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Bp Krzysztof NITKIEWICZ, Katolickie Ko*cio+y Wschodnie. Kompendium
prawa, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
2014, ss. 132. ISBN 978-83-257-0793-4.
Na tle opracowaO z zakresu prawa KoPcioQów wschodnich szczególnie wyróUnia
siV publikacja biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, wczePniej pracownika Kongregacji
dla KoPcioQów Wschodnich, a obecnie biskupa sandomierskiego, specjalisty w dziedzinie prawa katolickich KoPcioQów wschodnich. CaQoPX ksiYUki obejmuje: sQowo
autora, dziewiVX zagadnieO wyróUnionych zgodnie z kryteriami merytorycznymi, wykaz skrótów, bibliografiV oraz indeks rzeczowy.
Jan PaweQ II w liPcie apostolskim Orientale Lumen zachVca wszystkich wierzYcych do wzajemnego zrozumienia i pogQVbiania wiedzy o sobie nawzajem. ChcYc
osiYgnYX ten cel, naleUy poznaX liturgiV KoPcioQów Wschodu, pogQVbiX znajomoPX
tradycji wschodniej, ksztaQciX w zakresie instytucji Wschodu chrzePcijaOskiego teologów, lingwistów, historyków i kanonistów, zarówno w seminariach, jak i na wydziaQach teologicznych (nr 24). Biskup Nitkiewicz poprzez swojY publikacjV speQnia
oczekiwania postawione przez Jana PawQa II, któremu leUaQo na sercu szukanie jednoPci i zrozumienia w KoPciele Jezusa Chrystusa.
W sQowie wstVpnym autor pisze: „Podczas pracy w Kongregacji dla KoPcioQów
Wschodnich miaQem szczVPcie spotkaX wybitnych znawców chrzePcijaOskiego Wschodu. Z racji osobistego zainteresowania zwiYzaQem siV bliUej ze Prodowiskiem prawniczym, które odegraQo znaczYcY rolV w kodyfikacji prawa KoPcioQów wschodnich
oraz interpretacji norm Kodeksu promulgowanych przez PwiVtego Jana PawQa II
18 pa^dziernika 1990 roku”.
KsiYUka skQada siV z dziewiVciu zagadnieO, które kolejno przedstawiajY: zarys
historii KoPcioQów wschodnich, eklezjalno-prawny status katolickich KoPcioQów
wschodnich, przynaleUnoPX do KoPcioQów sui iuris, struktury organizacyjne KoPcioQów sui iuris, strukturV osobowY KoPcioQa sui iuris, kult BoUy, prawo karne, formy
wspóQdziaQania róUnych KoPcioQów oraz prezentacjV KoPcioQów sui iuris.
Publikacja, wedQug sQów zawartych we wstVpie, ma charakter praktyczny. Dlatego
teU szczególnY uwagV zwrócono na problematykV kazuistyki, z którY spotyka siV
kaUdy duszpasterz na terenie Polski i nie tylko, a wynikQY z faktu migracji i QYczenia
siV wierzYcych róUnych obrzYdków w zwiYzki sakramentalne.
W rozdziale pierwszym autor wyjaPnia pojVcie „KoPcioQy wschodnie”, jak i powiYzane z nim terminy „tradycja” i „obrzVd”, wynikajYce z powstania owych
wspólnot na chrzePcijaOskim Wschodzie. Omawia prawa KoPcioQów wschodnich,
wskazujYc, Ue gQównym zadaniem prawa koPcielnego jest zapewnienie wiernym porzYdku i dyscypliny w spoQecznoPci koPcielnej.
W rozdziale drugim, Eklezjalno-prawny status katolickich Ko*cio+ów wschodnich,
autor ukazuje postrzeganie KoPcioQów wschodnich w duchu communio, wskazujYc
tym samym na równoPX nie tylko w relacji do siebie samych, ale i w relacji do
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KoPcioQa QaciOskiego. NastVpnie wyjaPnia kodeksowY definicjV terminu „Ko*ció+
sui iuris”.
PrzynaleUnoPX do KoPcioQa sui iuris to kolejne zagadnienie ksiYUki, opisane z perspektywy indywidualnego realizowania siV toUsamoPci obrzYdkowej widzianej w caQoPci ludu BoUego. Na uwagV w tej czVPci zasQuguje teoretyczne, jak i praktyczne
przedstawienie kwestii nabywania konkretnej przynaleUnoPci koPcielnej dziecka przed
i po ukoOczeniu 14 roku Uycia oraz osoby dorosQej. InteresujYce jest poruszenie tematu moUliwoPci praktykowania innego obrzYdku bez zmiany przynaleUnoPci poprzez
przysposobienie i wQadzV birytualizmu.
RozdziaQ czwarty to prezentacja struktury KoPcioQów sui iuris poprzez rys historyczny, ogólnY charakterystykV, a nastVpnie przedstawienie poszczególnych jednostek
administracyjnych, takich jak patriarchat, arcybiskupstwo wiVksze, metropolia sui
iuris czy pozostaQych KoPcioQów, które charakteryzujY katolicki Wschód. NastVpnie
autor omawia struktury hierarchiczne, takie jak eparchia oraz egzarchat.
