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c) Dotychczasowy status prawny WIWR
W świetle dotychczas obowiązujących przepisów WIWR istniały w dwóch
możliwych formach prawnych. Podwójny sposób organizacji tychże instytutów
uzależniony był przede wszystkim od jakości i ilości teologicznej formacji, którą
instytut był w stanie zaoferować. Jeśli instytut mógł przekazać w maksymalnie
przewidzianej mierze i sposobie należytą wiedzę, otrzymywał od Stolicy Apostol
skiej status akademicki, czyli mógł wydawać kończącym naukę studentom prze
widziane na tym poziomie nauczania stopnie akademickie11. Jeśli wiedza w insty
tucie przekazywana była w sposób ograniczony w stosunku do stawianych wy
mogów, to pozbawiony był on statusu ośrodka akademickiego i nie mógł wyda
wać odpowiednich stopni akademickich, lecz jedynie dyplomy ukończenia na
uki1112.
Kryteria zatwierdzenia WIWR jako ośrodka akademickiego były następujące:
naukowość, jednorodność i kompletność wiedzy. Oznaczało to, iż wiedza powin
na być przekazywana we wszystkich jej elementach, bez unikania syntezy,
ale i bez wykluczania analizy. Studentów należało także wprowadzać w sposób,
kryteria i metody prowadzenia poszukiwań naukowych. Szczegółowe kryteria
zostały określone poprzez wyszczególnienie odpowiedniego programu studiów,
określenia kadry naukowej, wymogów stawianych studentom oraz wymaganej
bazy naukowej i ekonomicznej13.
Dokładne wyszczególnienie wymogów w stosunku do WIWR na poziomie
akademickim pozwalało na odróżnienie ich od tych instytutów, które tego pozio
mu nie były w stanie osiągnąć. Decydował o tym przede wszystkim niższy po
ziom jakościowy i ilościowy oferowanej wiedzy. Nie oznacza to jednak, że takie
instytuty były niejako spisane na straty. Wiedza w nich, jak podkreślała Nota illustrativa, miała być przekazywana w sposób poważny i bezkompromisowy, we
dług wszelkich rygorów nauczania. Odpowiedzialni za przekaz wiedzy zawsze
powinni byli mieć przed oczyma cel i zadania, które spełniać będą przyszli abitu
rienci we wspólnotach lokalnych, do których wykładowcy w dużej mierze należą.
Nota przypominała, że te zadania są bardzo ważne i odpowiedzialne.
d) Motywy wydania nowej Instrukcji
Kongregacja Nauczania Katolickiego, wydając omawianą Instrukcję, wspo
mina dotychczasowe regulacje prawne dotyczące WIWR z 1986 i 1987 r. Od tego
czasu upłynęło 20 lat. Należy zatem postawić pytanie dotyczące motywów wyda11 Pierwszym WIWR, który otrzymał status akademicki w 1970 r. był Pontificio Istituto Regina
Mundi w Rzymie, który został złączony z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim.
12 Por. Nota iIlustrativa, 4.
13 Por. tamże, 4.1.
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nia nowych przepisów prawnych. Można się ich domyślać, śledząc to, co zostało
powyżej przedstawione, zwłaszcza w odniesieniu do roli, jaką WIWR oraz ich
abiturienci mają spełniać nie tylko we wspólnocie Kościoła, ale we współcze
snym świecie, gdzie wspólnota katolicka jest obecna.
W Instrukcji zostały wyraźnie wspomniane dwa motywy jej wydania. Pierw
szy z nich dotyczy stale pojawiających się nowych form duszpasterskich, których
spełnienie wymaga odpowiednio przygotowanych osób. Sytuacja ta powoduje
wprowadzenie koniecznych zmian w metodach i sposobach kształcenia wiernych
w WIWR. Posiadana przez nich wiedza musi sprostać nowym wymogom duszpa
sterskim.
