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WSTTP 

 

Dnia 14 czerwca 2014 r. w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej „Acta 
Apostolicae Sedis” opublikowano dokument Kongregacji Kocciodów Wschod-
nich zatytudowany Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali1. Przynosi 
on istotnie zmiany w dyscyplinie dotyczfcej kwestii dopuszczania gonatych 
mhgczyzn do przyjhcia sakramentu cwihcei w koccielnych strukturach admi-
nistracyjnych utworzonych w diasporze, zrzeszajfcych emigrantów bhdfcych 
wiernymi katolickich Kocciodów wschodnich. Warto zwrócij uwagh, ge chociag 
przepisy Kodeksu Kanonów Kocciodów Wschodnich (KKKW) przewidujf mog-
liwocj przyjhcia cwihcei diakonatu i prezbiteratu przez gonatych mhgczyzn, to 
jednak w kan. 785 § 3 czytamy, ge oprócz wspomnianych przepisów, mogf tak-
ge istniej inne przepisy poszczególnych Kocciodów sui iuris albo specjalne 
rozporzfdzenia Stolicy Apostolskiej, które mogf regulowaj powygsze kwestie. 
Dokument Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali przypomina, ge 
aktualnie prawie wszystkie katolickie Kocciody wschodnie dopuszczajf gona-
tych mhgczyzn do cwihcei diakonatu i prezbiteratu, z wyjftkiem Koccioda syro-
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malabarskiego i syromalankarskiego, których prawo partykularne wymaga od 
kandydatów do cwihcei zachowania celibatu2. Ponadto obowifzek trwania 
w stanie bezgennym dotyczy Koccioda budgarskiego i albaiskiego sui iuris 
tradycji bizantyjskiej3.  

 
 

1. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ 

ORAZ ICH OBOWIuZYWALNOOP 

 
Z racji na to, ig poszczególne przepisy wdasne niektórych katolickich Koc-

ciodów wschodnich odnocnie do omawianej materii zostady ogdoszone po wejc-
ciu w gycie KKKW (1991), nalegy uwagaj je za aktualnie obowifzujfce. Te-
matyce duchownych gonatych pocwihcone sf rógnorodne dokumenty Stolicy 
Apostolskiej, o których w dalszej czhcci niniejszego opracowania.  

Kwestia posdugi kapdaiskiej duchownych gonatych czy dopuszczania do 
cwihcei kandydatów pozostajfcych w zwifzku madgeiskim byda chociagby 
przedmiotem zainteresowania watykaiskich dykasterii jeszcze przed rokiem 
1900 w kontekccie emigracji wiernych grekokatolików z Galicji i Zakarpacia do 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Efektem powygszego faktu byda publikacja, 
w docj krótkim odsthpie czasowym, trzech dokumentów Stolicy Apostolskiej 
(1929-1930)4. 

Wraz z wejcciem w gycie w 1991 r. nowego wschodniego prawa koc-
cielnego, z jednej strony zostady uchylone wszystkie przepisy prawa powszech-
nego i partykularnego, które bydy sprzeczne z kanonami nowego kodeksu, a z 
 

2 Por. P. GEFAELL, Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, presente, avvenire, [w:] 
L. TOUZE, J.M. ARROYO (ed.), Il celibato sacerdotale: teologia e vita. Atti del XIV Convegno In-

ternazionale della Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 4-5 marzo 

2010, Roma 2012, s. 135-156. Autor podaje przykdad dekretu Koccioda Syromalabarskiego: Decree 

On Clerics, 1/1/1999, art. 14 § 2, jaki byd opublikowany w: F. ELUVATHINGAL (ed.), Syro-malabar 

Church since the Eastern Code. Festschrift in Honour of Prof. Georg Nedungatt S.J., An Evaluation 

and Future Prospects. Particular Laws, Statutes, Decrees, Bibliography, Mar Thoma Yogam, Roma 
2002, s. 294. Póxniej ten dekret zostad czhccif prawa partykularnego tegog Koccioda sui iuris – zob. 
Particular Laws of the Syro-Malabar Church, „Bulletin of the Syro-Malabar Major Archiepiscopal 
Church” 11 (2003), s. 1, art. 34 § 2. 

3 Por. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini: 

Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, s. 47. 
4 Zob. SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIAE ORIENTALI, Decreto Cum data fuerit, 1.03.1929, 

AAS 21 (1929), s. 152-159; SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIAE ORIENTALI, Decreto Qua sollerti, 
23.12.1929, AAS 22 (1930), s. 99-105; SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIAE ORIENTALI, Decreto 
Graeci-Rutheni, 24.05.1930, AAS 22 (1930), s. 346-354. 
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drugiej – zostady utrzymane w mocy poprzednie przepisy prawa w przypadku, 
jecli dane kwestie w nowym ustawodawstwie Koccioda katolickiego bydy uregu-
lowane jedynie czfstkowo (kan. 6, 1 KKKW). W mocy pozostady zatem trzy 
dekrety Stolicy Apostolskiej, o których wspomina sih równieg w dokumencie 
Kongregacji Kocciodów Wschodnich z 14 czerwca 2014 r., a których podstawf 
sf dekrety Kurii Rzymskiej z 1890 r. i 1913 r. odnoszfce sih do meritum5. 

Dekrety Stolicy Apostolskiej z lat 1929-1930 zabraniady gonatym duchow-
nym nalegfcym do katolickich Kocciodów wschodnich pednienia posdugi kapdai-
skiej na nasthpujfcych terytoriach geograficznych: Ameryka Pódnocna i Podud-
niowa, Kanada oraz Australia. Oprócz tego, jeden z dekretów stanowid, ig za-
równo do seminariów duchownych, jak i do cwihcei mogf byj przyjmowani 
oraz dopuszczani tylko i wydfcznie mhgczyxni w stanie bezgennym. Negatyw-
nym skutkiem tych rozporzfdzei bydo przejccie ponad 200 tysihcy wiernych 
grekokatolików o korzeniach galicyjskich i zakarpackich do Koccioda pra-
wosdawnego. 

