczanie katechetyczne. W gronie osób współodpowiedzial
nych za te zadania znajdują się osoby konsekrowane. Kan. 758 Ko
deksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. stanowi: „Członkowie instytu
tów życia konsekrowanego, na mocy własnego poświęcenia się Bo
gu, w sposób szczególny dają świadectwo Ewangelii i są w odpo
wiedni sposób powoływani przez biskupa do świadczenia pomocy 
w głoszeniu Ewangelii.”

Przytoczony kanon wskazuje przede wszystkim na konsekrację, 
która prowadzi do dawania świadectwa, do bycia znakiem Boga 
i Królestwa Bożego.7 Pojęcie „świadectwo” odnosi się do: paschal
nego wymiaru życia zakonnego, znaku obecności Chrystusa w świe- 
cie, znaczenia eschatologicznego itd.8
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3 D ekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae Caritatis, 28.10.1965, 
w: Sobór W atykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, 
s. 264-275, n r 10. O stanie zakonnym, por. także Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
Lum en G entium , 21.11.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, D eklara
cje, tekst polski, Poznań 2002, s. 105-170, nr 43. Por. także K P K 1983, kan. 588.

4 Por. E. G a m b  a r  i, Życie zakonne po  Soborze Watykańskim II, Kraków 1988, 
s. 250nn.

5 Zasadnicza równość mężczyzn i kobiet w życiu konsekrowanym przekłada się na 
ich równe prawa i obowiązki, por. KPK 1983, kan. 606: „Co się tutaj postanawia o in
stytutach życia konsekrowanego oraz o ich członkach, odnosi się w jednakowym stop
niu do mężczyzn i kobiet, chyba, że co innego wynika z kontekstu lub natury rzeczy.” 
W niniejszym opracowaniu term in „brat zakonny” dotyczyć będzie tak  osób w instytu
tach zakonnych, jak i w stowarzyszeniach życia apostolskiego.

6 O odrębności braci zakonnych, por. Vita consecrata, nr 60.
7 Por. KPK 1983, kan. 573 § 1.
“ Por. Vita consecrata, n r 24-26.
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Pierwszoplanowy wymiar świadectwa rozszerza możność dodat
kowego zaangażowania braci zakonnych przez biskupa. Może on 
powołać i posłać ich do określonych zadań posługi słowa. Można 
mówić o ich obowiązku świadczenia o Ewangelii, ale bez akceptacji 
biskupa wszelka zewnętrzna aktywność nie jest ich własnym upraw
nieniem, inaczej niż u duchownych.9

1.1. Przepowiadanie słowa Bożego
Prawodawca kościelny nie zdefiniował term inu „przepowiada

n ia”. Pojęcie to m ożna scharakteryzować jako ustny przekaz ży
wego słowa Bożego.10 „Przepow iadanie” dotyczy tym samym gło
szenia kaznodziejskiego. Pomijając udział duchownych w przepo
wiadaniu, na relacje braci zakonnych wobec funkcji kaznodziej
skich wskazują głównie kan.: 765-767 Kodeksu Prawa Kanonicz
nego z 1983 r.

W pierwszym z nich, tj. 765, prawo ujmuje jeden tylko aspekt. Je
śli przepowiadanie ma miejsce w kościołach i kaplicach zakonni
ków, to wymagana jest zgoda przełożonego zakonnego, właściwego 
według konstytucji.11 Dotyczy ona zakonników (religiosi) we wszyst
kich instytutach zakonnych (na prawie papieskim i diecezjalnym); 
wydaje się, że nie jest ona konieczna w odniesieniu do członków in
stytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego.12 Norma ta 
nie wskazuje na aktywną rolę braci zakonnych w przepowiadaniu.

Wymóg kan. 765 dotyczy zakonników jako odbiorców głoszone
go słowa; akceptacja głosiciela Ewangelii nie jest misją kanonicz
ną. Również nie jest uprawnieniem (facultas) dla określonej grupy 
podmiotów, na co wskazuje kan. 764 Kodeksu z 1983 r. Zezwole
nie na przepowiadanie do zakonników prawodawca oddaje term i
nem licentia. Projekt księgi trzeciej z 1980 r. ograniczył się do jed 
nej normy, która w niezmienionej formie znalazła się w Schema 
Novissimum, a następnie w aktualnym Kodeksie jako kan. 765.13

9 Por. Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P. V. P i n t o , Roma 1985, s. 477.
10 Por. Z. A d a m e k ,  Homiletyka, Tarnów 1992, s. 95.
" Por. KPK 1983, kan. 765.
12 Por. C om m unicationes 15 (1983), s. 95.
13 Por. C om m unicationes 29 (1997), s. 96; Pontificia Commissio Codici Iuris C ano

nici Recognoscendo, Codex Iuris Canonici, Schema Novissimum, Post Consultationem  
S. R. E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, 
Universitatum Facultatumque Ecclesiasticarum Necnon Superiorum Institutorum Vitae
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Można powiedzieć, że zasadnicze uprawnienie do przepowiadania 
prezbiterów i diakonów posiada swoje ograniczenia. Jeśli ma miej
sce w kościołach i kaplicach zakonników, to zgoda kom petentnego 
przełożonego pozwala na korzystanie z ogólnego uprawnienia, 
w tym określonym miejscu.

Na pozytywny i zarazem czynny udział laików-zakonników 
w przepowiadaniu słowa Bożego wskazuje kan. 766 Kodeksu 
z 1983 r.: „Świeckich można dopuścić do przepowiadania w koście
le 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.”

Należy stwierdzić, że bracia zakonni -  jako nieduchowni -  mogą 
być dopuszczeni do przepowiadania w kościołach i kaplicach. Pozy
tywne wskazanie kan. 766 jest istotną nowością na polu kanonicz
nym, której nie pomniejsza obwarowanie określonymi warunka
mi.14 Poprzedni Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. pozytywnie 
stanowił o kaznodziejstwie osób duchownych, ale jednoznacznie 
zabraniał tej funkcji świeckim, nawet gdy byli zakonnikami.15

Dyskusja wokół tego kanonu prowadzi do wniosku, że możliwość 
przepowiadania przez braci zakonnych różni się istotnie od prawa 
biskupów oraz uprawnienia prezbiterów i diakonów. Aktywne 
przepowiadanie słowa Bożego przez braci zakonnych jest udziałem 
w misji kościelnej. Ponieważ nie jest to ich „zwyczajna” posługa, 
dlatego domaga się umocowania prawnego.16 Wymaga akceptacji 
ze strony władzy kościelnej. Poprzednie prawodawstwo łączyło

Consecratae Recognitum, Iweta Płaciła Patrum Comissionis Deinde Em endatum  Atque  
Sum m o Pontifici Praesentatum, E  Civitate Vaticana, 25 M artii 1982, can. 765.

14 Por. J . A . F u e n t e s ,  Introduction y  comentario, w: C om entario  exegético al Códi- 
go de D erecho Canónico, ed. A. M arzoa, J. M iras y R. Rodriguez-Ocańa, vol. 111/1, 
Pam plona 1997, s. 107-108.

15 Por. Codex Iuris Canonici, Pii X  Pontificis M aximi iussu digestus, Benedicti Papae 
X V  auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1956 (dalej C IC  1917), can. 
1342 § 2.

1,1 W niektórych kom entarzach m ożna jednakże spotkać sugestie, k tóre przepowia
danie świeckich traktują jako zwyczajne uprawnienie, por. J. A. C o r i d e n ,  Introduc
tion and commentary, w: New com m entary o f the Code of C anon Law, ed. J. P. Beal, J. 
A. Corriden, T. J. G reen, New York-M ahwah 2000, s. 927; „Posługa słowa spełniana 
przez świeckich w form ie przepow iadania i katechizowania jest ich zarówno obowiąz
kiem, jak  i prawem. (...)” , J. D y d u c h ,  Udział świeckich w misji prorockiej Chrystusa 
i Kościoła, Roczniki Teologiczno Kanoniczne 35 (1988) z. 5, s. 12.
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wszelkie przepowiadanie (kaznodziejstwo) z otrzymaniem misji ka
nonicznej. Aktualnie prawodawca kościelny w kan. 766 stanowi, że 
świeckich można dopuścić do przepowiadania (admitti possunt la- 
ici). Nie używa zatem term inu missio canonica ani też ius (prawo 
biskupów). Nie stosuje tu innego określenia -  facultas, używanego 
do uprawnienia prezbiterów i diakonów. Owo dopuszczenie oddaje 
słowo „możliwość” lub „możność”.17 Wydaje się, że jest to zwykle 
pozwolenie lub zgoda odpowiedniego przedstawiciela władzy ko
ścielnej.18 Na takie rozumienie pozwolenia, które jednakże nie jest 
uprawnieniem własnym (facultas), wskazuje również dyskusja Pa
pieskiej Komisji Rewizji Kodeksu nad schematem z 1982 r.” Także 
instrukcja z 1997 r. dotycząca współpracy świeckich w posłudze ka
płanów określa, „że w żadnym przypadku nie może tu być mowy 
o prawie własnym, jakie przysługuje biskupom, ani o uprawnieniu, 
jakie mają kapłani lub diakoni.”20 Na bazie ogólnej zdolności do

17 Por, P. U r s o ,  / /  ministero della parnia divina: predicazione e catechesi (can. 781- 
792), w: G ruppo italiano docenti di diritto canonico -  La funzione di insegnare della 
Chiesa, XIX Incontro di studio passo della M endola -  Trento, 29.06-03.07.1992, Milano 
1994, s. 35; T. V a n z e  11 o, Predicazione dei laici nelle chiese e negli oratori. Commenta ai
le délibéré CEI, Q uaderni di D iritto Ecclesiale 3 (1990) nr 1, s. 132; E. Z a n e t t  i, Ilaici 
possono predicare e insegnare nella Chiesa ?, Q uaderni di Diritto Ecclesiale 2 ( 1989) nr 1, 
s. 268-270; G. F e  I i c i a n i, La prédication des laïcs dans le code, LAnnée Canonique 31 
(1988), s. 125-127. W przepisach poszczególnych Konferencji Episkopatu używane są 
bardzo różnorodne terminy: m andat, misja kanoniczna, pozwolenie, uprawnienie czy 
autoryzacja, por. P. U r s o ,  / /  ministero della parnia divina, dz. cyt., s. 36.

ia J. A. F u e n t e s  zaznacza, że współpraca świeckich koniecznie łączy się z aktem 
władzy hierarchicznej i zależność ta w odniesieniu do przepowiadania jest misją w ści
słym znaczeniu. Termin misja w ujęciu J. A. F u e n t e s  jest być może uzależniony od 
sformułowania prawa Konferencji Episkopatu Hiszpanii wobec dopuszczenia świec
kich do przepowiadania, por. Introducción y  comentańo, dz. cyt., s. 89. 110-111. Rów
nież J. D y d u c h  mówi o misji kanonicznej, której udziela świeckim biskup. W rozu
m ieniu tego autora: „Trzeba wszakże pam iętać, że udzielenie w tym wypadku misji ka
nonicznej nie jest dopuszczeniem świeckich do uczestnictwa w misji profetycznej Ko
ścioła, gdyż takową otrzymali oni od Chrystusa. Jest ona tylko aktem  prawnym porząd
kującym i koordynującym spełnianie misji prorockiej Kościoła, którą hierarchia wyko
nuje wspólnie z laikatem .”, tenże, Udział świeckich w misji prorockiej Chrystusa i Kościo
ła, dz. cyt., s. 12. O naturze tej „misji”, por. także E. S i g n o r i I e, La predicazione dei la
ici e il divieto d'omelia, Rom a 1994, s. 89; E. Ż a n e t t i, I  laici nel m unus docendi della 
Chiesa, w: I laici nella m inisterialità della Chiesa, XXVI Incontro di Studio C entro Do- 
lomiti „Pio X ” -  Borca di Cadore 28 giugno -  3 luglio 1999, a cura di G ruppo Italiano 
Docenti di D iritto  Canonico, M ilano 2000, s. 205-206.