Pojawia się zatem pytanie: czy należy dostosowywać WIWR poprzez nowe
regulacje prawne do nowych wymogów duszpasterskich, czy wystarczy jedynie
wprowadzić nowe formy kształcenia w istniejące struktury prawne? Odpowiedź
zawarta jest w dalszej części Instnikcji. Stwierdza się w niej, że rewizja WIWR
została niejako wymuszona przez zmiany dokonujące się w ramach świeckiego
prawodawstwa w odniesieniu do kształcenia wyższego. WIWR muszą podjąć
współpracę i integrować się z wyższymi uczelniami świeckimi. Wymóg ten wy
nika z faktu, że na WIWR przekazywana jest wiedza z zakresu dyscyplin teolo
gicznych, jak również innych, związanych z kulturą chrześcijańską. Ponadto,
wiedza teologiczna musi być wzbogacona przez filozoficzne założenia oraz kom
plementarną wiedzę z zakresu innych nauk humanistycznych14. Z takiego sformu
łowania można wywnioskować dwie rzeczy. Po pierwsze, kontakt z wiedzą nauk
humanistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania i odpowiedniego po
ziomu studentów WIWR. Po drugie, skoro osoby kończące owe instytuty będą
angażowały się w pracę na rzecz ewangelizacji w zmieniających się warunkach
współczesnego świata, muszą je poznać także od strony naukowych opracowań
oraz podjąć z nimi dialog na odpowiednim poziomie. Dlatego też Kongregacja
wyraźnie wskazuje na konieczność integracji WIWR z odpowiednimi instytucja
mi na określonym poziomie. Studia podejmowane w WIWR zmierzają
do ukształtowania w studencie pewnej syntezy pomiędzy wiarą i kulturą w kon
kretnych okolicznościach prowokowanych przez dzisiejszy świat, w miejscach,
w których Kościół prowadzi swoją zbawczą misję otwartą na świat. Od osób za
angażowanych w działalność Kościoła wymaga się zatem odpowiedniego pozio
mu wiedzy i kultury, odpowiednich kwalifikacji, by mogły prowadzić działalność
duszpasterską, umiejętnie odpowiadając wymogom miejsca i czasu. Stąd też, stu
dia podejmowane w WIWR różnią się zakresem wiedzy, różnorodnością tematy
ki, sposobem prowadzenia zajęć, procesem dydaktycznym od tych, które istnieją
na wydziałach teologicznych. Cały proces kształcenia studentów w WIWR bierze
pod uwagę zakres podejmowanych przez nich w przyszłości zajęć, obowiązków,
14 Por. Instrukcja, art. 3.
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posług w konkretnej wspólnocie kościelnej, osadzonej w konkretnym kontekście
współczesnego świata.
Zatem, z jednej strony, studenci WIWR w procesie kształcenia i nabywania
odpowiedniej formacji, w sposób systematyczny, za pomocą właściwej metody
naukowej, poznają, czerpiąc ze źródeł Objawienia, katolicką doktrynę autentycz
nie interpretowaną przez Magisterium Kościoła. Ta wiedza nie jest wiedzą jedy
nie akademicką. Jej posiadanie ma umożliwić przyszłemu pracownikowi Kościoła
umiejętne poszukiwanie odpowiedzi na problemy współczesnego człowieka,
umiejscawiając je w perspektywie teologicznej. Z drugiej zaś strony, studia
na WIWR mają ścisłe odniesienie do praktycznych form życia, nie tyle w obrębie
wspólnoty kościelnej, co wspólnoty kościelnej jako ziarna, które zostało zasiane
na tym świecie. Świadoma, odpowiedzialna, a przede wszystkim pełna zaanga
żowania obecność wiernych świeckich we współczesnym świecie opiera się
na wiedzy filozoficznej, teologicznej oraz humanistycznej w taki sposób, by rze
czywiście uobecniać w nim Kościół, poprzez formy jego działalności odpowiada
jące potrzebom człowieka15.
Dodatkowym motywem wydania Instrukcji, choć ona sama o tym nie wspo
mina, a w przyszłości rewizji postanowień Konstytucji Apostolskiej Sapientia
Christiana, jest przyłączenie się Stolicy Apostolskiej - jako członka - do Procesu
Bolońskiego. Z tego powodu jest ona zmuszona do weryfikacji sposobów i metod
nauczania oraz dostosowania ich do wymogów Procesu Bolońskiego. W dużej
mierze dotyczyć to może wydziałów kościelnych i afiliowanych do nich instytu
tów kościelnych, które istniejąna uniwersytetach państwowych16.
N o w a In s t r u k c ja

Nowością wprowadzoną przez Instrukcję jest zerwanie z dotychczasowym
podziałem WIWR na dwa poziomy studiów: akademicki i nie akademicki. In
strukcja, zgodnie z powyżej przedstawionymi motywami, stwierdza wyraźnie,
że WIWR, których istnienie przewiduje kan. 821 KPK oraz kan. 404 §2 KKKW,
jest instytucją akademicką i jej istnienie i działalność są regulowane niniejszą
Instrukcją (art. 1). Według Instrukcji, WIWR, zarówno w pierwszym, jak i dru
gim cyklu nauczania, są obecnie powiązane z kościelnym wydziałem teologii,
który przyjmuje odpowiedzialność za konkretny instytut.
