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PAWE> LEWANDOWSKI * 

OFIARY MSZALNE 
WED>UG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU 

I IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

Sobór WatykaPski II w Konstytucji dogmatycznej o KoYciele Lumen gen-
tium1 okreYla Eucharysti\ jako „^ród_o i zarazem szczyt ca_ego `ycia chrze-
YcijaPskiego” (LG 1). Wyra`onf prawd\ dope_nia Dekret o pos_udze i `yciu 
prezbiterów Presbyterorum ordinis2, gdy przypomina, i` pozosta_e sakra-
menty „wif`f si\ ze Ywi\tf Eucharystif i ku niej zmierzajf. W NajYwi\tszej 
Eucharystii zawiera si\ bowiem ca_e dobro duchowe KoYcio_a, to znaczy 
sam Chrystus, nasza Pascha” (PO 3). Nie mo`na mieh zatem wftpliwoYci co 
do miejsca i roli Mszy Yw. w `yciu ka`dego chrzeYcijanina.  

W ostatnich czasach obserwujemy bezpardonowy atak Yrodków spo_ecz-
nego przekazu na sakrament Eucharystii. Jest to atak przemyYlany, uporzfd-
kowany, co wi\cej – czyniony w sposób systematyczny. Próbuje si\ pod-
wa`yh, zlekcewa`yh i wyYmiah Ywi\toYh Wieczerzy PaPskiej. Najcz\stszym 
tematem poruszanym przez mass media w analizowanym zagadnieniu sf 
ofiary mszalne. W Internecie przede wszystkim – choh traktujf o tym tak`e 
inne Yrodki spo_ecznej komunikacji – mo`na odnale^h informacje chocia`by 
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1 SACROSANCTUM CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio Dogmatica de Eccle-
sia Lumen gentium (21.11.1964), AAS 57 (1965), pp. 5-75; tekst polski w: SOBÓR WATYKAsSKI 

II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, PoznaP: Pallottinum 2002, s. 104-163 [dalej cyt.: LG]. 
2 SACROSANCTUM CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de presbyterorum 

ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), pp. 991-1024; tekst polski: 
SOBÓR WATYKAsSKI II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, s. 478-508 [dalej cyt.: PO]. 



PAWE> LEWANDOWSKI 96

na temat: „ile kosztuje zbawienie duszy”3, jak wyglfda „wielki cennik us_ug 
koYcielnych”4, czy w koPcu – co oznacza stwierdzenie „co _aska, ale nie 
mniej ni`…”5. Celem niniejszego artyku_u jest przedstawienie obowifzu-
jfcego prawodawstwa odnoYnie do ofiar mszalnych w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1983 r.6 i w dokumentach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej7. 

W KPK/83 prawodawca kodeksowy poYwi\ca ofiarom mszalnym czter-
naYcie kanonów (945-958), które sk_adajf si\ na rozdzia_ III De oblata ad 
Missae celebrationem stipe, tytu_u III De sanctissima Eucharistia, cz\Yci I 
De sacramentis, ksi\gi IV De Ecclesiae munere sanctificandi. W IV SDT 
normy dotyczfce ofiar mszalnych prawodawca synodalny umieYci_ w punk-
cie 3 Naj?wiAtsza Eucharystia (stat. 141-168), rozdzia_u I Sakramenty ?wiA-
te, ksi\gi II U?wiAcanie. 

 
 

1. PRZYJMOWANIE OFIAR MSZALNYCH 
 
Ofiara przekazywana kap_anowi z okazji sprawowania Mszy Yw. (a nie – 

jak si\ cz\sto b_\dnie wyra`a – ofiara za Msz\ Yw.) ma w KoYciele d_ugf 
tradycj\. Zgodnie z nif wierni, proszfc ksi\dza o celebracj\ Eucharystii 

 

3 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/zakonnicy-za-50-z-odprawiaja-msze-swiete-za-zycie-wieczne_ 
179459.html (dost\p: 25.01.2015). 

4 http://www.se.pl/msza-sw-cena,130970/ (dost\p: 25.01.2015). 
5 http://www.expressilustrowany.pl/artykul/852637,co-laska-ale-nie-mniej-niz-ile-kosztuja-

koscielne-poslugi,id,t.html?cookie=1 (dost\p: 25.01.2015). 
6 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 

(1983), pars II, pp. 1-317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przek_ad polski za-
twierdzony przez Konferencj\ Episkopatu, PoznaP: Pallottinum 1984 [dalej cyt.: KPK/83]. 