19 Por. Com m unicationes 15 (1983), s. 95.
20 D okum ent miçdzydykasterialny. Instrukcja Ecclesiae de mysterio, 15.08.1997, 

LOsservatore Rom ano 12 (1998), art. 2 § 3.
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podjęcia przepowiadania bazuje konkretne pozwolenie władzy ko
ścielnej, ale nie jest to prawo własne laikatu.21 Przepowiadanie bra
ci zakonnych w kościołach i kaplicach nie może więc być postrzega
ne jako nauczanie prywatne -  nie przemawiają oni tylko we wła
snym imieniu.22 Omawiane pozwolenie może pośrednio wynikać 
z nadania urzędu w Kościele albo być bezpośrednio udzielone do 
określonych wydarzeń, może być terminowe lub bezterminowe.23

Przepowiadanie, o którym mówi kan. 766 Kodeksu z 1983 r., odno
si się do określonych miejsc świętych. Gdy dokonuje się w kościołach 
i kaplicach, nabiera oficjalnego i publicznego charakteru.24 Również 
i ten aspekt wskazuje na wymóg akceptacji ze strony osób sprawują
cych władzę w Kościele. Analizowany kanon nie odnosi się do możli
wości przepowiadania osób zakonnych poza miejscami świętymi. Po
za nimi mogłaby bowiem zaistnieć posługa słowa w wykonaniu braci 
zakonnych,25 np. w domach prywatnych podczas spotkań modlitew
nych, w trakcie procesji religijnych na placach i ulicach, drodze krzy
żowej, ludowych nabożeństwach maryjnych itd.26 To pozytywne 
stwierdzenie o możliwości posługi słowa w miejscach innych niż ko
ścioły i kaplice, należy łączyć z myślą aktualnego kan. 759, tj. dotyczą
cą pomocniczej roli laikatu, która dokonuje się pod zwierzchnictwem 
hierarchii kościelnej. Wydanie dokładniejszych norm dotyczących 
przepowiadania świeckich, a więc i braci zakonnych, poza kościołami 
i kaplicami leży w kompetencji biskupa diecezjalnego, na mocy kan. 
772 § 1 Kodeksu z 1983 r. Domaga się ponadto zgody duszpasterza, 
który kieruje daną parafią czy grupą wiernych.27

21 Por. J. A. F u e n t e s ,  Introducción y  comentańo, dz. cyt., s. 108-109; F. C o c c o -  
p a 1 m e r i o, / /  ministero delparroco nel nuovo Codice, O rientam enti Pastorali 33 (1985) 
nr 5, s. 30; G. F e  1 i c i a n i, La predicazione dei laici nel Codice del 1983, w: Las relacio- 
nes entre la Iglesia y el Estado, M adrid 1989, s. 887-889; L. G e r o s a, Prawo Kościoła. 
Podręczniki teologii katolickiej (A m ateca), t. 12, Poznań 1999, s. 118.

22 Por. E. Z  a n e 11 i, /  laicipossono predicare e insegnare nella Chiesal, dz. cyt., s. 270.
23 Por. J. A. C o r i d e n, Introduction and commentary, dz. cyt., s. 927.
24 Tamże.
23 Por. J. A. F u e n t e s ,  Introducción y  comentańo, dz. cyt., s. 110. Por. także: „Świec

kich dopuszcza się do przepow iadania poza liturgią w kościele lub kaplicy, po uprzed
nim pozwoleniu ordynariusza. W arunek ten nie odnosi się do  wystąpień w innych po
mieszczeniach, o czym decyduje proboszcz.”, Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995- 
2000. Statuty i aneksy, Przemyśl 2000, statu t 241.

26 Por. T . V a n z e t t o ,  Predicazione dei laici nelle chiese e negli oratori, dz. cyt., s. 131.
27 Por. tamże, s. 131-132; G. F e l i c i a n i ,  La predicazione dei laici nel Codice del 

1983, dz. cyt., s. 885.
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Biskup diecezjalny daje przyzwolenie braciom zakonnym na 
przepowiadanie. To on przede wszystkim jest m oderatorem  całej 
posługi słowa w Kościele partykularnym .28 Jest on tym podm io
tem władzy kościelnej, który akceptuje przepow iadanie świec
kich w ogólności, a także udział konkretnych braci zakonnych 
w tej posłudze. Kan. 766 Kodeksu z 1983 r. odnosi pozwolenie 
(biskupa) do norm wydanych przez Konferencję Episkopatu. 
Przepisy wspólne dla określonej Konferencji Episkopatu ujedno
licają praktykę przepow iadania przez świeckich w danym kraju 
czy regionie.29 Potrzeba wspólnych przepisów w określonym kraju 
wydaje się być szczególnie użyteczna, ponieważ pozwala uniknąć 
zdziwienia i niepokoju wśród wiernych, co mogłoby zaistnieć 
przy różnej praktyce w sąsiednich diecezjach.30 Zatem  wspólne 
przepisy wyznaczają ramy dla dalszych decyzji (pozwoleń) bisku
pa diecezjalnego, który na ich bazie precyzuje zastosowanie ich 
do konkretnych sytuacji i osób.31 „Kan. 766 stanowi ponadto, że 
należy zawsze postępow ać iwcta Episcoporum conferentiae pra- 
escripta. W tej ostatniej klauzuli cytowany kanon wskazuje zasad
niczą podstawę, na jakiej ma się opierać rozeznanie rzeczywistej 
«konieczności» lub «użyteczności» w konkretnych przypadkach, 
jako że wspom niane przepisy Konferencji Episkopatu, które m u
szą uzyskać recognitio Stolicy Apostolskiej, winny wymieniać sto
sowne kryteria rozeznania, aby dopom óc biskupowi diecezjalne
mu w podejm owaniu właściwych decyzji duszpasterskich, związa
nych z samą naturą urzędu biskupiego.”32

Przykładowo Konferencja Episkopatu Włoch ustanowiła w oma
wianej kwestii dwa wymagania. Po pierwsze, świeccy powinni speł
niać takie warunki jak: czystość wiary, przygotowanie teologiczno- 
-duchowe, przykładność życia, zdolność do komunikowania się 
z innymi. Po drugie, mandat do przepowiadania świeccy otrzymują

28 Kan. 756 § 2 mówi o biskupach jako m oderatorach stówa Bożego w powierzonych 
ich pieczy Kościołach partykularnych. Podobnymi m oderatoram i są prałaci i opaci te 
rytorialni, wikariusze i prefekci apostolscy oraz adm inistratorzy apostolscy, którzy jako 
zwierzchnicy wspólnot wiernych są zrównani w prawach z biskupem  diecezjalnym, por. 
KPK 1983, kan. 368, 381 §2 .

29 Por. P. U r s o ,  IIministero dellaparolu divina , dz. cyt., s. 35. Por. także dyskusję nad 
schematem  z 1982 r., Com m unicationes 15 (1983), s. 96.

30 Por. G. F e  1 i c i a n i, La predicazione dei laici nel Codice del 1983, dz. cyt., s. 883.
31 Por. J. A. F u e  n t e s ,  Introduccióny comentario, dz. cyt., s. 110-111.
32 Ecclesiae de mysterio, dz. cyt., art. 2 § 3.
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od ordynariusza miejsca.33 Przy takim ustaleniu Konferencji Epi
skopatu nie jest możliwe, aby proboszcz czy rektor kościoła mógł 
wydać pozwolenie świeckim na przepowiadanie słowa Bożego.

Dopuszczenie braci zakonnych do przepowiadania warunkuje 
konieczność albo w szczególnych przypadkach pożytek. Oba te wa
runki podkreślają wyjątkowość udzielenia pozwolenia na głoszenie 
Ewangelii w myśl kan. 766 Kodeksu z 1983 r.34 Osobliwość dopusz
czenia do głoszenia w kościołach i kaplicach nie może się stać regu
łą Kościoła: „(...) nie może to zatem stać się zwyczajną praktyką ani 
nie powinno uchodzić za wyraz autentycznej promocji laikatu.”35

Co konkretnie oznaczają sformułowania -  konieczność albo 
pożytek? Pierwsze z nich łączy się zwłaszcza z brakiem  szafa
rzy,36 a tym samym ze stratam i duchowymi po stronie wiernych. 
Obok realnej nieobecności szafarzy może zaistnieć też sytuacja, 
kiedy są oni obecni, ale niezdolni do przepow iadania. Dotyczy to 
braku zdrowia, nieznajomości języka, w odniesieniu do obcokra
jowców, albo niezdolności do kom unikowania się z wiernymi.37 
Jeśli konieczność powodowana jest brakiem  kapłanów i przedłu
ża się w czasie, to dopuszczenie braci zakonnych do przepow ia
dania można by łączyć z jednoczesnym  dopuszczeniem  do posłu
gi lektoratu.

55 Por. P. U r so ,  II ministero delta parnia divina, dz. cyt., s. 36. Ogólne wymagania, ja 
kie stawia Konferencja Episkopatu, dopełniają konkretne okoliczności. Gdy do m ał
żeństw przemawia osoba świecka, konieczne jest jej osobiste przykładne życie m ałżeń
skie. Gdy wystąpienie ma miejsce podczas wieczoru modlitewnego, to nie może się ono 
dokonać bez solidnej formacji teologiczno-duchowej przemawiającego itd., por. T. 
V a n z e t t o ,  Predicazione dei M ci nelle chiese e negli oratori, dz. cyt., s. 134-135. Z esta
wienie przepisów wydanych przez różne Konferencje Episkopatu, które odnoszą się do 
kan. 766, por. J. T. M a r t i n  D e  A g a r ,  N otesuldirittoparticolare delle ConferenzeEpi- 
scopali, Ius Ecclesiae 2 (1990) nr 2, s. 602-603. Na terenie Polski, por. Wskazania Epi
skopatu Polski w sprawie udziału katolików świeckich w wykonywaniu posługi słowa, M ie
sięcznik Pasterski Płocki 72 (1987) nr 6-8, s. 247-248.

34 Por. Ecclesiae de mysterio, dz. cyt., art. 2 § 3.
35 Tamże, art. 2 § 4.
* Por. KPK 1983, kan. 230 § 3; L. C h i a p p e t t a ,  II Codice di Diritto Canonico. 

Comm ento giuridico-pastorale, t. II, Rom a 1996, s. 18; G. F e  l ic  i a n i ,  L a  predicazione 
dei laici nel Codice del 1983, dz. cyt., s. 886-887. L. G e  r o s a  łączy konieczność (w na
wiązaniu do soborowego dokum entu Apostolicam Actuositatem) z dotkliwym ograni
czeniem swobodnego działania Kościoła, por. Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 117. Zazna
czyć trzeba jednakże, że kan. 766 wprost nie łączy owej konieczności z brakiem  kapła
nów czy z potrzebą uzupełniania ich posługi.