Powyższe instytuty różnią się wyraźnie od wydziałów teologicznych i insty
tutów studiów wyższych do nich afiliowanych, na których studia teologiczne od
bywają się w pełnym zakresie, w głównej mierze organizowanych dla tych, któ

' Por. Instrukcja, art. 2.
16
Cz. Rychlicki, Proces Boloński. Dziedzictwo kulturowe i wartości akademickie Uniwersyte
tów Europejskich, RT KUL 54(2007)2, s. 231-235.
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rzy zamierzają przyjąć sakrament święceń oraz w zakresie poszerzonym dla tych,
którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, czy poświęcić się dalszym badaniom na
ukowym w zakresie nauk teologicznych.
WIWR odróżniają się także od różnych rodzajów wydziałów kościelnych,
które istnieją na uniwersytetach kościelnych, katolickich czy także państwowych,
które są erygowane zgodnie z potrzebami i możliwościami Kościoła. Nie należy
również mylić WIWR z różnego rodzaju ośrodkami przekazywania wiedzy teolo
gicznej, które posiadają lub nie status akademicki i najczęściej erygowane
są przez Kościoły partykularne.
Charakter WIWR jest dokładnie określony, co zostało powyżej przedstawio
ne. W dalszej części opracowania podkreślę jedynie niektóre z obecnych regula
cji, a zwłaszcza te, które wprowadzająpewnąnowość.
a) Odpowiedzialność za promocję i istnienie WIWR
Postanowienia obecnej Instrukcji dotyczą także Katolickich Kościołów
Wschodnich. Odpowiedzialność za WIWR spoczywa na biskupach diecezjalnych
i eparchialnych. Dotyczy ona strzeżenia i promowania wiary katolickiej, organi
zowania ośrodków kształcenia katolickiego, poszukiwania i oceny kwalifikacji
kadry nauczycielskiej, jak również zapewnienia bazy ekonomicznej instytutu.
Ponadto, odpowiedzialność spoczywa na Konferencji Biskupów i innych organi
zacjach istniejących w Kościołach Wschodnich w ścisłej współpracy z Kongrega
cją Edukacji Katolickiej. Dotyczy ona weryfikacji i czujności w odniesieniu
do realizacji programu nauczania, zwłaszcza w zakresie kształcenia duszpaster
skiego. Dokonuje się to poprzez składanie propozycji dotyczących problemów
i form lokalnego duszpasterstwa oraz programów realizowanych przez Konferen
cję. Nad realizacją programu czysto naukowego pieczę sprawuje wydział teolo
giczny, przy którym instytut istnieje, w ścisłej współpracy z Kongregacją Eduka
cji Katolickiej.
b) Władze WIWR
Wszystkie WIWR zostały obecnie złączone z wydziałami teologicznymi. Po
siadają zatem wspólnie z nimi odpowiednie władze, ale cieszą się także władzami
własnymi. Do władz wspólnych wydziału i instytutu należą: wielki kanclerz,
dziekan oraz rada wydziału. Własną władzę instytutu stanowi moderator, którym
jest biskup diecezjalny lub eparchialny, na terenie którego znajduje się instytut
(o ile tej władzy nie sprawuje rektor uniwersytetu), dyrektor (ewentualnie wice
dyrektor) oraz rada instytutu. Kompetencje wszystkich osób sprawujących władzę
zostały szczegółowo określone w art. 6-12 Instrukcji.
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c) Kadra nauczycielska i pomoc naukowa
Wszyscy, którzy nauczają na WIWR, posiadając odpowiednie przymioty,
muszą uzyskać w celu nauczania missio canónica lub venia docendi11. Poprzednie
dokumenty nie wspominały wyraźnie o wymogu misji kanonicznej, lecz odwoły
wały się do wymagań stawianych wykładowcom uniwersytetów kościelnych
i wydziałów kościelnych określonych przez konstytucję Sapientia Christiana,
w której jest mowa o wymogu misji kanonicznej dla wykładowców dyscyplin
odnoszących się do wiary i moralności (art. 27). Wymóg misji kanonicznej został
zamieszczony, by jeszcze bardziej podkreślić charakter akademicki WIWR oraz
ich łączność z wydziałami teologii.