 
 

2. TERYTORIALNA I PERSONALNA OBOWIuZYWALNOOP  

DEKRETÓW Z LAT 1929-1930 

 
Dekrety z lat 1929-1930, które obowifzywady ukraiiskich grekokatolików na 

terytorium kontynentu amerykaiskiego i w Australii – jak wskazano – nie tylko 
zachowady swojf moc prawnf po wejcciu w gycie KKKW, ale takge, wraz 
z updywem czasu, zostady zmodyfikowane. Nasthpstwem owej „modyfikacji” 
bydo rozszerzenie ich mocy obowifzywania nie tylko na inne terytoria, o któ-
rych wczecniej nie bydo mowy w dekretach, ale teg na innych katolików 
wschodnich przebywajfcych w diasporze. 

Fakt, ig niemogliwe jest oficjalne potwierdzenie opisanego stanu rzeczy na 
podstawie AAS, skdania do odwodania sih do opracowai naukowych autorstwa 
D. Salachasa, K. Nitkiewicza i A. Fleyfel. Pierwsi dwaj autorzy stwierdzajf, ge 
póxniejsze rozporzfdzenia w tej kwestii, wydawane przez papiega, nie tylko 
potwierdzady moc prawnf dekretów z lat 1929-1930, ale równieg poszerzady ich 

 

5 Por. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, Chierici e ministro sacro nel Codice latino e orientale. 

Prospettive interecclesiali, Città del Vaticano 2004, s. 344-345. Autorzy tego opracowania w przy-
pisie 157 wskazujf na istnieniu w przeszdocci dyskusji mihdzy naukowcami na ten temat, która 
powstada po wejcciu w gycie KKKW. Dyskusja zakoiczyda sih, gdy Kongregacja Kocciodów 
Wschodnich potwierdzida obowifzywalnocj dokumentów wydanych w latach 1929-1930. 
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obowifzywanie na inne terytoria, które nie mieccidy sih w kategorii „regionów 
wschodnich”. Ponadto zabronione bydo wprowadzanie jakichkolwiek zmian 
w tej materii bez uprzedniej konsultacji z miejscowymi konferencjami bisku-
pów oraz wymagana byda zgoda Stolicy Apostolskiej6. 

A. Fleyfel w artykule pocwihconym obecnocci gonatych ksihgy w Europie 
Zachodniej powoduje sih na jeden z dokumentów Kongregacji Kocciodów 
Wschodnich, który prawdopodobnie byd odpowiedzif na zapytanie ordynariusza 
dla wiernych obrzfdków wschodnich we Francji. Autor artykudu ukazuje in-
nowacje ustawodawcze w kontekccie obecnocci gonatych kapdanów kato-
lickich obrzfdku wschodniego w Europie Zachodniej. Kongregacja Kocciodów 
Wschodnich dokumentem z 9 czerwca 1992 r. postanowida nie tylko, aby nie 
wprowadzaj zmian odnocnie do kwestii, które bydy przedmiotem dekretów z lat 
1929-1930, ale nawet zobowifzada do ich przestrzegania na wszystkich tery-
toriach paistw zachodnich oraz na terytoriach, na których dominuje tradycja 
Koccioda zachodniego. Fleyfel wskazuje równieg na inny, wagny wymiar tego 
dokumentu, a mianowicie, ge decyzje podjhte przez Kongregacjh w dniu 9 lipca 
1992 r., cieszydy sih aprobatf ze strony Ojca cwihtego7. 

Rozporzfdzenia z 1992 r. poszerzydy zatem zakres obowifzywania dekretów 
na inne terytoria oraz wszystkich wiernych obrzfdów wschodnich, którzy znaj-
dowali sih poza „regionami wschodnimi”. 

 
 

3. TERMINY „REGION WSCHODNI” 

I „TERYTORIA Z OBECNOOCIu OBRZuDKÓW WSCHODNICH” 

 
Na szczególnf uwagh zasduguje pojhcie „region wschodni” (regione orien-

tale) i równowagne „tradycyjne terytorium wschodnie” (territorio orientale tra-

dizionale), których ugywa dokument z 14 czerwca 2014 r. Czytamy w nim, ge 
wygej wspomniane dekrety z lat 1929-1930, nie zwagywszy na fakt, ig kon-
kretnie wskazywady zarówno podstawowy podmiot przepisów (grekokatolicy 
z Galicji oraz Zakarpacia), jak i miejsca ich przebywania (Ameryka Pódnocna 
i Podudniowa oraz Australia), z czasem znalazdy zastosowanie takge na innych 
terytoriach, które nie nalegady do kategorii tradycyjnych terytoriów wschodnich. 
 

6 Por. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini: 

Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, s. 47. 
7 Por. A. FLEYFEL, Quelques réflexions sur la présence en Occident de prétres catholiques 

orientaux mariés, „Istina 54” (2009), s. 421-422; P. GEFAELL, Il celibato sacerdotale, s. 143-144. 
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Jak zatem nalegy rozumiej pojhcie „region wschodni”? Odpowiedx na po-
stawione pytanie mogemy odnalexj w „Annuario Pontificio”, który to rocznik 
przedstawia tdo historyczne Kongregacji Kocciodów Wschodnich, lub teg na ofi-
cjalnej stronie internetowej Stolicy Apostolskiej. Analiza obu xróded wskazuje, 
ge termin „region wschodni” obejmuje terytorium Egiptu, Erytrei i Pódnocnej 
Etiopii, Budgarii, Cypru, Grecji, Iranu, Iraku, Libanu, Palestyny, Syrii, Jordanii 
oraz Turcji8. D. Salachas dodaje natomiast do powygszej listy Pódwysep Sy-
najski, Podudniowf Albanih i Afganistan9. Nadanie przywodanym terytoriom 
statusu „regionów wschodnich” jest uprawnione, zgodnie z dawnf tradycjf, 
przez istnienie na tych terytoriach obrzfdków wschodnich10. 