37 Por. J. A. C o r i d e n .  Introduction and commentary, dz. cyt., s. 928; G. F e 1 i c i a n i,
La predicazione dei laici nel Codice del 1983, dz. cyt., s. 887.
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Jeśli kolejny wymóg -  pożytek, dotyczy szczególnych przypad
ków, jest sytuacją okazyjną. Jest to przepowiadanie pomocnicze 
z okazji np. szczególnych rocznic w społeczności, wizyty misjonarzy 
świeckich (braci zakonnych) we wspólnocie, czy też reprezentan
tów (braci zakonnych) różnych form apostolstwa, ćwiczenia ducho
we, rewizje życia religijnego, wieczory modlitewne, itd.38 Niekiedy 
z powodu malej liczby kapłanów modlitwie wspólnotowej przewod
niczy katechista. Taka sytuacja również wskazywałaby na warunek 
użyteczności.39 Niektóre Konferencje Episkopatu wymóg pożytecz
ności łączą z kaplicami i kościołami w miejscach bardzo odosobnio
nych (wiejskich), do których niezwykle trudno jest dojechać. Bywa 
też, że normy wspólne zostawiają wskazanie użyteczności osądowi 
biskupa miejsca.40

Przyzwolenie na przepowiadanie braci zakonnych w kościołach 
i kaplicach wyklucza jednak głoszenie homilii, która jest zarezer
wowana dla kapłanów i diakonów. Świeccy na mocy kan. 767 § 1 
Kodeksu z 1983 r. nie mogą głosić homilii. Czy to oznacza całkowi
te wykluczenie braci zakonnych od tej formy głoszenia słowa Boże
go? W tym miejscu należałoby wskazać na pewną różnicę. Mogą 
oni głosić słowo Boże, ale z wyłączeniem możliwości przepowiada
nia podczas Mszy św., której częścią jest homilia.41 Takie zastrzeże

5* Por. J. A. C o  r i d e n, Introduction and commetitary, dz. cyt., s. 928; P. U r s o, II m i
nistero della parnia divina, dz. cyt., s. 35-36; E. Z  a n e 11 i, I  laici possono predicare e inse- 
gnare nella Chiesa!, dz. cyt., s. 270. Por. także: „Z  kolei bardzo zaleca się, by przedm io
tem  przepowiadania m.in. była także jedność i trwałość rodziny, jej zadania, dlatego też 
w tej tematyce najbardziej kom petentnym i i wiarygodnymi mogą być małżonkowie-ro- 
dzice. Z atem  na pewno tutaj zaleca pożytek.”, H. S t a w n i a k ,  Udział małżonków-rodzi- 
ców w kościelnej posłudze nauczania, Prawo Kanoniczne 37 (1994) nr 1-2, s. 167; „Może 
się zdarzyć, że proboszcz będzie zmuszony odwołać się do specjalisty, a nawet do 
współpracownika niebędącego wyświęconym kapłanem , by wygłosił naukę na określo
ny tem at. W takim wypadku musi być jasno powiedziane, że ów mówca naucza w imie
niu kapłana, który zwrócił się do niego z prośbą o tę posługę, i że korzysta z jego au to
rytetu.”, D . B o u r g e i o s , Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001, s. 373-374.

” Por. L. G e r  o s a, Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 117.
"  Por. G . F e 1 i c i a n i, La predicazione dei laici nel Codice del 1983, dz. cyt., s. 887.
41 W kom entarzach do kan.: 759, 766 i 767 § 1, odróżnia się ogólne przepowiadanie 

religijne w kościołach i kaplicach od przepowiadania liturgicznego albo hom iletyczne
go, por: C om m entoa l Codice...., P. V. P i n t o ,  dz. cyt., s. 477; L. G  e r o s  a, Prawo Kościo
ła, dz. cyt., s. 114-116. Podobne zdanie, które wyklucza kaznodziejskie przepowiadanie 
świeckich podczas Mszy św. podaje W. Brandm üller. Analizując tę kwestię od strony hi
storycznej, twierdzi on, że kazanie jako autentyczne i autorytarne nauczanie w wykona
niu laikatu, nigdy nie było akceptow ane w Kościele. Problem ten występował natom iast
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nie potwierdza m.in. dyskusja w trakcie obrad Papieskiej Komisji 
Rewizji Kodeksu nad projektem księgi trzeciej z 1977 r.42 Przepo
wiadanie świeckich (braci zakonnych) przed lub po Mszy św. albo 
w innym kontekście liturgicznym (nabożeństwa Liturgii Słowa, Li
turgia Godzin) jest dopuszczalne, ale nie może mieć miejsca 
w trakcie liturgii eucharystycznej.43 Rezerwację homilii dla duchow
nych w trakcie Mszy św. potwierdzają też dokumenty II Synodu 
Plenarnego w Polsce. „Homilia jest własną czynnością wyświęco
nych sług słowa: biskupa, kapłana i diakona.”44

Uzasadnienie tego zakazu wynika z natury Mszy św. Pomiędzy 
Ewangelią i Eucharystią istnieje wewnętrzny węzeł.45 Nie można 
rozdzielać tych dwóch części Mszy św. Ten sam podmiot, który 
sprawuje Eucharystię, zarazem posiada prawo głoszenia Ewangelii 
i homilii.46 Jest nim kapłan, choć trzeba dodać, że również diakon 
posiada władzę przepowiadania i jest aktywnym podmiotem pierw
szej części -  Liturgii Słowa. Refleksja nad naturą Mszy św. prowa
dzi do rozróżnienia pomiędzy kapłaństwem powszechnym i mini
sterialnym, a to z kolei rodzi określone konsekwencje.47 Duchowni 
na mocy sakramentu święceń są przeznaczeni do przepowiadania. 
Natomiast bracia zakonni posiadają możność współpracy w tej 
dziedzinie, nie mając tej samej władzy (facultas), co duchowni.4*

w kontekście ruchów heretyckich, por. tenże, A nnuncio della parnia e ordinazione. 11 
problemu della predicazione dei la k i ullu luce della storia della Chiesa, Divinitas 31 
(1987) nr l , s .  179.

42 Por. Com m unicationes 28 (1996), s. 269-270.
4) Por. L. G e r o s a ,  Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 117. „Należy ściśle przestrzegać prze

pisu kan. 767 § 1, który postanawia, że homilia, która jest częścią samej liturgii oraz ka
zanie, k tóre wchodzi w jej miejsce, są zarezerwowane kapłanowi lub diakonowi. To sa
m o dotyczy głoszenia słowa Bożego w czasie nabożeństw.”. Wskazania Episkopatu Pol
ski w sprawie udziału katolików świeckich w wykonywaniu posługi słowa, dz. cyt., nr 4.

44II Polski Synod Plenarny (1991-1999), dz. cyt., s. 206.
45 Por. Comm ento al Codice..., P. V. P i n t o, dz. cyt., s. 480; J. A. F u  e n t e s, Introduc- 

c ió n y  comentario, dz. cyt., s. 113.
th Por. J. A. C o r i d e n, Introduction und commentury, dz. cyt., s. 929; C. J . E r r a z u -  

r i z,  II „munus docendi E c c le s ia e d ir it t i  e doveri dei fedeli, M ilano 1991, s. 220-221; 
G. F e  I i c i a n i. La predicazione dei łaici nel Codice deł 1983, dz. cyt., s. 889-890; E. Z  a - 
n e t t  i, /  la k i possono predicure e insegnare nelła Chiesul, dz. cyt., s. 270-271.

47 Innym jest m andat do przepowiadania, jaki duchowni otrzymują w sakram encie 
święceń, od delegowanej władzy, której m ożna udzielić świeckim, por. H. M. L e 
g r a n d , /  la k i e la predicazione. Sacra D octrina 29 (1984) nr 3-4, s. 349-350.

“  Por. J. A. F u e n t e s ,  lntroducción y  comentario, dz. cyt., s. 109-110. Por. także W. 
B r a n d m i i l l e r ,  Annuncio  della parola e ordinazione, dz. cyt., s. 185.



Dyspozycja kan. 767 § 1 w Kodeksie z 1983 r. rodziła problemy 
interpretacyjne. Dlatego skierowano do Papieskiej Komisji Auten
tycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego zapytanie: 
„Czy biskup diecezjalny może dyspensować od przepisu kan. 767 § 
1, który rezerwuje głoszenie homilii kapłanowi lub diakonowi?”. 
Odpowiedź Komisji była bardzo krótka i negatywna49. Wydaje się 
ona nie dopuszczać żadnych wyjątków w odniesieniu do głoszenia 
homilii przez nieduchownych podczas Mszy św.

Niemożność dyspensowania od zarezerwowania homilii dla ka
płanów i diakonów potwierdza Instrukcja o współpracy świeckich 
w posłudze kapłanów z 1997 r. Dokument ten wnosi nowość inter
pretacyjną, ponieważ wskazuje na inną płaszczyznę rozumienia te
go prawa. „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 na
uczania i uświęcania, ściśle ze sobą powiązanych.”50 Fakt przyjęcia 
święceń uprawnia do połączonych funkcji nauczania i uświęcania 
w Kościele. Kapłan lub diakon, na mocy święceń, w tym konkret
nym odniesieniu liturgicznym, uobecnia osobę Chrystusa nauczają
cego w zgromadzeniu.51 „Kapłan uobecnia Chrystusa Głowę Ko
ścioła poprzez posługę słowa, będącą uczestnictwem w Jego funkcji
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"  „D. «Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767 § 1, quo 
sacerdoti autdiacono homilia reservatur». R. Negative”, Pontificia Commissio ad Codicis 
Canones A uthenticae Interpretandos, Responsiones ad proposita dubia, 26.05.1987, 
A A S 7 9 - I I  (1987), s. 1249.

50 Ecclesiae de mysterio, dz. cyt., art. 3 § 1. W nawiązaniu do cytowanej instrukcji, 
por.: „Nie powinno zabraknąć gorliwych prezbiterów, którzy podejm ą to  zadanie oso
biście, zwiaszcza jeśli chodzi o  posługę głoszenia homilii, której nie wolno powierzać 
osobom  niemającym święceń (...)” , Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel 
słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa, 19.03.1999, Tarnów 1999, s. 32; Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ka
płan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, 04.08.2002, Poznań 2002, nr 20. Prze
kroczenie zastrzeżenia głoszenia homilii dla prezbiterów  i diakonów może nosić zna
m iona przestępstwa nielegalnego sprawowania zadania kapłańskiego lub innej świętej 
posługi, por. KPK 1983, kan. 1384. Na tem at tego przestępstwa, por. F. L e m  p a , Część 
szczegółowa księgi VI, w: K om entarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, red. W. 
Wójcik, J. Krukowski, F. Lem pa, Lublin 1987, s. 256-257; J. S y r y j c z y k ,  Kanoniczne 
prawo karne. Część szczegółowa, Warszawa 2003, s. 117-119.

51 Por. G. S i we k ,  Czym ma być homilia?, Tygodnik Powszechny 29 (1999), s. 11.



prorockiej. In persona et in nomine Christi kapłan jest sługą słowa 
ewangelizującego, które wszystkich wzywa do nawrócenia i święto
ści (...).”52 Niemożność dyspensowania braci zakonnych, w analizo
wanym kontekście, wynika z racji teologicznych.53

Posoborowe prawodawstwo kościelne dopuszczało możliwość 
przepowiadania świeckich, więc i braci zakonnych, w czasie Mszy 
św. z udziałem dzieci. Instrukcja Pueros baptizatos z 1973 r., która 
ustanawiała tę wyjątkową sytuację, utraciła swą moc prawną z chwi
lą wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r.54 Ewen
tualne wątpliwości, co do obowiązywalności Pueros baptizatos i dia
logowanej formy głoszenia słowa, rozstrzyga instrukcja z 1997 r.: 
„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.”55 Do kapłana należy głoszenie homilii, również 
w formie dialogu. W myśl instrukcji z 1997 r. nie można więc bra
ciom zakonnym powierzać tej części liturgii. Głoszenie słowa 
w trakcie Mszy św. jest tak ważne, że nic nie może jego zastąpić. 
Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego sygnalizują tę prawdę 
w odniesieniu do Mszy z udziałem dzieci, ale odnieść te wskazania 
należy do każdej innej celebracji eucharystycznej.50
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52 Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, dz. cyt., nr 9.
53 Niemożność dyspensowania przez biskupów od zarezerwowania homilii została 

w instrukcji Ecclesiae de mysteńo bardzo wyraźnie potw ierdzona. Pozostaje jednak 
otw artą dyskusja nad fundam entem  takiego zastrzeżenia, nad dalszym pogłębieniem 
racji teologicznych albo innych, jeśli istnieją, które uzasadniają taką decyzję Kościoła, 
por. M . R i v e 11 a. La risen-a dell 'omelia ai m inistń ordinati. Senso ed estensione del di- 
sposto del can. 767 § 1, Q uaderni di D iritto  Ecclesiale 11 (1998), s. 380.