Nowy wymóg został sformułowany w stosunku do stałych wykładowców.
Przyjęcie stanowiska stałego wykładowcy wiąże się z zakazem przyjmowania
tego samego stanowiska w innej instytucji o charakterze akademickim. W Ordinationes (art. 21 §2) dołączonych do Sapientia Christiana istniał zakaz podejmo
wania pracy na stanowisku stałego wykładowcy na dwóch wydziałach. WIWR
nie były wydziałami, stąd też zakaz ten nie obowiązywał.
Nowością dotyczącą kadry wykładowczej, jest postanowienie art. 15 §1
w odniesieniu do ilości stałych wykładowców, których liczba jest dokładnie okre
ślona (4 w pierwszym cyklu, 5 w obu cyklach). Jeśli natomiast instytut funkcjo
nuje w ramach wydziału teologicznego, to można traktować stałych wykładow
ców wydziału jako wykładowców instytutu, tak jednak, by ich liczba nie była
mniejsza od wymaganej w instytutach (art. 15 §2).
Każdy WIWR jest wspomagany przez, ogólnie mówiąc, struktury logistycz
ne, które umożliwiają należyty przebieg studiów. W pierwszym rzędzie należy
do nich biblioteka. O ile taka znajduje się gdzie indziej, to w instytucie powinna
się znajdować przynajmniej czytelnia ze źródłami, słownikami i czasopismami.
Na organizację i funkcjonowanie biblioteki powinny być zagwarantowane odpo
wiednie środki finansowe. Należy podkreślić, że administracja ekonomiczna in
stytutu jest niezależna od wydziału teologicznego, z którym jest związany.
d) Studenci
Nowa Instrukcja wprowadza wymóg posiadania odpowiedniej liczby studen
tów, która umożliwia jego erygowanie. Jest to spowodowane wcześniejszym wy
mogiem zatrudnienia odpowiedniej liczby stałych wykładowców. Miejscowe wa
runki i możliwości ludnościowe muszą sprzyjać powołaniu do życia instytutu.
Wykładowcy muszą mieć kogo uczyć. Dlatego też, każdy instytut musi zagwaran-17
17
Por. T. Gałkowski, Zlecenie (mandatum) do nauczania przedmiotów teologicznych (kann.
812 i 818 KPK), Seminare. Poszukiwania naukowe 26(2009), s. 97-113.
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tować przynajmniej 75 studentów zwyczajnych, by można było podjąć naucza
nie18. Do tej grupy studentów nie wlicza się studentów nadzwyczajnych czy stu
diujących gościnnie. Statut powinien również określać sposób partycypacji stu
dentów w ich nauczaniu.
e) Program studiów i stopnie naukowe
Studia w WIWR, według poprzednio ustalonych przepisów, trwały maksy
malnie cztery lata. Instrukcja przewiduje dwa cykle studiów. Pierwszy, trzyletni,
na zakończenie którego otrzymuje się bakalaureat z dyscyplin religijnych, po
święcony jest na studia wszystkich podstawowych dyscyplin filozoficznych i teo
logicznych. W drugim, dwuletnim cyklu studiów, studenci pogłębiają dyscypliny
teologiczne poprzez zajęcia w postaci ćwiczeń i seminariów, jak również ukie
runkowują zdobywaną wiedzę w perspektywie przyszłego zaangażowania dusz
pasterskiego. Instrukcja tych dyscyplin nie wymienia. Czyniła to wcześniejsza
Normativa. Były to: teologia pastoralna, katechetyka, pedagogika, dydaktyka na
uczania religii, itp. Drugi cykl studiów kończy się zdobyciem tytułu licencjata
dyscyplin religijnych. Oba tytuły (nazwy uzależnione są od przyjętego w danym
miejscu nazewnictwa) udzielane są przez wydział teologiczny, z którym złączony
jest dany instytut.
Nowością w Instrukcji jest określenie, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, kredytów (ETCS), które musi student osiągnąć podczas studiów. Ta ilość
została zrównana z kredytami, które istnieją na innych pięcioletnich studiach
uniwersyteckich w liczbie 300 punktów.
f) Erygowanie WIWR
Inicjatywa powołania do życia WIWR znajduje się po stronie biskupa diece
zjalnego lub eparchialnego. Instytut powinien zwrócić się do najbliższego wy
działu teologicznego z prośbą o przyjęcie odpowiedzialności za niego, co musi
być zawarte w odpowiedniej umowie. Następnie, po sprawdzeniu wszystkich
wymogów przedstawionych w Instrukcji, wielki kanclerz zwraca się do Kongre
gacji Edukacji Katolickiej z prośbą o zatwierdzenie i erygowanie WIWR wraz
z połączeniem go z odpowiednim wydziałem teologicznym.