7 IV Synod Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Kuria Diecezjalna 1990 [dalej cyt.: IV SDT]. IV SDT 
zosta_ zwo_any na sesji ksi\`y dziekanów i wicedziekanów 3 listopada 1980 r. przez abpa Jerzego 
Ablewicza. Struktury organizacyjne Synodu zosta_y ustalone w Statutach IV Synodu Diecezji 
Tarnowskiej, wydanych 16 pa^dziernika 1981 r. Komisja G_ówna Synodu powo_ana zosta_a 8 maja 
1981 r. Odby_o si\ pi\h sesji IV SDT: 1) w Bazylice Katedralnej 14 czerwca 1983 r.; 2) w Bazylice 
Katedralnej 19 grudnia 1983 r.; 3) w Wy`szym Seminarium Duchownym w Tarnowie 13 czerwca 
1984 r.; 4) w Bazylice Yw. Miko_aja w Bochni 15 grudnia 1984 r.; 5) w Bazylice Katedralnej 16 
marca 1985 r. Podczas sesji plenarnych uchwalono 19 dokumentów i 749 statutów wraz z ich 
uzasadnieniem teologicznym i praktycznymi instrukcjami. Podpisania uchwa_ i promulgacji dokona_ 
abp Jerzy Ablewicz w uroczystoYh Narodzenia NajYwi\tszej Maryi Panny 8 wrzeYnia 1986 r. Wi\cej 
zob. P. BEDNARCZYK, Relacja ksiAdza biskupa Piotra Bednarczyka z przebiegu prac IV Synodu 
Diecezji Tarnowskiej, „Currenda” 7-9 (1986), s. 229-234; J. DUDZIAK, Pasterska posLuga biskupów 
tarnowskich w synodach diecezjalnych. Z dziejów tarnowskich synodów, „Tarnowskie Studia 
Teologiczne” 10 (1986), nr 1, s. 40-90; W. SZEWCZYK, B. CHWISTEK, IV Synod Diecezji Tarnowskiej 
w cyfrach i faktach, „Currenda” 8-11 (1985), s. 225-237. 
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w okreYlonej przez nich intencji, sk_adajf na jego r\ce dar pieni\`ny nazywa-
ny „stypendium mszalnym”8. Prawodawca kodeksowy stanowi, `e ka`demu 
kap_anowi celebrujfcemu lub koncelebrujfcemu Msz\ Yw. wolno przyjfh sty-
pendium, któremu sprawia zadoYh poprzez celebr\ NajYwi\tszej Ofiary w in-
dywidualnie przyj\tej intencji (kan. 945 § 1). Powy`sza dyspozycja znalaz_a 
odzwierciedlenie w IV SDT: „Nale`y podtrzymah w ca_ej Diecezji zwyczaj 
przyjmowania dobrowolnych ofiar z okazji celebrowania Mszy Yw.” (stat. 147).  

Chocia` ofiara mszalna w sensie Ycis_ym nie stanowi wynagrodzenia 
w zamian za intencj\ sprawowanej Eucharystii, to jednak kap_an, gdy otrzy-
muje i przyjmuje stypendium, zobowifzuje si\ tym samym do odprawienia 
Mszy Yw. zgodnie z wolf ofiarodawcy. Zasada ta odnosi si\ do ka`dej przy-
j\tej osobno ofiary, niezale`nie od jej wysokoYci (kan. 948). 

Zgodnie z KPK/83 ka`dy kap_an mo`e przyjfh tyle ofiar mszalnych, ilu 
sam mo`e zadoYhuczynih w cifgu jednego roku (kan. 953). Biorfc pod uwag\ 
dyspozycj\ ustanowionf w kan. 202 § 1 rok liczy 365 dni, tyle zatem ofiar 
przyjfh mo`e ka`dy kap_an. Powy`szy zakaz dotyczy tylko zleceP personal-
nych. Z tego powodu kap_an mo`e przyjfh, a tym samym zobowifzah si\ do 
odprawienia Mszy Yw. na czas d_u`szy ni` jeden rok, gdy zlecenie nie jest 
zwifzane z jego osobf9. Co wi\cej, odprawiajfcy za zezwoleniem ordynariu-
sza dwa lub trzy razy w jednym dniu mogf przyjfh odpowiednio wi\kszf licz-
b\ intencji ni` 36510. Prawodawca synodalny powtarza norm\ kodeksowf: 
„Kap_anowi nie wolno przyjfh do osobistego odprawiania tylu ofiar mszalnych, 
którym sam nie mo`e zadoYhuczynih w cifgu jednego roku” (stat. 149 § 1).  

Nale`y zwrócih uwag\ na relacj\ dyspozycji zawartej w kan. 953 od-
noYnie do obowifzku odprawiania Mszy Yw. za lud11. JeYli podmiot zobo-
 

8 S. CZERWIK, Msza ?wiAta – teologia, intencje, ofiary, „Pastores” 2 (2008), nr 2, s. 120. 
9 Á. MARZOA, Ofiary mszalne, [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Ko-

mentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Ko?cioLa katolickiego. Podstawowe akty 
polskiego prawa wyznaniowego, red. P. MAJER, edycja polska na podstawie wydania hiszpaP-
skiego, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011, s. 716. 

10 E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, [w:] J. KRUKOWSKI (red.), Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, t. III/2: KsiAga IV. U?wiAcajRce zadanie Ko?cioLa, PoznaP: Pallottinum  
2011, s. 135. 

11 Podmiotami zobowifzanymi do odprawiania Mszy Yw. za powierzony sobie lud sf biskup 
diecezjalny (kan. 388 § 1) i proboszcz (kan. 534 § 1). Zgodnie z dyspozycjf kan. 381 § 2, jeYli co 
innego nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa, z biskupem diecezjalnym sf zrównani 
w prawie ci, którzy stojf na czele nast\pujfcych KoYcio_ów partykularnych: pra_atury teryto-
rialnej, opactwa terytorialnego, wikariatu apostolskiego, prefektury apostolskiej oraz administra-
tury apostolskiej erygowanej na sta_e (por. kan. 368). Z biskupem diecezjalnym zrównany jest 
tak`e ordynariusz wojskowy (IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio Dogmatica qua nova canonica 
ordinatio pro spirituali militum curae datur Spirituali militum curae (21.04.1986), AAS 78 
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wifzany do wype_nienia analizowanego obowifzku realizuje go osobiYcie, 
a po odprawieniu Mszy Yw. pro populo celebruje w tym samym dniu drugf 
Msz\ Yw., mo`e zatrzymah zwifzanf z nif ofiar\ pod warunkiem, `e od-
prawienie drugiej Eucharystii tego samego dnia jest podyktowane potrze-
bami duszpasterskimi wiernych i nie jest to Msza Yw. koncelebrowana (por. 
kan. 951 § 2)12. Spe_nienie powy`szych warunków nie wp_ywa zatem na 
realizacj\ dyspozycji kan. 953.  