Warto zaznaczyj, ge pojhcie „region wschodni” jest niejednoznaczne, co 
w konsekwencji prowadzi do postawienia niemadych, poniekfd retorycznych 
pytai. Uwzglhdniajfc chociagby przynalegnocj Budgarii do tzw. regionów 
wschodnich i fakt, ig chrzeccijaistwo rozwinhdo sih tam w IX wieku, dlaczego 
nie mogemy sklasyfikowaj równieg Ukrainy jako „regionu wschodniego”, która 
de facto przyjhda chrzeccijaistwo w nasthpnym stuleciu? Tego typu pytania 
pozostajf cifgle otwarte i z pewnoccif mogdyby staj sih przedmiotem kolejnych 
publikacji. 

Badania naukowe potwierdzajf, ge oprócz tzw. regionów wschodnich, 
w praktyce koccielnej stosuje sih inne pojhcie, a mianowicie „terytoria z obec-
noccif obrzfdków wschodnich”11. Zgodnie ze wspódczesnym, wschodnim usta-
wodawstwem chodzi o inne geograficzne terytoria, niewyliczone w powygszej 
liccie paistw wchodzfcych do grupy „regionów wschodnich”, gdzie liczebnocj 
katolików wschodnich jest docj znaczfca w porównaniu z innymi chrzecci-

 

 8 Zob. Annuario Pontificio 2014, Città del Vaticano 2014, s. 1819. 
 9 Por. D. SALACHAS, Congregazione per le Chiese Orientali, [w:] P.V. PINTO (ed.), Commento 

alla Pastor Bonus e alle norme susidiarie della Curia Romana,  Città del Vaticano 2003, s. 81-82. 
10 Por. M. MALVESTITI, La Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" e la Congregazione per le 

Chiese Orientali, „Iura Orientalia ” 10 (2014), s. 88. 
11 Por. D. SALACHAS, Congregazione per le Chiese Orientali, s. 82. Idfc za myclf autora, 

„terytoria obrzfdków wschodnich” sf to terytoria, jakie nie sf czhccif „regionów wschodnich”, ale 
terytoriami, na których jest utworzona hierarchia katolickich Kocciodów wschodnich. Oprócz tego 
autor odwoduje sih do kan. 146 § 1 KKKW, pokazujfc jednoczecnie inne znaczenie terminu: 
„terytoria obrzfdków wschodnich”, mianowicie jako te, na których Patriarcha albo Arcybiskup 
Wihkszy majf prawo erygowaj prowincje, eparchie i egzarchaty. Otóg jeden termin, ale dwa 
tdumaczenia!? Weddug mojej opinii, trudno nazywaj „terytoriami obrzfdków wschodnich” takie 
paistwa, jak Whgry czy Sdowacja, gdzie wihkszocj chrzeccijan nalegy do Koccioda daciiskiego, 
natomiast wierni wschodni sf mniejszoccif. Dlatego lepiej nazywaj „terytoriami obrzfdków 
wschodnich” te terytoria, które spedniajf kryteria kan. 146 § 1 KKKW. 
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janami, np. rzymskokatolikami, znajdujfcymi sih na tym samym terytorium, jak 
np. na Ukrainie, oraz o terytoriach, na których Patriarcha albo Arcybiskup 
Wihkszy posiada prawo do erygowania koccielnych prowincji, eparchii i egzar-
chatów (kan. 146 § 1 KKKW). 

Do kategorii „terytoriów z obecnoccif obrzfdków wschodnich” nie mogna 
natomiast zaliczyj administracyjnych struktur koccielnych, które wbrew swemu 
dawnemu pochodzeniu, pod wpdywem warunków geopolitycznych znalazdy sih 
na terytorium innego paistwa, na przykdad Ukraiiski Kocciód Greckokatolicki 
w Polsce. W tym przypadku znaczenie ma takge przewagajfca tradycja Za-
chodu, jak równieg przepisy KKKW, które stanowif, ge bezpocrednia jurys-
dykcja Gdowy Ukraiiskiego Koccioda Greckokatolickiego tam nie sihga. 

}ycie i dziadalnocj zarówno katolików wschodnich i wiernych przyna-
legfcych do Koccioda zachodniego z „regionów wschodnich”, jak i wschodnich 
wiernych niepodlegajfcych kategorii „terytoriów z obecnoccif obrzfdków 
wschodnich”, objhta jest kompetencjf Kongregacji Kocciodów Wschodnich. Na-
tomiast kwestie, które odnoszf sih do aktywnocci katolików wschodnich prze-
bywajfcych na „terytoriach obrzfdków wschodnich”, w wihkszocci przypadków 
sf rozstrzygane przez Sekcjh do spraw Relacji z Paistwami Sekretariatu Stanu 
Stolicy Apostolskiej12. 

 
 

4. TERMIN „ORDYNARIAT DLA WSCHODNICH WIERNYCH” 

 
Kolejnym terminem kanonicznym, o którym bezpocrednio wspomina sih 

w dokumencie Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali, jest pojhcie or-
dynariatu, utworzonego dla wiernych, którzy przynalegf do katolickich Koc-
ciodów wschodnich, ale przebywajfc na danym terytorium geograficznym, nie 
posiadajf wdasnego Hierarchy („Ordinariati per i fedeli orientali privi di Gerarca 
proprio”). Ordynariat to administracyjna struktura koccielna, utworzona przez 
Stolich Apostolskf na niektórych terytoriach (paistw) tradycji daciiskiej, na 
terenie których przebywa duga liczba wiernych przynalegfcych do rógnych 
katolickich Kocciodów wschodnich. Tego typu strukturh eryguje sih przewagnie 
w sytuacji, gdy jakiec szczególne wzglhdy nie pozwalajf na utworzenie wdasnej, 
duszpastersko-administracyjnej struktury dla wiernych. Przyczyny powstania 
ordynariatu mogf byj nasthpujfce: niedostateczna liczba kapdanów tego Koccio-