Wielki kanclerz musi przedstawić Kongregacji następujące dokumenty:
pozytywną opinię Konferencji Episkopatu lub innego zgrupowania
katolickiej hierarchii;

18
Studentami zwyczajnymi są ci, którzy aspirują do osiągnięcia przewidzianych przez Instruk
cją tytułów naukowych.
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własną opinię na temat możliwości zaistnienia instytutu przy wydzia
le teologicznym;
tekst umowy między wydziałem a instytutem;
tekst statutu zgodny z Instrukcją;
program studiów wraz ze wskazaniem przyznanych kredytów po
szczególnym dyscyplinom;
listę wykładowców wraz z wykazem posiadanych tytułów, publikacji,
dyscyplin nauczania i ewentualnie innych, których się podejmą;
dokładne dane dotyczące miejsca powstanie instytutu, biblioteki,
a także podstawowych pomocy naukowych i sposobów finansowania;
przewidywalną liczbę studentów, ich pochodzenie oraz stan (człon
kowie instytutów życia konsekrowanego, świeccy).
Po spełnieniu wszystkich wymogów, Kongregacja wydaje odpowiednie
ad tempiis et ad experimentum dekrety, które dotyczą erygowania WIWR, form
połączenia z wydziałem teologicznym oraz aprobacji statutów19.
P o d s u m o w a n ie

Wyższe instytuty wiedzy religijnej coraz bardziej wzmacniają swoją pozycję
w Kościołach lokalnych. Ich zaletą jest to, iż kształcą w głównej mierze ludzi
świeckich, którzy podejmą w przyszłości pracę na rzecz lokalnej wspólnoty ko
ścielnej oraz wspólnoty świeckiej. W stosunku do tej ostatniej staną się odpowie
dzialnymi świadkami wyznawanej wiary. Jednocześnie, znając i rozumiejąc lo
kalne problemy cywilizacyjne, będą zdolni do kształtowania na nie odpowiedzi,
ukazując je w świetle katolickiej doktryny o obecności Kościoła pośród świata.
Wierni nabywają te umiejętności poprzez studia na WIWR, których dostosowania
do aktualnych wymogów duszpasterskich oraz współczesnych wymogów kształ
cenia dokonała Kongregacja Edukacji Katolickiej w nowej Instrukcji, wchodzącej
w życie z początkiem roku akademickiego 2009/2010.

19
O szczegółach trudności związanych z powołaniem do życia Wydziału Teologicznego w Ra
domiu, które świadczą o drobiazgowej i żmudnej procedurze oraz o wymogach precyzyjnych sfor
mułowań stawianych przez Kongregację Edukacji Katolickiej, por. R. Bartnicki, Aspekty prawne
utworzenia Wydziału Teologicznego w Radomiu, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedy
kowana Ks. prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. J. Wroceński,
J. Krajczyński, Warszawa 2009, t. 1, s. 241-260.
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HIGHER INSTITUTES FOR RELIGIOUS SCIENCES
Summary
The text discusses the Instruction of the Congregation for Catholic Education regarding the
Higher Institutes for Religious Sciences which will come into force as of the new 2009/2010 aca
demic year. It analyzes the changes which have been implemented so far with reference to the pre
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FU N K C JA EK O N O M A W PRAW IE W ŁASNYM
TOW ARZYSTW A ŚW. FRA N CISZK A SALEZEGO

Poszczególne instytuty zakonne cechuje określony stan wewnętrznej organi
zacji. Prawo własne ujmuje zadania różnych zakonników (zakonnic) od najmniej
szych struktur po zarząd na poziomie centralnym. Dotyczy to także zagadnień
ekonomicznych.
Wyznacznikiem dla określenia zadań przypisanych konkretnym zakonnikom
jest także prawo powszechne Kościoła. Wszelkie sprawy zarządu dobrami do
czesnymi, pod nadzorem przełożonych zakonnych, zwykle spoczywają na bar
kach ekonomów. Prawo kanoniczne domaga się ich ustanowienia lub zaleca
ich mianowanie.