Prawodawca kodeksowy przekazuje kap_anowi jeszcze jednf mo`liwoYh 
przyj\cia wi\kszej iloYci ofiar mszalnych. Ma to miejsce wówczas, gdy ów 
kap_an ma zamiar powierzyh stypendia innemu kap_anowi13. KPK/83 nak_ada 
na takiego kap_ana obowifzek przekazania intencji mszalnych mo`liwie naj-
szybciej wybranemu przez siebie kap_anowi, co do którego nie ma `adnych 
podejrzeP. Przyj\ta ofiara winna byh przekazana w ca_oYci, chyba `e nie ma 
wftpliwoYci, i` nadwy`ka w stosunku do wysokoYci obowifzujfcej w die-
cezji zosta_a dana ze wzgl\du na osob\ (kan. 955 § 1). W odniesieniu do 
powy`szej materii prawodawca synodalny przypomina, `e nadmiar intencji 
mszalnych wolno przekazah innemu kap_anowi, jednak`e z zachowaniem 
przepisów zawartych w kan. 945 i 955 § 1 KPK/83 (stat. 149 § 2).  

Ka`dy kap_an, przyjmujfc ofiar\ mszalnf, nawet niewielkf, tym samym 
przyjmuje zobowifzanie aplikowania Mszy Yw. zgodnie z dyspozycjf na_o-
`onf na niego przez ofiarodawc\. Prawodawca kodeksowy stanowi, `e obo-
wifzek celebracji Eucharystii cif`y na kap_anie tak`e wtedy, gdyby – nawet 
 

(1986), pp. 481-486; tekst polski w: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 7 (1986), nr 4, 
s. 32). Oprócz tego w sytuacji sede vacante do odprawiania Mszy Yw. za lud zobowifzani sf 
tak`e administrator diecezji (kan. 427 § 1) oraz administrator parafii, chyba `e biskup diecezjalny 
postanowi inaczej (kan. 540 § 1). 

12 M. SITARZ, ObowiRzek odprawiania Mszy ?wiAtej „pro populo”, [w:] T. GUZ, M. KU� 

(red.), Ius et fides. KsiAga jubileuszowa z okazji siedemdziesiRtych urodzin profesora Jana Wwitki, 
Lublin: TN KUL 2006, s. 869. Przeszkoda niepozwalajfca w niedziele i Ywi\ta nakazane wy-
pe_nih obowifzku odprawienia Mszy Yw. za lud nie zwalnia z niego, lecz przesuwa na inny dzieP 
jego osobiste wykonanie. Prawodawca kodeksowy zezwala zadoYhuczynih temu obowifzkowi 
tak`e przez jego wykonanie w tym samym dniu przez innego kap_ana (kan. 534 § 1). Podmiotowi 
zobligowanemu do sprawowania Mszy Yw. pro populo nie wolno przyjmowah ofiary z racji 
wype_niania tego obowifzku. W sytuacji jednak, gdy przekazuje to zobowifzanie innemu kap_a-
nowi powinien wynagrodzih podj\te zadanie (G.J. WOODALL, A Passion for Justice. An Intro-
ductory Guide to the Code of Canon Law, Leominster: Gracewing 2011, s. 291). 

13 J.M. HUELS, The Offering given for the Celebration of Mass [cc. 945-958], [w:] J.P. BEAL, 
J.A. CORIDEN, T.J. GREEN (red.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York: 
Paulist Press 2000, s. 1134. Prawodawca kodeksowy w kan. 954 zezwala na przekazanie sty-
pendiów mszalnych poza parafi\ w sytuacji, gdy w koYciele lub kaplicy jest tyle przyj\tych 
intencji, `e nie mo`na ich odprawih w cifgu jednego roku, nigdy jednak w przypadku, gdy 
ofiarodawcy wyra^nie okazali wol\ przeciwnf. 
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bez jego winy – przepad_y przyj\te ofiary (kan. 949). Jak zauwa`a M. Pas-
tuszko, zobowifzanie to istnieje dopiero wówczas, gdy dojdzie do skutku 
swoisty kontrakt, czyli nastfpi przyj\cie ofiary przez kap_ana14. Kap_an 
zatem mo`e odmówih przyj\cia ofiary mszalnej, ale jeYli ju` jf przyjmie, 
podstawf relacji sprawiedliwoYci, jaka rodzi si\ mi\dzy ofiarodawcf a kon-
kretnym kap_anem, w wyniku której wierny nabywa prawo, aby Msza Yw. 
by_a aplikowana wed_ug jego intencji i podyktowanych warunków, jest nie 
tyle ofiara, lecz samo jej przyj\cie15. 

