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Wybrane aspekty posłannictwa wiernych świeckich  

według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
 

S t r e s z c z e n i e 
 
Wierny to ten, który przez chrzest został włączony do wspólnoty Kościoła. W aspekcie 

prawnym chrzest oznacza nabycie praw i zaciągnięcie zobowiązań właściwych chrześcijanom. 
Prawa te i obowiązki zostały określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Osobowości 
prawnej nabytej w Kościele, ze względu na jej charakter sakramentalny, nie można utracić ani jej 
znieść. Świeccy, odznaczający się odpowiednią wiedzą i nieposzlakowaną opinią mogą być do-
puszczeni do pełnienia niektórych urzędów i zadań kościelnych. Na tego rodzaju udział Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie zezwalał, rezerwując całą władzę jurysdykcji dla duchownych. 
Wpływ na dopuszczenie wiernych świeckich do kościelnej władzy jurysdykcyjnej miały 
postanowienia Soboru Watykańskiego II wyrażone przede wszystkim w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium oraz Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam 
actuositatem. Przepisy zezwalają wiernym świeckim – zarówno mężczyznom, jak i kobietom – na 
pełnienie wielu funkcji sądowych. Ponadto katolicy świeccy wchodzą w skład rad duszpasterskich 
(diecezjalnych i parafialnych), mogą brać udział w synodach diecezjalnych. Z powodu braku 
duszpasterzy, jeśli tego domaga się konieczność, również wierni świeccy mogą przewodniczyć 
modlitwom liturgicznym, udzielać sakramentu chrztu św. i Komunii św. Obserwuje się 
współcześnie rozwój ruchów i stowarzyszeń o charakterze religijnym, które realizują wiele 
inicjatyw w społeczności lokalnej. Coraz częściej misja świeckich w Kościele jest dostrzegana 
i uznawana. 
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Selected aspects of the mission of lay people 

in the light of the standards of the Code of Canon Law 
 

S u m m a r y 
 
The believer is the one who was incorporated into the Church through a baptism. In the legal 

aspect baptism means the acquisition of rights and incurring commitments typical for Christians. 
These rights and obligations are set out in the Code of Canon Law of 1983. A legal personality 
attained in Church, because of its sacramental character, cannot be lost or abolished. The laity, 
characterized by the appropriate knowledge and unblemished reputation, may be allowed to hold 
certain offices and ecclesiastical tasks. The Code of Canon Law from 1917 did not grant 
permission to this kind of participation, reserving all the power of jurisdiction for the clergy. The 
resolutions of the Second Vatican Council, expressed primarily in the Dogmatic Constitution on 
the Church Lumen gentium and the Decree on the Apostolate of the Laity Apostolicam 
Actuositatem, had an impact on the admission of the laity to the power of ecclesiastical 
jurisdiction. The regulations allow the lay people; both men and women; to serve a number of 



judicial functions. Moreover, lay Catholics are members of the pastoral councils (diocesan and 
parish) and can participate in diocesan synods. Due to the lack of priests, if necessary, the laity 
can preside over liturgical prayers, confer the sacrament of baptism and Holy Communion. 
Nowadays, there has been the development of movements and associations of a religious nature, 
which implements many initiatives in the local community. The mission of the laity in Church is 
more and more frequently perceived and recognized. 
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