Struktura osobowa KoPcioQa sui iuris to temat piYtego rozdziaQu, w którym autor
analizuje wspólnotV wiernych powiYzanY hierarchicznie. To powiYzanie wynika z faktu chrztu, ale z drugiej strony róUnicuje siV z racji funkcji wypeQnianych na rzecz konkretnej wspólnoty – duchowni, mnisi i pozostali zakonnicy oraz Pwieccy posiadajY
okrePlone prawa i obowiYzki.
RozdziaQ szósty zostaQ poPwiVcony kultowi BoUemu. Autor dostrzega charakterystyczne elementy tradycji wschodniej w sakramentach, naboUeOstwach liturgicznych, bQogosQawieOstwach i poPwiVceniach. Wprawdzie normy kanoniczne odnoszYce
siV do kultu BoUego sY takie same w caQym KoPciele katolickim, ale obrzYdki
wschodnie charakteryzujY siV wQasnY odrVbnoPciY w tej materii. WynikajY one z ustawodawstwa partykularnego poszczególnych KoPcioQów wschodnich. InteresujYcym zagadnieniem jest przedstawienie uczestnictwa katolików w kulcie BoUym wspólnot
niekatolickich, jak i udzielania sakramentów niekatolikom. Autor, omawiajYc poszczególne sakramenty, przybliUa czytelnika do tych materii, które mogY powodowaX
trudnoPci w kancelarii parafialnej czy rozmowach interpersonalnych, jak np. maQUeOstwo katolików z wiernymi niekatolickimi.
Dla czytelników poszukujYcych charakterystycznych róUnic miVdzy KoPcioQem
zachodnim a wschodnim istotne jest ukazanie zagadnienia prawa karnego, które w odróUnieniu do karnistyki QaciOskiej nie dzieli kary na poprawcze i ekspiacyjne, a tym
samym traktuje sankcje jako leczenie ran wyrzYdzonych przez przestVpstwo, czyli
nadaje im charakter wyQYcznie poprawczy. InnY róUnicY jest przewidywanie przez
Kodeks Katolickich KoPcioQów Wschodnich ekskomuniki wiVkszej lub mniejszej oraz
brak kar latæ sententiæ.
W ósmym rozdziale autor przedstawia róUnego rodzaju formy wspóQdziaQania
KoPcioQów poprzez takie instytucje, jak Kongregacja dla KoPcioQów Wschodnich,
zgromadzenie hierarchów KoPcioQów sui iuris, konferencja biskupów czy duszpasterstwa wiernych katolickich KoPcioQów wschodnich w diasporze.
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Autor koOczy publikacjV prezentacjY poszczególnych KoPcioQów sui iuris, podzielonych wedQug piVciu tradycji: aleksandryjskiej, antiocheOskiej, ormiaOskiej,
chaldejskiej i bizantyjskiej, które staQy siV matrycY dla kaUdego z dwudziestu dwóch
katolickich KoPcioQów wschodnich. Ta czVPX jest szczególnie interesujYca, gdyU
umieszcza czytelnika w konkretnej przestrzeni terytorialnej, co uQatwia postrzeganie
ich w powszechnoPci KoPcioQa katolickiego. Autor nie omieszkaQ przedstawiX katolickich KoPcioQów wschodnich obecnych na terenie Polski, co tym bardziej zachVca
kaUdego zainteresowanego do nie tylko teoretycznego, ale praktycznego poznania tak
przebogatej tradycji chrzePcijaOskiego Wschodu.
NaleUy zaznaczyX, Ue prezentowana ksiYUka nie jest skierowana wyQYcznie do
kanonistów. SkorzystaX z niej mogY wszyscy zainteresowani tematem, w szczególnoPci duszpasterze i ci wierzYcy, których temat bezpoPrednio lub poPrednio dotyczy.
Zdaniem autora omawianej dysertacji stanowi ona poradnik duszpasterski, którego
celem jest „udzielenie pierwszej pomocy duszpasterzom i przeQoUonym zakonnym
KoPcioQa QaciOskiego, którzy coraz czVPciej spotykajY siV z duchownymi i wiernymi
KoPcioQów wschodnich”.
Z pracy mogY korzystaX wszyscy, którzy spotykajY siV z terminem „KoPcióQ
wschodni”. UmoUliwia ona bowiem zrozumienie, czym jest katolicki KoPcióQ wschodni w Pwietle obecnego nauczania i prawa kanonicznego. Uwaga powyUsza odnosi siV
zatem nie tylko do studentów prawa kanonicznego, ale równieU innych kierunków,
takich jak teologia czy historia KoPcioQa.
Nie budzi wYtpliwoPci, Ue kolejna publikacja biskupa Krzysztofa Nitkiewicza
dotyczYca katolickich KoPcioQów wschodnich jest cenna tak pod wzglVdem naukowym, jak i praktycznym. Odnosi siV do problemu, który wzbudza duUe zainteresowanie nie tylko w doktrynie i kanonistyce, ale równieU w rozwiYzaniach praktycznych. Tym samym wzbogaca jeszcze raczkujYcY bibliotekV kanonisty zajmujYcego siV
katolickimi KoPcioQami wschodnimi.
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