54 Por. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Pueros baptizatos, 22.10.1973, AAS 66 
(1974), s. 30-46. O  derogacji tego dokum entu, por. J. A. F u  e n t e s, Introducción y  co- 
m entańo, dz. cyt., s. 114. Uchylenie mocy prawnej tej instrukcji, według niektórych au
torów, wynika z kan. 6 § 1 n. 4, KPK 1983. Dla innych autorów  dalej istniała możliwość 
przepowiadania przez świeckich, jeśli nie traktuje się wskazania Pueros baptizatos jako 
odnoszącego się do homilii, por. M. R i v e  I la.  La riserva deliom elia ai m inistń ordinati, 
dz. cyt., s. 380-381.

55 Ecclesiae de mysteńo, dz. cyt., art. 3 § 3. Por. także M. R i v e  11 a, La riserva 
dell'omelia ai m inistń ordinati, dz. cyt., s. 380-381. O homilii dialogowanej w liturgii, 
por. także A. M e n e g h e t t i ,  /  laici fanno  liturgia?, Torino 1989, s. 48-51.

56 „Podczas Mszy św. z udziałem  dzieci m ożna zrezygnować z czytania listów paster
skich. C elebrans powinien ograniczyć się w takich przypadkach do om ówienia głów
nych wątków listu w ogłoszeniach duszpasterskich. Pełna treść winna być udostępniona 
wiernym w piśmie parafialnym  lub gablocie. Kom unikaty Konferencji Episkopatu, bi



Zarezerwowanie homilii dla kapłanów i diakonów nie wyklucza 
innych wystąpień braci zakonnych w trakcie Mszy św. Po krótkiej 
homilii świętego szafarza dopuszczalnym jest zabranie głosu przez 
zakonnika, który daje swoje świadectwo wiary w relacji do tekstów 
świętych czy niektórych specyficznych problemów.57 Potwierdzenie 
możliwości wypowiadania komentarzy czy świadectw podczas Eu
charystii przynosi także instrukcja z 1997 r. „Dopuszczalne jest 
wprowadzenie do liturgii krótkiego komentarza, pozwalającego ją 
lepiej zrozumieć, a także -  w wyjątkowych przypadkach -  ewentual
nych świadectw, które powinny być zawsze dostosowane do przepi
sów liturgicznych i składane podczas liturgii eucharystycznych spra
wowanych ze szczególnych okazji (np. dzień seminarium, dzień 
chorego itp.), jeśli rzeczywiście mogą one być przydatne do zobra
zowania homilii wygłoszonej jak zwykle przez celebransa. Te ko
mentarze i świadectwa nie powinny przybierać takiej formy, która 
zatarłaby różnicę między nimi a homilią.”58 Jeszcze bardziej wska
zanym terminem na tego rodzaju przepowiadanie jest koniec E u
charystii, przed rozesłaniem wiernych,59 albo przygotowanie do 
Mszy św., tj. przed rozpoczęciem liturgii.

Rezerwacja homilii dla kapłanów i diakonów wiąże się głównie 
z celebracją eucharystyczną. Msza św. jest najważniejszą formą 
głoszenia słowa Bożego. Jednak na skutek braku duchownych al
bo innych poważnych utrudnień wierni nie zawsze mogą uczestni
czyć w Eucharystii i karmić się słowem Bożym. Dlatego w przy
padku nieobecności kapłana Kościół dopuszcza możliwość nie
dzielnych celebracji, które sprawują wierni świeccy, więc również 
bracia zakonni. D okum ent Kongregacji Kultu Bożego Christi Ec
clesia z 1988 r., który określa zasady rządzące tymi nabożeństwa
mi, odnosi się również do homilii.“  W trakcie celebracji słowa Bo
żego przewodniczący, brat zakonny, może podać uczestnikom 
spotkania wyjaśnienia dotyczące odczytanych lektur. D yrekto
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skupa i kurii diecezjalnej nie mogą zastępować homilii. Miejscem przekazu najważniej
szych z nich mogą być ogłoszenia przed rozesłaniem  wiernych.”, I I  Polski Synod Plenar
ny (1991-1999), dz. cyt., s. 206.

57 Por. L. C h i a p p e 11 a, // Codice di Diritto Canonico, t. II, dz. cyt., s. 20.
58 Ecclesiae de mysterio, dz. cyt., art. 3 § 2.
”  Por. L. C h i a p p e 11 a, // Codice di Diritto Canonico, t. II, dz. cyt., s. 20.
“  Congregatio pro Cultu Divino, Christi Ecclesia, 02.06.1988 r., w: Enchiridion Vati-

canum. Docum enti ufficiali della Santa Sede 1988-1989, t. 11, B olesna 1992, s. 442-469.
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rium Christi Ecclesia, przypominając o rezerwacji homilii dla ka
płanów i diakonów, stwierdza, że wskazanym jest, aby homilię 
przygotował proboszcz, a następnie przekazał ją  do odczytania 
przez m oderatora wspólnoty.61

Gdy przepowiadanie wiernych świeckich, braci zakonnych, łączy 
się z pojęciem homilii, rodzi wiele trudności interpretacyjnych. In
strukcja z 1997 r. o współpracy świeckich w posłudze kapłanów -  
dopuszcza głoszenie homilii poza Mszą św. „Poza Mszą św. wierni 
niewyświęceni mogą głosić homilię w sposób zgodny z prawem lub 
z przepisami liturgicznymi oraz przy zachowaniu klauzul w nich za
wartych.”62 Z zachowaniem norm liturgicznych możliwe jest zatem 
głoszenie homilii w trakcie nabożeństw liturgicznych innych niż Eu
charystia.63

Pojęcie homilii po Soborze Watykańskim II stopniowo się roz
szerzało. Najbardziej wyrazistą jej koncepcją jest homilia euchary
styczna. Tym niemniej i inne sytuacje liturgiczne dopuszczają homi
lię, która może być głoszona przez brata zakonnego (z zastrzeże
niem wszelkich klauzul prawnych i liturgicznych).64 Dotyczy to sytu
acji sprawowania sakramentów czy sakramentaliów oraz liturgii go
dzin. Zauważa się zatem różnorodność rozumienia term inu ‘homi
lia’. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 767 § 1, i w in
nych miejscach, nawiązuje do myśli soborowej, tzn. do głoszenia 
homilii podczas celebracji eucharystycznej. Przez to zastrzega ją 
dla ministrów wyświęconych.65 Taka interpretacja homilii posiada 
swe korzenie w antycznym jej rozumieniu (jako złączonej z celebra
cją Mszy św.).66 Nowe wyzwania ewangelizacyjne i duszpasterskie 
oraz brak duchownych spowodowały jednakże, iż rozszerzyło się

“ Por. tam że, n r 43. O zaleceniu liturgii słowa, gdy nie m ożna uczestniczyć we Mszy 
św., por. KPK 1983, kan. 1248 § 2.

a Eccłesiae de mysterio, dz. cyt., art. 3 § 4.
63 Por. H. S c h a m b e c k ,  Struktura laikatu, L!Osservatore R om ano 12 (1998), s. 44.
64 Por. E. M i r a g o 1 i, II termine „omelia ” nei documenti della Chiesa, nei libri liturgici 

e n e l Codice, Q uaderni di D iritto  Ecclesiale 11 (1998), s. 345. Por. także P. IJ r s o, // m i
nister o della parnia divina, dz. cyt., s. 39.

“ Tak interpretuje kan. 767 J. A. C o r i d e n .  Tym samym inny kontekst liturgiczny 
(poza Mszą św.) nie łączy się z rezerwacją homilii dla kapłanów i diakonów, tj. możliwy 
jest tu udział świeckich, por. In troduction and com m entary, dz. cyt., s. 929. Por. także 
P. U r s o ,  II ministero della parnia divina, dz. cyt., s. 38-39; L. G e  r o s a ,  Prawo Kościoła, 
dz. cyt., s. 118.

66 Por. E. M i r a g o  1 i, II termine „omelia” nei docum enti..., dz. cyt., s. 355-356. Por. 
także E. Z a n e t t i , / laici nel m unus docendi della Chiesa, dz. cyt., s. 206-211.
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grono podmiotów przepowiadających słowo Boże, także w tej 
szczególnej formie, tj. homilii. Pozostaje jednak wieloznaczność 
terminologiczna, a co za tym idzie trudność interpretacyjna wobec 
podmiotowych odniesień pastoralnych67.

Mniej problemów łączy się z innymi formami przepowiadania, 
takimi jak: rekolekcje, misje święte, kazania, konferencje itp. „Pro
boszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni 
w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa 
się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiada
nia dostosowane do miejscowych potrzeb.”68 Prawodawca zaleca te 
dwie tradycyjne formy przepowiadania seryjnego. To zadanie dusz
pasterskie podejmują oni według wskazań biskupa diecezjalnego. 
Czasem wskazanym na rekolekcje są „pewne okresy”, przez co na
leży rozumieć przede wszystkim Adwent i Wielki Post.69

Opracowanie niniejsze skupia uwagę na uprawnieniach braci 
zakonnych wobec przepowiadania słowa Bożego. Form a rekolek
cyjna czy misyjna w dużej mierze opiera się na posłudze obcych 
duchownych przybywających do danej parafii albo innej wspólno
ty wiernych. Czy jest to jedyna grupa osób podejmujących takie 
zadanie duszpasterskie? Wydaje się, że byłoby to zbytnim uprosz
czeniem zagadnienia. Raczej należy tu mówić o zadaniu, jakie po
winien podjąć cały zespół misyjny (rekolekcyjny) składający się 
również z osób konsekrowanych, alumnów seminarium  i osób 
świeckich.70

Zatem  inne formy przepowiadania, które nie łączą się z Eucha
rystią, mogą być głoszone przez braci zakonnych -  z zastrzeżeniem 
wymaganych warunków. Szczegóły dotyczące osób upoważnionych 
do głoszenia słowa Bożego może regulować prawo partykularne.71

67 Por. E. M i r a g o l i ,  // termine „omelia” nei docum enti..., dz. cyt., s. 356. Por. także 
A. K a c z o r ,  Homilia świeckich -  dlaczego nie?, w: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo 
hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (W SD oo. Fran
ciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1988 r.), red. A. Kaczor, Lublin 1998, s. 57.

“  KPK 1983, kan. 770.
w Por. E. S z t a f r o w s k i ,  Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 32.
70 Por. G. S i we k ,  Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 1999, s. 191 -200.
71 Por.: „Wygłaszanie konferencji religijnych w kościołach lub kaplicach poza Mszą 

św. lub nabożeństwem przez osoby świeckie, które posiadają form ację teologiczną, m o
że się odbywać po uprzednim  uzyskaniu zgody miejscowego biskupa diecezjalnego.”, 
Wskazania Episkopatu Polski w sprawie udziału katolików świeckich w wykonywaniu po 
sługi słowa, dz. cyt., nr 5.



1.2. Nauczanie katechetyczne
Posługa słowa Bożego obejmuje dwie zasadnicze formy: przepo

wiadanie i nauczanie katechetyczne. O odrębności katechezy decy
duje jej cel i forma. To katecheza ma sprawiać, by wiara chrześcijan 
stawała się żywa, wyraźna i czynna.72 „Ogólnie mówiąc, katecheza 
jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obej
muje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, prze
kazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wpro
wadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.”73 Forma ka
techetyczna nie jest więc głoszeniem misyjnym, homiletycznym, czy 
teologicznym.74

Prawodawca kościelny wskazuje, że taki systematyczny i całościo
wy przekaz wiary jest obowiązkiem wszystkich wiernych: duszpaste
rzy, osób konsekrowanych i świeckich; jest to odpowiedzialność ca
łego Ludu Bożego. Kan. 774 § 1 Kodeksu z 1983 r. stanowi: „Troska 
o katechezę, pod kierownictwem prawowitej władzy kościelnej, na
leży do wszystkich członków Kościoła, w części każdemu właściwej.”

