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Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku 
 

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

Kodeks Prawa Kanonicznego, jako posoborowy zbiór prawa, powinien zawierać zalecenia 
Soboru Watykańskiego II i przyjąć jego nauczanie. Jednym z aspektów, który miał się w nim 
znaleźć, był aspekt ekumeniczny, tj. ustanowienie takich przepisów, które będą miały na 
uwadze działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan.  

Wśród dokumentów szczególnie zalecających ruch ekumeniczny wyróżnić należy dekret o 
ekumenizmie Unitatis redintegratio, konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium, 
encyklikę Ut unum sint oraz dyrektorium ekumeniczne. 

Wśród aspektów ekumenicznych należy wymienić takie jak: wspieranie jedności 
wszystkich chrześcijan, sakramenty – chrztu, Eucharystii, pokuty, namaszczenia chorych, 
małżeństwa oraz inne formy communicatio. 

Analiza wymienionych zagadnień pozwoliła przybliżyć zawarte w Kodeksie aspekty – 
treść norm oraz wynikające z nich dyspozycje. Wnioski pozwolą określić, w jakim stopniu 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. posiada charakter ekumeniczny. 
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The Ecumenical Aspects in the 1983 Code of Canon Law 

 
S u m m a r y 

 
The Code of Canon Law as a post-conciliar set of rights, should contain the Second 

Vatican Council’s recommendations and accept the Council’s teaching. One of the aspects 
which should be included in the Code of Canon Law was the ecumenical aspect – promotion 
of the unity of all Christians. 

Among the documents there are a few which talk about ecumenism – the Decree on Ecu-
menism Unitatis redintegratio, the Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium,  the 
Encyclical Letter Ut unum sint and the Ecumenical Directory. 

Among the ecumenical aspects there are: promotion of the unity of all Christians; 
sacraments – baptism, Eucharist, penance, anointing of the sick, marriage and other forms of 
communicatio. 

Their analysis helped show the ecumenical aspects in the Code of Canon Law. The 
conclusions will define, how ecumenical the 1983 Code of Canon Law is. 
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