 

12 Zob. SECRETARIA STATUS, Rescriptum ex audientia, 4.01.2006, AAS 98 (2006), s. 65-66. 



PONTIFICIA PRAECEPTA DE CLERO UXORATO ORIENTALI   145

da sui iuris, do którego przynalegf wierni, oraz rozproszenie wiernych w róg-
nych czhcciach tego samego paistwa. Ordynariat, jako koccielna struktura ad-
ministracyjna, nie jest unormowana przez KKKW, ale jego prawne korzenie 
mogna odnalexj w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kocciele 
Christus Dominus (art. 23)13. 

Analizujfc praktykh Stolicy Apostolskiej mogna stwierdzij, ig ordynariat jest 
jednym z poczftkowych sposobów organizowania wdasnej struktury koccielnej 
dla wiernych danego Koccioda. Przykdadem moge byj chociagby sytuacja 
wiernych Ukraiiskiego Koccioda Greckokatolickiego14, Koccioda Ormiaiskie-
go15 oraz Koccioda Maronickiego16 we Francji.  Do 1960 r. wierni ci wchodzili 
w skdad jednego ordynariatu utworzonego w 1954 r. dla wszystkich katolików 
wschodnich, którzy byli pozbawieni wdasnego hierarchy17. 

Ordynariat jest erygowany odpowiednim dekretem Kongregacji Kocciodów 
Wschodnich, której takge podlega. Cechf charakterystycznf tej struktury koc-
cielnej jest to, ge na jej czele stoi daciiski hierarcha (ordynariusz), który 
w wihkszocci przypadków jest jednoczecnie zwierzchnikiem diecezji daciiskiej, 
przewagnie tej, w obrhbie której podogona jest stolica kraju18. Ordynariusz, 
oprócz sprawowania jurysdykcji nad wdasnymi wiernymi daciiskimi, spednia 
równieg identyczne obowifzki wzglhdem wiernych katolickich Kocciodów 
wschodnich. Warto podkreclij, ge chociagby w przypadku ordynariusza we 
Francji, jego wdadza kumuluje sih z wdadzf miejscowych ordynariuszy na tery-
toriach, gdzie przebywajf wierni przynalegfcy do ordynariatu. Otóg 30 kwietnia 
1986 r. Kongregacja Kocciodów Wschodnich wydada specjalne pismo stwier-

 

13 Por. A. VIANA, Ordinariato para fieles de ritos orientales, [w:] J. OTADUY, A. VIANA, 
J. SEDANO (ed.), Diccionario General de Derecho Canónico, t. V, Navarra 2013, s. 812-814. 

14 Egzarchat Apostolski UKGK we Francji byd erygowany 22 lipca 1960 r., natomiast 
19 stycznia 2013 r. zostad podniesiony do rangi eparchii jako Eparchia Saint-Vladimir-le-Grand de 
Paris – zob. Annuario Pontificio 2015, s. 635. 

15 Równieg erygowany 22 lipca 1960 r., a 30 czerwca 1986 r. podniesiony do rangi eparchii jako 
Eparchia Sainte-Croix-de-Paris – zob. Annuario Pontificio 2015, s. 626. 

16 Eparchia Notre-Dame du Liban de Paris zostada erygowana 21 lipca 2012 r. – zob. Annuario 
Pontificio 2015, s. 516. 

17 SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Decretum Ordinariatus pro omnibus 
Christifidelibus Ritus Orientalis in Gallia degentibus instituitur, 27.07.1954, AAS 47 (1955), s. 612-
613; tekst polski: SOBÓR WATYKA�SKI II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kocciele 
Christus Dominus, (28.10.1965), [w:] W. KACPRZYK, M. SITARZ (red.), Ustrój hierarchiczny 

Ko^cio_a, Lublin 2006, s. 95-96, art. 23. 
18 Tak jest np. w Argentynie (Buenos Airos), we Francji (Paryg), w Polsce (Warszawa). Nato-

miast inaczej jest w Brazylii (Rio de Janeiro). 
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dzajfc, ig aby jakikolwiek akt wzglhdem wdasnych wiernych mogna bydo uznaj 
za skuteczny (ad validitatem), musi byj on uzgodniony z miejscowymi ordy-
nariuszami19. 

Mówifc o obowifzkach ordynariuszów przeznaczonych dla emigrantów 
obrzfdków wschodnich, dekret Kongregacji z 14 czerwca 2014 r. stwierdza, ge  
wymóg powiadomienia odpowiedniej konferencji biskupów oraz Kongregacji 
Kocciodów Wschodnich o zamiarze wycwihcenia gonatego kandydata na dia-
kona czy prezbitera odnosi sih do godziwocci (liceità) a nie do wagnocci (vali-

dità) takiego aktu prawnego.  
 

 
5. STAN AKTUALNY 

 
W ostatnim dziesihcioleciu nieustannie wzrasta zainteresowanie kwestif go-

natych duchownych w diasporze. Przyczynf tego stanu rzeczy jest wzmogona 
emigracja znacznej liczby wiernych katolickich Kocciodów wschodnich z wdas-
nego terytorium na miejsca, gdzie dominuje tradycja daciiska. Dnia 20 lutego 
2008 r. Stolica Apostolska potwierdzida obowifzywalnocj poprzednich przepi-
sów dotyczfcych mogliwocci pracy duszpasterskiej duchownych gonatych 
w diasporze, ale przewidziada takge mogliwocj zwolnienia z przestrzegania nie-
których obowifzujfcych norm w konkretnych, wyjftkowych sytuacjach. 