Wszyscy wierni, na mocy sakramentu chrztu, są powołani do mi
sji głoszenia słowa Bożego. Podkreślenie tego obowiązku, na polu 
katechetycznym, można odnaleźć w wielu dokum entach Kościoła. 
Na przykład, Sobór Watykański II do chrześcijańskiego wtajemni
czenia katechumenów zobowiązywał całą społeczność wiernych, 
nie tylko katechistów i kapłanów.75 Następnie Ogólna Instrukcja 
Katechetyczna z 1971 r. w odniesieniu do katechezy wskazała, że 
„jest rzeczą konieczną budzenie i popieranie w coraz większym 
stopniu współpracy wszystkich wiernych (...).”76 „Katecheza jest
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72 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna, 11.04.1971, 
AAS 64 (1972) s. 97-176, nr 17. Osiągnięcie wiary jako żywej, wyraźnej i czynnej, wpisane 
jest w aktualny Kodeks, por. KPK 1983, kan. 773.

73 J a n  P a w e t  11. A dhortacja Catechesi trademlae, 16.10.1979, Warszawa 1980, nr 
18. Należy też zauważyć prawodawstwo katechetyczne poszczególnych Konferencji 
Episkopatu, por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła 
Katolickiego w Polsce, 20.06.2001, Kraków 2001.

1 Por. Ogólna Instrukcja Katechetyczna, nr 17.
75 Por. D ekret o działalności misyjnej Kościoła Adgentes, 07.12.1965, w: Sobór Waty

kański II, Konstytucje, D ekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, nr 14. Kodeks 
z 1917 r. nauczanie katechizmu polecał duchownym, zwłaszcza proboszczom. Osoby 
świeckie m ożna było dopuścić pod pewnymi warunkam i. Katechizacja nie była więc 
obowiązkiem  wszystkich wiernych, por. CIC 1917, cann. 1329-1336.

76 Ogólna Instrukcja Katechetyczna, dz. cyt., nr 17. Por. Catechesi tradendae, dz. cyt., 
nr 16.



więc działaniem wychowawczym realizowanym z uwzględnieniem 
szczególnej odpowiedzialności każdego członka wspólnoty, w kon
tekście lub klimacie wspólnotowym bogatym w relacje, aby kate
chumeni i katechizowani czynnie włączyli się w życie wspólnoty.”77 
Odpowiedzialność całej wspólnoty za nauczanie katechetyczne wy
raża się m.in. w dawaniu świadectwa wierze, którą katecheza rozwi
ja i pogłębia.78

Cytowany wyżej kanon 774 § 1 łączy katechezę z zaangażowa
niem całej wspólnoty chrześcijańskiej, ale „w części każdemu wła
ściwej”. Oznacza to, że obowiązek katechizowania w różnym stop
niu spoczywa na wiernych: „poszczególni jednak członkowie Ko
ścioła mają zróżnicowane obowiązki, wypływające z powołania każ
dego z nich.”79 Wspólne, choć zróżnicowane, zaangażowanie w ka
techezę znajduje swoje odbicie w odnowionych obrzędach sprawo
wania poszczególnych sakramentów. Przykładowo, na poszczegól
nych etapach chrześcijańskiego wprowadzenia dorosłych: „(...) lud 
Boży reprezentowany przez Kościół lokalny powinien zawsze rozu
mieć i okazywać, że wtajemniczenie dorosłych jest jego sprawą i że 
stanowi zadanie dla wszystkich, którzy przyjęli chrzest.”80

Osoby konsekrowane wplatają się w katechetyczną misję całego 
Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. wskazuje na nich 
jako pomocników proboszcza.81 Nadmienić można, że w historii 
Kościoła zakonnicy i zakonnice brali żywy i owocny udział w kate
chizacji. Wiele rodzin zakonnych powstało specjalnie w celu na
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77 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, 15.08.1997, 
Poznań 1998, nr 220-221.

™ Por. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, dz. cyt., nr 122.
79 Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 16. Por. E. S z t a f r o w s k i .  Podręcznik prawa ka

nonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 37; J. S y r y j c z y k ,  Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie 
katechetyczne według norm nowego prawa kościelnego, w: Duszpasterstw o w świetle No
wego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Syryjczyk, Warszawa 1985, s. 135.

*° Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Dostosowane do zwyczajów 
diecezji polskich, Katowice 1988, W prowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 41. Por. E. 
S z t a f r o w s k i ,  Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 37.

*' Por. KPK 1983, kan. 776: „Z racji swej funkcji, proboszcz obowiązany jest trosz
czyć się o nauczanie katechetyczne dorosłych, młodzieży i dzieci. D la osiągnięcia tego 
celu powinien skorzystać ze współpracy duchownych przydzielonych do parafii, człon
ków instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego, uwzględ
niając charakter każdego instytutu, jak  również wiernych świeckich, głównie kateche
tów. Wszyscy wymienieni, jeśli tylko nie podlegają prawnej przeszkodzie, powinni chęt
nie spieszyć z pomocą. D o proboszcza należy popierać i umacniać zadanie rodziców 
w zakresie katechezy rodzinnej, o czym w kan. 774 § 2.”



uczania chrześcijańskiego młodzieży82. Teraźniejszość również wy
maga wkładu wspólnot zakonnych, aby „zechciały poświęcić maksi
mum zdolności i możliwości szczytnemu dziełu katechizacji”.83

Oryginalny wkład braci zakonnych wynika z „publicznego świadec
twa ich konsekracji”.84 Ten specyficzny stan jest darem dla całej wspól
noty Kościoła. Zarazem uzdalnia do wielkiej aktywności katechetycz
nej i to w duchu określonego instytutu czy stowarzyszenia. „Charyzma
ty założycielskie nie pozostają na marginesie, jeśli zakonnicy podejmu
ją zadanie katechetyczne. Zachowując nienaruszony własny charakter 
katechezy, charyzmaty różnych wspólnot zakonnych nadają temu 
wspólnemu zadaniu własne akcenty, często o wielkiej głębi religijnej, 
społecznej i pedagogicznej. Historia katechezy pokazuje żywotność, 
jaką te charyzmaty nadały działalności wychowawczej Kościoła.”85 

Możliwości udziału braci zakonnych w katechizacji nie zamykają 
się w obrębie parafii. Prawodawca nakłada pewne obowiązki na 
przełożonych zakonnych. „Przełożeni zakonów i stowarzyszeń ży
cia apostolskiego winni zatroszczyć się o to, ażeby w ich kościołach, 
szkołach lub w innych zakładach, w jakikolwiek sposób im powie
rzonych, pilnie prowadzono katechizację.”86 Taka sytuacja otwiera 
wiele możliwości pracy katechetycznej braci w oparciu o różne za
konne dzieła własne. „Należy zachęcać, aby wspólnoty zakonne, 
podejmujące się w naszym kraju różnych dzieł na rzecz młodzieży, 
zwłaszcza najbardziej opuszczonej, wprowadzały do niej, gdzie tyl
ko to możliwe, elementy katechezy.”87

Katechizacja powinna być prowadzona także w oparciu o kościo
ły nieparafialne, co również stwarza okazję do posługiwania braci 
zakonnych. Sytuacja taka wymaga uzgodnienia z proboszczem 
i uwzględnienia przepisów diecezjalnych88. Zakonnicy i członkowie 
stowarzyszeń życia apostolskiego podlegają bowiem w sprawach 
duszpasterskich władzy biskupów.89
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82 Por. Catechesi tradendae, dz. cyt., n r 65.
83 Tamże.
84 Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, dz. cyt., nr 228.
85 Tamże, n r 229.
86 KPK 1983, kan. 778. Por. analogiczną norm ę w poprzednim  Kodeksie z 1917 r., 

CIC 1917, can. 1334.
87 Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, dz. cyt., nr 131.
88 Por. E. S z t a f r o w s k i ,  Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, dz. cyt., s. 40.
w Por. KPK 1983, kan. 678 § 1, 738 § 2.



Praca braci zakonnych, jako katechetów, jest zróżnicowana i za
leżna od różnych środowisk oraz odmiennych odbiorców. Tym sa
mym można wyróżnić: katechetów w krajach dawniej chrześcijań
skich, którzy uzupełniają brak kapłanów; pracujących z dziećmi, 
młodzieżą, lub z dorosłymi; przygotowujących do przyjęcia sakra
mentów; oddelegowanych do pracy z osobami nieprzystosowanymi 
lub niepełnosprawnymi, albo też z emigrantami i osobami żyjącymi 
na marginesie.9“ Pośród różnych typów katechetów wymienić trzeba 
również katechistów, tj. pracujących na terenach misyjnych.91

Różnorodność posługi katechetycznej domaga się odpowiednie
go przygotowania. Kodeks z 1983 r. nakłada na ordynariuszy miej
sca obowiązek właściwego przygotowania katechetów.92 Jednakże 
ordynariusze zakonni również winni mieć na uwadze formację ka
techetyczną braci zakonnych. Przesłanką za tym przemawiającą jest 
m.in. tematyka formacji katechetycznej, która wielokrotnie pojawia 
się w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, zwłaszcza 
w Ogólnej Instrukcji Katechetycznej z 1971 r. i Dyrektorium Ogól
nym o Katechizacji z 1997 r.

Posługę katechetyczną braci zakonnych można odczytać nie tyl
ko jako ich obowiązek, ale także jako prawo. Laikat, więc i bracia 
zakonni, katechizuje „w porozumieniu i we współpracy z hierar
chią, która ze swej strony winna świeckich chętnie angażować do 
tych zadań, udzielając im misji kanonicznej.”93 Kodeks z 1983 r. 
wskazuje na możność przekazania świeckim m andatu do naucza
nia. „Podobnie -  zachowując jednak przepisy stawiające wymaga
nia co do zdatności -  mogą otrzymać od kompetentnej władzy ko
ścielnej zlecenie nauczania świętej nauki.”94 Nauczanie kateche
tyczne nie jest działaniem prywatnym, jest pełnieniem misji Ko

[1 9 ] UDZIAŁ BRACI ZAKONNYCH W NAUCZYCIELSKIM ZADANIU KOŚCIOŁA 95

90 Por. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, dz. cyt., n r 232.
91 Por. tam że, nr 232; Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 66.
52 Por. KPK 1983, kan. 780: „O rdynariusze miejsca winni troszczyć się o od p o 

wiednie przygotow anie katechetów  do właściwego w ypełniania ich zadania, a więc 
by ich kształcenie m iało ch arak te r stały, aby mogli poznać w wystarczającym  zakre
sie naukę katolicką oraz przyswoić sobie teoretycznie i praktycznie zasady dyscyplin 
pedagogicznych.”

93 J. D y  d u c h ,  Udziat świeckich w misji prorockiej Chrystusa i Kościoła, dz. cyt., s. 12.
94 KPK 1983, kan. 229 § 3. O złożoności rozróżnienia pomiędzy misją kanoniczną 

a m andatem , por. F. L e m p a, Misja kanoniczna i mandat do nauczania dyscyplin teolo
gicznych w katolickich szkołach wyższych, w: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Biu
letyn, nr 11, Lublin 1998, s. 49-70.
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ścioła. Dlatego „winno zawsze pozostawać pod kierownictwem pra
wowitej władzy kościelnej. Kto katechizuje, działa w imieniu Ko
ścioła i z m andatu Kościoła.”"5

2. Misyjna działalność Kościoła
Działalność misyjna Kościoła zwraca się szczególnie ku ewange

lizacji osób niewierzących. Wynika ona z natury Kościoła.96 W spół
czesną definicję misji przekazał soborowy dokum ent A d  gentes: 
„Szczególne inicjatywy, poprzez które posłani przez Kościół głosi
ciele Ewangelii, idąc na świat, wykonują zadanie przepowiadania 
Ewangelii i wszczepienia samego Kościoła w te narody lub grupy, 
które jeszcze nie wierzą w Chrystusa, nazywa się powszechnie „mi
sjami”.97 Celem tej posługi „jest ewangelizowanie i zaszczepianie 
Kościoła pośród ludów albo grup, wśród których nie jest on jeszcze 
zakorzeniony; (...) w ten sposób niech z zasiewu słowa Bożego 
wzrasta dostatecznie wiele zakładanych na całym świecie rodzi
mych Kościołów partykularnych, obdarzonych własnymi siłami 
i dojrzałością.”9“

W posłudze misyjnej uczestniczą wszyscy wierni. To podstawowe 
założenie oddaje kan. 781 aktualnego Kodeksu: „Ponieważ cały 
Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji winno 
być uznane za fundamentalny obowiązek Ludu Bożego, stąd wszy
scy wierni, świadomi swojej odpowiedzialności, winni wnosić swój 
udział w dzieło misyjne.”