Z przyjmowaniem ofiar mszalnych z_fczony jest obowifzek prowadzenia 
tzw. liber stipendiorum16. Prawodawca kodeksowy stanowi nast\pujfco: 
„Ka`dy kap_an powinien dok_adnie zapisywah Msze Yw., które przyjf_ do 
odprawienia i które odprawi_” (kan. 955 § 4), a tak`e: „Proboszcz oraz rektor 
koYcio_a lub innego pobo`nego miejsca, w którym zwyk_o si\ przyjmowah 
stypendia mszalne, powinni posiadah specjalnf ksif`k\, w której dok_adnie 
majf zapisywah liczb\ Mszy Yw. przyj\tych do odprawienia, intencje, jak 
równie` z_o`onf ofiar\ i odprawienie” (kan. 958 § 1). W ksi\dze intencji 
mszalnych nale`y odnotowah tak`e Msze Yw., które zostajf przekazane in-
nym kap_anom, wraz z zapisaniem wysokoYci tych ofiar (kan. 955 § 3). 
Ratio legis powy`szej normy nale`y upatrywah w ogromnej trosce KoYcio_a 
o przyj\te zobowifzania mszalne. Niedopuszczalne jest zatem zapisywanie 
stypendiów na jakimY skrawku papieru, notatniku, czy nawet podr\cznym 
kalendarzu ze wzgl\du na powag\ sprawy i niebezpieczePstwo zagubienia. 
Fakt solidnego i uczciwego prowadzenia liber stipendiorum stanowi bardzo 
 

14 M. Pastuszko podaje ciekawy przyk_ad, który warto przywo_ah w tym miejscu: „Gdyby 
jednak ktoY przys_a_ nam listownie intencje mszalne, a pienifdze wys_a_ i te nie dosz_y do nas, 
wówczas nie mamy obowifzku aplikowania Mszy Ywi\tej, poniewa` kontrakt dochodzi do skutku 
w chwili przyj\cia ofiary mszalnej, a to wcale nie nastfpi_o. Pienifdze zgin\_y temu, kto je 
wys_a_” (Naj?wiAtsza Eucharystia wedLug Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana PawLa II, Kielce: 
Wydawnictwo JednoYh 1997, s. 379). 

15 Á. MARZOA, Ofiary mszalne, s. 713. 
16 Zdaniem M. Pastuszko w liber stipendiorum powinny znale^h si\ nast\pujfce informacje: 

1) numer bie`fcy; 2) intencja, w jakiej Msza Yw. ma byh aplikowana; 3) wielkoYh z_o`onej ofiary; 
4) data przyj\cia intencji mszalnej; 5) data aplikowania Mszy Yw. (Ofiary mszalne, „Prawo 
Kanoniczne” 29 (1986), nr 3-4, s. 134). Wed_ug L. Adamowicza ksi\ga intencji mszalnych po-
winna zawierah: 1) dat\ przyj\cia intencji mszalnej; 2) brzmienie intencji; 3) wysokoYh z_o`onej 
ofiary i kto jf przyjf_; 4) dane ofiarodawcy (nazwisko, adres, telefon kontaktowy) – informacja 
fakultatywna, ale bardzo przydatna, gdyby trzeba by_o wprowadzih zmiany; 5) dat\ odprawienia 
Mszy Yw.; 6) podpis kap_ana, który jf odprawi_; 7) uwagi (Wprowadzenie do prawa o sakra-
mentach ?wiAtych wedLug Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Ko?cioLów 
Wschodnich, Lublin: Polihymnia 1999, s. 133). J.M. Huels zauwa`a, `e coraz cz\Yciej papierowe 
formy liber stipendiorum zostajf wyparte przez specjalne programy komputerowe do prowadze-
nia wykazu intencji mszalnych (The Offering given for the Celebration of Mass, s. 1136). 
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powa`ne zobowifzanie, dlatego powinno byh dok_adnie przestrzegane, aby 
wykluczyh sytuacje, gdy przez Ymierh lub chorob\ kap_ana nie czyni si\ 
zadoYh przyj\tym stypendiom mszalnym17. Prawodawca synodalny powtarza 
powy`szf norm\: „Kap_ani sf zobowifzani w ksi\dze stypendiów mszalnych 
zapisah Msze Yw. przyj\te do odprawienia, odprawione, przekazane innym, 
zaznaczajfc równie` wysokoYh ofiary” (stat. 150). 

DelikatnoYh materii, o której mowa, jak równie` wra`liwoYh wiernych na 
wype_nienie przyj\tych stypendiów mszalnych stanowif racj\ szczególnego 
czuwania nad czynieniem zadoYh podj\tym zobowifzaniom. Z tego te` po-
wodu prawodawca kodeksowy wyposa`y_ ordynariusza miejsca w koYcio_ach 
duchowiePstwa diecezjalnego oraz prze_o`onego wy`szego w koYcio_ach in-
stytutów zakonnych lub stowarzyszeniach `ycia apostolskiego w obowifzek 
i prawo czuwania nad wype_nieniem przyj\tych stypendiów mszalnych (kan. 
957). Jak zauwa`a E. Górecki, zobowifzania te realizowane sf w konkret-
nych koYcio_ach, z tego te` powodu kompetencja wspomnianego czuwania 
przys_uguje autorytetowi, któremu koYcio_y podlegajf, nie zaY fakt podle-
gania osoby temu czy innemu autorytetowi18. Prawodawca kodeksowy obli-
guje ordynariusza do corocznego sprawdzenia ksifg intencji mszalnych. Ten 
czyni zadoYh na_o`onemu obowifzkowi, gdy dokonuje tego osobiYcie lub 
przez delegata (kan. 958 § 2). 
 
 

2. WYSOKO�� OFIAR MSZALNYCH 
 

Dla lepszego zrozumienia przedstawianego zagadnienia nale`y pojfh sens 
i cel stypendiów mszalnych. Jak ju` zosta_o wczeYniej zauwa`one, stypendia 
mszalne polegajf na przekazaniu okreYlonej sumy pieni\dzy kap_anowi 
w tym celu, aby odprawi_ Msz\ Yw. w intencji przedstawionej przez ofiaro-
dawc\. Pienifdze z okazji sprawowania Eucharystii przeznaczone sf na po-
trzeby kultu, utrzymanie duchownego i koYcio_a, a tak`e pomoc biednym19. 
Poruszajfc temat wysokoYci ofiar mszalnych, trzeba zwrócih uwag\ na 
 

17 A. SOBCZAK, JaLmuana mszalna. Komentarz do kanonów 945-958 Kodeksu Prawa Kano-
nicznego (Cz. II), „Homo Dei” 3 (2000), s. 88. 