Natomiast opublikowanie dokumentu Kongregacji Kocciodów Wschodnich 
z 14 czerwca 2014 r. istotnie wpdynhdo na wygej wymienione normy, czyli de-
krety z lat 1929-1930, które nakdadady ograniczenia w wykonywaniu pracy 
duszpasterskiej dla gonatego duchowieistwa wcród wdasnych wiernych, którzy 
znajdujf sih w diasporze, co wpdynhdo na kolejne zmiany w obowifzujfcym 
koccielnym systemie prawnym. 

Oto najwagniejsze z nich: 
1. Uznanie prawa jednostek strukturalnych, wdacciwych katolickim Koccio-

dom wschodnim (metropolie, eparchie, egzarchaty), ustanowionych poza grani-
cami kanonicznych terytoriów Kocciodów sui iuris (np. UKGK w Ameryce, 
Australii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce) do wycwihcania go-
natych mhgczyzn, przynalegnych do ich Koccioda sui iuris. Zgodnie z nowymi 
przepisami, hierarchowie Kocciodów wschodnich, przed udzieleniem cwihcei 

 

19 Zob. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Declaratio interpretativa del decreto del 

27 luglio 1954, 30.04.1986, AAS 78 (1986), s. 784-786. 
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diakonatu lub prezbiteratu gonatemu kandydatowi, powinni o tym fakcie po-
wiadomij (ale nie prosij o pozwolenie) w formie pisemnej daciiskiego biskupa 
zamieszkania kandydata. Oprócz wskazania miejsca zamieszkania kandydata, 
nalegy dodfczyj o nim opinih oraz inne istotne informacje. Dopuszczenie gona-
tych kandydatów do cwihcei zakdada, ge mogna powierzaj opiekh duszpasterskf 
nad wdasnymi wiernymi równieg duchownym gonatym. 

2. Przyznanie prawa hierarchom, którzy przewodniczf ordynariatom, utwo-
rzonym w celu opieki duszpasterskiej nad wiernymi katolickich Kocciodów 
wschodnich (np. w Argentynie, Brazylii, Austrii, Francji, Polsce), do udzielania 
cwihcei diakonatu i prezbiteratu gonatym kandydatom, po uprzednim powia-
domieniu o tym miejscowej konferencji biskupów oraz Kongregacji Kocciodów 
Wschodnich.  

3. Przyznanie uprawniei biskupom Koccioda daciiskiego, którzy sf ordy-
nariuszami dla wiernych katolickich Kocciodów wschodnich przebywajfcych na 
terytoriach, gdzie jest brak administracyjnych struktur Kocciodów sui iuris (np. 
sytuacja wiernych Ukraiiskiego Koccioda Greckokatolickiego we Wdoszech, 
Hiszpanii, Portugalii), do udzielania cwihcei gonatemu kandydatowi. Dopusz-
czenie do cwihcei moge nastfpij w tym przypadku przez biskupa daciiskiego 
wydfcznie po otrzymaniu wyraxnej zgody ze strony Kongregacji Kocciodów 
Wschodnich, która udziela zgody po uprzedniej konsultacji z konferencjf 
biskupów. 

Otóg, w pierwszych dwóch przypadkach wymaga sih, aby wschodni hie-
rarcha i daciiski ordynariusz dla legalnocci dokonanego, wdasnego aktu prawne-
go (udzielenia cwihcei diakonatu czy prezbiteratu gonatemu kandydatowi) 
poinformowad odpowiednie osoby czy instytucje koccielne, natomiast w trzecim 
przypadku powinien otrzymaj zgodh Kongregacji Kocciodów Wschodnich. 
Oprócz tego, w przypadku, kiedy kandydat przynalegy do katolickiego Koccioda 
wchodniego, a udzielajfcy cwihcei do Koccioda daciiskiego wymaga sih, aby 
udzielajfcy cwihcei otrzymad zgodh Stolicy Apostolskiej (kan. 748 § 2 KKKW; 
kan. 1015 § 2 KPK).  

 

6. KWESTIE PROBLEMATYCZNE 

 
Kontynuujfc analizh Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali warto 

podkreclij, ge oprócz wprowadzenia korzystnych zmian dla katolickich Koc-
ciodów wschodnich, w dokumencie mogna dostrzec inne kwestie, które wyma-
gajf dodatkowych wyjacniei.  
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1.1. Prawnokanoniczna klasyfikacja dokumentu 
 
Warto zastanowij sih nad postacif prawnf samego dokumentu, a mianowi-

cie, do jakiej kategorii koccielnych dokumentów administracyjnych mogli-
bycmy go zaliczyj? 

Aby odpowiedx na to pytanie byda naukowo udowodniona, nalegy odniecj 
sih do aktualnie obowifzujfcych przepisów, które regulujf dziadalnocj Kurii 
Rzymskiej. Sf nimi: konstytucja apostolska Pastor bonus20 oraz Regulamin Ge-
neralny Kurii Rzymskiej21.  Zgodnie z pierwszym dokumentem, dykasterie wa-
tykaiskie posiadajf wydfcznie wdadzh wykonawczf zwyczajnf zasthpczf i sf-
downiczf22, natomiast drugi dokument, traktujfc o wdadzy wykonawczej, 
stwierdza, ge realizuje sih ona poprzez wydawanie ogólnych wykonawczych de-
kretów oraz instrukcji23, które wymagajf uprzedniego, obowifzkowego potwier-
dzenia ze strony papiega24. 

Otóg, nawet jecli stwierdzimy, ge dokument Kongregacji Kocciodów 
Wschodnich opublikowany w „Acta Apostolicae Sedis” pedni rolh informa-
cyjnf25 o wprowadzeniu pewnych zmian co do norm regulujfcych sytuacjh 
gonatych duchownych, to jednak mimo wszystko, nalegy ten dokument za-
kwalifikowaj do ogólnych dekretów wykonawczych. Jest to pojhcie, którego, 
niestety, nie odnajdziemy w KKKW26. 