W dzieło ewangelizacji w istotny sposób wpisują się bracia za
konni. O misyjnej roli instytutów życia konsekrowanego stanowi 
Kodeks z 1983 r. w kan. 783: „Ponieważ członkowie instytutów ży
cia konsekrowanego na mocy samej konsekracji poświęcają się na 
służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć

* Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, dz. cyt., nr 121. O udzie
leniu misji kanonicznej katechetom  szkolnym przez biskupa diecezjalnego, por. tamże, 
nr 82, 90. Termin upoważnienie (missio canonica) do nauczania religii występuje 
w Konkordacie polskim z 28.07.1993, tekst dokum entu w: W. G ó r a l s k i ,  Konkordat 
Polski 1993 od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998, art. 12, ust. 3. O  mandacie, 
którego udziela się katechetom , por. także E. Z  a n e 11 i, /  laici nel m unus docendi della 
Chiesa, dz. cyt., s. 203-204; tenże, 1 laicipossono predicare e insegnare nella Chiesal, dz. 
cyt., s. 273-274.

* Por. A d  gentes, n r 2.
"  Tamże, n r 6.
* Tamże.
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szczególny udział w działalności misyjnej.” Można powiedzieć, że 
istnieje pełna współzależność pomiędzy powołaniem misyjnym 
i powołaniem zakonnym.99 „Ze względu na swoją konsekrację za
konną są oni jak najbardziej wolni i mogą dobrowolnie opuścić 
wszystko i iść aż na krańce świata, aby głosić Ewangelię. Są przed
siębiorczy, a ich apostolstwo często odznacza się pomysłowością 
i oryginalnością, które wzbudzają podziw u patrzących. Są wielko
duszni, często znajdują się na najodleglejszych stacjach misyjnych, 
gdzie nierzadko grożą im wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia 
i życia.”100 Zaangażowanie misyjne może się wyrażać w różnorodny 
sposób, albo tylko w wymiarze duchowym, albo w duchowym i jed 
nocześnie w aktywnej zewnętrznej działalności.

Ważną rolę ewangelizacyjną odgrywają zatem także zakonne in
stytuty życia kontemplacyjnego. Instytuty te „mają z uwagi na swoje 
modlitwy, dzieła pokuty i umartwienia bardzo duże znaczenie dla 
nawracania dusz, ponieważ to Bóg jest Tym, który proszony o to, 
posyła robotników na swoje żniwo, otwiera umysły niechrześcijan 
na słuchanie Ewangelii i zapładnia w ich sercach słowo zbawie
nia”.101 Sobór Watykański II wezwał instytuty kontemplacyjne do 
zakładania domów na terenach misyjnych.102 Tam zarówno bracia 
zakonni jak i kapłani są potrzebni dla działalności misyjnej.

Instytuty życia czynnego również pełnią ważną rolę ewangeliza
cyjną. Na takie zaangażowanie wskazywał Sobór Watykański II. 
„Instytuty życia czynnego natomiast, niezależnie od tego czy dąży
łyby do celu ściśle misyjnego, czy też nie, niech szczerze zadają so
bie wobec Boga pytanie, czy mogą rozciągnąć swoją działalność na 
szerzenie królestwa Bożego między narodami; czy mogą pewne po
sługi pozostawić innym, aby swoje siły poświęcać misjom; (...) czy 
ich członkowie uczestniczą w działalności misyjnej odpowiednio do

99 Por. E . G a m b a r i ,  Życie zakonne, s. 522. Zaznaczyć należy, że ślub posłuszeństwa 
sam w sobie nie zobowiązuje do posłannictwa A d  gentes. W śród różnorodnych instytu
tów są takie, które nie zakładają pracy misyjnej, inne dopuszczają ją jako jeden z celów 
instytutu, jeszcze inne podejm ują ją jako ich główny cel. W zależności od tego podziału 
różna jest relacja ślubu posłuszeństwa do obowiązku misji ad gentes, por. Exegetical 
commentary on the Code o f  canon law, ed. A. M arzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocafia, 
vol. I I I /l, Chicago 2004, s. 148.

100 Evangelii nuntiandi, nr 69.
101 A d  gentes, nr 40. O relacji instytutów kontemplacyjnych do apostolstwa i świętości 

Kościoła, por. KPK 1983, kan. 674.
102 Por. A d  gentes, nr 40 i 18.
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możliwości.”103 To ostatnie wezwanie można odnieść do braci za
konnych, którzy odpowiednio do możliwości winni angażować się 
w ewangelizację.

Jednakże wraz ze wszelką zewnętrzną aktywnością braci zakon
nych powinno łączyć ich świadectwo. Treść adhortacji Vita conse- 
crata jednoznacznie uwyraźnia ten wymiar. „Najważniejszym prze
jawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim 
uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadec
two”.104 „Szczególny wkład osób konsekrowanych w ewangelizację 
polega przede wszystkim na świadectwie życia całkowicie oddane
go Bogu i braciom na wzór Zbawiciela (...)”.105

Doznanie miłości Boga prowadzi do dzielenia się z tymi, którzy 
Go nie znają. Jest to bodziec do włączenia się osób konsekrowanych 
w pierwszą ewangelizację, w przepowiadanie Chrystusa wszystkim 
narodom .106 Różnorakie są działania misyjne. Obok modlitwy jest 
miejsce na organizowanie pomocy materialnej i technicznej, zwłasz
cza w krajach, które pomagają misjom.

Zaangażowanie misyjne wyraża się wreszcie przez aktywną po
sługę misjonarzy na terenach misyjnych. „Misjonarze, a więc ci, 
którzy są posyłani przez kom petentną władzę kościelną do podej
mowania dzieła misyjnego, mogą być dobierani z terenów misyj
nych lub spoza nich, spośród kleru diecezjalnego lub członków in
stytutów życia konsekrowanego, albo stowarzyszeń życia apostol
skiego, albo spośród świeckich.”107 Bracia zakonni zgodnie z tą nor
mą mogą być posłani jako misjonarze.

Misjonarze w swojej posłudze winni uwzględnić wymagania in- 
kulturacji i wolności religijnej, na co wskazuje Kodeks w 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

103 Tamże, nr 40. Na terenach misyjnych winno się popierać życie instytutów zakon
nych, tak  czynnych, jak  i kontemplacyjnych. Obok już istniejących m ogą powstawać no
we instytuty i formy życia konsekrowanego, por. tam że, nr 18. Por. także J a n  P a w e ł  
II ,  Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio, 07.12.1990, 
AAS 83 (1991), s. 317nn, nr 65-66, 69.

104 Vita consecrata, nr 72.
105 Tamże, nr 76. „Apostolstwo wszystkich zakonników polega na świadectwie ich ży

cia konsekrowanego, które winni ożywiać m odlitwą i pokutą.”, KPK 1983, kan. 673.
'* Por. Vita consecrata, n r 77-80.
",7 KPK 1983, kan. 784.
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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 po
proszą w sposób wolny, zostali dopuszczeni do przyjęcia chrztu.”

Wymagania inkulturacji i dialogu międzyreligijnego przybliża 
także adhortacja Vita Consecrata. Jest to proces zbliżania się misjo
narzy, braci zakonnych, do innych kultur, do inaczej myślących lu
dzi. Koniecznymi postawami są tu szacunek, miłość i pokora wobec 
innych, na wzór Chrystusa.108

3. Wychowanie katolickie
Kościół w całej pełni włącza się w misję wychowawczą. „Z szcze

gólnej racji prawo i obowiązek wychowania należy do Kościoła, 
którem u została zlecona przez Boga misja niesienia ludziom po
mocy, aby mogli osiągnąć pełnię życia chrześcijańskiego.”109 Ko
ściół jest świadom, że powinien być obecny na polu edukacji, i że 
„wychowanie stanowi istotny elem ent jego misji”.110 Osoby konse
krowane są powołane, aby także na polu edukacyjnym dawać świa
dectwo o Bogu.111

Oddziaływanie wychowawcze obejmuje zarówno wychowanków, 
jak i całe środowiska wychowawcze. „Obdarzone tym charyzma
tem, mogą tworzyć środowiska wychowawcze przeniknięte ewange
licznym duchem wolności i miłości, które będą pomagały młodym 
wzrastać w człowieczeństwie pod kierownictwem Ducha Świętego. 
W ten sposób wspólnota wychowawcza staje się doświadczeniem 
komunii i miejscem łaski. W którym program pedagogiczny przy
czynia się do połączenia w harmonijnej syntezie tego, co Boskie 
i ludzkie, Ewangelię i kulturę, wiarę i życie”112 Działanie edukacyj
ne zakonników oznacza zatem tworzenie miejsc komunii i łaski, 
wspólnej przestrzeni dla wiary i życia.

Wiedza i wiara są przekazywane młodym ludziom w miłości. Mi
łość „jest to jeden z najcenniejszych darów, jakie osoby konsekrowa
ne mogą również dzisiaj ofiarować młodzieży, wychowując i otacza

"* Por. Vita consecrata, n r 80. 
IM KPK1983, kan. 794 § 1.
110 Vita consecrata, nr 96.
111 Por. tamże.
112 Tamże.
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jąc ją miłością, zgodnie z mądrym zaleceniem św. Jana Bosko: «Mło
dzi powinni nie tylko być kochani, ale i wiedzieć, że są kochani».”113

W adhortacji Vita Consecrata znajduje się wyraźna zachęta, by 
osoby konsekrowane podejmowały misję wychowawczą poprzez 
prowadzenie różnego rodzaju szkól, uniwersytetów i uczelni wyż
szych.114 Działalność wychowawcza jest ponadto znakiem miłości 
do ubogich. „Jednym z najbardziej wyrazistych przejawów miłości 
do ubogich są działania zmierzające do uwolnienia ludzi od tej 
niezwykle dotkliwej formy ubóstwa, jaką jest brak formacji kultu
ralnej i religijnej.”115

Przedstawione wskazania Kościoła podejmują bracia zakonni. 
Ich działalność wychowawcza ma miejsce w różnorodnych typach 
szkół. Poniżej zostanie omówiona ich posługa w szkołach niższego 
stopnia (podstawowe i średnie) oraz wyższego stopnia, tj. uczel
niach wyższych.

3.1. Szkoły
Tworzenie i prowadzenie szkół jest zazwyczaj obowiązkiem struk

tur państwowych. Równolegle ze szkołami państwowymi mogą ist
nieć szkoły katolickie. Prawodawca kościelny zastrzega sobie prawo 
ich stanowienia. „Kościołowi przysługuje prawo zakładania szkół ja
kiejkolwiek specjalności, rodzaju i stopnia, a także kierowania ni
mi.”116 Podobne prawo, za zgodą biskupa diecezjalnego, przysługuje 
instytutom zakonnym. „Instytuty zakonne, których właściwym zada
niem jest wychowanie, pozostając wierne swojej misji, niech starają 
się podejmować katolickie wychowanie również poprzez własne 
szkoły, zakładane za zgodą biskupa diecezjalnego.”117 Szkoła kato
licka, w której są obecni zakonnicy, jest bogatsza o specyficzne bo
gactwo świadectwa zakonnego życia chrześcijańskiego.118

113 Tamże.
114 Por. tamże, n r 97.
115 Tamże.
1,6 KPK 1983, kan. 800 § 1. O prawie do zakładania i prowadzenia szkół katolickich, 

por. Sobór Watykański II, D eklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum edu- 
cationis, 28.10.1965, w: Sobór W atykański II, Konstytucje, Dekrety, D eklaracje, tekst 
polski, Poznań 2002, s. 314-324, nr 8.