W niniejszym opracowaniu zostaną omówione normy prawa powszechnego
dotyczące zadań i wyznaczenia ekonomów zakonnych. Następnie przybliżone
będą zasady prawa własnego w Towarzystwie św. Franciszka Salezego1, a więc
wyznaczenie ekonomów i ich obowiązki na poziomie zarządu centralnego, pro
wincji i domu zakonnego. Celem opracowania jest skonfrontowanie prawa w ła
snego salezjanów z normami powszechnymi, tj. ukazanie, jak szczegółowe roz
wiązania, obecne w normach i praktyce życia salezjańskiego, odpowiadają
na wytyczne Kościoła w przestrzeni ekonomicznej.

1
Por. Konstytucje i Regulaminy Ogólne Towarzystwa św. Franciszka Salezego, Rzym 1986;
fundamentalne prawo własne salezjanów składa się z dwóch zbiorów, dalej cytuję Konstytucje lub
Regulaminy. Zamiennie z pełną nazwą „Towarzystwo św. Franciszka Salezego” używam nazwy
skróconej „Towarzystwo Salezjańskie” lub „Zgromadzenie Salezjańskie”. W tradycji instytutu
określenie „prowincja zakonna” zastępowane jest terminem „inspektoria”, a „prowincjał” zwany
jest „inspektorem”.
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Potrzeba odpowiedniego gospodarowania dobrami doczesnymi, które należą
do instytutu zakonnego, a jednocześnie stanowią dobra kościelne, wymaga usta
nowienia urzędu ekonoma. Rozwiązanie to pojawiło się niemal od początku życia
zakonnego, np. w klasztorach zorganizowanych według reguły św. Pachomiusza
występował ekonom klasztoru i ekonom federacji2. Aktualnie, prawo powszechne
reguluje tę kwestię następująco: „W każdym instytucie, a także prowincji kiero
wanej przez wyższego przełożonego, powinien być ekonom, różny od wyższego
przełożonego, a ustanowiony zgodnie z własnym prawem. Ma on zarządzać dob
rami pod kierownictwem odnośnego przełożonego. Również we wspólnotach
lokalnych należy wedle możności ustanowić ekonoma, różnego od przełożonego
miejscowego”3.
Uzasadnieniem takiej normy są różne powody. Należą do nich względy prak
tyczne, w ramach życia wspólnotowego występuje swoista specjalizacja zadań
i funkcji. Niektórzy zakonnicy posiadają więcej umiejętności praktycznych,
a czasem i przygotowanie teoretyczne do pełnienia funkcji administracyjnych.
Oddzielenie zadań przełożonego od obowiązków ekonoma pozwala temu pierw
szemu skupić się na animacji życia wspólnoty i odciąża od nadmiernej troski
0 rzeczy materialne4. Urząd ekonoma można porównać do ustanowionych
w pierwotnym Kościele diakonów, którzy troszczyli się o dobra doczesne, aby
inni mogli oddać się „modlitwie i posłudze słowa” (Dz 6,1-6).
Instytuty męskie dzieli się m.in. na kleryckie i niekleryckie5. W tych pierw
szych obok duchownych mogą być też bracia zakonni, którym można powierzyć
urząd ekonoma. „Zarząd dobrami doczesnymi nie jest bowiem funkcją ani specy
ficznie kapłańską, ani niezamienną i wobec braku sług ołtarza i słowa desygno
wanie na to stanowisko kapłanów rzadko będzie w tych instytutach celowe
1zgodne z eklezjalnym pojmowaniem tego urzędu”6.

2 Por. B.W. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2, cz. 3, Lublin
1990, s. 101: J.R. Bar, J. Katowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985,
s. 91.
3 Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicz
nego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej KPK 1983),
kan. 636 § 1. Dobra należące do określonej osoby prawnej zakonnej są dobrami kościelnymi i należy
do nich stosować prawo kanoniczne, por. tamże, kan. 1257 § 2. W administracji zakonnej stosuje się
normy zawarte w księdze piątej Kodeksu z 1983 r., która nosi tytuł: Dobra doczesne Kościoła. Por.
też S. Recchi, L 'économe negli instituti religiosi, Quadenii di diritto ecclesiale 22(2009),
s. 130-140.
4 Por. B.W. Zubert, Komentarz..., dz. cyt., s. 101-102.
5 Por. KPK 1983, kan. 588 § 1-3.
6 B.W. Zubert, Komentarz..., dz. cyt., s. 102.