18 E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, s. 139. 
19 J. MIKO>AJEC, Problem ofiary mszalnej, „Homo Dei” 4 (2001), s. 56-57. M. Pastuszko ina-

czej rozró`nia cele, na które przeznacza si\ ofiary mszalne, a mianowicie: 1) KoYcio_y party-
kularne; 2) utrzymanie kap_anów; 3) dzie_a KoYcio_a. Zdaniem M. Pastuszko nie zawsze ofiary 
mszalne przekazywane sf na wszystkie powy`sze cele, z tego wzgl\du, `e niekiedy sf one tak 
niskie, i` nie wystarczajf na pokrycie kosztów zwifzanych z samym utrzymaniem kap_anów 
(Ofiary mszalne, s. 120). 
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specyficznf sytuacj\ w tej materii. Zdaniem A. Sobczaka dla wielu kap_a-
nów stypendia mszalne sf jedynym ^ród_em dochodów, a wi\c jedynym 
Yrodkiem do `ycia. Z tego powodu mogf pojawih si\ zarzuty ze strony wier-
nych o nadmiernej wysokoYci tych ofiar20. M. Pastuszko zwraca uwag\, `e 
w niektórych krajach czyni si\ starania, aby stypendia mszalne pokrywa_y 
przynajmniej jednf trzecif kosztów dziennego utrzymania kap_ana. Jego 
zdaniem sytuacja, gdy ofiary przeznaczone sf w ca_oYci na utrzymanie kap-
_anów, nie jest niew_aYciwa, poniewa` i tak KoYció_ zosta_by obcif`ony 
kosztami utrzymania kap_ana, gdyby nie by_o ofiar mszalnych21. 

W myYl dyspozycji prawodawcy koYcielnego, do synodu prowincjonal-
nego lub do zebrania biskupów danej prowincji nale`y okreYlenie dekretem 
wysokoYci sk_adanej ofiary mszalnej (kan. 952 § 1)22. Z tego te` powodu, 
jeYli takowy dekret zosta_ wydany czy to przez synod prowincjonalny, czy to 
przez biskupów prowincji, kap_anowi nie wolno domagah si\ wy`szej ofiary 
(kan. 952 § 1)23. Czym innym jednak jest dobrowolne przyj\cie ofiary wy`-
szej od okreYlonej, jak równie` ni`szej. 

Prawodawca kodeksowy stanowi, `e w sytuacji, gdy nie ma uregulo-
wania, o którym mowa powy`ej, nale`y kierowah si\ prawem zwyczajowym 
diecezji (kan. 952 § 2). Co wi\cej, cz_onkowie wszystkich instytutów za-
konnych zobowifzani sf zachowywah dekret lub miejscowy zwyczaj diecez-
jalny (kan. 952 § 3). Zdaniem E. Góreckiego istnienie ustalonej wysokoYci 
stypendium mszalnego stanowi przyczynek do porzfdku w tak delikatnej 
materii oraz zapobiega zgorszeniu24.  

W tym miejscu wypada przypomnieh tak`e usilnf zach\t\ prawodawcy 
kodeksowego skierowanf do kap_anów, aby nie odmawiali odprawienia 
Mszy Yw. w intencjach przedstawionych przez wiernych, zw_aszcza ubogich, 
gdy ci nie sf w stanie z_o`yh `adnej ofiary (kan. 945 § 2). 

W sytuacji kiedy ofiarodawca przekazuje kap_anowi okreYlonf sum\ 
pieni\dzy z racji sprawowania Eucharystii, a nie okreYla ich liczby, prawo-
dawca kodeksowy nakazuje ustalih t\ liczb\, uwzgl\dniajfc wysokoYh ofiary 
przyj\tf w miejscu zamieszkania ofiarodawcy. Wyjftek od powy`szej regu_y 

 

20 A. SOBCZAK, JaLmuana mszalna, s. 83. 
21 M. PASTUSZKO, Naj?wiAtsza Eucharystia wedLug Kodeksu Prawa Kanonicznego, s. 371-

372. Prawodawca kodeksowy w kan. 946 zauwa`a, i` wierni sk_adajfcy ofiary mszalne przy-
czyniajf si\ do dobra KoYcio_a oraz wykazujf si\ troskf o utrzymanie wiernych szafarzy. 

22 J.M. HUELS, Stipends in the New Code of Canon Law, „Worship” 57 (1983), nr 3, s. 223. 
23 Gdyby zdarzy_o si\ jednak tak, `e kap_an przyjf_by wyegzekwowanf wy`szf ofiar\, cif`y 

na nim powa`ny obowifzek restytucji (E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, s. 135). 
24 E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, s. 135. 
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mo`e stanowih domniemanie, `e inna by_a intencja ofiarodawcy (kan. 950). 
W takiej sytuacji okolicznoYci domniemania pozwolf okreYlih w_aYciwy 
sposób post\powania25. 

Do analizowanej materii prawodawca synodalny odnosi si\ tylko w jed-
nym statucie, przypominajfc normy kodeksowe: „Nale`y podtrzymywah 
w ca_ej Diecezji zwyczaj przyjmowania dobrowolnych ofiar z okazji celeb-
rowania Mszy Yw.; jeYli zaistnieje potrzeba, kap_an powinien celebrowah 
Msz\ Yw. równie` nie otrzymawszy ofiary, zw_aszcza gdy proszf o to ubo-
dzy” (stat. 147). IV SDT nie podejmuje kwestii wysokoYci ofiary sk_adanej 
na okolicznoYh celebry Eucharystii26.  