"7 KPK 1983, kan. 801.
118 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Świecki katolik świadkiem wiary 

w szkole, 15.10.1982, Poznań 1986, nr 43. 46.
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W katolickich szkołach, niezależnie od podmiotu prowadzącego 
szkołę, jest miejsce dla braci zakonnych. Bez względu na to, czy są 
oni nauczycielami, czy wychowawcami, należy stawiać im wysokie 
wymagania. „W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny 
się opierać na zasadach chrześcijańskiej doktryny. Wykładowcy 
mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia.”119 O ich waż
ności i roli przypomniał posoborowy dokum ent Szkoła katolicka. 
„Osoby nauczające stanowią najważniejszy czynnik, który nadaje 
szkole katolickiej jej szczególny charakter przez swe działanie 
i świadectwo. Trzeba więc zapewnić i popierać ich stale kształcenie 
przez odpowiednie duszpasterstwo.”120 Nauczyciele w szkole kato
lickiej w pewnej mierze angażują autorytet Kościoła i wspólnoty 
chrześcijańskiej. Nie występują w szkole i nie nauczają jedynie we 
własnym imieniu.121

Obecności osób konsekrowanych w szkole Kongregacja Wycho
wania Katolickiego poświęciła osobny dokum ent.122 Chociaż bracia 
zakonni nie są w nim wyróżnieni, to także do nich odnosi się jego 
przesłanie. Dokum ent ten, wychodząc od nakreślenia tożsamości 
osób konsekrowanych, dochodzi do omówienia ich misji wycho
wawczej w szkołach różnego rodzaju. Misję tę zakreślają szczegól
nie trzy przestrzenie. Po pierwsze, wychowanie ściśle łączy się 
z ewangelizacją123; po drugie, wychowawcy towarzyszą młodym lu
dziom w drodze do Boga124; po trzecie, wychowanie kształtuje ży
cie wspólne, otwiera na innych ludzi.125 Osoby konsekrowane, po
mimo różnych przeszkód, są wezwane do podjęcia nowych wyzwań 
edukacyjnych. Ich obecność w szkole jest służbą dla przyszłości 
Kościoła i ludzkości.126

m KPK 1983, kan. 803 § 2. Więcej o wymaganiach stawianych nauczycielom w szko
łach katolickich, por. Gravissimum educationis, nr 8.

120 Kongregacja W ychowania Katolickiego, Szkoła katolicka, 19.03.1977, nr 78; apel 
Kościoła o kontynuowanie misji nauczycielskiej i wychowawczej zakonników w szko
łach katolickich, por. tamże, nr 89.

121 Por. E. Z a n e t t i ,  /  łaici neł m unus docendi della Chiesa, dz. cyt., s. 212.
122 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja 

w szkole, Refleksje i wskazania, 28.10.2002, Poznań 2003.
123 Por. tam że, n r 30-40.
124 Por. tam że, n r 41-59.
125 Por. tamże, nr 60-80.
126 Por. Z. G r o c h o l e w s k i ,  Le persone consacrate e la loro missione nella scuola, 

Sem inarium  43 (2003) nr 3, s. 717.
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Oddziaływanie braci zakonnych może być inne we własnych 
szkołach zakonnych, a inne w szkołach państwowych.127 W tych dru
gich, obok funkcji wychowawczych, ważnym zadaniem braci zakon
nych są obowiązki katechetyczne, powyżej przybliżone.

3.2. Uniwersytety i fakultety katolickie oraz kościelne
„Równie troskliwą opieką Kościół otacza szkoły wyższe, zwłasz

cza uniwersytety i fakultety.”128 Misja Kościoła obejmuje uczelnie 
publiczne i prywatne, a zwłaszcza katolickie lub kościelne.129 Analo
gicznie do szkół katolickich, Kościół ma prawo do zakładania i pro
wadzenia zarówno uniwersytetów czy fakultetów katolickich, jak 
i kościelnych.130

Kościelne zadanie nauczycielskie również wypełniają instytuty 
zakonne na uczelniach wyższych. „Ze względu na doniosłą rolę, ja 
ką katolickie i kościelne uniwersytety i fakultety odgrywają w dzie
dzinie wychowania i ewangelizacji, instytuty, które je prowadzą, 
niech będą świadome swojej odpowiedzialności i niech dbają o to, 
by nawiązywały one czynny dialog ze współczesną kulturą, ale zara
zem zachowywały swój szczególny charakter katolicki w duchu peł
nej wierności Magisterium Kościoła.”131 Katolickie i kościelne 
uczelnie wyższe są kolejną przestrzenią, na której bracia zakonni 
mogą służyć Kościołowi i młodym ludziom.

Podejmując zadania nauczycielskie, powinni spełniać wysokie 
kryteria. „Władza kom petentna, zgodnie z postanowieniami statu
tów, ma obowiązek zatroszczyć się o to, ażeby nauczycielami uni
wersytetów katolickich mianować osoby, które obok odpowiednich

127 O zadaniach Kościoła w szkołach niekatolickich, por. Gravissimum educationis, 
nr 7.

I2ł Gravissimum educationis, n r 10.
IM Podział na uczelnie katolickie i kościelne, istniejący w prawie kanonicznym, w od

niesieniu do niniejszego opracowania posiada mniejsze znaczenie. D latego misję braci 
zakonnych na obu typach uczelni zasadniczo m ożna traktować łącznie.

130 Por. KPK 1983, kan. 807. 815. Instytut zakonny, za zgodą biskupa diecezjalnego, 
również może erygować uniwersytet katolicki, por. J a n  P a w e ł  11, Konstytucja apo
stolska o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, 15.08.1990, AAS 82 (1990) 
s. 1475-1508, art. 3 § 2.

1,1 Vita consecrata, nr 97. „Liczne uniwersytety katolickie zostały założone przez 
zgrom adzenia zakonne i nadal uzależnione są od ich wsparcia. Niech zgrom adzenia za
konne oddające się apostolatowi wyższego nauczania nadal wspomagają te instytucje 
w dziele odnowy ich pracy i niech nadal przygotowują zakonników i zakonnice do 
owocnego uczestnictwa w misji uniwersytetu katolickiego.” Ex corde Ecclesiae, n r 25.
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kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają się również 
nieskazitelnością doktryny i dobrymi obyczajami.”132 Wraz z wyso
kim poziomem naukowym i wiernością doktrynie katolickiej wykła
dowcy uczelni katolickich powinni umacniać, a przynajmniej re
spektować, katolicki charakter takiej uczelni.133 Na uczelniach ko
ścielnych bracia zakonni tylko wtedy mogą podejmować funkcję 
wykładowcy, gdy posiadają zgodę własnego ordynariusza lub prze
łożonego.134

Spośród wykładowców uczelni wyższych, prawo kanoniczne wy
odrębnia wykładowców przedmiotów teologicznych. Obok wyżej 
wymienionych postulatów, muszą oni posiadać dodatkowo zlecenie 
(mandatum) od władzy kościelnej.135 N atura owego m andatu rodzi 
szereg dyskusji w literaturze kanonistycznej. Należy go odróżnić od 
pojęcia nihil obstat oraz od misji kanonicznej. Udzielony wykładow
com przedmiotów teologicznych jest rodzajem publicznego po
twierdzenia, że wykładowca pozostaje we wspólnocie Kościoła Ka
tolickiego oraz że nauka przez niego wykładana jest zgodna z dok
tryną tegoż Kościoła.136

Rektor uniwersytetu katolickiego lub kościelnego oraz część 
wykładowców zobowiązana jest do złożenia wyznania wiary. 
„Przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego nie ma, przed ordyna
riuszem miejsca albo ich delegatam i, rektor uniwersytetu kościel
nego lub katolickiego -  przy podejmowaniu funkcji; przed rek to
rem, który jest kapłanem , lub przed ordynariuszem miejsca albo 
przed ich delegatami -  wykładowcy dyscyplin dotyczących wiary 
lub obyczajów, na jakichkolwiek uniwersytetach -  przy podejm o
waniu funkcji”.137

132 KPK 1983, kan. 810 § 1. Takie sam e wymagania dotyczą uczelni kościelnych, por. 
tam że, kan. 818; J a n  P a w e ł  II,  Konstytucja apostolska Sapientia Christiana o uni
wersytetach i wydziałach kościelnych, 15.04.1979, AAS 71 (1979) s. 469-499, art. 22-30.

1,3 Por. Ex corde Ecclesiae, art. 4 § 1-4.
IM Por. Sapientia Christiana, art. 23.
135 Por. KPK 1983, kan. 812: „We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele przed

m iotów teologicznych muszą mieć zlecenie kom petentnej władzy kościelnej.” Podobny 
wymóg dotyczy uczelni kościelnych, por. tam że. kan. 818.

136 Por. L. G e r o s a. Prawo Kościoła, dz. cyt., s. 133-134; E. Z  a n e 11 i, /  laici nel mu- 
nus docendi della Chiesa, dz. cyt., s. 213; A. M o n t a n, L  ’Educazione cattolica, w: Grup- 
po italiano docenti di diritto canonico -  La funzione di insegnare della Chiesa, X IX  In- 
contro di studio passo della M endola -  Trento, 29.06-03.07.1992, M ilano 1994, s. 90.

137 KPK 1983, kan. 833 nr 7.
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Specyficznymi uczelniami kościelnymi są wyższe seminaria du
chowne. Cechuje je akademicki charakter studiów, a profesorom 
seminaryjnym stawia się podobne wymagania do tych na innych 
uczelniach wyższych.138 W procesie formacji seminaryjnej jest miej
sce na współudział osób świeckich, na pozytywny wpływ duchowo
ści świeckiej w procesie kształtowania.139 Bracia zakonni nie są wy
kluczeni ze współudziału w formacji seminaryjnej, w tym od funkcji 
nauczycielskich. Polskie Ratio studionim  ogranicza tę możność 
w odniesieniu do nauczycieli przedmiotów teologicznych. „Profe
sorowie nauk teologicznych powinni być kapłanami.”140

W adhortacji o życiu konsekrowanym Vita consecrata znajduje 
się zachęta skierowana do zakonników, aby pracowali także na 
uczelniach, których nie można utożsamiać z Kościołem. „Członko
wie tych Instytutów i Stowarzyszeń niech będą gotowi do podjęcia 
pracy w państwowych strukturach edukacji, jeśli wymagają tego 
okoliczności.”141 Dlatego posługa braci zakonnych może rozciągnąć 
się na wszystkie wyższe uczelnie.

4. Środki społecznego przekazu
W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą rolę odgrywają 

środki społecznego przekazu, zwłaszcza: prasa, kino, radio, telewi
zja i In ternet.142 Stanowią one dla Kościoła wręcz „pierwszy are- 
opag” współczesnego świata, który jednoczy ludzkość i czyni z niej 
„światową wioskę”.143 Dlatego Kościół przyjmuje je i wykorzystuje 
w swojej misji ewangelizacyjnej. Głosząc Ewangelię, Kościół uzna

158 Por. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, nr 87.
139 Por. J a n  P a w e ł  II,  Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 

25.03.1992, Wroctaw 1992, n r 66.
140 Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, dz. cyt., nr 113.
141 Vita consecrata, nr 97.
142 Z  wyjątkiem Internetu , który jeszcze nie był wówczas znany, Kościół wypowie

dział się na tem at środków społecznego przekazu na Soborze Watykańskim II, por. D e
kret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 04.12.1963, w: Sobór Watykański 
II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznań 2002, s. 87-95. Internet, jako 
aktualne wyzwanie współczesnego świata, jest przedm iotem  dwóch dokum entów  M agi
sterium  Kościoła, por. Papieska R ada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a In 
ternet, 22.02.2002, w: W iadomości KAI- 10.03.2002, s. 31-35; Papieska Rada ds. Środ
ków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, 22.02.2002, w: W iadomości KAI- 
17.03.2002, s. 31-35.