 

1.2. Klauzula pierwszej normy – pisemne powiadomienie  
 
Inna kwestia, która wymaga gdhbszej analizy, a o której mowa jest w pierw-

szym rozporzfdzeniu dekretu, to obowifzek wschodniego hierarchy, który stoi 
na czele eparchii albo egzarchatu poza granicami terytorium patriarchatu lub na 
 

20 Por. JAN PAWES II, Konstytucja apostolska Pastor bonus o Kurii Rzymskiej, 28.06.1988, [w:] 
W. KACPRZYK, M. SITARZ (red.), Ustrój hierarchiczny Ko^cio_a, s. 217–257. 

21 Por. GIOVANNI PAOLO II, Regolamento Generale della Curia Romana, [w:] P. PINTO (ed.), 
Commento alla Pastor Bonus, s. 371-471. 

22 Por. Pastor bonus, �rt. 18. 
23 Por. Regolamento Generale della Curia Romana, �rt. 125 § 2. 
24 Por. J. GARCÍA MARTIN, Atti amministrativi generali, Roma 2004, s. 122-126. 
25 Natomiast dokumenty o charakterze ustawodawczym, jakie sf wydawane przez Stolich Apo-

stolskf, aby otrzymady moc obowifzujfcf, muszf byj zamieszczone w organie urzhdowym „Acta 
Apostolicae Sedis” (kan. 1489 § 1 KKKW). 

26 Por. A. TANASIYCHUK, L’esercitazione della potestà esecutiva nella Chiesa Patriarcale. Caso 

concreto: c. 82 § 1, 1 CCEO, [w:] J. WROCE�SKI, M. STOKSOSA (ed.), La funzione amministrativa 
nell’ordinamento canonico. Atti del XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Varsavia 
14-18 settembre 2011), Varsavia 2012, s. 123-130. 
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terytorium, gdzie dominuje tradycja daciiska, pisemnego powiadomienia dacii-
skiego biskupa miejsca zamieszkania gonatego kandydata przed jego wycwih-
ceniem na diakona czy na prezbitera. 

 
6.2.1. Kwestia pierwsza 
 
Wcród przepisów KKKW odnajdujemy kanon, który wyraxnie wskazuje, ge 

kagdy wierny przez fakt cifgdego albo tymczasowego zamieszkania na tery-
torium jakiejc parafii albo przynajmniej eparchii nabywa wdasnego hierarchh 
i proboszcza, którzy przynalegf do tego samego Koccioda sui iuris (kan. 916 § 1 
KKKW). Jegeli wschodni wierni nalegf do struktur administracyjnych wdasnego 
Koccioda sui iuris, utworzonych w diasporze, to sf oni bezpocrednio podporzfd-
kowani jedynemu hierarsze miejsca. Wdadza jurysdykcyjna, która w wihkszocci 
tego rodzaju przypadków jest personalna, czyli jest okreclona granicami nie 
regionu czy miasta, ale takge konkretnego paistwa (np. UKGK w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji). Wierny, który jest kandydatem do cwihcei, naj-
czhcciej jest parafianinem miejscowych struktur wdasnego Koccioda sui iuris, 
gdzie przeszedd swoje chrzeccijaiskie wychowanie, nie majfc przy tym gadnego 
kontaktu z parafiami przynalegnymi do daciiskiego hierarchy tego samego 
terytorium (UKGK w Polsce, USA, Kanadzie, Australii). W zwifzku z powyg-
szym powstaje pytanie: w czym tkwi zasadnocj obowifzku wspomnianego 
wczecniej powiadomienia? 

Chociag odpowiedzi na to pytanie mogf miej rógnorodny charakter, to mimo 
wszystko proponuje sih odnalexj je w obrhbie KKKW. 

Jedna z norm dyscyplinarnych mówi, ge wdadza odpowiedzialna za do-
puszczenie kandydata do cwihcei, w wypadku, gdy uzna to za konieczne, moge 
poprosij innych biskupów eparchialnych (diecezjalnych) o opinih w sprawie 
kandydata, który mógd w przeszdocci przebywaj przez jakic czas na ich tery-
torium (kan. 769 § 1, 6 KKKW; kan. 1051, 2 KPK). Termin „terytorium” nalegy 
rozumiej nie tylko jako miejsce przebywania w granicach jednego paistwa, ale 
równieg poza nim. 

Inna odpowiedx ma miejsce w sytuacji zwifzanej z przejcciem wiernego 
z jednego Koccioda sui iuris do innego. Na przykdad wierny daciiski po otrzy-
maniu specjalnej zgody od Kongregacji Kocciodów Wschodnich przeszedd do 
jednego z katolickich Kocciodów wschodnich (kan. 32 KKKW; kan. 112 § 1, 
1-2 KPK, Reskrypt Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z 26 listopada 
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1992 r.)27, w którym z czasem staje sih gonatym kandydatem do przyjhcia 
cwihcei diakonatu lub prezbiteratu28. Zwrócenie sih do jego poprzedniego ordy-
nariusza miejsca bydoby jak najbardziej wskazane, gdyg jego poprzedni biskup 
mógdby miej odpowiednif o nim wiedzh, szczególnie jecli chodzi o ewentualne 
przeszkody do udzielenia cwihcei, np. zakaz nadogony przez Kongregacjh Koc-
ciodów Wschodnich odnocnie do przyjhcia przez niego sakramentu cwihcei. 

Wygej przedstawione przypadki podkreclajf prawnf, choj nieobowifzkowf 
mogliwocj otrzymania dodatkowej informacji o osobie kandydata do cwihcei. 
Wskazujf równieg, ge takie zapytanie jest inicjatywf udzielajfcego cwihcei 
i jest procesem o charakterze informacyjnym, który powinien odbywaj sih 
przed cwihceniami. 