Powy`sze unormowania kodeksowe sprowadzajf si\ do kan. 947 KPK/83, 
który stanowi nakaz wykluczania nawet pozorów jakichkolwiek spekulacji 
pieni\`nych, handlu czy dzia_alnoYci obliczonej na zysk27. Takie obwaro-
wanie dobitnie Ywiadczy o determinacji KoYcio_a, aby przeciwstawiah si\ 
wszystkiemu, co mog_oby przynieYh ujm\ instytucji ofiar mszalnych28. 

 
 

3. APLIKACJA OFIAR MSZALNYCH 
W CI�GU DNIA 

 
W celu lepszego zrozumienia analizowanego tematu nale`y przypomnieh, 

`e ogólnf zasadf jest odprawianie przez kap_ana jednej Mszy Yw. w cifgu 
dnia (kan. 905 § 1). Od powy`szej zasady istniejf dwa wyjftki. Pierwszy 
z nich stanowif uroczystoYh Narodzenia PaPskiego i wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmar_ych, kiedy mo`na odprawih trzy Msze Yw. Poza tymi 
sytuacjami ordynariusz mo`e zezwolih w jakikolwiek dzieP tygodnia na 
binacj\ przy zachowaniu warunków: brak kap_anów i s_uszna przyczyna oraz 
w niedziel\ lub Ywi\ta nakazane na trynacj\ przy zachowaniu warunków: 

 

25 J. CALVO-ÁLVAREZ, Estipendios, w: A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (red.), 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. III/1, Pamplona: Eunsa Ediciones Uni-
versidad de Navarra 1996, s. 720. 

26 Niektóre synody diecezjalne szczegó_owo omawiajf t\ kwesti\, chocia`by III Synod 
Diecezji Kieleckiej, Synod Archidiecezji Wroc_awskiej, I Synod Diecezji DrohiczyPskiej czy 
Synod Diecezji KoszaliPsko-Ko_obrzeskiej. Wi\cej na ten temat zob. S. >UPIsSKI, Ofiary mszalne 
w ?wietle uchwaL polskich synodów diecezjalnych po Soborze Watykaeskim II, „Studia Teo-
logiczne. Bia_ystok, Drohiczyn, >om`a” 21 (2003), s. 325-331. 

27 L. ADAMOWICZ, Wprowadzenie do prawa o sakramentach ?wiAtych, s. 128-129; J. CALVO-
-ÁLVAREZ, Estipendios, s. 712-713. 

28 E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, s. 130. 
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brak kap_anów i koniecznoYh duszpasterska29. Binowanie i trynowanie 
nale`y uznah zatem za wyjftek od zasady, który wymaga zaistnienia odpo-
wiednich racji. Zdaniem R. Kantora niedopuszczalne jest rozszerzajfce 
interpretowanie kodeksowych „racji”, gdy pod szyldem „koniecznoYci dusz-
pasterskiej” próbuje si\ umieszczah ró`ne inne sytuacje stanowifce nad-
u`ycie prawa30. 

Prawodawca kodeksowy stanowi, `e kap_an odprawiajfcy Eucharysti\ 
wi\cej razy w tym samym dniu mo`e poszczególne Msze Yw. aplikowah 
w intencji, w której zosta_a z_o`ona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, 
`e oprócz uroczystoYci Bo`ego Narodzenia wolno mu zatrzymah dla siebie 
jedno stypendium mszalne (kan. 951 § 1)31. Pozosta_e stypendia mszalne 
kap_an zobowifzany jest przekazah na cele wskazane przez ordynariusza, 
z uwzgl\dnieniem wynagrodzenia z tytu_u zewn\trznego (kan. 951 § 1)32. 
A. Sobczak zauwa`a, `e zgodnie z tym kanonem kap_an celebrujfcy wi\cej 
ni` jednf Msz\ Yw. w danym dniu ma prawo sam zdecydowah, którf ofiar\ 
zatrzyma dla siebie. Interpretacja stanowifca o tym, `e celebrans jest zobo-
wifzany do zatrzymania dla siebie ofiary z pierwszej sprawowanej Eucha-
rystii, jest bezzasadna33. Kap_an koncelebrujfcy w tym samym dniu drugf 
Msz\ Yw. nie mo`e z `adnego tytu_u przyjfh za nif stypendium (kan. 951 
§ 2). Ratio legis zasady prawnej zabraniajfcej kap_anowi przyj\cia ofiary za 
binowanf Eucharysti\ odprawionf w koncelebrze jest intencja KoYcio_a, 
aby sprawowanie drugiej czy trzeciej Mszy Yw. w tym samym dniu mia_o 

 

29 Á. MARZOA, Ofiary mszalne, s. 685-686. Binacja – to odprawienie dwóch Mszy Yw. 
jednego dnia przez tego samego kap_ana. Trynacja – to odprawienie trzech Mszy Yw. jednego 
dnia przez tego samego kap_ana (M. SITARZ, SLownik prawa kanonicznego, Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax 2004, kol. 22 i 180). 