143 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska 
o przekazie społecznym Aetatis novae, 22.02.1992, L'Osservatore Rom ano 6 (1992), nr 1.



je, że „do jego obowiązków należy głoszenie orędzia zbawienia, 
również za pomocą środków społecznego przekazu, i pouczanie lu
dzi o właściwym ich wykorzystaniu”.144

Tak określone zadanie Kościoła powinni podejmować na miarę 
możliwości wszyscy wierni. Ciągle aktualne pozostaje wezwanie So
boru. „Wszystkie dzieci Kościoła powinny jednomyślnie i zgodnie 
czynić wysiłki, aby środki społecznego przekazu bezzwłocznie były 
używane z największą rozwagą i skutecznością w rozlicznych zada
niach apostolskich, stosownie do wymogów czasu i okoliczności, 
w celu zapobiegania szkodliwym przedsięwzięciom w tych miej
scach, w których moralny i religijny rozwój wymaga bardziej inten
sywnego wysiłku.”145 Do realizacji tych celów zakonnicy powinni 
być kształceni, aby umieli wykorzystać te środki dla apostolstwa.146

Świadectwo braci zakonnych dokonuje się także przez środki 
społecznego przekazu, które są nowym wyzwaniem. Poprzez nie 
bracia zakonni mają okazję dać świadectwo Ewangelii. Apostol
stwo poprzez media stwarza szerokie pole do inwencji i różnego ro
dzaju inicjatyw, czasem wręcz śmiałych.147 Podobnie jak w soboro
wej deklaracji Inter mirifica, tak i w adhortacji Vita consecrata znaj
duje się przesłanie do formacji osób konsekrowanych. Powinny one 
„zdobyć solidną znajomość języka typowego dla tych środków, aby 
mogły przekonująco mówić o Chrystusie dzisiejszemu człowiekowi, 
wyrażając jego «radości i nadzieje, smutek i niepokoje», a także 
przyczynić się do budowy społeczeństwa, w którym wszyscy będą się 
czuli jak bracia i siostry idący razem ku Bogu”.148

Środki społecznego przekazu mogą służyć dobrym albo złym ce
lom. Dlatego też: „odpowiedź Kościoła ma charakter przede 
wszystkim wychowawczy: stara się uczyć właściwego rozumienia 
ukrytych mechanizmów, uważnej oceny etycznej programów, a tak
że kształtować zdrowe nawyki w korzystaniu ze środków przekazu. 
W tę pracę wychowawczą, mającą kształcić mądrych odbiorców 
i kompetentnych pracowników środków przekazu, osoby konsekro
wane powinny wnosić swój wkład, świadcząc o względności wszyst
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144 Inter mirifica, nr 3.
145 Tamże, nr 13.
'* Por. tam że, nr 15.
147 Por. E. G a m b a  ri,  Życie zakonne, s. 512. Jedną z takich nowości jest rozsyłanie 

SMS-ów z cytatami biblijnymi.
148 Vita consecrata, nr 99.



kich rzeczywistości widzialnych i pomagając braciom w ich ocenie 
zgodnej z Bożym zamysłem, a także w uwolnieniu się od nadm ier
nej fascynacji «przemijającą postacią tego świata» (1 Kor 7,31).”149 

Ewangelizacyjny i wychowawczy cel wykorzystania tych środków 
jest obowiązkiem duszpasterzy. Swój współudział posiadają wszy
scy katolicy, na co wskazuje Kodeks z 1983 r. „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.”150 

Prawo powszechne nakłada szczególne obowiązki na zakonni
ków, w tym i na braci zakonnych. „Członkowie instytutów zakon
nych, aby mogli wydawać książki, traktujące o religii lub obycza
jach, potrzebują także zezwolenia swojego wyższego przełożonego, 
zgodnie z konstytucjami.”151 Ponadto muszą oni uzyskać licencję od 
ordynariusza miejsca, gdzie są wydawane książki.152

Inną szczegółową norm ą prawa powszechnego jest możność pu
blikowania w nieprzyjaznych Kościołowi dziennikach i czasopi
smach. „W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wy
raźnie atakują religię lub dobre obyczaje, wierni mogą coś zamiesz
czać jedynie dla słusznej i uzasadnionej przyczyny. Duchowni 
i członkowie instytutów zakonnych mogą to czynić jedynie za zgodą 
ordynariusza miejsca.”153

Dalsze normy regulujące wykorzystanie środków społecznego 
przekazu ustanawiają ordynariusze miejsca lub Konferencje Episko
patu. Dotyczy to m.in. programów radiowych i telewizyjnych. „Do 
Konferencji Episkopatu należy wydanie przepisów określających wa
runki, jakie winny być wypełnione, aby duchowni oraz członkowie in
stytutów zakonnych mogli brać udział w programach radiowych lub 
telewizyjnych dotyczących nauki katolickiej lub obyczajów.”154

W Polsce Kościół posiada własne, kościelne rozgłośnie oraz pra
wo emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji. Wy-
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149 Tamże.
'50 KPK 1983, kan. 822 § 3. O zadaniach i wyzwaniach związanych ze środkam i spo

łecznego przekazu, por. Aetatis novae, n r 6-19.
KPK 1983, kan. 832.

152 Por. tam że, kan. 824 § 1.
153 Tamże, kan. 831 § 1.
154 Tamże, kan. 831 § 2.
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stęp w mediach jest dla wiernych okazją do dania chrześcijańskiego 
świadectwa, ale też wymaga unormowania. Dlatego Polska Konfe
rencja Episkopatu wydala instrukcję, która reguluje zasady wystę
powania duchownych i osób zakonnych oraz ewangelizacji w audy
cjach radiowych i telewizyjnych.155

N iektóre z norm  powyższej instrukcji są szczególnie ważne 
w odniesieniu do braci zakonnych. Oczekuje się od nich, że pod
czas występowania w m ediach wypowiadać się będą w duchu wier
ności Ewangelii, ale też w sposób wysoce kom petentny.156 Wypo
wiedzi na tem at wiary i obyczajów winny być zgodne z doktryną 
Kościoła, nie zaś prywatnymi opiniami. Ze względu na możliwość 
utożsam ienia brata zakonnego, który występuje w mediach, z au
torytatywnymi wypowiedziami Kościoła, należy wyraźnie oddzie
lać prywatne osądy na tem aty wiary i moralności od publicznego 
stanowiska Kościoła.157

Na podjęcie stałej współpracy z ośrodkiem radiowym czy telewi
zyjnym potrzebna jest zgoda ordynariusza zakonnego.158 W progra
mach telewizyjnych oczekuje się od braci zakonnych używania stro
ju zakonnego.159 Odpowiednio przygotowani mogą również pełnić 
zadania doradcze w mediach.160 Jeszcze inną funkcją, którą mogą 
podejmować, jeśli są do tego przygotowani, jest komentowanie 
transmisji celebracji liturgicznych.161

W razie poważnych rozbieżności poglądów i postaw prezentowa
nych przez zakonnika należy zastosować upomnienie lub odpo
wiednią sankcję. „W wypadku poważnego naruszenia powyższych 
norm ordynariusz winien upomnieć duchownego lub członka insty
tutu zakonnego i zobowiązać go do naprawienia szkody, np. po
przez sprostowanie lub odwołanie błędnej czy krzywdzącej wypo
wiedzi. W uzasadnionych i poszczególnych przypadkach ordyna

155 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Normy Konferencji Episkopatu Polski doty
czące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijań
skiej w audycjach radiowych i telewizyjnych, 09.03.2005, A kta Konferencji Episkopatu 
Polski 10 (2005) n r 1, s. 74-76.

156 Por. tamże, nr 8.
157 Por. tam że, n r 9-11.
158 Por. tamże, nr 13. O listach kościelnych stałych współpracowników, por. tamże, nr 14.
159 Por. tam że, nr 15.
160 Por. tam że, nr 16.
161 Por. tamże, nr 17.



riusz może zabronić wypowiadania się w mediach lub zastosować 
inne sankcje przewidziane przez prawo.”162

Na osobną uwagę zasługuje Internet. W ostatnim czasie wyrasta 
on na najpotężniejsze medium, z ogromną siłą oddziaływania.163 
Wykorzystanie go rodzi jednak problemy etyczne. Kościół nie chce 
dyktować decyzji i wyborów, ale poprzez wskazanie kryteriów 
etycznych i moralnych pragnie pomagać wszystkim korzystającym 
z In ternetu .164

Kościół nie lęka się nowych środków społecznego przekazu. 
Przeciwnie, włącza je w swoją misję. „Ważne jest także, aby ludzie 
we wszystkich strukturach Kościoła korzystali twórczo z Internetu, 
wypełniając swe zobowiązania i pomagali wypełniać misję Kościo
ła.”165 Jednym z ważniejszych zadań, polecanym w dokumencie Ko
ściół a Internet, jest wykształcenie medialne. Bracia zakonni, tak jak 
inni wierni, winni zdobywać je oraz umiejętności potrzebne do ko
rzystania z Internetu. Wiedza ta jest potrzebna im osobiście, ale 
także do dzielenia się z innymi, w różnych formach apostolstwa.166

Zakończenie
Bracia zakonni, na podstawie prawa kanonicznego, mogą uczest

niczyć we wszystkich istotnych formach misji nauczycielskiej Ko
ścioła. Z  żadnej nie są wyłączeni. Wyjątkowe ograniczenia wynikają 
z racji teologicznych i prawnych, np. bracia nie mogą głosić homilii 
w trakcie Mszy św. oraz wykładać przedmiotów teologicznych 
w wyższych seminariach duchownych. Fundamentem, pozwalającym 
im na udział w misji nauczycielskiej, jest sakrament chrztu i bierz
mowania oraz konsekracja zakonna. Bracia zakonni, nie tylko mają 
prawo do udziału w misji Kościoła, ale także obowiązek. Są wezwani 
do aktywnego udziału w zadaniach nauczycielskich Kościoła.

Współczesne wymagania kulturowe, religijne i technologiczne 
stawiają nowe wyzwania dla misji nauczycielskiej braci zakonnych. 
Wynikają one m.in. z potrzeby aktywnej obecności w świecie środ
ków społecznego przekazu. Mass media domagają się zintensyfiko
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162 Tamże, nr 21.
163 Por. Etyka w Internecie, n r 2.
164 Por. tam że, nr 18.

Kościół a Internet, n r 10.
166 Por. tamże, nr 11.
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wanej posługi osób konsekrowanych. Aktualne wyzwania świata 
mediów oczekują na dalsze badania naukowe, również w zakresie 
prawa kanonicznego.

Zycie konsekrowane bardzo mocno cechuje wymiar prorocki. 
Od spotkania brata zakonnego z Bogiem zaczyna się wszelka misja 
nauczycielska w Kościele. „Prawdziwe proroctwo ma swój początek 
w Bogu, w przyjaźni z Nim, w uważnym wsłuchiwaniu się w Jego 
słowa w różnych sytuacjach dziejowych. Prorok czuje w sercu żarli
we umiłowanie świętości Boga i dlatego wysłuchawszy Jego słów 
w dialogu modlitwy, głosi je życiem, słowem i czynem, występując 
jako rzecznik Boga przeciw złu i grzechowi.”167

The participation o f consecrate brothers in the teaching function o f the Church

T h e  article  analyses th e  active p a r t  an d  assignm ents o f  co n secra te  b ro th e rs  in 
th e  teach ing  func tion  o f th e  C hurch . T h e  p rob lem  is exam ined  w ith re fe ren ce  to  
th e  th ird  book  o f th e  C ode  o f  C an o n  Law  1983. T h e  a u th o r considers assignm ents 
o f con secra te  b ro th e rs  in th e  m inistry  o f th e  divine w ord, th e  m issionary  action  of 
th e  C hurch , th e  C atho lic  ed u ca tio n  an d  in stru m en ts o f  social com m unication . 
C on secra te  b ro th e rs  can  fund am en ta lly  p a rtic ip a te  in all teach ing  functions. Sm all 
lim ita tions e. g. th e  p ro h ib itio n  o f th e  p red ica tio n  o f  th e  hom ily during  th e  H oly 
M ass a re  derived  from  theo log ical o r  legal reasons.

167 Vita consecrata, nr 84.


