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OBOWIĄZEK ŻYCIA W DOMU ZAKONNYM A MOŻLIWOŚĆ TYMCZASOWEGO
PRZEBYWANIA POZA WSPÓLNOTĄ W WYBRANYCH DOKUMENTACH
KOŚCIOŁA I KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU
Streszczenie
W niniejszym artykule zostały przedstawione okoliczności, w których zakonnik może
tymczasowo przebywać poza wspólnotą zakonną, pomimo spoczywającego na nim
obowiązku mieszkania w domu zakonnym. W pierwszym punkcie ukazano, w jaki sposób
kwestia ta była rozwiązywana w regułach zakonnych w pierwszych wiekach. W drugim
punkcie przedstawiono dokumenty kościelne od Soboru Watykańskiego II do 1983 r.,
w których poruszany był ten temat. W ostatnim punkcie wskazano na rozstrzygnięcia, które
w tej kwestii zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Przeprowadzone analizy
wykazały, że w pewnych sytuacjach prawo dopuszcza, aby zakonnik otrzymał zgodę na
przebywanie poza domem zakonnym, pomimo spoczywającego na nim obowiązku
przebywania we wspólnocie. Jest to wyraz roztropności prawodawcy kościelnego, dla którego
najważniejszym celem jest dobro dusz.
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THE OBLIGATION OF LIVING IN THE RELIGIOUS HOUSE AND THE POSSIBILITY
OF A TEMPORARY STAYING OUTSIDE OF THE COMMUNITY IN SELECTED
DOCUMENTS OF THE CHURCH AND THE 1983 CODE OF CANON LAW
Summary
This article sets out the circumstances, in which religious may temporarily stay outside
the religious community, despite his duty to live in a religious house. The first point shows,
how this issue was resolved in the religious rules in the first centuries of the Church. The
second section presents the church documents from Vatican Council II to the 1983, in which
this topic was moved. The last point indicates the provisions, which in this issue contains the
1983 Code of Canon Law. The conducted analyzes showed that in certain circumstances the
law allows to religious to receive a permission to reside outside the religious house, despite
his duty to staying in the community. It is a sign of legislator of the Church’s wisdom, for
which the most important objective of a law is spiritual profit of souls.
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