30 R. KANTOR, Nieuzasadnione binowanie Mszy ?wiAtej a sankcja karna, „Currenda” 3 
(2009), s. 427. 

31 Dziwih mo`e fakt, `e – jak zosta_o wczeYniej wspomniane – od ogólnej zasady sprawowa-
nia przez kap_ana jednej Mszy Yw. ka`dego dnia istnieje wyjftek celebry w uroczystoYh Naro-
dzenia PaPskiego i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmar_ych, dlaczego wi\c prawodawca 
kodeksowy zezwala na przyj\cie trzech stypendiów mszalnych tylko w uroczystoYh Narodzenia 
PaPskiego. Otó` na podstawie norm wydanych przez papie`a Benedykta XV w dniu 10 sierpnia 
1915 r. ka`dy kap_an we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar_ych mo`e celebrowah trzy 
Msze Yw.: jednf w dowolnej intencji (jedynie za nif mo`e przyjfh ofiar\), drugf za dusze 
wszystkich wiernych zmar_ych, trzecif zaY w intencjach papie`a (B. MARGAsSKI, Kalendarz 
liturgiczny Diecezji Tarnowskiej 2014, Tarnów: Biblos 2014, s. 204). 

32 Zdaniem E. Góreckiego tytu_ zewn\trzny mo`e dotyczyh chocia`by ucif`liwoYci zwifzanej 
z d_ugf podró`f, Ypiewanf Mszf Yw. czy wyg_oszeniem kazania (Naj?wiAtsza Eucharystia, 
s. 134). 

33 A. SOBCZAK, JaLmuana mszalna, s. 77.  
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miejsce tylko z racji duszpasterskich lub ze wzgl\du na dobro duchowe 
kap_anów34. 

W analizowanej powy`ej materii prawodawca synodalny przywo_uje dys-
pozycj\ kodeksowf, i` z wyjftkiem sytuacji przewidzianych wyra^nie przez 
prawo kap_anom zabrania si\ celebrowania lub koncelebrowania Eucharystii 
w tym samym dniu wi\cej ni` jeden raz (stat. 145 § 1). W niedziele i Ywi\ta 
nakazane na terenie diecezji tarnowskiej kap_ani dla s_usznej przyczyny 
mogf binowah, a gdy domaga si\ tego koniecznoYh duszpasterska równie` 
trynowah (stat. 145 § 2). Prawodawca synodalny za niedozwolone uznaje 
trynowanie w dzieP powszedni oraz kwadrynowanie w niedziele i Ywi\ta. 
Zaistnia_ym potrzebom nale`y zaradzih w inny sposób, zgodny z prawem 
(stat. 145 § 3). W nawifzaniu do norm kodeksowych IV SDT przypomina 
prawo do trynacji w uroczystoYh Narodzenia PaPskiego oraz wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmar_ych. „W Bo`e Narodzenie kap_an, chcfc sko-
rzystah z tego przywileju, b\dzie celebrowa_ lub koncelebrowa_ w czasie 
okreYlonym przez dawnf tradycj\: pierwsza Msza Yw. o pó_nocy, druga – 
o Ywicie, trzecia – w cifgu dnia; w DzieP Zaduszny aplikuje zgodnie 
z przepisami wydanymi przez Stolic\ Apostolskf” (stat. 145 § 4). Prawo-
dawca synodalny – za KPK/83 – stanowi, `e celebrans sprawujfcy Eucha-
rysti\ wi\cej razy w cifgu jednego dnia, oprócz uroczystoYci Bo`ego Naro-
dzenia, mo`e zatrzymah dla siebie jedno stypendium mszalne. Pozosta_e 
ofiary kap_an zobowifzany jest przekazah na cele oznaczone przez ordyna-
riusza miejsca (stat. 148 § 1)35. 
 

34 E. GÓRECKI, Naj?wiAtsza Eucharystia, s. 134. 
35 Zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Je`a z dnia 29 sierpnia 2012 r. pro-

boszczowie i administratorzy parafii oraz wszyscy inni kap_ani diecezji tarnowskiej zobowifzani 
sf do odprowadzania na wyznaczone przez Biskupa Diecezjalnego cele ofiar przyj\tych z tytu_u 
celebrowania Mszy Yw. binowanych i trynowanych wed_ug nast\pujfcej zasady: 1) siedem-
dziesift pi\h procent ze stypendium ka`dej Mszy Yw. binowanej w tygodniu i w niedziel\, 
z uwzgl\dnieniem przepisu kan. 951 § 2 KPK/83; 2) ca_oYh stypendium Mszy Yw. trynowanej. 
Nadto Biskup Tarnowski zezwala: 1) trynowah – w Ywi\ta obchodzone w diecezji tarnowskiej na 
wzór obowifzujfcych, tj. 2 lutego, 2 dzieP Wielkanocy, 2 dzieP Narodzenia PaPskiego oraz 
w poniedzia_ek po Zes_aniu Ducha �wi\tego (Ywi\to NMP Matki KoYcio_a); 2) binowah – 
koncelebrujfc z biskupem, ze wzgl\dów duszpasterskich w pierwsze piftki i pierwsze soboty 
miesifca, w dniu Ylubu ma_`ePskiego, pogrzebu, podczas misji parafialnych, rekolekcji, dni 
skupienia, na rozpocz\cie i zakoPczenie roku szkolnego, w czasie czterdziestogodzinnego nabo-
`ePstwa, w �rod\ Popielcowf, w dni krzy`owe, w oktawie Bo`ego Cia_a, w uroczystoYh Naj-
Ywi\tszego Serca Pana Jezusa, Zwiastowania PaPskiego, Królowej Polski, Yw. Józefa, tytu_u 
koYcio_a, g_ównego Patrona miejsca, w Ywi\to Matki Bo`ej Cz\stochowskiej oraz Narodzenia 
NajYwi\tszej Maryi Panny (Dekret dotyczRcy celebrowania Mszy ?w. binowanych i trynowanych, 
[w:] B. MARGAsSKI, Kalendarz liturgiczny, s. 29-30). Wi\cej na ten temat zob. R. KANTOR, 
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* 