Wskazówkh o pisemnym powiadomieniu, o którym wspomina dokument 
Kongregacji Kocciodów Wschodnich, powinno sih zatem uwagaj za obowifzek, 
a nie jako zwyczajnf zachhth dla udzielajfcego cwihcenia. W tym miejscu rodzi 
sih pytanie: czy tego typu zmiana w normach nie stwarza konfliktu mihdzy 
samymi przepisami prawa, zwagywszy na fakt, ig dokument nie jest prawem 
ogdoszonym przez Najwygszego Prawodawch? 

W celu prawiddowej interpretacji obowifzku przewidzianego w dokumencie 
Kongregacji Kocciodów Wschodnich, pogyteczne bydoby oficjalne zwrócenie sih 
z procbf o szczegódowe jego wyjacnienie do Papieskiej Rady do spraw Tekstów 
Prawnych.  

 
6.2.2. Kwestia druga 
 
Oprócz kwestii o charakterze prawnym, z dokumentu mogf wyniknfj 

równieg inne sprzeczne wnioski, chociagby o tematyce moralnej. Sf to miano-
wicie kwestie odnoszfce sih do godnocci kagdej osoby ludzkiej oraz ochrony 
prawa do zawarcia lub niezawarcia madgeistwa. W dokumencie odnajdujemy 
wyraxne odniesienie do adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Ecclesia in 

Medio Oriente, w której podkrecla sih istotne znaczenie gonatych duchownych. 
Taki stan duchowieistwa jest starodawnym elementem tradycji wschodnich 
i stfd teg rodzi sih potrzeba podtrzymywania tego zwyczaju. Duchowni ci wraz 

 

27 Zob. SEGRETARIA DI STATO, Rescritto “ex audientia SS.mi”, 26.11.1992, AAS 85 (1993), 
s. 81. 

28 Zob. A. TANASIYCHUK, Il fedele cristiano e il suo stato canonico nella propria Chiesa sui 

iuris. Questione dell’ascrizione e del passaggio ecclesiastico, „Ephemerides Iuris Canonici” 
52 (2011), s. 303-344. 
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ze swoimi rodzinami sf powodani do cwihtocci w ich wiernej posdudze i nie-
rzadko czynif to w cihgkich warunkach29. Zapewne w przypadku niektórych go-
natych kandydatów do cwihcei mogf rodzij sih pytania, dlaczego kiedy mowa 
o nich samych, wschodni biskup zobowifzany jest pisemnie powiadomij dacii-
skiego biskupa, a nawet poprosij o ich charakterystykh, co nie nasthpuje na-
tomiast w wypadku kandydata celibatariusza? 

 
6.3. Wierni Ukrai@skiego KoAcioBa Greckokatolickiego  

 oraz Baci@scy ordynariusze miejsca 
 
Innf, otwartf kwestif jest duszpasterstwo wschodnich wiernych, którzy prze-

bywajf na terytoriach, gdzie brak administracyjnych struktur wdasnego Koccioda 
sui iuris. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, kiedy duszpasterskf opiekh nad 
wiernymi katolickich Kocciodów wschodnich sprawujf miejscowi biskupi 
daciiscy. Konkretnym przykdadem mogf byj Wdochy, Hiszpania czy Portugalia, 
gdzie wierni UKGK i inni (np. grekokatolicy rumuiscy) sf podmiotami wdadzy 
daciiskiego biskupa miejsca. O powygszej sytuacji mowa jest w kan. 916 § 5 
KKKW, zgodnie z którym wierni jednego Koccioda sui iuris sf powierzani 
ordynariuszowi miejsca innego Koccioda sui iuris (równieg daciiskiego), jecli na 
danym terytorium nie ma zwierzchnika ich wdasnego Koccioda. 

Takie podporzfdkowanie bardzo czhsto stwarza nie tylko wiele problemów 
na pdaszczyxnie odpowiedniej organizacji opieki duszpasterskiej wiernych 
wschodnich, ale równieg moge sprzyjaj powstaniu nowych „prawnych kon-
fliktów” mihdzy dwoma kodeksami Koccioda katolickiego: mihdzy Kodeksem 
Kanonów Kocciodów Wschodnich i Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. 
Zdarza sih bowiem czhsto, ge miejscowe, diecezjalne instytucje (np. kurie 
biskupie) stosujf wzglhdem wiernych katolickiego Koccioda wschodniego 
przepisy wdasnego koccielnego systemu prawnego, czyli KPK, które istotnie 
rógnif sih od przepisów koccielnego systemu prawnego wschodniego oraz 
sprzeciwiajf sih terminologii prawniczej i statusowi kanonicznemu wschodnich 
kapdanów i wiernych, obecnemu w daciiskich strukturach koccielnych. 

Kanoniczny status wschodnich wspólnot katolickich, utworzonych dla wier-
nych Koccioda sui iuris, którzy zamieszkujf na terytoriach diecezji daciiskich, 
porównuje sih do misji. Te wspólnoty powierza sih opiece duchownych, którzy 
otrzymali od daciiskich biskupów dekret do posdugi duszpasterskiej dla tych 
 

29 Zob. BENEDICTUS XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis Ecclesia in Medio Oriente, 
14.07.2002, AAS 104 (2002), s. 751-796, n. 48. 
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wiernych na terytoriach ich diecezji. Dekrety nominacyjne ukazujf rógnorod-
nocj formy i odmiennf terminologih co do opisu funkcji duchownego: wika-
riusz parafialny, kapelan, kapelan koadiutor, asystent duchowny. Czhsto w po-
wygszych dekretach daciiski hierarcha koccielny zamiast zastosowaj przepisy 
KKKW, podmiotami którego sf wszyscy katolicy wierni wschodni, bazuje na 
wdasnym prawie kanonicznym, czyli KPK (kan. 271; kan. 564; kan. 565; 
kan. 568)30. 