Na KoYciele cif`y szczególny obowifzek troski o Ywi\toYh Eucharystii. 
Jednym z wymiarów tej troski jest czuwanie nad poprawnym wype_nianiem 
zobowifzaP p_ynfcych z przyj\tych ofiar mszalnych. Normy dotyczfce ana-
lizowanej materii zosta_y zawarte w KPK/83 w rozdziale III De oblata ad 
Missae celebrationem stipe, tytu_u III De sanctissima Eucharistia, cz\Yci I 
De sacramentis, ksi\gi IV De Ecclesiae munere sanctificandi. Obejmujf one 
czternaYcie kanonów: 945-958. Dyspozycje prawodawcy kodeksowego od-
niesione zosta_y do postanowieP IV SDT, które znajdujf si\ w punkcie 3 
Naj?wiAtsza Eucharystia, rozdzia_ I Sakramenty ?wiAte. Liczf one dwa-
dzieYcia osiem statutów: 141-168. 
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OFIARY MSZALNE 
WED>UG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU 

I IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

S t r e s z c z e n i e   

Ofiara przekazywana kap_anowi z okazji sprawowania Eucharystii ma w KoYciele d_ugf 
tradycj\. Bierze swój poczftek w dawnym zwyczaju przynoszenia przez uczestników Mszy Yw. 
darów koniecznych do celebry, g_ównie chleba i wina, oraz innych ofiar przeznaczonych na 
utrzymanie duchowiePstwa i wsparcie dla ubogich. Z tego te` wzgl\du KoYció_ w sposób 
szczególny ma obowifzek troski o Ywi\toYh Eucharystii.  

Normy dotyczfce zagadnienia poruszanego w niniejszym artykule zosta_y zawarte w Kodek-
sie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w ksi\dze IV U?wiAcajRce zadanie Ko?cioLa, cz\Yci I Sa-
kramenty, tytule III Naj?wiAtsza Eucharystia, rozdziale III Ofiary mszalne i obejmujf czternaYcie 
kanonów – 945-958. Poruszajf one nast\pujfce kwestie: ofiary i intencje (kan. 945), ofiarodawcy 
(kan. 946), wy_fczenie pozorów handlu lub transakcji (kan. 947), intencje indywidualne i zbio-
rowe (kan. 948), zagubione ofiary (kan. 949), nieokreYlona liczba Mszy Yw. (kan. 950), ogra-
niczenia dotyczfce celebrowania i koncelebrowania (kan. 951), wysokoYh ofiar mszalnych (kan. 
952), ograniczenia w przyjmowaniu intencji mszalnych (kan. 953), stypendia przekazywane poza 
parafi\ (kan. 954), obowifzki zwifzane z przekazywaniem intencji mszalnych poza parafi\ (kan. 
955), niewype_nione zobowifzania mszalne (kan. 956), obowifzek i prawo czuwania (kan. 957) 
oraz ksi\ga intencji mszalnych (kan. 958). 
 Normy prawodawcy kodeksowego zosta_y odniesione do postanowieP IV Synodu Diecezji 
Tarnowskiej, które odnale^h mo`na w rozdziale I Sakramenty ?wiAte, punkcie 3 Naj?wiAtsza 
Eucharystia. Obejmujf one dwadzieYcia osiem statutów – 141-168. 

Stre?ciL PaweL Lewandowski 
 

S-owa kluczowe: Msza Yw., stypendia mszalne, aplikowanie Mszy Yw., liber stipendiorum. 

 
 

THE OFFERINGS MADE FOR THE CELEBRATION OF THE HOLY MASS  
ACCORDING TO THE 1983 CODE OF CANON LAW 
AND 4th COUNCIL OF THE DIOCESE OF TARNOW 

S u m m a r y   

The offering handed to the priest on the occasion of celebrating the Eucharist has a long tra-
dition in the Church. Its origin goes back to the old habit of bringing, by the participants, gifts 
necessary for the celebration of Mass, mainly bread and wine, and other gifts for the maintenance 
of the clergy and support for the poor. For this reason, in a special way the Church has a duty to 
care for the sanctity of the Eucharist.  

The standards pertaining to the issue in this article are included in the Code of Canon Law of 
1983, in Book IV of The Sanctifying Office of the Church, in Part I of The Sacraments, in Title III 
of The Blessed Eucharist, in Chapter III of The Offering Made for the Celebration of Mass and 
include fourteen canons: 945-958. They deal with the following issues: Offerings and Intentions 
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(can. 945), the Donor (can. 946), Trafficking or Trading Excluded (can. 947), Separate and 
Collective Intentions (can. 948), Lost Offerings (can. 949), Unspecified Number of Masses (can. 
950), One Offering per Day (can. 951), Amount of Offering (can. 952) Limitation on Offerings 
Accepted (can. 953), Excess Mass Offerings (can. 954), Transferal and Satisfaction of Mass 
Obligation (can. 955), Unsatisfied Obligations (can. 956), the Vigilance (can. 957) and the Mass 
Record (can. 958). 
 The standards of the legislators of the Code were referred to the resolution of the 4th Council 
of the Diocese of Tarnow, which can be found in Chapter I of The Sacraments, Point 3 of The 
Blessed Eucharist. These include twenty-eight statutes: 141-168. 

Translated by PaweL Lewandowski 
 

Key words: the Holy Mass, Mass stipends, Mass application, liber stipendiorum. 