Innym przykdadem mogf byj przepisy odnoszfce sih do sakramentu mad-
geistwa, a szczególnie te, które dotyczf przeszkód madgeiskich uniemogliwia-
jfcych bez odpowiedniej dyspensy zawarcia sakramentalnego zwifzku madgei-
skiego. Sf nimi: przeszkoda uprowadzenia czy przetrzymywania osoby z za-
miarem zawarcia z nif madgeistwa (kan. 806 KKKW), przeszkoda powino-
wactwa w drugim stopniu linii bocznej (kan. 809 § 1 KKKW), przeszkoda 
pokrowieistwa duchowego (kan. 811 § 1 KKKW). Warto wspomniej takge 
o przepisach odnoszfcych sih do formy kanonicznej zawarcia madgeistwa, 
a mianowicie o obowifzkowym udziale prezbitera czy biskupa, a nie diakona, 
który bdogosdawi w cwihtym obrzhdzie madgonków nalegfcych do katolickiego 
Koccioda wschodniego (kan. 828 KKKW). 

Zastosowanie KPK do katolickich wiernych wschodnich nie tylko sprzeciwia 
sih temu prawu stanowifcemu, ge podmiotem Kodeksu jest wydfcznie Kocciód 
daciiski (kan. 1 KPK), ale równieg sprzeczne jest z nauczaniem II Soboru Wa-
tykaiskiego, który podkrecla, ge katolickie Kocciody wschodnie powinny kie-
rowaj sih swoim wdasnym prawem. 

 

 

ZAKO�CZENIE 

 
Dokument Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali nie tylko mówi 

bezpocrednio o gonatych kandydatach do stanu duchownego na terytoriach, gdzie 
tradycyjnie przewaga Kocciód daciiski, ale takge pocrednio otwiera mogliwocj 
pednienia posdugi kapdaiskiej gonatym kapdanom wschodnim na tych terytoriach. 
Ma to wielkie znaczenie, gdyg duchowni ci, w kontekccie partykularnych doku-
mentów konferencji biskupów, niekiedy spotykajf sih z trudnocciami co do obej-
mowania opiekf duszpasterskf wdasnych wiernych w diasporze.  

 

30 Zob. A. TANASIYCHUK, Organizzazione della pastorale Greco-Cattolica Ucraina in Italia, 
[w:] P. GEFAELL (ed.),  Cristiani orientali e pastori latini, Milano 2012, s. 465-477. 
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Pomimo ge dokument wprowadza zmiany w koccielnej dyscyplinie, nalegy 
go uznaj za przeddugenie realizacji nauczania II Soboru Watykaiskiego, który 
w Dekrecie o katolickich Kocciodach wschodnich nawoduje do odnowienia 
i utrzymania tradycji wdacciwych Kocciodom wschodnim31.  

Ponadto dokument jest odzwierciedleniem zmian, które nastfpidy w kato-
lickiej eklezjologii po II Soborze Watykaiskim wzglhdem chrzeccijan wschod-
nich bhdfcych w jednocci z Biskupem Rzymu, a mianowicie Sobór okrecla ich 
nie jako „obrzfdek”, ale „Kocciód sui iuris” (kan. 27 KKKW), bedfcy jedno-
czecnie osobf prawnf w Kocciele (kan. 921 § 2 KKKW). Obrzfdek natomiast 
jest zewnhtrznym obliczem Koccioda oraz jego dziedzictwem liturgicznym, teo-
logicznym, duchowym i dyscyplinarnym (kan. 28 § 1 KKKW). 

Dekret Stolicy Apostolskiej z 2014 r. odnosi sih równieg do innej mycli 
soborowej, a mianowicie do ekumenizmu. Podtrzymanie tradycji wycwihcania 
gonatych kandydatów poza kanonicznymi granicami terytoriów wdasnego Koc-
cioda sui iuris jest wyrazem szacunku ze strony Stolicy Apostolskiej, obejmu-
jfcego nie tylko chrzeccijan tradycji wschodnich pozostajfcych w pednej 
jednocci z Rzymem, ale równieg innych niekatolickich chrzeccijan wschodnich, 
co dobitnie podkrecla fakt, ig „jednocj w rógnorodnocci” jest mogliwa32. 
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PONTIFICIA PRAECEPTA DE CLERO UXORATO ORIENTALI 

I FAKULTATYWNOOP CELIBATU  
W KATOLICKICH KOOCIOSACH WSCHODNICH 

 
STRESZCZENIE 

 
Artykud dotyczy opublikowanego dnia 14 czerwca 2014 r. dokumentu Kongregacji 

Kocciodów Wschodnich Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali, na podstawie 
którego na terenach, które nie sf tradycyjnymi regionami wschodnimi w rozumieniu 
prawa katolickich Kocciodów wschodnich, a na których sf obecne wspólnoty katolików 
wschodnich, bhdzie mogna udzielaj cwihcei gonatym mhgczyznom. Autor analizuje 
zawartocj trecciowf dokumentu, wyjacnia problemy natury terminologicznej oraz jego 
usytuowanie w systemie prawa kanonicznego, podejmujfc takge kwestie problema-
tyczne. 

 
SBowa kluczowe: celibat, diaspora, terytorium wschodnie, cwihcenia 
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PONTIFICIA PRAECEPTA DE CLERO UXORATO ORIENTALI 

AND THE OPTIONALITY OF CELIBACY  
IN THE EASTERN CATHOLIC CHURCHES 

 
SUMMARY 

 

The article concerns the document of the Congregation for the Eastern Churches 
Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali published on 14 June 2014, under 
which outside the traditional Eastern territories within the meaning of the law of the 
Eastern Catholic Churches, and where the Eastern Catholics reside, the married men can 
be ordained. The author analyzes the content of the document, explains the termino-
logical problems and its place in the system of canon law, taking up the problematic 
issues.  

 
Key words: celibacy, diaspora, Eastern territory, sacred ordination 

 
 
 
 


